
  

 

 
 

 
 
จะเริ่มปฏิรูป “ปฏิวัติการศึกษา”  อยางไร  
คําตอบของผม คือ ตองเรียนรูโลกตะวันตกอยางวิพากษ 

ยุค ศรีอาริยะ 
“ผาทางตันปฏิรูปการศึกษา” (สถาบันวิถทีรรศน, 2545) 

 
 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 3 จากปรัชญา สูทิศทางการศึกษา
เกษตร: 

 

โรงเรียนเกษตราธิการ (The Royal Agricultural 
College) 

เปดยคการศึกษาเกษตรตามแบบอยางตะวันตก 
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การศึกษาเกษตรของประเทศไทยไดรับอิทธิพลของปรัชญาการศึกษาตะวันตกโดย

ตลอด ซึ่งปรากฏรูปธรรมภายหลังการประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2503 ซึ่งเปนชวง
ระยะของการเรงรัดพัฒนาประเทศ โดยมีความชวยเหลือจากประเทศตะวันตกโดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริกา ในรูปของผูเช่ียวชาญการเกษตรและการศึกษา และการใหทุนการศึกษาตางประเทศ 
ลวนเปนชองทางที่ไทยไดรับอิทธิพลทางแนวคิดในการจัดการศึกษาเกษตรของชาติ ในทุกระดับ
การศึกษา 

สหรัฐอเมริกา เปนประเทศมหาอํานาจที่สรางชาติข้ึนจากฐานเกษตรกรรมอันเขมแข็ง  
ควบคูกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลใหความสําคัญกับการศึกษาเกษตรเปนอยางสูง
โดยการสนับสนุนทางนโยบาย งบประมาณ และการผลักดันทางกฎหมาย เพ่ือสรางรากฐานที่มั่นคง
ใหกับระบบการศึกษาเกษตรอยางยากที่จะหาประเทศใดเทียบได จึงไมนาแปลกใจที่ระบบการศกึษา
เกษตรของสหรัฐอเมริกาเปนแบบอยางใหแกประเทศเกษตรกรรมตางๆทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย 

การวิเคราะหเชิงปรัชญาและแนวทางการศึกษาเกษตรในบทนี้ จึงเนนที่กรณีของ
ประเทศสหรัฐอมริกา โดยเสริมดวยกรณีของประเทศอื่นๆในเอเชีย เปนการวิเคราะหทุกระดับ
การศึกษา โดยเนนที่ระดับอุดมศึกษา 

 
 

การศึกษาเกษตรขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาในตางประเทศ 
 

 

สหรัฐอเมริกา: ตนแบบของปรัชญาอาชีวเกษตรกรรมในโรงเรียน 
1. แนวคิดพื้นฐาน: รวมหรือแยกสายการศึกษา 
การศึกษาเกษตรของสหรัฐอเมริกาไดรับอิทธิพลทางปรัชญา 2 กระแส ดังนี้  

 ในระยะแรกปรัชญากลุม “ประสิทธิภาพเชิงสังคม (Social Efficiency)” ไดมี
อิทธิพลมากตอแนวทางการจัดการศึกษาทางอาชีพ ซึ่งมีแนวคิดวา อาชีวศึกษา (เชน อาชีว
เกษตรกรรม) ควรจัดในโรงเรียนฝกอาชีพโดยเฉพาะ เชน โรงเรียนเกษตรกรรม โรงเรียนหรือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา เพราะอาชีวศึกษามีจุดประสงคเพ่ือการผลิตกําลังคนเฉพาะอยางโดยเนน
ประสิทธิภาพของการทํางาน โดยนัยนี้ อาชีวศึกษา (vocational education) จึงไมใชการศึกษาทั่วไป 
(general education) 
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 ในอีกกระแสหนึ่งซึ่งพัฒนาภายหลังและตอมาไดครอบงําระบบการศึกษาของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา คือปรัชญากลุม “พิพัฒนาการนิยม (Progressivism)” นําโดยนักปรัชญา
การศึกษาคนสําคัญ คือ John Dewey ซึ่งเปนนักปรัชญาที่มีอิทธิพลอยางสูงตอรูปแบบและแนว
ทางการจัดการศึกษาเกษตรของอเมริกามาตั้งแตตนศตวรรษที่ 20 ทั้งนี้ Dewey เช่ือมั่นวา
การศึกษาทุกประเภท ควรเปนไปเพื่อการพัฒนาบุคคลอยางองครวม ทั้งดานความเชี่ยวชาญทาง
อาชีพและดานอื่นๆ ดังนั้นระบบการศึกษาที่ดีจึงไมควรแยกสายระหวางสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา  

แนวคิดของกลุมปรัชญาพิพัฒนาการนิยม เปนปรัชญาพื้นฐานของการจัดการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาของสหรัฐอเมริกา ซึ่งผสมผสานสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาไวดวยกันในโรงเรียน
มัธยมศึกษาทั่วไปที่เรียกวา “โรงเรียนมัธยมแบบประสม (comprehensive school)” เพ่ือให
โอกาสผูเรียนศึกษา คนหาความสนใจ และเตรียมตัวสําหรับการเลือกอาชีพที่สนใจในอนาคต ตาม
แนวคิดที่วา “ไมวาจะเรียนเนนหนักทางใด นักเรียนตองรูรอบและเรียนรูรวมกันอยางเสรี” 

นับตั้งแตป ค.ศ. 1917 ซึ่งมีกฎหมายสําคัญชื่อ “Smith-Hugh Act” ไดมีการสราง
และสนับสนุนโปรแกรมอาชีวเกษตรกรรม (vocational agriculture) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ให
เปนโปรแกรมการศึกษาหนึ่งในโรงเรียนมัธยมแบบประสม (Phipps and Osborne, 1988) นับเปน
จุดเดนที่ตางจากกรณีในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย ที่จัดการศึกษาแบบแยกสายตั้งแตระยะ
เร่ิมตน 

2. แนวคิดสําคัญในการจัดการศึกษาเกษตรระดับพื้นฐานและอาชีวศึกษา  
 แนวคิดการศึกษาเพื่อพัฒนาการสูอาชีพ (career development continuum)  

การศึกษาทางอาชีพในระบบการศึกษา มีหลักคิดวาการเรียนรูทางอาชีพของคนคนหนึ่ง
ตั้งแตระดับขั้นประถมศึกษาจนถึงอาชีวศึกษาจะเปนการพัฒนาดวยการสั่งสมประสบการณตามลําดับ 

ตามแนวคิดการศึกษาเพื่อพัฒนาการสูอาชีพ (กรอบที่ 3.1) ในชั้นประถมศึกษาจะจัด
หลักสูตรการเรียนรูในรูปกลุมประสบการณเพ่ือสนับสนุนการคนหาและทําความรูจักกับการงานและ
อาชีพเกษตร (prevocational หรือ avocational agriculture) โดยใหบูรณาการเนื้อหาวิชาการงาน
และอาชีพเขากับวิชาสามัญในลักษณะการเรียนแบบรูรอบ ไมไดมุงในระดับการเตรียมประสบการณ
สูอาชีพ  สวนในชั้นมัธยมตน ผูเรียนอาจจะพัฒนาความสนใจใหมากขึ้น และอาจเลือกเขาสู
โปรแกรมอาชีวเกษตรกรรม (vocational agriculture) หรือเตรียมเทคนิค (technical preparation) 
ในชั้นมัธยมปลาย (กรอบที่ 3.2) 

กฎหมาย Carl D. Perkins “Vocational and Technical Education Act of 1998” ซึ่งเปน
กฎหมายที่ปรับปรุงใหม ไดสนับสนุนการลงทุนทางอาชีวศึกษา โดยมีจุดเนนประการหนึ่ง คือ ใหมี
บูรณาการระหวางวิชาการและวิชาอาชีพ ในหลักสูตรและการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา 
(สวัสดิ์, 2543) ซึ่งเปนจุดสําคัญที่ทําใหอาชีวเกษตรกรรมเปลี่ยนทิศทางจากเดิมที่เปนอาชีวศึกษา
เพ่ืออาชีพ ปรับเปนอาชีวศึกษาพ้ืนฐาน ซึ่งเปนประเด็นที่จะกลาวถึงตอไป 
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กรอบที่ 3.1 แนวทางของการศึกษาเพือ่พัฒนาการสูอาชีพ 

 
 

      อาชีวศึกษา-อุดมศึกษา: พัฒนาวิชาชีพ 

 
     มัธยมปลาย-อาชีวศึกษาขั้นตน:  

เตรียมพรอมเขาสูโลกการงานและอาชีพ 
 

 

     

 

 

 

 
 

career training and advancement 

career preparation 

career exploration 

career awareness & 
orientation 

ประถมศึกษา: รูจักงานและอาชีพท่ีใกลตัว 

ท่ีมา: Newcomb, McCracken, & Warmbrod, 1993: 52 

มัธยมตน: พัฒนาความสนใจในการงานและอาชีพ 

ที่มา: ปรับจาก “Career Development Continuum” โดย American Industrial Arts Association 
        อางโดย สวัสดิ์ อุดมโภชน (2543) 

กรอบที่ 3.2: รูปแบบสําหรับโปรแกรมอาชีวเกษตรกรรม และธุรกิจเกษตร 

 
 

Prior to Program Entry Grades 9-10 Grades 11-12 After Program Completion 

Prevocational 
Instruction/ 
Counseling 

Core Competency 
Agriculture 
Instruction 

Agribusiness 
Option 

Production 
Agriculture 

Option 

Enter Occupation 
For which Trained 

Students 
Make 

Decisions 

Students 
Make 

Decisions 

Students 
Make 

Decisions 
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 การเรียนรูอิงประสบการณ (experiential learning) 

โปรแกรมอาชีวเกษตรกรรม (vocational agriculture) ซึ่งเปนโปรแกรมอาชีวศึกษา
สาขาหนึ่งในโรงเรียนมัธยมศึกษามีหลักการเรียนรูที่สําคัญสองประการคือ “การเรียนรูดวยการ
ปฏิบัติจริง (learning by doing)” และ “การเรียนรูดวยการแกปญหา (learning by problem-
solving)” ซึ่งถายทอดอยางเปนรูปธรรมดวยหลักสามเสาในการเรียนการสอนอิงประสบการณ 
(experiential learning) ไดแก (Newcomb, McCracken, & Warmbrod, 1993: 12): 

• การเรียนรูหลักการและการฝกปฏิบัติในชั้นเรียนปกติ (classroom learning) 
• การปรับใช-ขยายความรู 

-จากประสบการณตรงภายใตการนิเทศ (supervised  agricultural experience: 
SAE) 

-จากกิจกรรมพัฒนาความเปนผูนําทางการเกษตร (Future Famers of America: 
FFA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้มีหลักวา องคประกอบสามเสาของการเรียนการสอนดังกลาวนี้ จะตองไมแยกสวน 
แตตองประสานสัมพันธกันอยางกลมกลืนประดุจวงกลมสามวงซึ่งเกาะเก่ียวกันและกัน หลักการนี้
ไดยึดถือมานาน อีกทั้งไดกลายเปนโมเดลตนแบบสําหรับอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศตางๆ 
รวมทั้งสําหรับอาชีวศึกษาสาขาอื่นอีกดวย  

 

กรอบที่ 3.3 The three corner stones of vocational agriculture 

SAE 

FFA Classroom Learning 

ท่ีมา: Newcomb, McCracken, & Warmbrod, 1993 
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3. ปมปญหาและแนวโนม 
ในชวงตั้งแตทศวรรษที่ 1980s เปนตนมา กระแสของการหวนคืนสูความเขมแข็งทาง

วิชาการ (return to the basics) ไดครอบงําระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอมริกา (Pulliam & 
Patten, 1995) ผนวกกับปญหาทั้งในดานบริบทและปญหาในระบบการจัดการการศึกษา ทําใหการ
เรียนการสอนอาชีวเกษตรกรรมในสหรัฐอเมริกาในทศวรรษที่ผานมาไดรับผลกระทบอยางมาก และ
จําเปนตองปรับตัว 

จากการที่ผูวิจัยไดแลกเปล่ียนทัศนะ กับ Professor L.E. Miller ซึ่งเปนนักการศึกษา
เกษตรของสหรัฐอมริกา ไดวิเคราะหประเด็นปญหาของอาชีวเกษตรกรรมในโรงเรียนมัธยมแบบ
ประสมของอเมริกา ดังนี้ (Miller, 2003) 

• ภายใตแรงกดดันของความเขมงวดเชิงวิชาการในระบบการศึกษา มหาวิทยาลัยตางๆจึง
เพิ่มมาตรฐานวิชาการในการรับนักศึกษา และรัฐตางๆก็ไดเพิ่มจํานวนวิชาบังคับพื้นฐาน
ทางวิชาการในหลักสูตรมัธยมศึกษาใหสอดคลองกัน สงผลใหนักเรียนมีโอกาสเลือก
เรียนวิชาเลือก (ดังเชนวิชาการเกษตร) ไดนอยลง โปรแกรมอาชีวเกษตรกรรมใน
โรงเรียนจึงเปนโปรแกรมที่มีคนเรียนนอยลงเรื่อยๆ 

• ผูเรียนที่เลือกโปรแกรมอาชีวเกษตรกรรมในอดีต สวนใหญมีพื้นฐานจากครอบครัวทาง
การเกษตร ปจจุบันนักเรียนสวนใหญไมมีพื้นฐานการเกษตรและมีแนวโนมเปนเด็กที่มี
ความสามารถต่ําทางวิชาการยิ่งขึ้นเรื่อยๆ 

• ผูสอนในโปรแกรมอาชีวเกษตร ที่เคยเปนกลุมครูอาชีวศึกษาที่เขมแข็ง ในปจจุบันมี
แนวโนมลาออกจากงานสูงถึงเกือบรอยละ 50 เพราะมีโอกาสเลือกงานอ่ืนที่ดีกวา 

• ดวยนโยบายการกระจายอํานาจ งบประมาณสนับสนุนการศึกษาจากรัฐบาลกลางและมล
รัฐไดลดลงอยางตอเน่ือง ทองถ่ินตองแบกรับภาระคาใชจายทางการศึกษาของโรงเรียน
มากขึ้น จึงมีแนวโนมที่จะสนับสนุนโปรแกรมที่ “คุมคา” และลดการสนับสนุนโปรแกรม
อาชีวเกษตรกรรม 

เหตุปจจัยตางๆเหลานี้ เปนแรงกดดันที่ทําใหทิศทางการศึกษาเกษตรในโรงเรียน
เปลี่ยนไป ทั้งในเชิงปรัชญาและแนวทาง ซึ่งประมวลภาพรวมไดดังนี้ (Martin, 2002; Miller, 2003; 
Myers, 2000; Murphy, 2000; Myers & Dyer, 2002; Vaughn, 2000; Vaughn, Edward; & Rocca, 2002) 

1) จากปรัชญา Pragmatism ซ่ึงเปนรากฐานของอาชีวเกษตรกรรมมาชานาน ไดปรับ
เปลี่ยนเปนปรัชญา Essentialism หรือ Liberal Education ซ่ึงเนนความเขมแข็งของ
ฐานวิชาการโดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร 

