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เกษตร:
จะเริ่มปฏิรูป “ปฏิวัติการศึกษา” อยางไร
คําตอบของผม คือ ตองเรียนรูโลกตะวันตกอยางวิพากษ
ยุค ศรีอาริยะ
“ผาทางตันปฏิรูปการศึกษา” (สถาบันวิถที รรศน, 2545)
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เปดยคการศึกษาเกษตรตามแบบอยางตะวันตก
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การศึกษาเกษตรของประเทศไทยไดรับอิทธิพลของปรัชญาการศึกษาตะวันตกโดย
ตลอด ซึ่งปรากฏรูปธรรมภายหลังการประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2503 ซึ่งเปนชวง
ระยะของการเร ง รั ด พั ฒ นาประเทศ โดยมี ค วามช ว ยเหลื อ จากประเทศตะวั น ตกโดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริกา ในรูปของผูเชี่ยวชาญการเกษตรและการศึกษา และการใหทุนการศึกษาตางประเทศ
ลวนเปนชองทางที่ไทยไดรับอิทธิพลทางแนวคิดในการจัดการศึกษาเกษตรของชาติ ในทุกระดับ
การศึกษา
สหรัฐอเมริกา เปนประเทศมหาอํานาจที่สรางชาติขึ้นจากฐานเกษตรกรรมอันเขมแข็ง
ควบคูกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลใหความสําคัญกับการศึกษาเกษตรเปนอยางสูง
โดยการสนับสนุนทางนโยบาย งบประมาณ และการผลักดันทางกฎหมาย เพื่อสรางรากฐานที่มั่นคง
ใหกับระบบการศึกษาเกษตรอยางยากที่จะหาประเทศใดเทียบได จึงไมนาแปลกใจที่ระบบการศึกษา
เกษตรของสหรัฐอเมริกาเปนแบบอยางใหแกประเทศเกษตรกรรมตางๆทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย
การวิ เ คราะห เ ชิ ง ปรั ช ญาและแนวทางการศึ ก ษาเกษตรในบทนี้ จึ ง เน น ที่ ก รณี ข อง
ประเทศสหรัฐอมริกา โดยเสริมดวยกรณีของประเทศอื่นๆในเอเชีย เปนการวิเคราะหทุกระดับ
การศึกษา โดยเนนที่ระดับอุดมศึกษา

การศึกษาเกษตรขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาในตางประเทศ

สหรัฐอเมริกา: ตนแบบของปรัชญาอาชีวเกษตรกรรมในโรงเรียน
1. แนวคิดพื้นฐาน: รวมหรือแยกสายการศึกษา
การศึกษาเกษตรของสหรัฐอเมริกาไดรับอิทธิพลทางปรัชญา 2 กระแส ดังนี้
~ ในระยะแรกปรัชญากลุม “ประสิทธิภาพเชิงสังคม (Social Efficiency)” ไดมี
อิ ท ธิ พ ลมากต อ แนวทางการจั ด การศึ ก ษาทางอาชี พ ซึ่ ง มี แ นวคิ ด ว า อาชี ว ศึ ก ษา (เช น อาชี ว
เกษตรกรรม) ควรจัดในโรงเรียนฝกอาชีพโดยเฉพาะ เชน โรงเรียนเกษตรกรรม โรงเรียนหรือ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา เพราะอาชีวศึกษามีจุดประสงคเพื่อการผลิตกําลังคนเฉพาะอยางโดยเนน
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 เชื่อมั่นวา
การศึกษาทุกประเภท ควรเปนไปเพื่อการพัฒนาบุคคลอยางองครวม ทั้งดานความเชี่ยวชาญทาง
อาชีพและดานอื่นๆ ดังนั้นระบบการศึกษาที่ดีจึงไมควรแยกสายระหวางสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา
แนวคิดของกลุมปรัชญาพิพัฒนาการนิยม เปนปรัชญาพื้นฐานของการจัดการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาของสหรัฐอเมริกา ซึ่งผสมผสานสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาไวดวยกันในโรงเรียน
มัธยมศึกษาทั่วไปที่เรียกวา “โรงเรียนมัธยมแบบประสม (comprehensive school)” เพื่อให
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
เริ่มตน