2) จากโปรแกรมอาชีวเกษตรกรรมที่เปนการศึกษาทางอาชีพ เปลี่ยนเปนวิทยาศาสตร
เกษตร (Agriscience) กลาวคือเปนการเรียนการสอนวิชาการเกษตรแบบวิทยาศาสตร 
โดยมีแนวโนมวาอาชีวเกษตรกรรมจะไปดําเนินการในระดับวิทยาลัยเทคนิคแทน 
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3) การจัดการเรียนการสอนในโปรแกรมเกษตรกรรมอาจจะจัดเปน 2 ทางเลือกเพื่อ
ตอบสนองผูเรียนกลุมตางกัน คือโปรแกรมเดิม (traditional program) สําหรับผูที่มี
พื้นฐานทางการเกษตรและมุงเนนดานการผลิต กับโปรแกรมใหม (non-traditional 
program) สําหรับผูเรียนที่ไมมีพื้นฐานทางการเกษตรและสนใจดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

4) วิชาเกษตรกรรมที่เปดสอนใหมๆจะโนมเอียงไปทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากขึ้น 
เชน ไบโอเทคโนโลยี และ พันธุวิศวกรรม และครูเกษตรตองปรับตัวเพื่อสอนวิชา
เหลานี้ใหมากขึ้น ซ่ึงจะดึงดูดผูเรียนเขาสูโปรแกรมไดเพราะถือวาเปนวิชาที่นับหนวย
กิตเปนวิชาวิทยาศาสตรได 

5) จุดเนนของการเรียนเปลี่ยนไป มุงการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเขาใจและสื่อสาร
เรื่องการเกษตรในวิถีชีวิตรอบตัว (agricultural literacy) ซ่ึงเปนโปรแกรมที่ไมมุง
เตรียมตัวสูอาชีพ (avocational education)  

จากเวทีการเคลื่อนไหวระดับชาติ “Re-inventing Agricultural Education for the 
Year 2020 (RAE 2020)” ไดมีการกําหนดเปาหมายการศึกษาเกษตร “Goal 2020” เพ่ือ
ขับเคลื่อนการศึกษาเกษตรในโรงเรียนใหอยูรอดไดในบริบทที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้การศึกษาเกษตรใน
มิติใหมจะขยายขอบเขตกวางมากข้ึน โดยรวมศาสตรตางๆที่เก่ียวของกัน ไดแก “agriculture, 
food, fiber, and natural resources systems” หรือเรียกยอๆวา AFFNR  

 

 

 

 

 

 

กรอบที่ 3.4 เปาหมาย RAE 2020: กรณีตัวอยางการขับเคลื่อน 
ทางการศึกษาเกษตรของสหรัฐอเมริกา 

 

Goal 1: มีครูท่ีมีสมรรถนะและแรงจูงใจสูงในทุกสาขา เพ่ือรับผิดชอบการศึกษาทางดาน  
การเกษตร อาหาร เสนใย และทรัพยากรธรรมชาติ ในทุกระดับตั้งแตระดับ
ปฐมวัย รวมทั้งการศึกษาสําหรับผูใหญ 

Goal 2: ผูเรียนทุกคนมีโอกาสทางศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (seamless and life-
long education) ดาน การเกษตร อาหาร เสนใย และทรัพยากรธรรมชาติ  
ภายใตระบบการเรียนการสอนและบริบทการศึกษาที่หลากหลาย 

Goal 3: ผูเรียนทุกคนสามารถสื่อความกันได (conversationally literate) ทางดาน  
การเกษตร อาหาร เสนใย และทรัพยากรธรรมชาติ 

Goal 4: ภาคีและยุทธศาสตรการรวมมือ จะเปนหลักประกันการคงอยูอยางตอเนื่องของ
การศึกษาทางดาน การเกษตร อาหาร เสนใย และทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่มา: National Council for Agricultural Education, USA (1997) 
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จะเห็นวาการศึกษาเกษตรของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดแบบรวมสายภายใต
โปรแกรมอาชีวเกษตรกรรมในโรงเรียนมัธยมที่เติบโตอยางเขมแข็งมาพรอมๆกับการเติบโตของ 
land-grant college1/ ไดเดินทางมาถึงจุดพลิกผันของปรัชญาและแนวทาง กลาวคือจะตองจัด
การศึกษาแบบแยกสายสองเสนทาง กลาวคือ 1) โปรแกรมวิทยาศาสตรเกษตร (agriscience) และ  
เตรียมเทคนิค (tech-prep) ในโรงเรียนมัธยมแบบประสมทั่วประเทศ และ 2)โปรแกรมอาชีว
เกษตรกรรมในวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยชุมชน ซึ่งประการหลังนี้เปนแนวทางที่เปนอยูใน
ประเทศตางๆรวมทั้งประเทศไทย 

ปรัชญาและการปรับใชในเอเชีย 
หลายประเทศในเอเชียไดนําปรัชญาและแนวทางการศึกษาเกษตรของสหรัฐอเมริกามา

ปรับใช ตัวอยางที่ชัดเจนคือประเทศฟลิปปนสซึ่งถือวา “เปนสะพานเชื่อมระหวางการศึกษาของ
สหรัฐอเมริกากับไทย” (สุจินต, 2545) 

 ประเทศฟลิปปนส 

จากการวิเคราะหของ Go (1999: 360-365) พบวา ในชวงทศวรรษ 1950s-1960s 
เปนยุคทองของการศึกษาเกษตรในประเทศฟลิปปนส มีการนําแนวทางการศึกษาจากประเทศ
สหรัฐอเมริกามาใช กลาวคือมีหลักสูตรอาชีวเกษตรกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา มีกิจกรรม Future 
Farmers of the Phillippines (FFP) ใหเปนกิจกรรมในหลักสูตร รวมทั้งจัดทําโครงการเกษตร
ภายใตการนิเทศ ตามหลักการของอาชีวเกษตรกรรม สวนในโรงเรียนประถมศึกษา มีวิชา
เกษตรกรรมเปนวิชาหนึ่งในหลักสูตร 

การเรียนการสอนวิชาเกษตรกรรมในโรงเรียนเริ่มถดถอยลงในชวงทศวรรษที่ 1970s 
อันเปนผลจากการประกาศใชหลักสูตรมัธยมศึกษาสายสามัญทั่วประเทศซึ่งมุงเนนพื้นฐานวิชาการ 
หลักสูตรอาชีวเกษตรกรรมถูกยุบเลิก รวมทั้งกิจกรรม FFP และโครงการเกษตรภายใตการนิเทศ  

แนวโนมการศึกษาเกษตรในโรงเรียนมัธยมศึกษาของฟลิปปนสลดลงอยางตอเนื่อง 
โดยเริ่มตนจาก ทศวรรษ 1980s เปนตนมา และตอมาในป 1990 โรงเรียนเกษตรกรรมไดทยอย
ปรับเปลี่ยนเปนวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย สวนการสอนวิชาเกษตรกรรมในระดับประถมและ
มัธยมศึกษาเปนเพียงวิชาเลือกซึ่งไมไดรับความสําคัญ และในบางโรงเรียนอาจไมเปดสอนวิชา
เกษตรกรรมเลย การเปลี่ยนแปลงนี้ยังกระทบตอการฝกหัดครูทางเกษตรกรรมอยางมากจนตองยุติ
ลง 

                                          
1/ รายละเอียด จะกลาวถึงในหัวขอ อุดมศึกษาเกษตรศาสตรในตางประเทศ 
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ปจจุบัน กระทรวงศึกษา วัฒนธรรม และการกีฬา ของประเทศฟลิปปนส มีนโยบาย
ฟนฟูการสอนเกษตรกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาข้ึนมาอีก ไดพัฒนาหลักสูตรอาชีวเกษตรกรรมไป
พรอมกับ กิจกรรม FFP และโครงการเกษตรภายใตการนิเทศ โดยเนนการศึกษาเพื่อประกอบ
อาชีพอิสระทางการเกษตร แตยังไมมีรายงานความกาวหนาของการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ 

 ประเทศญี่ปุน 

ในประเทศญี่ปุน การจัดการศึกษาเกษตรระดับต่ํากวาอุดมศึกษาเปนการจัดการศึกษา
แบบแยกสายอยางชัดเจน ดังนี้ (Arisawa, 1999: 268-270) 

• ในระดับประถมศึกษา มีการเรียนการสอนเนื้อหาทางการเกษตรโดยผสมผสานไป
ในวิชาวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร   

• ในชั้นมัธยมศึกษาตอนตน วิชาเกษตรกรมเปนเพียงวิชาเลือกในปที่ 3 ซึ่งจัดไวใน
กลุมของสังคมศึกษา เชน วิชาวิถีชีวิตของชาวชนบทในญี่ปุน การพัฒนาเทคโนโลยี
ทางการเกษตร และความสําคัญของผลิตภัณฑเกษตร เปนตน โดยใชเวลาในการ
เรียนประมาณ 2 ช่ัวโมงตอสัปดาห  

• ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเกษตรกรรมจัดเปนวิชาเลือก และหลังจากป 
1980 จํานวนชั่วโมงวิชาเกษตรลดลง 

• อาชีวเกษตรกรรมจัดแยกไวในโรงเรียนเฉพาะทางเกษตรกรรม (agricultural 
specified school) ซึ่งจํานวนผูเรียนลดลงตามลําดับ ตั้งแตป 1979 ถึง 1995 
โรงเรียนตางๆพยายามเพิ่มจํานวนผูเรียนใหมากขึ้นดวยวิธีการตางๆ เชน เปลี่ยน
ช่ือโปรแกรมวิชา ลาสุดกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุนไดจัดใหมีหลักสูตรผสม 
(composite course) เพ่ือใหนักเรียนสรางทางเลือกของตนเองได 

 ประเทศไทย 

นักการศึกษาเกษตรของไทยไดนําแนวปรัชญาการศึกษาเกษตรของสหรัฐอเมริกามา
ปรับใชไดอยางเปนรูปธรรมในระดับอาชีวศึกษามากกวาระดับอื่น โดยเฉพาะการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบของโครงการเกษตร และการนํากิจกรรม FFA มาใชในชื่อ FFT (Future Farmers of 
Thailand) 

อยางไรก็ดี การนําปรัชญามาใชในประเทศไทย เปนการนําปรัชญาปลายทางมาใช 
เพราะไทยจัดการศึกษาเกษตรระดับอาชีวศึกษาแบบแยกสายจากสายสามัญมาตั้งแตอดีตเมื่อเร่ิม
ประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2441 อีกทั้งเห็นไดชัดเจนจากพัฒนาการของอาชีว
เกษตรกรรมตั้งแตโรงเรียนประถมวิสามัญกสิกรรม โรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรม โรงเรียน
เกษตรกรรม วิทยาลัยเกษตรกรรม จนถึง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในปจจุบัน ตามลําดับ 
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ในอดีต ไดมีความพยายามในการนํารากฐานแนวคิดของปรัชญาพิพัฒนาการนิยมมาใช
เพ่ือการศึกษาดานอาชีพในประเทศไทยมาบางแลว แตไมประสบผลสําเร็จ กลาวคือในชวงพ.ศ. 
2509 กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมแบบประสม (ค.ม.ส. 2) สําหรับ
โรงเรียนมัธยมในชนบท โดยอิงหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนพ.ศ. 2503 และเพ่ิมเติมโดยการจัด
หลักสูตรเปน 2 สายอยางชัดเจน คือสายอาชีวเกษตรกรรม และสายสามัญ แตประสบปญหาดาน
งบประมาณสนับสนุนและคานิยมของผูเรียนที่ตองการเรียนตอในสายสามัญเปนอันดับแรก จึงยุติ
ลงในระยะเวลาไมนาน 

ประเด็นปดทาย 

• ประเทศในเอเชียที่นําปรัชญาการศึกษาเกษตรของสหรัฐอเมริกามาใชนั้น ไม
สามารถนํามาใชในรูปแบบของการศึกษาแบบประสม กลาวคือรวมสายสามัญและ
สายอาชีพไวในโรงเรียนมัธยมศึกษาดังเชนในสหรัฐอเมริกา การนําปรัชญามาปรับ
ใชเปนการนํามาเฉพาะสวนสําหรับเปนแนวทางการจัดการศึกษาอาชีวเกษตรกรรม 

• มีขอนาสังเกตวา การศึกษาเกษตรของอเมริกาในโรงเรียนมัธยมแบบประสมเริ่ม
เส่ือมถอย และปรับสภาพเปนการเรียนเกษตรกรรมแบบสามัญศึกษาที่เรียกวา 
Agriscience และมีแนวโนมแยกสายอาชีวศึกษาอยางชัดเจนมากขึ้นในระดับ
เทคนิคศึกษา  

• นอกจากปรัชญาตนแบบจากประเทศสหรัฐอเมริกาดังกลาวแลว อาชีวศึกษาของ
หลายประเทศไดรับอิทธิพลจากแนวคิดประสบการณนิยมของประเทศเยอรมันนี 
ซึ่งเปนตนแบบในเรื่องระบบการเรียนการสอนแบบทวิภาคีทางอาชีวศึกษา (dual 
vocational training) กรมอาชีวศึกษาไดนํามาปรับใชสําหรับการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาทุกสาขาในประเทศไทย สําหรับอาชีวเกษตรกรรมไดนํามาใชอยางจาํกัด
กวาอาชีวศึกษาสาขาอื่นเพราะมีปญหาอุปสรรคในเรื่องการจัดหาสถาน
ประกอบการทางการเกษตรที่จะใหความรวมมือสนับสนุนโครงการอยางตอเนื่อง 
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อุดมศึกษาเกษตรศาสตรในตางประเทศ 
 

เมื่อเปรียบเทียบการศึกษาในนานาชาติ จะไมพบความแตกตางมากนักในระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ความแตกตางจะพบในดานคุณภาพและความเหลื่อมล้ําของโอกาสในการไดรับ
การศึกษาเปนสวนใหญ แตสําหรับระดับอุดมศึกษาจะพบความหลากหลายมากในระหวางประเทศ 
ทั้งในดานระบบของการอุดมศึกษา จํานวน ขนาด แหลงที่ตั้งและการกระจายตัว สังกัดและ
สถานภาพ  ของสถาบันอุดมศึกษา  

สําหรับอุดมศึกษาเกษตรศาสตร มีความแตกตางทั้งในดานระบบและแนวทางการจัด
การศึกษาของประเทศตางๆ ในการวิจัยครั้งนี้ จะนําเสนอภาพรวมของอุดมศึกษาเกษตรศาสตรใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีพัฒนาการทั้งในเชิงปรัชญาและระบบการศึกษาที่ถือวาเปนกรณีตัวอยาง
ที่โดดเดน นอกจากนี้ จะกลาวถึงอุดมศึกษาเกษตรศาสตรในเอเชีย เพ่ือเปรียบเทียบกับอุดมศึกษา
เกษตรศาสตรในประเทศไทย 

อุดมศึกษาเกษตรศาสตรในประเทศสหรัฐอเมริกา 

อุดมศึกษาเกษตรศาสตรของประเทศไทย ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดและแนวทางของวิทยาลัย
การเกษตรที่เรียกวา “Land-Grant College”1/ ซึ่งปจจุบันเปนคณะเกษตรศาสตร ของมหาวิทยาลัย
แหงมลรัฐตางๆ ปรัชญาและภารกิจของสถาบันการศึกษาเหลานี้มีที่มาที่นาสนใจอยางย่ิง จึงสมควร
ที่จะไดศึกษาวิเคราะหไวเปนพื้นฐานเพื่อเขาใจรากฐานการศึกษาเกษตรของไทย 

1. The Land-Grant Philosphy:  
ปรัชญาของอุดมศึกษาเกษตรศาสตร 

 การเกิดขึ้นของวิทยาลัยการเกษตรประจํามลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เรียกวา “Land-
Grant College” ถือวาเปนอุบัติการณสําคัญของการศึกษาดานเกษตรกรรมและพัฒนาการทาง
การเกษตรของประเทศเปนอยางย่ิง การศึกษาปรัชญา-แนวคิดที่อยูเบื้องหลังการเกิดขึ้นของ
มหาวิทยาลัยการเกษตร จะทําใหเขาใจภารกิจของการศึกษาเกษตรกรรมในมหาวิทยาลัย ไมเฉพาะ
แตในประเทศสหรัฐอเมริกา แตในประเทศไทยดวย 
                                          
1/ ชื่อนี้ มีท่ีมาจากการจัดสรรที่ดินสาธารณะใหแตละมลรัฐ เพ่ือทําประโยชน ใหเปนงบประมาณเริ่มตนในการ
จัดตั้งวิทยาลัยใหม หรือพัฒนาวิทยาลัยที่มีอยูใหเปนวิทยาลัยที่เนนการเกษตรและวิศวกรรม วิทยาลัยเหลานี้ใน
ยุคตอมาไดเติบโตเปนมหาวิทยาลัยแหงมลรัฐแตละแหง (state university) 
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 บริบทเชิงวัฒนธรรมกอนยุค Land-Grant College 
สังคมของประเทศสหรัฐอเมริกามีความเปนพหุทางวัฒนธรรม โดยในระยะตนมีอิทธิพล

จากวัฒนธรรม 3 กระแส ดังนี้ (Swanson,1982: 292-3) 

1) กระแสเชิงปรัชญา (the philosophical stream) เปนกระแสวัฒนธรรมที่มี
รากฐานจากยุคกรีกโบราณ ที่ใหความสําคัญตอเสรีภาพในการแสวงหาความรู-
ความจริง 

2) กระแสเชิงจริยธรรม (the theistic stream) มีรากฐานจากศาสนา ให
ความสําคัญตอการงานและเนนความเปนปจเจกชน 

3) กระแสเชิงเศรษฐสังคม (the socio-economic stream) มีรากฐานจากประเทศ
แม คือ อังกฤษ ซ่ึงแตเดิมเปนวัฒนธรรมแบบชนชั้นที่ยอมรับความแตกตาง
ระหวางระดับชั้นในสังคม (class-oriented) โดยถือวา โดยธรรมชาติคนยอมมี
สถานภาพทางเศรษฐกิจ-สังคมตางกัน และการสืบทอดทางวัฒนธรรมเพื่อธํารง
สถานภาพเชนนั้นถือวาเปนปกติวิสัย วัฒนธรรมนี้จึงไมใหคุณคามากนักตอการ
ทํางานของชนชั้นลาง ไดแกกรรมกรและเกษตรกร 

ในยุคตน การศึกษาระดับสูงในสหรัฐอมริกาจํากัดอยูเพียงคนสวนนอยในสถานภาพชั้นสูง
ของสังคมเทานั้น มหาวิทยาลัยในยุคเดิมนั้น มีรากฐานจากอิทธิพลของกระแสวัฒนธรรมเชิงเศรษฐ
สังคม จึงเปนการศึกษาทางปรัชญาและศาสนา ไมเนนวิชาการเชิงประยุกตเพ่ือการทํางาน 
จนกระทั่งประธานาธิบดี Thomas Jefferson1/ ไดช้ีใหเห็นความสําคัญของการประยุกตใช
วิทยาศาสตรเพ่ือการเกษตรและคหกรรม แตแนวคิดนี้ยังไมบังเกิดผลทางปฏิบัติได เพราะขณะนั้น
วิทยาการทางวิทยาศาสตรยังไมกาวไปถึงระดับการประยุกตใชทางการเกษตร (Kellogg & Knapp, 
1966: 10) 

 กําเนิดของ Land-Grant College 
ประวัติของพัฒนาการเกษตรในเกือบทุกประเทศ จะเกี่ยวของกับปญหาความอดอยากของ

ประชากรและความพยายามของประเทศในการผลิตอาหารใหพอเพียง รวมถึงการตระหนักถึงความ
จําเปนในการศึกษาวิจัยทางการเกษตร ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็เชนกัน เมื่อประสบภาวะ ผลผลิต
การเกษตรเสียหายอยางหนักจนกระทบดุลการคา ในป ค.ศ. 1838 รัฐสภาจึงไดอนุมัติงบประมาณ
เพ่ือการศึกษาเกษตรกรรมเปนครั้งแรก สําหรับการศึกษาระดับสูงนั้นประธานาธิบดี George 
Washington เสนอรัฐสภาใหจัดตั้งมหาวิทยาลัยการเกษตรแหงชาติ แตยังไมมีแรงผลักดันให
เกิดผลในระยะเวลานั้น (Swanson, 1982: 296) 

                                          
1/ Jefferson เปนหนึ่งในผูบุกเบิกมหาวิทยาลัยยุคใหมในแนวคิด “ความเปนเลิศทางวิชาการ พรอมกับโอกาสที่
เทาเทียมกันทางการศึกษา”  ซึ่งตางจากมหาวิทยาลัยดั้งเดิมในยุคนั้น ( Pullium & Patten, 1995) 
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กวาจะมาเปนวิทยาลัยการเกษตรในทุกมลรัฐ ที่เรียกวา Land-Grant College มีความ
เคลื่อนไหวโดยลําดับ ดังนี้ (Kellogg & Knapp, 1966; Pulliam & Patten, 1995) 

• ในยุคนั้น การเกษตร (agriculture) ยังมีความหมายเพียง “การทําไรไถนา” (farming) 
เทานั้น ยุคของวิทยาศาสตรเกษตร เริ่มขึ้นเมื่อ Edmun Ruffin จากมลรัฐ Virginia นําเสนอ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการเกษตรตั้งแตตนศตวรรษที่ 19 แมไมบังเกิดผลทางปฏิบัติ 
เพราะไมไดรับการสนับสนุนในระดับบน กลาวคือจากรัฐสภา แตถือวาไดจุดประกาย
ความคิดใหแก Justin Morrill และคณะ ใหสานตอในชวงตอมา 

• วิทยาลัยการเกษตรแหงแรกที่กอตั้ง ในป ค.ศ. 1855 ไดแก Michigan Agricultural 
College และตอมามีเพิ่มขึ้นในรัฐอ่ืนๆ จํานวนหนึ่ง 

• จุดเริ่มตนที่แทจริงของประวัติการศึกษาเกษตรกรรมเกิดขึ้นเมื่อมีแรงผลักดันทั้งระดับบน 
(นําโดยวุฒิสมาชิก Morill) และระดับลาง (สมาคมเกษตรกร) จนมีการตรากฎหมายสําคัญ
ชื่อ Morrill Act 1/ ซ่ึงเสนอตอรัฐสภาโดยวุฒิสมาชิก Justin Morrill และลงนามโดย
ประธานาธิบดี   ในป ค.ศ. 1862 ใหจัดสรรที่ดินสาธารณะจํานวนอยาง
นอย 30,000 เอเคอร (โดยมีงบประมาณสนับสนุนในภายหลัง) เพื่อเปนทุนดําเนินการ
จัดตั้งวิทยาลัยอยางนอย 1 แหง ในทุกมลรัฐเพื่อใหการศึกษาชั้นสูงสําหรับทุกชนชั้น 
โดยเฉพาะบุตรหลานของเกษตรกรและแรงงานอุตสาหกรรม โดยเนนวิชาชีพระดับสูงทาง
เกษตรกรรมและวิศวกรรม ในรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกวา “Land-Grant 
College” ซ่ึงถือวาเปนยางกาวที่สําคัญยิ่งในการเปดเสรีภาพทางการศึกษาของประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 

 

 

 

 

 

• land-grant college แหงแรกภายใตบทบัญญัติของ Morrill Act 1862 จัดตั้งข้ึนที่ 
มลรัฐ Iowa โดยไดรับการจัดสรรที่ดินสาธารณะจํานวนถึง 204,000 เอเคอร ซึ่งตอมา
ไดดําเนินการขาย/เชา เปนรายได เพ่ือการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 

                                          
1/ กฎหมายฉบับนี้ มีชื่อเต็มคือ “the Morrill Land-Grant College Act  of 1862” 
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• ภายใต Morrill Act 1862 สงผลใหเกิดวิทยาลัยการเกษตรแหงมลรัฐ ในเวลาไลเล่ีย
กันเกือบทุกมลรัฐ 

การเกิดขึ้นของ “Land-Grant College” เปนอุบัติการณที่ถือวาเปนการปฏิรูปการศึกษา
ครั้งสําคัญของสหรัฐอเมริกา อันเปนการเปดศักราชใหมของสิทธิทางการศึกษา (liberalization of 
education) ดังที่ Swanson (1982: 293) ใหขอสังเกต ดังนี้ 

นับเปนครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตรอเมริกัน ที่มีการปฏิรูปการศึกษาครั้ง
ใหญ ซ่ึงลดทอนอิทธิพลของกระแสวัฒนธรรมแบบชนชั้นที่มีรากฐานจากประเทศ
อังกฤษ และรับเอาแนวคิดที่ผสมผสานวัฒนธรรมอีกสองกระแสโดยใหความสําคัญกับ
เสรีภาพในการศึกษาคนควา ผนวกเขากับการตระหนักถึงความเปนปจเจกชน และการ
ใหคุณคาตอการงานอาชีพ 

• หลังจากที่ Morrill Act 1862 ไดจุดประกายครั้งแรกแลว ไดมีแรงผลักดันทาง
กฎหมายอยางตอเนื่องที่ทําใหวิทยาลัยการเกษตรเหลานี้ ไดทําหนาที่ไดอยางสมบูรณ
และเขมแข็งสมดังเจตนารมณ 

 พันธกิจของ Land-Grant College วิทยาลัยการเกษตรมีพันธกิจ 3 ประการ ไดแก 

• : การสอน เพ่ือผลิตบุคคลที่มีความรูความเชี่ยวชาญในวิทยาการเกษตร 
• : การวิจัย เพ่ือสรางและพัฒนาความรูการเกษตร 
• : การสงเสริมและแพรขยายความรูการเกษตรตอชุมชนในภาคเกษตรกรรม 

พันธกิจสามประการนี้ ไดสืบทอดเปนปรัชญาและปณิธานสามเสาหลักของอุดมศึกษา
เกษตรศาสตร (the land-grant mission) เรียกสั้นๆวา “teaching, research, outreach” ซึ่งทําให 
การสอน การวิจัย และการบริการ-สงเสริมของสถาบันการศึกษาการเกษตรหนึ่งๆ เปนภารกิจที่
ตองเช่ือมประสานกัน และเอ้ือประโยชนตอกันอยางเต็มที่ประดุจวงกลมสามวงที่เก่ียวเกาะกัน: 

 

 

 

 

 คุณูปการของ Land-Grant College 
ในชวง 50 ปแรกของวิทยาลัยการเกษตร ผลงานไมเปนที่ประทับใจนัก มหาวิทยาลัยตางๆ

ไดวิจารณมาตรฐานการศึกษา ขณะเดียวกันกลุมเกษตรกรก็วิจารณวาวิทยาลัยเหลานี้ไมเอ้ือ

TEACHING RESEARCH 

OUTREACH 
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ประโยชนสําหรับภาคเกษตรกรรมอยางที่หวังเพราะไมสามารถใหความรูที่นําไปใชไดจริงแก
เกษตรกร 

แตในชวงหลังจาก 50 ปของการกําเนิด วิทยาลัยการเกษตรเหลานี้ ไดรับการยอมรับมาก
ข้ึน อันเปนผลพวงจากปจจัยสนับสนุนสําคัญ 3 ประการ ดังนี้ (Swanson, 1982; Kellogg & 
Knapp, 1966) 

1) วิทยาลัยการเกษตรไดเริ่มโครงการวิจัยทางการเกษตรอยางจริงจัง เมื่อมีสถานีทดลอง
การเกษตรประจํารัฐภายใตกฎหมาย “Hatch Act 1887” ทําใหคณาจารยของมหาวิทยาลัย
ซ่ึ ง มี 
พื้นฐานที่เขมแข็งในสาขาวิทยาศาสตร โดยเฉพาะในดานชีววิทยาและพันธุศาสตรอยูแลว 
สามารถดําเนินการวิจัยและพัฒนาวิทยาการเกษตรรวมกับกระทรวงการเกษตร (USDA) 
ไดอยางมีประสิทธิภาพเต็มที่ นอกจากนี้ยังมีกฏหมายเพิ่มเติมในชวงตอมา เชน Purnell 
Act 1925 ที่ขยายขอบเขตของการวิจัยทางเกษตรกรรมใหครอบคลุมดานเศรษฐศาสตร
เกษตร สังคมวิทยาชนบท และคหกรรมศาสตร 

2) การเพิ่มเติมกฏหมาย “Morrill Act” ในป ค.ศ. 1907 เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการ 
ฝกหัดครูเกษตร ซ่ึงจะทําหนาที่สอนเกษตรกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เกิดขึ้นเปน
จํานวนมากในขณะนั้น คณาจารยในมหาวิทยาลัยการเกษตรไดมีบทบาทสําคัญในการผลิต
ครูเกษตรเหลานี้โดยตลอด 

3) การพัฒนาและปรับขยายงานของการสงเสริมและบริการทางการเกษตรจนเปนที่ยอมรับแก
เกษตรกร โดยไดรับการสนับสนุนจากรัฐสภา ใหจัดตั้งงานสงเสริมการเกษตรอยางเปน
ทางการขึ้นใหเปนความรับผิดชอบของวิทยาลัยการเกษตร อันเปนผลจากกฎหมาย 
“Smith-Lever Act 1914” และสนับสนุนอยางตอเน่ืองดวยกฎหมายอื่นที่ตามมา เชน 
“Capper-Ketcham Act 1928” 

ในวาระครบรอบ 100 ปของกําเนิด land-grant college ไดมีการศึกษาสถานภาพของ
มหาวิทยาลัยแหงมลรัฐ (state university) ซึ่งในปจจุบันเรียกตัวเองวาเปน “land-grant 
university” มหาวิทยาลัยเหลานี้ไดรับการยกยองวาเปนมหาวิทยาลัยที่สรางผลงานที่มีคุณคาอยาง
มหาศาลแกประเทศ ทั้งในการเปดยุคของเสรีภาพทางการศึกษาแกชนทุกช้ันอันเปนจุดกําเนิดดังที่
ไดกลาวถึงแลว ผลสําเร็จอันงดงามของการวิจัยทางการเกษตร และงานดานการสงเสริมการเกษตร
ที่มีประสิทธิภาพสงผลใหการเกษตรของประเทศสหรัฐอเมริกาไดพัฒนาไปอยางกาวกระโดด 
ครบถวนทั้งสามภารกิจตามที่มุงหวังไว นับวาเปนมหาวิทยาลัยที่นําวิทยาศาสตรมาประยุกตใชเพ่ือ
บริการแกสาธารณะอยางแทจริง (Kellogg & Knapp, 1966) ดังคํากลาวชื่นชมที่วา “ผลสําเร็จที่
โดดเดนยิ่งนักของวิทยาลัยการเกษตร (land-grant college) คือการพัฒนากลยุทธในการนําความรู
การเกษตรไปถายทอดใหแกผูที่จะใชความรูนั้นๆไดอยางดีที่สุด” (Elder, อางใน Martin & 
Berkley, 1982) 
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คุณลักษณะสําคัญของ “land-grant philosophy” คือความเปนองครวมหรือแนวคิดเชิง
บูรณาการของการศึกษาเกษตร ซึ่งนอกจากจะเนนการสนับสนุนพันธกิจสามเสาของอุดมศึกษา
เกษตรศาสตรโดยตรงแลว ยังขยายการสนับสนุนทั้งนโยบายและการปฏิบัติอยางเต็มที่ไปยัง
การศึกษาเกษตรในโรงเรียน ภายใตโปรแกรมอาชีวเกษตรกรรม (vocational agriculture) ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาแบบประสมทั่วประเทศ โดยความรวมมืออยางใกลชิดของบรรดา land-grant 
college ซึ่งผลิตครูเกษตรชั้นยอดและทําหนาที่เปนพี่เล้ียงใหแกโรงเรียนเหลานั้น 

“land-grant philosophy” จึงเปนตํานานที่ยังคงสืบทอดอยูในปจจุบัน และปรับตัวภายใต
เง่ือนไขที่เปลี่ยนไป 

2. สภาวะปจจุบันของอุดมศึกษาเกษตรศาสตร 
ใน Land-Grant Colleges เดิม  

วิทยาลัยการเกษตรที่กําเนิดขึ้นในยุคนั้นซึ่งเร่ิมตนจากฐานของสถาบันอุดมศึกษาประเภท
เอกวิชา (specialized college/institution) ไดเติบใหญและพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณที่
เรียกวามหาวิทยาลัยพหุวิชา (comprehensive university) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิชาการที่หลากหลาย 
ทั้งวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร และยังคงสถานะเปนมหาวิทยาลัยของแตละมลรัฐ 
โดยมีคณะเกษตรที่เปนปกแผน คงพันธกิจตามปณิธานสามเสาของ Land-Grant College ซึ่งมี
วิวัฒนาการตามความจําเปนแหงยุคสมัย  

มหาวิทยาลัยแหงรัฐเหลานี้ ไดแก: 

• กลุม “state university”  เชน Iowa State University 
• กลุม “university of” เชน University of California 
•  กลุมมหาวิทยาลัย “A&M” (มาจาก agriculture and mechanics) เชน  
    Texas A&M University 

 การปรับตัว 
มหาวิทยาลัยเหลานี้ ไดผานการปรับตัวอยางตอเนื่อง จากจุดเริ่มตนในชวง 50 ปแรกที่ยัง

ไมอาจสรางผลงานไดตามความคาดหวังของสาธารณะ จนยุคตอมาเมื่อไดแรงสนับสนุนอยาง
ตอเนื่องจึงสรางผลสําเร็จไดอยางงดงาม จนถึงชวงทศวรรษที่ 1980 ซึ่งมีกระแสการเปลี่ยนแปลง
อยางรุนแรงของการอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาและความจําเปนที่จะตองมีพันธกิจที่ตรวจสอบได 
(accountability) คณะเกษตรศาสตรในมหาวิทยาลัยตางๆไดเร่ิมตระหนักถึงความจําเปนในการ
ปรับตัวเพื่อธํารงพันธกิจภายใตความอยูรอดในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและซับซอน
ของบริบทการเกษตร ซึ่งรูปแบบของอุดมศึกษาเกษตรศาสตรในอดีตไมเหมาะสมในหวงเวลา
ปจจุบัน (Vieter, John, Thompson, & Kunkel, 1996) ดังนั้น คณะเกษตรศาสตรของ
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มหาวิทยาลัย ในกลุม land-grant college ทั้งหลายซึ่งเคยมีความเอกภาพในอดีต ไดปรับตัวจนมี
ความแตกตางกันมากขึ้นในปจจุบัน  
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ตั้งแตทศวรรษที่ผานมา วงการอุดมศึกษาเกษตรศาสตรของสหรัฐอเมริกามีความเห็น
สอดคลองกันวาคณะเกษตรศาสตรจําเปนตองมีการ “ยกเครื่อง” อยางขนานใหญ ดังที่ John, 
Townsend, and Nelson (1996) ช้ีวาประเด็นสําคัญที่ตองปฏิรูปไดแก การบูรณาการพันธกิจทั้ง
สาม คือ การสอน การวิจัย และการสงเสริม ใหเปนองครวมของคณะเกษตรศาสตรอยางแทจริง 
นอกจากนี้ Kunkel and Thompson (1996) เสนอวาการปฏิรูปควรเริ่มตนที่การกําหนดนิยามใหม
ที่กวางข้ึน ใหกับคณะเกษตรศาสตรและวิทยาศาสตรการเกษตร ดังเชนนิยามตอไปนี้: 

คณะเกษตรศาสตร (และคณะอ่ืนใดที่ขยายจากฐานเดิม ดวยชื่อใหม) คือโครงสรางทางวิชาการ 
ภายใตกรอบภารกิจของการศึกษา การคนควาวิจัย และงานวิชาการ ในการเรียนรู การ
พัฒนา การจัดการ และการใชความรูจากระบบชีวภาพ ระบบนิเวศน และระบบทรัพยากร
มนุษย เพ่ือนําไปสูประโยชนสุขของมวลมนุษย และสังคม 

 ปมปญหา 
อุดมศึกษาเกษตรศาสตรของสหรัฐอเมริกาในปจจุบันเผชิญปญหาสําคัญดังนี้  

• งบประมาณและแหลงเงินสนับสนุนแกมหาวิทยาลัยลดลง 

-งบประมาณจากรัฐลดลงอยางตอเนื่องทั้งจากรัฐบาลกลางและมลรัฐ เนื่องจาก 
-นโยบายกระจายอํานาจการศึกษาและการเนนใหมหาวิทยาลัยพึ่งตนเอง สงผลให
มหาวิทยาลัยที่กําเนิดจากปรัชญา land-grant จําเปนตองเพ่ิมคาเลาเรียนสูงข้ึน 
จนถึงระดับที่ลูกหลานคนระดับลางและลูกหลานเกษตรกรไมสามารถเขาเรียนได
ตามปรัชญาเดิมที่วางไว (Miller, 2003) 

-งบประมาณเพื่อการเกษตรลดลงเรื่อยๆ คนอเมริกันมีอาหารเหลือเฟอ และ
คาใชจายดานอาหารถูกมาก (เพียง 17% ของรายรับ) ทําใหไมเห็นความจําเปน
ที่จะตองทุมงบประมาณจํานวนมากเพื่อพัฒนาการเกษตร จึงลดงบประมาณลง
และนําเงินไปสนับสนุนดานอื่น (Miller, 2003; NASULGC, 2003) 

-องคกรนานาชาติที่เคยสนับสนุนภาคเกษตรอยางมาก ลดความชวยเหลือลง เพราะ
มุงความสนใจไปที่ประเด็นปญหาอื่น โดยเฉพาะ สุขภาพ (เชน ปญหาโรคเอดส) 
และส่ิงแวดลอม ขณะเดียวกันไดเรียกรองใหการศึกษาเกษตรเพิ่มบทบาทในการรวม
แกปญหาการพัฒนาแบบองครวมมากขึ้น (Hazelman, 2002; Miller, 2003) 

• สถาบันการศึกษาและผูสอนเปล่ียนแปลง เมื่อมหาวิทยาลัยจําเปนตองหาเงินให
เพียงพอ อาจารยจึงตองหาแหลงทุนสนับสนุนซึ่งสวนใหญคือโครงการวิจัยขนาดใหญ 
มหาวิทยาลัย land-grant เดิมจึง “กลายพันธุ” เปนเสมือนหนึ่งสถาบันวิจัยขนาดใหญ 
บทบาทการสอนไมใชบทบาทหลักของอาจารย ดูเสมือนวาอาจารยจะยังมีคุณคาตราบ
เทาที่หาเงินสนับสนุนสถาบันไดมาก (Miller, 2003) 



การศึกษาเชิงวิพากษ: 
สถานภาพและทิศทางของการศึกษาเกษตรในประเทศไทย 

G:\Trf การศึกษาเกษตรไทย\บทที่ 3 ปรชัญา\ปรัชญา.doc -53-

• ผูเรียนลดลงเพราะปจจัยสองประการ คือ (Miller, 2003) 

-ผูเรียนกลุมเปาหมายเดิมซึ่งเปนลูกหลานเกษตรกรลดลงเพราะไมสามารถแขงขันเขา
เรียนได อันเปนผลจากนโยบายการศึกษาชาติที่เนนความเขมแข็งทางวิชาการมากขึ้น 
อีกทั้งปญหาคาเรียนในมหาวิทยาลัยแพงมากขึ้นดังไดกลาวแลว 

-ผูเรียนที่มีศักยภาพ (ซึ่งเปนกลุมใหม) ไมนิยมเรียนสาขาเกษตรศาสตร ที่จริงเปน
ปญหาคานิยมในเชิงลบของศาสตร ซึ่งเปนปญหาเดิมแตทวีความรุนแรงมากขึ้นใน
ยุคปจจุบัน ในทุกกลุมเปาหมาย 

 

 กรณีศึกษา 

งานวิจัยครั้งนี้ไดทําการศึกษาแนวโนมปจจุบันของคณะเกษตรศาสตรในมหาวิทยาลัยที่
กําเนิดจาก land-grant college (ปจจุบันเรียกวากลุม land-grant university) และมหาวิทยาลัยอื่นที่
กําเนิดในยุคใกลเคียงและเนนการเกษตร โดยผูวิจัยไดประมวลจากกรณีศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนํา 3 
แหง ไดแก 1) Michigan State University 2) Iowa State University และ 3) University of 
California, Davis ทั้งนี้ นอกจากบทสังเคราะหภาพรวมแลว ไดนําเสนอกรณีของ Michigan State 
University ในปจจุบัน ซึ่งพัฒนามาจากวิทยาลัยการเกษตรแหงแรกของประเทศ (กอนกฎหมาย 
land-grant) 
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กรอบที่ 3.5 บทสังเคราะหภาพปจจุบันของอุดมศึกษาเกษตรศาสตรในสหรัฐอเมริกา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Cornell University เปนมหาวทิยาลยัชั้นนําที่โดดเดนดานเกษตรศาสตรมาแตเดมิ แตไมใชมหาวิทยาลัยในกลุม  
land-grant university 

 

รากฐานและพันธกจิ 
 มหาวิทยาลัยแหงรัฐตางๆ ซึ่งพัฒนาจาก Land-Grant College ยังคงมีบทบาทสูงในการอุดมศึกษา
เกษตรศาสตรของสหรัฐอเมรกิา โดยยังยึดมัน่กับพันธกิจสามเสา “the Land-Grant Mission” โดย
ประกาศเจตนารมณอยางชัดเจนวาเปนมหาวทิยาลัยที่มพีันธสัญญา (engaged university) โดยได
ปรับขยายขอบเขตของพันธกิจทั้งสามใหสอดคลองกับสภาพการณทีเ่ปลี่ยนไป 

 อยางไรก็ดี ปญหาสําคัญที่ถูกวิจารณ คือ การไมเชื่อมประสานกันเทาที่ควรของ 3 พันธกิจ คือ 
การสอน การวิจัย และการสงเสริม ดังรายงานในป 1996 ของสภาการวิจัยแหงชาติ (National 
Research Council, 1996) ไดชี้ถึงความจําเปนในการปรับ land-grant system โดยเฉพาะการ
กระตุนใหมีการเชื่อมประสานระหวาง 3 พันธกิจ ทั้งยังเสนอแนะใหมีมาตรการดานงบประมาณ 
(formula funding) เพื่อลดปญหาการไมเชื่อมประสานระหวางพันธกิจเหลานี้ 
โครงสรางของคณะเกษตรศาสตร 

 สวนใหญ คณะเกษตรศาสตร (College of Agriculture) ของมหาวิทยาลัยตางๆ ไดมีการปรับ
ใหครอบคลุมเนื้อหาที่กวางขึ้นของการเกษตรและภารกิจที่ขยายขอบเขตมากขึ้น โดยเฉพาะในดาน
วิทยาศาสตรชีวภาพและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ซ่ึงมีบทบาทสําคัญมากขึ้น แนวโนมของการ
ปรับเปลี่ยนชื่อของคณะเกษตรศาสตรเริ่มตนตั้งแตกลางทศวรรษที่ 1960 (Kellogg & Knapp, 
1966) และสืบเนื่องถึงปจจุบัน ดังจะเห็นไดจากชื่อที่ปรับเปน “College of Agriculture and ….” 
(Kunkel & Thompson, 1996) 
 จากการสํารวจ พบชื่อคณะเกษตรศาสตรที่ใชในปจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น ดังตัวอยาง: 
 -College of Agriculture and Environmental Sciences (University of California, Davis)* 
 -College of Agriculture and Natural Resources (Michigan State University) 
 -College of Food, Agricultural, and Environmental Sciences (Ohio State University) 

-College of Agriculture and Life Sciences (Cornell University)* 
 

การจัดโครงสรางของคณะเกษตรศาสตรในปจจุบัน สะทอนใหเห็นการปรับตัวของอุดมศึกษา
เกษตรศาสตรในสหรัฐอเมริกาไดอยางชัดเจน โดยมีแนวโนม ดังนี้ 

1) จากรูปแบบที่เปนภาควิชา ไดมีการขยายขอบเขตใหกวางขึ้นในลักษณะโปรแกรม หรือ
สาขา ซ่ึงบางสาขามีการจัดการรวมกันระหวางคณะเพื่อใชทรัพยากรบุคคลและสิ่งสนับสนุน
หลักสูตรรวมกันในรูปหลักสูตรรวม (joint program) เชน คณะเกษตรศาสตร รวมกับ
คณะวิศวกรรมศาสตร เปนตน       
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2) การจัดกลุม หรือหลอมรวมภาควิชาหรือสาขาเขาดวยกัน (merging) ซ่ึงในบางแหง เปนการ

หลอมรวมระหวางสาขาตางคณะกัน ซ่ึงมักพบในกรณีสาขาที่เก่ียวของ/สนับสนุนการเกษตร 
เชน ที่ Ohio State University มีการปรับภาควิชาเดิม คือ Agricultural Education ขึ้นใหม
ชื่อ Human and Community Resources Development โดยการหลอมรวมสาขา การศึกษา
เกษตร การสงเสริมการเกษตร นิเทศศาสตรเกษตร สังคมวิทยาชนบท และอาชีวศึกษา เขา
ไวดวยกัน ทําใหเปนภาควิชาที่ใหญและเขมแข็งยิ่งขึ้น กับทั้งเปนการใชทรัพยากรรวมกันได
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ภารกจิการสอน 
จากรายงานการศึกษาคณะเกษตรศาสตรตั้งแตป 1966 (Kellogg & Knapp, 1966) ได

กลาวถึงแนวทางของหลักสูตรในระดับปริญญาทางการเกษตรวา ควรมุงใหเปนการศึกษาที่
วางรากฐานเพื่อการพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคคลไดในระยะยาว ดังนั้นจึงตองเปนหลักสูตรกวางที่
มีความลึกเฉพาะทางอยางเพียงพอ โดยมีองคประกอบของหลักสูตร 3 สวน คือ 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อสรางฐานความรูที่แข็งแกรงทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
และพื้นฐานทางสังคมศาสตร-มนุษยศาสตรที่เพียงพอ 

2) หมวดวิชาพื้นฐานการเกษตร ใหความรูอยางกวางดานการเกษตรใน 2 ป แรก 

3) หมวดวิชาเฉพาะดานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ใหความรูและ 
ประสบการณเชิงลึกเฉพาะดาน ตามความสนใจ 

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะเกษตรไดดําเนินตามแนวทางเชนนี้มาโดยตลอด 
และไดเปนตนแบบของหลักสูตรในประเทศตางๆ ทามกลางประเด็นโตแยงวา ในระดับปริญญาตรี
ควรจะจัดการศึกษา แนวกวาง (broad-based) หรือ แนวลึกเฉพาะทาง (specialized)  
 จากการศึกษาโครงสรางของหลักสูตรระดับปริญญาตรีในโปรแกรมตางๆของคณะเกษตรใน
ปจจุบัน พบวามีลักษณะหลากหลายมากขึ้น  ดังนี้ 

1) หลักสูตรแบบเดิมที่เนนเฉพาะสาขา (specialized program) ไดแก สัตวบาล  
พืชไร พืชสวน ปฐพีวิทยา กีฏวิทยา โรคพืชวิทยา 

 2) หลักสูตรฐานกวาง (broad-based program) โดยมี options ใหเลือกตามความสนใจ 
  -หลักสูตร  double majors เชนที่ Iowa State University 
  -หลักสูตรวิทยาศาสตรเกษตร ( agriscience) เชน ที่ Michigan State University 

 3) หลักสูตรแนวบูรณาการ (integrated, interdisciplinary) โดยจัดการรวมกันระหวาง สาขา 
หรือ คณะ (joint program) เชน 

-Environmental Horticulture 
-Food Science and Human Nutrition 
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เนื่องจากในทศวรรษที่ผานมา มีการขยายภารกิจ “outreach” ในระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัย
ตางๆ จึงมีวิชาบังคับหรือวิชาเลือก และประสบการณเสริมในดานการเกษตรนานาชาติ 
(international agriculture) และบรรจุไวในทุกหลักสูตร 

4) หลักสูตรพเิศษ 

นอกจากหลักสูตร 4 ปปกติ ที่เรียกวา in-campus program แลว ยังมีหลักสูตรวิชาชีพ ที่
เรียกวา off-campus program สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะสําหรับบุคคลในวงการธุรกิจเกษตรดวย 

ภารกิจการวิจัย 
 ตามปรัชญาเดิมของ land-grant college ซ่ึงมุงใหการเรียนการสอน การวิจัย และการ 
สงเสริมการเกษตร ไดผสมผสานและเกื้อกูลกัน จึงใหคณะเกษตรรับผิดชอบสถานีวิจัยทาง
การเกษตรที่กําเนิดขึ้นภายใต “The Hatch Act of 1987” 

 สถานีวิจัยการเกษตรในปจจุบันยังสังกัดอยูในคณะเกษตร แตดวยขอบขายงานที่กวางขึ้น มี
ลักษณะงานวิจัยที่เปนแบบสหวิชามากขึ้น รวมทั้งความจําเปนในการใชทรัพยากรรวมกัน ทําให
สถานีวิจัยการเกษตรของมหาวิทยาลัยสวนมากมีการขยายเครือขายกวางขวางและซับซอนมากขึ้น 
โดยเปนหนวยงานที่มีการบริหารจัดการรวมกันระหวางคณะที่เก่ียวของ ดังในกรณีตัวอยางของ
มหาวิทยาลัย Michigan State University ที่มีการบริหารงานรวมกันระหวาง 5 คณะ โดยมีคณะ
เกษตรเปนแกน นอกจากนี้ยังมีเครือขายความรวมมือระหวางรัฐเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลการวิจัย 

ภารกิจการสงเสริม 
มหาวิทยาลัยที่กําเนิดจากปรัชญา Land-Grant ยังคงอางถึงพันธกิจ “Outreach and 

Extension” แตไดขยายขอบขายใหกวางมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Kellogg and 
Knapp (1966) ในวาระครบรอบ 100 ปของ land-grant college ซ่ึงชี้วาไดเริ่มมองเห็นความ 
จําเปนในการขยายพันธกิจของคณะเกษตร จากเดิมที่มุงทํางานสงเสริมกับเกษตรกรเทานั้น ให
ครอบคลุมภารกิจการสงเสริมดานอื่นใหสอดคลองกับความซับซอนของสังคมอเมริกันในอนาคต 

ภารกิจการสงเสริมและบริการวิชาการในปจจุบันของคณะเกษตรซึ่งรวมกับมลรัฐ  มีแนวโนม 
ดังนี้ 

• การขยายสาขาของงานดานการสงเสริมจากเดิมที่เปนสาขาการเกษตร คหกรรมศาสตร 
และเศรษฐศาสตรเกษตร ไดขยายครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิง่แวดลอมใน
มิติตางๆ  โดยใหความสาํคัญกับการวิเคราะหและแกปญหาแบบสหวิชาการมากขึ้น 

 
         

 



การศึกษาเชิงวิพากษ: 
สถานภาพและทิศทางของการศึกษาเกษตรในประเทศไทย 

G:\Trf การศึกษาเกษตรไทย\บทที่ 3 ปรชัญา\ปรัชญา.doc -57-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• การขยายจากการบริการความรูในระดับทองถ่ิน และรัฐ เปนระดับชาติ และนานาชาติ 
ที่เห็นชัดเจนคือการมีโครงการนานาชาติ เชน Global Agriculture Programs (ที่ Iowa 
State University) เปนตน นอกจากนี้ในโครงสรางของคณะเกษตรศาสตร จะมี
หนวยงานรองรับโครงการเกษตรนานาชาติโดยเฉพาะ เชน Institutes of International 
Agriculture (ที่ Michigan State University) เปนตน 

 

ในปจจุบันพันธกิจการบริการ-สงเสริมวิชาการเกษตรของมหาวิทยาลัยไดถูกตอกย้ําใน 
กฏหมายการเกษตรป 1996 และ 1998 (Farm Acts 1996 and 1998) 

จากการศึกษาของ Gould and Ham (2002) พบวาคณะเกษตรศาสตรของ land-grant 
university ตางๆในปจจุบัน มีความพยายามในการเชื่อมประสานการวิจัยและการสงเสริม โดย
มีรูปแบบที่หลากหลาย ไดแก 

• การจัดตั้งทีมอาจารยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเพื่อการสงเสริม เชน ทีมผูเชี่ยวชาญดาน
ขาวสาลี ทีมผูเชี่ยวชาญดานฝาย เปนตน 

• กิจกรรมการวิจัยเพื่อการสงเสริม (Research to Outreach) 
• ทีมประสานสามระดับ: เดี่ยว กลุม และคณะ 
 

ปญหาและภาวะทาทาย  
การธํารงพันธกิจสามเสาอยางสมดุล เปนประเด็นปญหาของคณะเกษตรใน

มหาวิทยาลัย land-grant ทุกแหงในปจจุบัน ทั้งน้ี สวนหนึ่งเปนผลกระทบของการไดรับ
งบประมาณสนับสนุนไมพอเพียงจากรัฐบาลกลางและมลรัฐ มหาวิทยาลัยจึงตองทําสองอยางใน
เวลาเดียวกัน คือเนนการจัดการการศึกษาอยางมีคุณภาพเพื่อประกันการไดรับการสนับสนุน
งบประมาณ จากรัฐ ดังคํากลาวที่วา “As the state provides financing, we provide high-
quality education” ในขณะเดียวกันตองระดมทุนจากทุกแหลงใหมากขึ้นเพื่อที่จะสามารถ
รองรับภารกิจไดอยางเขมแข็งตามพันธสัญญา สมดุลระหวาง การดํารงพันธกิจและการ
พึ่ ง ต น เ อ ง จ า ก 
งบประมาณจึงเปนภารกิจที่กดดันและทาทายคณะเกษตรศาสตรในยุคปจจุบัน  
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ที่มา: ประมวลจาก website ของ Michigan State University: http://www.canr.msu.edu/ (2002) 

ประวัติความเปนมา 

จากวิทยาลัยการเกษตรประจํารัฐในชื่อเดิม “Michigan Agricultural College” 
ซ่ึงจัดตั้งเมื่อค.ศ. 1855 ไดยกฐานะเปน “Michigan State University” โดยเปน land-grant 
college แหงแรกๆของประเทศ และเปนแมแบบของอีก 69 วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
ที่ ถื อ กํ า เ นิ ด ภ า ย ใ ต
บทบัญญัติ Morril Act of 1862  มหาวิทยาลัยแหงนี้จะมีอายุครบรอบ 150 ป ในป 
2005 
 Michigan State University ในปจจุบัน เปนมหาวิทยาลัยสหวิชาขนาดใหญที่มุงความเปนเลิศ
ดานการวิจัย (comprehensive research university) ทั้งทางการเกษตรที่เปนรากฐานเดิม และ 
วิทยาการอื่นๆ   
 ปจจุบันประกอบดวย 15 คณะ (รวมทั้งคณะนิติศาสตร) มีคณาจารยและบุคลากรทางการ
ศึกษา จํานวน 4,402 คน นักศึกษาระดับปริญญาตรี 34,342 คน  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
7,657 คน และนักศึกษาวิชาชีพชั้นสูง 1,367 คน 
 พื้นที่รวมของมหาวิทยาลัย มีจํานวน 23,300 เอเคอร ประมาณรอยละ 80 ใชเพื่อการวิจัย
ทางการเกษตร สัตวแพทยศาสตร และวนศาสตร 

พันธกิจ (Mission) 

มหาวิทยาลยัไดกําหนดพันธกิจ เรียกวา “The MSU Promise”  โดยมีเปาหมาย 
5 ป (ภายในป 2005) ดังนี้ 

• MSU จะจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ดีที่สุด ภายใตจุดแข็งของมหาวิทยาลยัดานการ
วิจัย และความเปนมหาวิทยาลัย land-grant ที่เนนความรูทีใ่ชไดจริง 

• MSU จะขยายความเปนเลิศทั้งในระดับชาติและระดับโลก ในดานการวิจัย และศาสตร
เฉพาะทาง รวมทั้งบัณฑิตศึกษา โดยการเลอืกลงทุนในโครงการศึกษาและวิจัยที่มีจุดเดน 

• MSU จะเปนมหาวิทยาลัยสากล (global university) ชั้นนํา ใหบริการแกประชากรในรัฐ
และทั่วโลก 

• MSU จะเปนมหาวิทยาลัยตัวอยางที่มีพันธกิจชัดเจนในเรื่องการสงเสรมิ (extension & 
outreach) โดยมีการปรับกลยทุธใหกวางและยืดหยุน สอดคลองกับเงื่อนไขของความ
ตองการและความจาํเปนในรัฐ 

• MSU จะเปนชุมชนวิชาการที่เชื่อมโยงแนนแฟน ภายใตความหลากหลาย (diversity) 

จากพันธกิจดังกลาวนี้ จะเห็นวา MSU ยังยึดโยงกับภารกิจสามเสาของ Land-Grant 
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Michigan State University 

คณะที่จัดการศึกษาทางการเกษตรและเกี่ยวของ 
1. คณะเกษตรศาสตรและทรพัยากรธรรมชาติ (College of Agriculture and Natural 

Resources,CANR) 
2. คณะอื่นๆ ที่จัดการศึกษาในสาขาที่เก่ียวของกับการเกษตร และที่รวมจดัการศึกษากับคณะ

เกษตรศาสตร ไดแก 
2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร  (College of Engineering) 
2.2 คณะนิเวศวิทยามนุษย (College of Human Ecology คือ คณะคหกรรมศาสตรเดิม) 
2.3 คณะวิทยาศาสตรธรรมชาติ (College of Natural Science) 
 2.4 คณะสัตวแพทยศาสตร (College of Veterinary Medicine) 

ภาพรวมและภารกิจของคณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาต ิ

พันธกิจ (Mission) 

พันธกิจของคณะเกษตรศาสตรฯ คือ เสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชากรในรัฐมิชิแกน
และของโลก โดยพัฒนาความรูในการจัดการชุมชน และระบบเกษตรกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ 
และอาหาร เพื่อตอบสนองความตองการจําเปนที่หลากหลายของมนุษย ดวยวิถีทางที่ยั่งยืน 

จากพันธกิจนี้ แสดงใหเห็นการปรับเปลี่ยนเปาหมายและขอบเขตของการศึกษาดาน
เกษตรกรรมใหกวางมากกวาเดิมที่เคยเนนวิทยาศาสตรเกษตรที่มุงการผลิต  

จุดยืน (value statement) ของคณะเกษตรฯ มี 7 ขอ ซ่ึงแมวาจะแสดงใหเห็นการ
เปลี่ยนแปลงในดานขอบเขตของภารกิจ แตยังคงยึดมั่นในภารกิจสามเสาของ Land-Grant 
University โดยเนนสมดุลระหวาง การสอน การวิจัย และการสงเสริม ซ่ึงใชคําใหมวา “learning, 
discovery, and engagement” 

 โครงสรางของคณะ 
มี academic unit (12 ภาควิชา/โปรแกรม) ดังนี้: 
(*หมายถึงภาควิชา/โปรแกรมที่จัดการศึกษารวมกับภาควิชาในคณะอื่น) 
-Agricultural Economics 
-Agricultural Engineering* 
-Agricultural and Natural Resources  
-Educational and Communication Systems 
-Crop and Soil Science 
-Entomology* 
-Fisheries and Wildlife        
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Michigan State University 
-Food  
-Horticulture  
-Plant Biology* 
-Plant Pathology* 
-School of Packaging 

จะเห็นวา ในโครงสรางของคณะเกษตรศาสตรฯ ไดรวมศาสตรทางวิทยาศาสตรเกษตร
เฉพาะทาง (เชน สัตวบาล พืชสวน) และศาสตรที่เก่ียวของไวหลากสาขา (ไดแก เศรษฐศาสตร
เกษตร การศึกษา-การสงเสริมเกษตร นิเทศศาสตรเกษตร วนศาสตร และคหกรรมศาสตร) โดย
ไดปรับชื่อและขอบเขตของสาขาตางๆใหกวางและทันยุคมากขึ้น 

แนวโนมของการขยายภารกิจในการศึกษาเกษตรนานาชาต ิเห็นไดจากการที่คณะ
เกษตรศาสตรฯ มีหนวยงานรองรับภารกิจดานนี้ คือ “Institute of International 
Agriculture” 

 

สังเขปภารกิจสามเสา: การสอน การวิจัย และการสงเสริม ของคณะเกษตรศาสตรฯ 
 

1. ภารกิจการสอน 
มีแนวโนมของการเปดหลักสตูรที่หลากหลาย ทั้งในดานเนื้อหา และกลุมเปาหมาย ดังนี้ 
1.1 หลักสูตรเฉพาะทาง 

การเรยีนการสอน ยังคงมีสาขาวิทยาศาสตรเฉพาะทาง (specialized  program) 
ไดแก สัตวบาล พืชสวน พืชศาสตร-ปฐพีศาสตร และกีฏวิทยา 

1) หลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง ซ่ึงเปดสอนสอนเปนหลักสูตรวิชาชีพใหแก
บุคคลภายนอก เชน หลักสูตร  
-Sports and Commercial Turf Management Programs 
–Livestock Program 

2) หลักสูตรปริญญาตรี โท และเอก เฉพาะทาง (specialized program) ซ่ึงมี
ทั้งหลักสูตรที่คณะเกษตรฯจัดการเอง และหลักสูตรรวมกับคณะอื่น ในสาขาตางๆ 
ไดแก: 
-Crop and Soil Sciences 
-Animal Sciences  
-Horticulture 
-Entomology (รวมกับคณะ วิทยาศาสตรธรรมชาต)ิ 
-Food Science and Human Nutrition (รวมกับคณะนิเวศวิทยา
)
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Michigan State University 
 

ในระดับปริญญามีทั้งเชิงลึกเฉพาะสาขา และ หลักสูตรบูรณาการระหวางสาขา 
1.2 หลักสูตรแนวกวางทางการเกษตรและเกี่ยวของ (general & integrated 

programs) เปนแนวโนมใหมของหลักสตูรทางการเกษตร จัดการโดยภาควิชาที่ได
ปรับขึ้นใหม คือ  “Department of Agriculture and Natural 
Resources Education and Communication Systems 
(ANRECS)” หลักสูตรที่เปดสอนในภาควิชาดังกลาว ไดแก 
-ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตรเกษตร (Agriscience majors) มี 6 สาขาเลือก ไดแก: 

Agribusiness Management, Animal Science, Fisheries and Wildlife, Food 
Industry, Horticulture, และ Teacher Certification เปนหลักสูตรรองรับการทํางาน
ที่ตองใชฐานความรูกวาง เชน การเปนครูสอนในระดับมัธยมศึกษาในวิชา 
วิทยาศาสตรเกษตร 

-ปริญญาตรี สาขา Agricultural and Natural Resources Communications 
-ปริญญาโทและเอก สาขา  Agricultural Education และ Extension Education 
 

1.3 หลักสูตรผูเช่ียวชาญ (Fellowship Program) 
คณะเกษตรฯ ไดรวมกับกระทรวงเกษตรฯ จัดการสอนหลักสูตรระดับสูงเฉพาะทาง 

“Water Science Fellowship Program” เพื่อเสริมสรางศักยภาพของนักวิชาการและบุคลากร
ทางการเกษตร ในดานการแกปญหาในสถานการณที่ซับซอน โดยเนนกระบวนการศึกษา-ฝกอบรม
ที่กระตุนการคิดแบบสรางสรรและบูรณาการ 

โดยรวมหลักสูตรมีแนวโนม ดังนี้ 
• เปนหลักสูตรรวมระหวางสาขา (joint program) มากขึ้น 
• มีวิชาเอกทางดานการจัดการทรัพยากร และพัฒนาการเกษตรนานาชาติ มากขึ้นทั้งในระดับ

ปริญญาตรีและโท ตัวอยางเชนวิชาเอกในภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร 

2. ภารกิจการวิจัย 
เชนเดียวกับสถานีวิจัยประจํารัฐอ่ืนๆ Michigan Agricultural Experiment Station จัดตั้ง

ขึ้นในป 1888 ภายใตกฎหมาย the Hatch Act of 1887 ซ่ึงเปนกฎหมายสนับสนุน  Land-Grant 
University  

ปจจุบันสถานีวิจัยแหงน้ี เปนหนวยงานที่รับผิดชอบภารกิจการวิจัย แมวาโดยสายการ
บริหารจะเปนหนวยงานภายใตสังกัดของคณะเกษตรฯ แตในเชิงปฏิบัติ มี 5 คณะ ที่รวมบริหาร
จัดการสถานีวิจัยและใชทรัพยากรการวิจัยรวมกัน  ไดแก 

-คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ 
-คณะวิทยาศาสตรธรรมชาติ 
-คณะสังคมศาสตร 
-คณะนิเวศวิทยามนุษย 
-คณะสัตวแพทยศาสตร        
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พันธกิจของสถานีวิจัยที่กําหนดไว คือ “จะพัฒนาองคความรูดวยการวิจัยเชิงกลยุทธ 
เพื่อสรางเสริมความแข็งแกรงทางดานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ ครอบครัว และชุมชน ใน
รัฐมิชิแกน”  

 นอกจากสํานักงานกลางของสถานีวิจัยที่ตั้งอยูในมหาวิทยาลัยแลว ยังมสีถานีวิจัย
ภาคสนาม (field station) อีก 15 สถานีกระจายทั่วรัฐมิชิแกน 
 งบประมาณดําเนินการ ไดมาจาก 3 แหลงเชนเดียวกับสถานีวิจัยประจํารัฐอ่ืน กลาวคือ 
จากรัฐบาลกลาง จากรัฐมิชิแกน และจากภาคเอกชน โดย 80% ของงบประมาณไดจากรฐั 
 คณะเกษตรฯใหความสําคัญสูงตอการเชื่อมโยงระหวางการวิจัยและการสงเสริมตาม 
อุดมการณของ Land –Grant University 

3. ภารกิจการสงเสริม 

หนวยงาน MSU Extension จัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายสนับสนุนภารกิจการสงเสริม
การเกษตร คือ The Smith-Lever Act 1914 ซ่ึงกําหนดใหมีระบบงานสงเสริมภายใต
มหาวิทยาลัย และการทํางานรวมกันกับรัฐมิชิแกน โครงสรางของ MSU Extension จึงมีลักษณะ
โดยรวมเชนเดียวกับรัฐอ่ืน (ดู ISU Extension) โดยมีผูอํานวยการของ MSU extension ขึ้นตรง
ตอคณบดีคณะเกษตรศาสตร และมีอาจารย-บุคลากร 2 สวน คือ ประจําหนวยสงเสริมทองถ่ิน 
(county-based) จํานวน 83 แหงทั่วรัฐ และประจํามหาวิทยาลัย (campus-based) งบประมาณ
ของ MSU Extension สวนใหญ (42 %) ไดจากรัฐมิชิแกน นอกจากนี้ไดจาก รัฐบาลกลาง จาก
ทองถ่ิน (county funding)  และจากการหารายไดและภาคเอกชน  

พันธกิจของ MSU Extension ในระดับทองถ่ินและรัฐ คือ “ชวยคนพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ดวยกระบวนการศึกษาและใชความรูเพื่อแกปญหา” งานสงเสริมในปจจุบันครอบคลุมดาน
การเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ดานเด็กและครอบครัว ดานชุมชน และดานเศรษฐกิจ  
สําหรับในดานการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาตินั้น  มีกลุมชํานาญการเฉพาะ (area of 
expertise team) เพื่อใหการสงเสริมในพื้นที่ 

ในระดับนานาชาตินั้น MSU เปนมหาวิทยาลัยหนึ่งที่ไดบุกเบิกงานการศึกษา
เกษตรกรรมนานาชาติ เริ่มตั้งแต 45 ปที่ผานมา โดยถือวาเปนการขยายภารกิจของ Land-Grant 
College ในระดับโลก ไดรับงบประมาณเพื่อภารกิจนี้ทั้งจากรัฐและเอกชนนับตั้งแตป ค.ศ. 1950 
คิดเปนเงินรวมกวา $150 ลาน ผานทางคณะเกษตรศาสตรของ MSU   ในปจจุบัน (ป 2002)  
มีโครงการพัฒนาการเกษตรที่รวมมือกับประเทศตางๆถึง 97 โครงการ ในวงเงินงบประมาณ 
$42  ลาน 

“A Changing University in a Changing World” และ “Global Land-Grant 
Mission” เปนวิสัยทัศนหนึ่งของ MSU ที่สะทอนใหเห็นความมุงมั่นที่จะขยายภารกิจงานสงเสริม
จากระดับทองถ่ินและรัฐ สูระดับโลก  
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อุดมศึกษาเกษตรศาสตรในเอเชีย 
สภาพการศึกษาของประเทศในเอเชียมีความแตกตางกันในหลายดาน ไดแก ระบบและ

โอกาสในการศึกษา งบประมาณและการลงทุนทางการศึกษา สงผลตอคุณภาพทางการศึกษาที่
แตกตางกัน (Tajima, 1999) 

สําหรับอุดมศึกษาเกษตรศาสตรในเอเชีย จากการศึกษาสถานภาพโดยรวมเมื่อประมาณ 
20 ปที่แลว โดย F.A. Bernardo ไดใหขอสังเกตที่นาสนใจยิ่งใน 4 ประเด็น ดังนี้ (Bernardo, 
1985: 28) 

1. วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในเอเชียที่จัดการศึกษาเกษตร สวนมากเปนมหาวิทยาลัย
ใหมๆที่มีอายุไมเกิน 25 ปในขณะนั้น มหาวิทยาลัยเหลานี้บางสวนพัฒนาโดยการ
ยกระดับจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา จึงยังไมพรอมเต็มที่ในดานตางๆสําหรับการเปน
สถาบันการศึกษาวิชาชีพข้ันสูง 

2. มหาวิทยาลัยของประเทศตางๆในเชีย (ยกเวนประเทศญี่ปุนและเกาหลี) ไดรับ 
อิทธิพลจาก “Land-Grant Philosophy” ของประเทศอเมริกาแทบทั้งส้ิน โดยนําเอา
พันธกิจสามเสา คือ การสอน การวิจัย และการสงเสริม มาเปนพันธกิจหลักของ
อุดมศึกษาเกษตรศาสตร โดยประสบผลสําเร็จมากนอยตางกัน มหาวิทยาลัย
การเกษตรในอินเดียประสบผลสําเร็จคอนขางสูง ขณะที่ในประเทศอื่น พบวาการวิจัย
ทางการเกษตรคอนขางกระจัดกระจายตามหนวยงานตางๆ และการสงเสริม
การเกษตรเปนภารกิจหลักของกระทรวงเกษตร ทําใหการประสานสัมพันธระหวางการ
วิจัยและการสงเสริมตามแนวคิดของ Land-Grant Philosophy  เปนไปไดนอย โดยที่
มหาวิทยาลัยทางการเกษตรมีบทบาทดังกลาวอยางจํากัด 

3. หลักสูตรอุดมศึกษาเกษตรศาสตรในเอเชียสวนใหญ มุงเนนทฤษฎี โดยมีการเชื่อมโยง
นอยสูภาคปฏิบัติ ปญหานี้พบไดในมหาวิทยาลัยที่ไมมีฟารมฝกปฏิบัติ โดยเฉพาะ
ฟารมเชิงธุรกิจที่จะใหนักศึกษาไดฝกฝนการใชทฤษฎีใหเกิดผลทางปฏิบัติ 

4. มหาวิทยาลัยทางการเกษตรหลายแหงในเอเชียรีบรอนเปดหลักสูตรระดับปริญญาโท
และเอกทั้งๆที่ยังไมพรอม ในหลายแหงพบวา อาจารยผูสอนยังไมมีประสบการณใน
การวิจัยอยางเพียงพอ และยังขาดการสนับสนุนในดานหองปฏิบัติการและเครื่องมือที่
จําเปนในการวิจัย ในกรณีเชนนี้ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาจึงแยงใชทรัพยากรการศึกษา
สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี ทําใหการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีออนแอลง 

จากการศึกษาระยะตอมาโดย Tajima ในป 1996 โดยสํารวจสถานภาพของอุดมศึกษา
เกษตรศาสตรใน 8 ประเทศของเอเชีย คือ บังคลาเทศ ไตหวัน อิหราน ญี่ปุน เนปาล ปากีสถาน  
ศรีลังกา และเวียดนาม (Tajima, 1999: 46-50) และการวิเคราะหขอมูลจากรายงานของประเทศ
ตางๆในป 1995 โดย Mancebo (1999: 156-170) ไดขอมูลภาพรวม ดังนี้ 
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1. พัฒนาการของอุดมศึกษาเกษตรศาสตร ในชวง 3 ทศวรรษ (1970s-1990s) 
พบวามีความแตกตางกันระหวางประเทศในการขยายตัวของอุดมศึกษาเกษตรศาสตร 
พิจารณาจากจํานวนมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาเกษตร กลาวคือ 

• ประเทศที่มีการขยายตัวของมหาวิทยาลัยทางการเกษตรมาก ไดแกญี่ปุนซึ่งมีการ
ขยายตัวมากที่สุดในชวงกอนป 1970 และอิหรานซึ่งมีการขยายตัวมากในชวง 
ทศวรรษที่ 1980s 

• ประเทศที่มีการขยายตัวของอุดมศึกษาเกษตรศาสตรระดับปานกลางและเปนบาง
ชวงเวลาเทานั้น ไดแก ไตหวัน และเวียดนาม  

• ประเทศที่มีการขยายตัวนอยแตตอเนื่อง ไดแก บังคลาเทศ ปากีสถาน และ 
ศรีลังกา 

นอกจากนี้ ถาพิจารณาสถานภาพปจจุบันจากอัตราสวนของประชากรภาคเกษตร
ตอนักศึกษา (C/A) พบวาญี่ปุน อิหราน และไตหวันอยูใน2 อันดับตน ขณะที่ 
บังคลาเทศและเนปาลอยูในอันดับรั้งทาย ในทํานองเดียวกัน เมื่อพิจารณาจาก
อัตราสวนพื้นที่การเกษตรตอนักศึกษา (D/A) พบวา ญี่ปุน ไตหวัน และอิหราน 
อยูใน 3 อันดับตน โดยมีปากีสถานและเนปาลอยูอันดับทายตามลําดับ 

2. ระบบการอุดมศึกษาเกษตรศาสตร พบขอมูลเดนๆ ดังนี้ 

• อิหรานมีจํานวนมหาวิทยาลัยเอกชนมากที่สุด ตามดวยญ่ีปุน มหาวิทยาลัยเอกชน
บางมหาวิทยาลัยมีช่ือเสียงดานการเกษตรมาก ตัวอยางเชน Tokyo University of 
Agriculture ของญี่ปุน เปนมหาวิทยาลัยเอกชนที่เกาแก (มีประวัติยาวนานกวา 
100 ป) และเปนเอกดานการอุดมศึกษาเกษตรศาสตรของประเทศ  

• ประเทศที่มีพัฒนาการดานอุดมศึกษาชากวา เชน เนปาล มหาวิทยาลัยที่จัด
การศึกษาเกษตรจะเปนของรัฐทั้งหมด โดยจะมีมหาวิทยาลัยที่สมบูรณเพียงหนึ่ง
หรือสองแหงเทานั้น 

• มีความหลากหลายของระบบบริหารอุดมศึกษา ดัง 2 กรณีตอไปนี้ 

-อุดมศึกษาเกษตรศาสตรจัดโดยมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ในสังกัด
กระทรวงการศึกษาเพียงกระทรวงเดียว เปนระบบที่พบในประเทศญี่ปุน ไตหวัน 
และศรีลังกา ในกรณีของญี่ปุน มหาวิทยาลัยเปนหนวยงานภายใตกํากับของ 
รัฐบาล (autonomous university) 
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-อุดมศึกษาเกษตรศาสตรจัดโดยมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ในสองสังกัด 
คือ กระทรวงการศึกษา และกระทรวงเกษตร เปนระบบที่พบในบังคลาเทศ  
ปากีสถาน และเวียดนาม เปนตน 

Mancebo (1999) จําแนกระบบการบริหารการอุดมศึกษาเกษตรศาสตร เปน 3 
ประเภท ดังนี้ 
 

ตารางที่ 3.2 ระบบบริหารการอุดมศึกษาของประเทศในเอเชีย 

ประเภท ลักษณะ ประเทศ 

1. ระบบรวมศูนย -มีสถาบันการศึกษาตางระดับชั้น 
-จัดหลักสูตรทั้งเฉพาะทางและ 
หลักสูตรผสม 

-ควบคุมและกํากับโดยหนวยงาน
กลาง 

เกาหลี  
มาเลเซีย 
มองโกเลีย 
เวียดนาม 

2. ระบบกระจาย
อํานาจ
ตามลาํดบัชั้น 

-มีสถาบันการศึกษาตางระดับชั้น 
-จัดหลักสูตรทั้งเฉพาะทางและ 
หลักสูตรผสม 

-มีหนวยงานบริหารรวมกัน ท่ีแยก
เปนอิสระจากระบบอื่น 

บังคลาเทศ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ฟจิ 
อินเดีย 
อินโดนีเซีย 
อิหราน 
ญี่ปุน 
ปากีสถาน 
ศรีลังกา 
 

3.ระบบกระจาย
อํานาจโดยอิง
เกณฑมาตรฐาน 

-เปนระบบใหมท่ีสถาบันการศึกษามี
ความเปนอิสระภายใตการกํากับ 
(เชน มหาวิทยาลัยในกํากับ) 

-เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาเขา
ดวยกันเปนเครือขาย ดวยระบบ
เกณฑมาตรฐานดานคุณภาพ  

ฟลิปปนส 

จากการจําแนกขางตน จะเห็นวาระบบการอุดมศึกษาเกษตรศาสตรของฟลิปปนส
เปนระบบที่กาวตามกระแสสากลในการปฏิรูปการอุดมศึกษาซึ่งเนนการกระจายอํานาจ 

3. สภาพการจัดการศึกษาเกษตรในมหาวิทยาลัย 

• แนวโนมของโครงสรางคณะเกษตรศาสตรและหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในเอเชีย 

คณะเกษตรศาสตรในมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาเกษตรในเอเชียสวนใหญยังไม
เปลี่ยนแปลงมากนักในเชิงโครงสราง กลาวคือยังเปนคณะเกษตรศาสตรที่
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ประกอบดวยสาขาเฉพาะแบบดั้งเดิม (traditional major areas) แนวโนมในการ
ป รั บ 
โครงสรางและช่ือของคณะเกษตรศาสตรจะพบในประเทศญี่ปุนและไตหวัน ดัง 
ตัวอยางตอไปนี้ 

ตารางที่ 3.3 ตัวอยางการปรับชื่อคณะเกษตรศาสตร 

คณะเกษตรศาสตรเดิม คณะเกษตรศาสตรใหม มหาวิทยาลัย/ประเทศ 

Agriculture Bioresources and Agriculture  
(ป 2000) ปรับโครงสรางใหมใน
คณะเดิม 

National Taiwan 
University, ไตหวัน 

Agriculture And 
Forestry 

Agrobiological Resources 
(ป 1994) 

ปรับโครงสรางใหมในคณะเดิม 

Univesity of 
Tsukuba, ญี่ปุน 

Agriculture Biological Resources (ป 1995) 

หลอมรวมสาขาตางคณะ 

Shimane University, 
ญี่ปุน 

Agriculture Agriculture 

ช่ือเดิม แตปรับโครงสรางสาขา 
(ป 1994) โดยจัดเปนกลุมวิชา 

Tokyo University, 

ญี่ปุน 

 

การปรับโครงสรางของคณะเกษตรศาสตรใหมดังตัวอยางขางตน เกิดขึ้นรวมกับ
การปรับหลักสูตรใหมีลักษณะบูรณาการระหวางสาขา หรือโครงการรวมทั้งในระดับสาขาและคณะ 
โดยมีคณะเกษตรศาสตรเปนแกนหลัก (ดูกรณีศึกษาประเทศญี่ปุน กรอบที่ 3.7) 

• ความเชื่อมโยงของภารกิจ เชนเดียวกับที่พบในการศึกษาของ Bernado ในป 
1984 มหาวิทยาลัยทางการเกษตรสวนใหญของประเทศเอเชียในปจจุบันยังคงมี
บทบาทนอยในการเชื่อมโยงการสอน การวิจัย และการสงเสริม แมวาจะมีแนวคิด
ของ land-grant college เปนแมแบบ ตัวอยางเชน ในประเทศปากีสถาน ซึ่ง
ยอมรับวาแมอาจารยในมหาวิทยาลัยจะทําการวิจัย แตมีนอยมากที่เปนการวิจัยใน
ระดับการแกปญหาหรือการวิจัยที่จะเชื่อมโยงไปสูการสงเสริมที่เปนรูปธรรมแก
ภาคเกษตรกรรม ทั้งนี้เพราะสาเหตุสองประการ ไดแก 1) หนาที่การวิจัยเพื่อการ
สงเสริมเปนหนาที่ของหนวยงานอื่นของรัฐ และไมมีการเชื่อมประสานระหวาง
หนวยงานเหลานี้กับมหาวิทยาลัย และ 2) มหาวิทยาลัยสวนใหญไดรับงบประมาณ
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เพ่ือการวิจัยอยางจํากัด จึงไมสามารถดําเนินการวิจัยระยะยาวอยางตอเนื่องที่จะ
สงผลตอชุมชนได  

• ไตหวันเปนตัวอยางของความพยายามในการผสาน การสอน การวิจัย และการ
สงเสริม เขาดวยกัน โดยจัดใหเปนสวนหนึ่งของระบบการจัดการศึกษาเกษตรของ
มหาวิทยาลัยใหญ 2 แหง คือ Taiwan University และ Chung Hsing University 
โดยรัฐใหความสําคัญสูงตอการประสานการใชประโยชนผลการวิจัยสูชุมชน
ระหวางมหาวิทยาลัย สถานีวิจัยการเกษตร และ สมาคมทางการเกษตรตางๆ
นอกจากนี้ยังเปนตัวอยางของการขยายการบริการความรู (เปดรั้วมหาวิทยาลัยสู
สังคม) โดยการเปดหลักสูตรพิเศษตางๆในระดับปริญญาตรีและโท เพ่ือใหโอกาส
การศึกษาเกษตรแกกลุมบุคคลตางๆไดทั่วถึงย่ิงข้ึน 

• ญ่ีปุนเปนตัวอยางของการใชแนวคิดใหมๆในการจัดการเรียนการสอนการเกษตร
ระดับอุดมศึกษาเพื่ อตอบสนองการเปลี่ ยนแปลง  เชนการหลอมรวม
หองปฏิบัติการและภาควิชาเขาดวยกันในลักษณะสหวิชาการ เพ่ือใหอาจารยและ
นักศึกษาไดศึกษาคนควาอยางลึกซึ้งในแนวบูรณาการ และใชทรัพยากรการเรียนรู
อ ย า ง เ ต็ ม 
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในระดับปริญญาเอกยังไดสรางหลักสูตรรวมระหวาง
สาขาที่เรียกวา “cooperative graduate program” (คลายกับ joint program ใน
อเมริกา) หรือหลักสูตรรวมระหวางมหาวิทยาลัยที่เรียกวา “unified graduate 
program”  

• บัณฑิตศึกษาของประเทศสวนใหญ (ในการสํารวจครั้งนั้น) ยังไมมีความพรอมทั้ง
ดานทรัพยากรการเรียนรูที่ทันสมัยและมีคุณภาพ รวมทั้งงบประมาณการวิจัย 
ยกเวนประเทศญี่ปุนและไตหวันซึ่งมีความพรอมสูง 

4. กรณีศึกษา 

อุดมศึกษาเกษตรศาสตรในประเทศญี่ปุน (กรอบที่ 3.7) และความพยายามในการปฏิรูป
การศึกษาเกษตรจากประเทศฟลิปปนส (กรอบที่ 3.8) เปน 2 กรณีศึกษาที่มีความแตกตางกัน
คอนขางมาก ทั้งในดานบริบททางการเกษตร และบริบททางการศึกษา 
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กรอบที่ 3.7 กรณีศึกษาอุดมศึกษาเกษตรศาสตรในประเทศญี่ปุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ที่มา: 1) Present Situation of Higher Agricultural Education in Japan and Future Outlook. 

(Suzuki, 1999). 
 2) Agricultural Education in Japan, a country report paper (Arisawa, 1999) 
 3) Tokyo University of Agriculture, Information Bulletin, 2003. 

ภาพรวมอุดมศึกษาในญี่ปุน 

 จากขอมูลในป 1996 มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีมีจํานวนทั้งสิ้น 577 แหง 
โดยที่ 98 แหง(17%) เปนมหาวิทยาลัยแหงชาติ (national university)  ที่เหลือสวนใหญ คือ 425 
แหงเปนมหาวิทยาลัยเอกชน และ 53 แหงเปนมหาวิทยาลัยภูมิภาคและทองถ่ิน (prefectural and 
municipal university)  ในดานจํานวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนมีจํานวนนักศึกษามากถึงประมาณ 
80% ดังน้ัน จึงเห็นไดวา มหาวิทยาลัยเอกชนในญี่ปุนมีบทบาทสูงในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

 ในระดับบัณฑิตศึกษา แมวาจะมีจํานวนมหาวิทยาลัยแหงชาตินอยกวาแตมีบทบาทสูงกวา
มหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยภูมิภาคและทองถ่ิน ดังจะเห็นไดจากจํานวนนักศึกษาที่มีมากกวา 
60% ในมหาวิทยาลัยแหงชาติ 

 ในทางปฏิบัติ มหาวิทยาลัยในญี่ปุนไดพัฒนาจนถึงขั้นมหาวิทยาลัยเพื่อปวงชน เนื่องจาก 
นักเรียนญี่ปุนมีความนิยมในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาสูงมาก อยางไรก็ดี กอนหนานี้
มหาวิทยาลัยตางๆยังอยูในโครงสรางเดิมที่เปนมหาวิทยาลัยเพื่อกลุมเฉพาะ (university for the elites) 
จึงตองมีการปฏิรูปมหาวิทยาลัยเพื่อใหสอดรับกับบทบาทที่เปลี่ยนไปของมหาวิทยาลัยและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศญี่ปุน 

 

อุดมศึกษาเกษตรศาสตรในญ่ีปุน 

ความเปนมา 

 การศึกษาเกษตรแบบสมัยใหม (modern agricultural education) ของประเทศญี่ปุน เริ่มตน
ตั้งแต 5 ปหลังการฟนฟูราชวงศเมจิ กลาวคือ ในปค.ศ. 1872  มีการจัดตั้งวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
ทางการเกษตรเกิดขึ้น ซ่ึงเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง หลังจากนั้นการศึกษาเกษตรไดผานชวง
ระยะพัฒนาการ 4 ชวงใหญ จนถึงปจจุบัน ที่อุดมศึกษาเกษตรศาสตรไดมีการปฏิรูปใหสอดคลองกับ
สภาพการณที่เปลี่ยนไป 

สภาพปจจุบัน 

อุดมศึกษาเกษตรศาสตรสวนใหญจัดอยูในมหาวิทยาลัยแหงชาติ 35 แหงจาก ทั้งหมด 98 แหง 
โดยมีคณะที่จัดการศึกษาดานเกษตรกรรมและสาขาที่เก่ียวของรวมกันเปนจํานวน 38 คณะ ดังน้ี 
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• คณะทางดานวิทยาศาสตรเกษตร จํานวน 27 คณะ 
• คณะทางดานพืชสวน 1 คณะ 
• คณะสัตวแพทยศาสตร 1 แหง  
• คณะทางดาน stock farming 1 แหง 
• คณะประมง 4 คณะ 
• คณะ ทรัพยากรชีวภาพ 1 แหง 
• คณะการผลิตดานชีวภาพ 1 แหง 
• คณะอ่ืน 2 คณะ 

 ลักษณะเดนของการจัดการศึกษาเกษตรในมหาวิทยาลัยของญี่ปุนภายหลังการปฏิรูป 
• เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตรและทางสังคมในประเทศญี่ปุน สงผลให

แนวทางการศึกษาเกษตรในอุดมศึกษาเปลี่ ยนไป  ตั้ งแตทศวรรษที่  1990s 
มหาวิทยาลัยทางการเกษตรในญี่ปุนเริ่มปรับโครงสรางคณะเกษตรและหลักสูตร โดย
เปลี่ยนจากการศึกษาการเกษตรแบบพื้นฐานหรือการศึกษาที่เนนเฉพาะทางแบบแคบ
เปนสวนๆ เปนการศึกษาแบบกวางและเปนองครวมมากขึ้น โดยใหความสําคัญกับ
ประเด็นใหมๆในการเกษตรที่ใชเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
มากขึ้น 

• การจัดการเรียนการสอนมีความยืดหยุนมากขึ้น ที่เห็นชัดคือมีการปฏิรูปโครงสรางโดย
การหลอมรวมคณะ สาขา และหลักสูตร เพื่อใชทรัพยากรการเรียนรูและการวิจัยรวมกนั 
ซ่ึงชวยใหการสอนและการวิจัยทางการเกษตรเชื่อมประสานกันอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวอยางการปฏิรูปโครงสรางของคณะเกษตรศาสตรและหลักสูตร 
1. ที่มหาวิทยาลัยแหงชาติ Shimane University  
คณะทรัพยากรชีวภาพ (Biological Resource) ซ่ึงเปนคณะที่จัดตั้งใหมในป 1995 

เกิดจากการหลอมรวมคณะเดิม 2 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร (Agricultural Faculty)  และ
สาขาชีววิทยา (Biological Department) จากคณะวิทยาศาสตร ดังนี้ 

  
 
-Biological Production Dept.,   Biological Resource Faculty 
  Agricultural Faculty    -Biological Science Dept. 
-Regional Development Dept.,           -Biological Environment Dept. 
  Agricultural Faculty    -Bioengineering Dept. 
-Biological Resource Science Dept.,  -Farmland Production Dept. 
  Agricultural Faculty             -Regional Development Dept. 
-Biological Dept., 
  Science Faculty        

เดิม ใหม 
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2. ที่มหาวิทยาลัยเอกชน Tokyo University of Agriculture 
  

 Tokyo University of Agriculture เปนมหาวิทยาลัยเอกชนที่เกาแกมากและมีชื่อเสียง
ของญ่ีปุน ในการปฏิรูปการศึกษาเกษตรไดมีการคาดหมายทิศทางของการสอนและการวิจัยทาง
การเกษตรที่ควรจะเปนสําหรับประเทศญี่ปุนในอนาคต ไดขอสรุปวา “วิทยาศาสตรเกษตรแนว
ใหม” ควรอิงวิทยาศาสตรชีวภาพเพื่อการพัฒนาซ่ึงทําใหมนุษยและธรรมชาติเก้ือกูลกัน โดยมี
การผสมผสานวิทยาศาสตรธรรมชาติ วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มนุษยศาสตร และความรวมมือ
นานาชาติ เขาดวยกันอยางเหมาะสม  
 
 เพื่อสอดรับกับทิศทางดังกลาว มีการเปลี่ยนแปลงทั้งดานโครงสรางและหลักสูตร ดังนี้ 
 

1) จัดตั้งศูนยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ และ ศูนยวิจัยสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติแหงเอเชีย 
โดยการริเริ่มของคณะเกษตร 

2) ระดับบัณฑิตศึกษา 
-บัณฑิตวิทยาลัย ปรับเปน “บัณฑิตวิทยาลยัทางวิทยาศาสตรเกษตรและ
วิทยาศาสตรธรรมชาต”ิ (Graduate School of Agricultural and Life Sciences) 
ประกอบดวย 5 ภาควิชา ครอบคลุมสาขาทีห่ลากหลายโดยไมมสีาขาการเกษตร
แบบเดิม (traditional agriculture)  

-บริหารงานหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา ในลักษณะหลักสตูรรวม (cooperative 
graduate program) มากขึ้น 

3) ระดับปริญญาตรี 
-ปรับระบบการรับเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีเพื่อใชทรพัยากรรวมกันและมีการ
หลอมรวมในศาสตรพื้นฐานระหวางสาขาและคณะ  โดยใหนักศึกษาใหมเขาศึกษา
รวมกันในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร (College of Arts and Sciences) 
แทนการรับเขาคณะวิชาเฉพาะตางๆ หลังจากปที่ 2 จึงเขาศึกษาในคณะที่เลือก 

-คณะเกษตรศาสตรจัดโครงสรางใหมในรูปกลุมสาขาตามศาสตร โดยปรับจาก 
หลักสูตรแคบเฉพาะทาง 8 วิชาเอก เปน หลักสูตรกลุมสาขาวิชา 5 กลุม  
(ดังรายละเอียดที่แนบ) 

4) เพิ่มคณะใหมทางดานการเกษตรนานาชาติ จัดการศึกษาในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ดวยเล็งเห็นความสาํคัญของการรวมมือระหวางนานาชาติในอนาคต 
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ตัวอยางการจัดกลุมสาขาวิชาระดับปริญญาตร ี 

ในคณะเกษตรศาสตร ที่ Tokyo University of Agriculture 
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ที่มา: Go, Samuel. 1999. Agricultural Education in the Phillippines, country report 

paper. (Go, 1999)  

 ประเทศฟลิปปนส มีระบบการศึกษาดานเกษตรกรรมที่มีรากฐานอันเขมแข็งตาม
แบบอยางของประเทศสหรัฐอเมริกา ชวง คศ. 1950s-1960s จัดเปนยุคเฟองฟูของอาชีว
เกษตรกรรมกรรมในระดับมัธยมศึกษา อีกทั้งในระดับประถมศึกษาก็มีการเรียนการสอน
เกษตรกรรมเชนกัน 

 อยางไรก็ดี นับตั้งแต ค.ศ. 1970s การศึกษาเกษตรระดับต่ํากวามหาวิทยาลัยไดเสื่อม
ถอยเปนอันมาก อันเนื่องมาจากการปรับหลกัสูตรใหเปนหลักสูตรสามัญทัง้หมดในระดับ
มัธยมศึกษา เปนเหตุใหการเรียนการสอนอาชีวเกษตรกรรมหมดสิ้นไป และโรงเรียน/วิทยาลัย
เกษตรกรรมถกูยุบหรือเปลีย่นเปนวิทยาลัยที่จัดการศึกษาในสาขาที่ตลาดตองการ 

 ในปจจุบัน  จึ งกล าวไดว าการศึกษาเกษตรแบบเปนทางการ  มีอยู เพียงใน
ระดับอุดมศึกษาเทานั้น และสวนใหญหลักสูตรการเรียนการสอนยังมุงเนนเกษตรศาสตรฐาน
เดิม (traditional agriculture) คือดานผลิตกรรมการเกษตร  มีการเปดสอนในสาขาที่เปน
แนวโนมใหมหรือสาขาเปนที่ตองการ ไดแก ไบโอเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร และ
อุตสาหกรรมเกษตร โดยที่การศึกษาเกษตรระดับบัณฑิตศึกษาเปนที่ตองการของผูเรียนมากขึ้น 

 ปญหาที่พบของอุดมศึกษาเกษตรศาสตร ไดแก 

1. การลดลงของจาํนวนผูเรียน เปนผลจากการขาดแรงจูงใจในอาชีพเกษตร 

2. ขาดงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรการเรียนรู โดยเฉพาะอุปกรณสําหรับ
หองปฏิบัติการขั้นสูง ทําใหมหาวิทยาลัยไมสามารถเปดสอนในสาขาทีเ่ปน
เทคโนโลยีขั้นสูง 

3. การปรับระบบการบริหารการศึกษา (การกระจายอํานาจทางการศึกษา) ทําให
การศึกษาเกษตรระดับตางๆถูกแยกสวน สงผลตอการประสานสัมพันธระหวาง
ระดับตั้งแตประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา 

อยางไรก็ดี ไดมีความเคลื่อนไหวในการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากขึ้นสําหรับ 
การศึกษาเกษตรในประเทศฟลิปปนส  ไดแก  การหวนกลับมาจัดการศึกษาระดับ 
อาชีวเกษตรกรรม โดยการปรับเปลี่ยนและทดลองใชหลักสูตรใหมในบางโรงเรียนที่คัดสรร 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยการเกษตรตางๆ ไดทบทวนและปรับหลักสูตรที่เนนการไปสูอาชีพอิสระ
มากขึ้น 
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ไทยกับปรัชญาอุดมศึกษาเกษตรศาสตร 

 เมื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในป พ.ศ. 2486 นั้น เปนยุคแรกของอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย สถาบันอุดมศึกษาขณะนั้นเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ปรมาจารยรุนบุกเบิกการศกึษา
เกษตรระดับอุดมศึกษาของไทย ไดแก หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ หลวงอิงคศรีกสิการ และพระชวง 
ศิลปการ ไดรับการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการเกษตรจาก The University of Phillippines 
นอกจากนี้หลวงอิงคศรีกสิการ ยังไดรับการศึกษาระดับปริญญาโททางการเกษตรจาก Cornell 
University ประเทศสหรัฐอเมริกา ทานเหลานี้จึงไดรับอิทธิพลของปรัชญาแนวคิดในการจัด
การศึกษาเกษตรระดับอุดมศึกษาจากประเทศตนกําเนิด คือสหรัฐอเมริกา เร่ิมจากโดยออมผาน
ทางประเทศฟลิปปนส ซึ่งเปนสะพานเชื่อมระหวางการศึกษาเกษตรของสหรัฐอเมริกาและของ
ประเทศไทย และตอมาเปนการรับแนวคิดโดยตรงจากปรมาจารยรุนตอๆมาที่ไปศึกษาใน
มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเติบโตจาก “land-grant college” (สุจินต, 2545; สุธรรม, 
2545) 

 การเกิด “เกษตรกลางบางเขน” ในยุคเริ่มตนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนตัวอยาง
หนึ่งที่แสดงถึงการปรับใชปรัชญาของ Land-Grant College ในยุคแรก โดยมุงใหเกษตรกลาง
บางเขน เปนศูนยกลางทางการเกษตรที่มีมหาวิทยาลัยและสถานีวิจัยการเกษตร รวมทั้งหนวยงาน
ทางการเกษตรอยูรวมกัน ซึ่งยังประโยชนในดานการใชทรัพยากรรวมกันอยางเก้ือกูลซึ่งกันและกัน 
และทําใหการสอนและการวิจัย ตลอดจนการใชผล มีความเชื่อมโยงกัน (ระพี, 2545; สุจินต, 
2545)  

 ปรัชญาของ Land-Grant College ยังคงมีอิทธิพลตอการกําเนิดของมหาวิทยาลัยไทยยุค
ตอมา ตัวอยางที่เห็นไดชัด คือ มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งมีที่มาจากแนวคิดของการกอตั้ง
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือเปนกําลังสําคัญในการเรงรัดพัฒนาภูมิภาคแหงนี้ โดยมี
แนวคิดที่จะจัดตั้งใหเปนมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะเหมือนกับวิทยาลัยเกษตรกรรมและวิศวกรรม 
(Agricultural and Mechanical College) ในสหรัฐอเมริกา (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2537) ซึ่ง
มหาวิทยาลัยเชนนี้ คือ Land-Grant College ในยุคแรกนั่นเอง อยางไรก็ดี อุดมศึกษา
เกษตรศาสตรของไทยไมไดพัฒนาตามแนวปรัชญานี้อยางสมบูรณ เปนการรับมาบางสวน ไมมี
ระบบเชื่อมโยงโดยรวมเหมือนดังเชนในประเทศตนกําเนิด อีกทั้งหนวยงานในมาหาวิทยาลัยที่
จัดตั้งข้ึนเพื่อทําหนาที่ประสานงานโครงการสงเสริมวิชาการเกษตรแกชุมชนในมหาวิทยาลัย ก็ไมได
มีบทบาทเชนนั้นอยางเต็มที่ (บุญธรรม, 2545) 

 ในยุคปจจุบัน มหาวิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษาที่มีความซับซอนทั้งในดานวัตถุประสงค  
ภารกิจ และกลุมเปาหมาย ประกอบกับภาวะวิกฤติที่เผชิญอยูในหวงเวลาของการเปลี่ยนแปลง จึงมี 
คําถามวา คณะเกษตรศาสตรของมหาวิทยาลัยตางๆไดธํารงพันธกิจในอุดมคติหรือปรับขยายจาก
ปรัชญาตนกําเนิดหรือไม อยางไร และเพราะเหตุใด 
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สรุปบทเรียน 
 

1. สหรัฐอเมริกาเปนแบบอยางที่โดดเดนทั้งในดานปรัชญาและความทุมเทในการพัฒนา
การศึกษาเกษตรอยางเปนระบบ โดยมีแรงผลักดันที่ “ครบเครื่อง” ไดแก 
• การศึกษาเกษตรกําเนิดดวยปรัชญาของการศึกษาเสรีที่เขาถึงคนกลุมลางมากขึ้น 
• มีแรงผลักดันทั้งในเชิงนโยบายใหการศึกษาเกษตรเปนวาระแหงชาติ 
• กํ าหนดปรั ชญาการศึ กษา เกษตรในระดับอุ ดมศึ กษาอย า งชั ด เ จน เพื่ อ ให

สถาบันการศึกษาปฏิบัติภารกิจทั้งการสอน-การวิจัย-การบริการชุมชนไดอยางบูรณา
การ เพื่อรองรับการพัฒนาการเกษตรแบบกาวกระโดด  

• มีมาตรการรองรับทางกฎหมายอยางเขมขน (จํานวนถึง 14 ฉบับ ตั้งแตป คศ. 1917 
ถึง 1984) ทําใหมีการทุมเทงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่อง จนสามารถบรรลุตาม
นโยบาย 

2. ประเทศตางๆที่นําปรัชญาและแนวทางของสหรัฐอเมริกาไปใช มีขีดจํากัดดาน
ทรัพยากร จึงไมสามารถดําเนินการไดอยางครบเครื่อง ทําใหการศึกษาเกษตรไม
พัฒนาตามตนแบบ 

3. การศึกษาเกษตรในระบบของประเทศตางๆ ในทุกระดับการศึกษา ประสบภาวะ
ถดถอย ไมเปนที่นิยมเรียน แมในสหรัฐอเมริกาเองก็ประสบภาวะถดถอยอยางชัดเจน 
อันเนื่องมาจากปจจัยดานตางๆ โดยเฉพาะนโยบายการศึกษาของชาติที่เนนวิชาการ
มากขึ้น การสนับสนุนใหสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยพึ่งตนเองในเรื่อง
รายไดมากขึ้น ขณะที่งบประมาณสนับสนุนสาขาการเกษตรลดลงอยางตอเนื่อง 

4. องคกรสนับสนุนตางๆเชน UNESCO คาดหวังใหการศึกษาเกษตรมีบทบาทกวางข้ึน
ในลักษณะ “พหุภารกิจ” (multi-function) โดยเปนสวนหนึ่งของระบบงานพัฒนา 
เพ่ือรับมือกับปญหาดานอาหาร สุขภาพ และส่ิงแวดลอม อยางเปนองครวม 
งบประมาณสนับสนุนจากองคการนานาชาติจึงลดลงในประเด็นเฉพาะดานทาง
การเกษตร 

5. ทศวรรษที่ 1990s เปนยุคของการปฏิรูปอุดมศึกษาเกษตรศาสตรในนานาประเทศ 
โดยมีการขยายขอบเขตของศาสตรใหกวางกวาเกษตรศาสตรในดานผลิตกรรม และ
การปรับรื้อโครงสรางของหนวยงานการศึกษาและโปรแกรม-หลักสูตร ตลอดจน 
กลยุทธการจัดการศึกษาเพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายที่หลากหลายมากขึ้น 

6. วงการศึกษาเกษตรของสหรัฐอเมริกาไดตื่นตัวตอปญหา และไดจัดใหการเรงปฏิรูป
ระบบการศึกษาเกษตรเปนวาระแหงชาติที่ตองขับเคลื่อนและระดมสรรพกําลังในทุก
ระดับและทุกฝายที่เก่ียวของ  