2. แนวคิดสําคัญในการจัดการศึกษาเกษตรระดับพื้นฐานและอาชีวศึกษา
~ แนวคิดการศึกษาเพื่อพัฒนาการสูอาชีพ (career development continuum)

การศึกษาทางอาชีพในระบบการศึกษา มีหลักคิดวาการเรียนรูทางอาชีพของคนคนหนึ่ง
ตั้งแตระดับขั้นประถมศึกษาจนถึงอาชีวศึกษาจะเปนการพัฒนาดวยการสั่งสมประสบการณตามลําดับ
ตามแนวคิดการศึกษาเพื่อพัฒนาการสูอาชีพ (กรอบที่ 3.1) ในชั้นประถมศึกษาจะจัด
หลักสูตรการเรียนรูในรูปกลุมประสบการณเพื่อสนับสนุนการคนหาและทําความรูจักกับการงานและ
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
บูรณาการระหว า งวิ ชาการและวิ ช าอาชีพ ในหลักสูตรและการเรี ยนการสอนระดั บ มั ธยมศึ กษา
(สวัสดิ์, 2543) ซึ่งเปนจุดสําคัญที่ทําใหอาชีวเกษตรกรรมเปลี่ยนทิศทางจากเดิมที่เปนอาชีวศึกษา
เพื่ออาชีพ ปรับเปนอาชีวศึกษาพื้นฐาน ซึ่งเปนประเด็นที่จะกลาวถึงตอไป
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กรอบที่ 3.1 แนวทางของการศึกษาเพือ่ พัฒนาการสูอาชีพ
career training and advancement
อาชีวศึกษา-อุดมศึกษา: พัฒนาวิชาชีพ

career preparation
มัธยมปลาย-อาชีวศึกษาขั้นตน:
เตรียมพรอมเขาสูโลกการงานและอาชีพ

career exploration
มัธยมตน: พัฒนาความสนใจในการงานและอาชีพ

career awareness &
orientation

ประถมศึกษา: รูจักงานและอาชีพที่ใกลตัว

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

Agribusiness
Option
Prevocational
Instruction/
Counseling

Enter Occupation
For which Trained

Core Competency
Agriculture
Instruction
Production
Agriculture
Option
Students
Make
Decisions

Students
Make
Decisions

ที่มา: Newcomb, McCracken, & Warmbrod, 1993: 52
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~ การเรียนรูอิงประสบการณ (experiential learning)

โปรแกรมอาชีวเกษตรกรรม (vocational agriculture) ซึ่งเปนโปรแกรมอาชีวศึกษา
สาขาหนึ่งในโรงเรียนมัธยมศึกษามีหลักการเรียนรูที่สําคัญสองประการคือ “การเรียนรูดวยการ
ปฏิบัติจริง (learning by doing)” และ “การเรียนรูดวยการแกปญหา (learning by problemsolving)” 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)
กรอบที่ 3.3 The three corner stones of vocational agriculture

Classroom Learning

FFA

SAE

ที่มา: Newcomb, McCracken, & Warmbrod, 1993

ทั้งนี้มีหลักวา องคประกอบสามเสาของการเรียนการสอนดังกลาวนี้ จะตองไมแยกสวน
แตตองประสานสัมพันธกันอยางกลมกลืนประดุจวงกลมสามวงซึ่งเกาะเกี่ยวกันและกัน หลักการนี้
ไดยึด ถือมานาน อีกทั้ง ไดกลายเปนโมเดลตน แบบสํา หรับ อาชี วศึกษาเกษตรในประเทศต า งๆ
รวมทั้งสําหรับอาชีวศึกษาสาขาอื่นอีกดวย
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3. ปมปญหาและแนวโนม
ในชวงตั้งแตทศวรรษที่ 1980s เปนตนมา กระแสของการหวนคืนสูความเขมแข็งทาง
วิชาการ (return to the basics) ไดครอบงําระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอมริกา (Pulliam &
Patten, 1995) ผนวกกับปญหาทั้งในดานบริบทและปญหาในระบบการจัดการการศึกษา ทําใหการ
เรียนการสอนอาชีวเกษตรกรรมในสหรัฐอเมริกาในทศวรรษที่ผานมาไดรับผลกระทบอยางมาก และ
จําเปนตองปรับตัว
จากการที่ผูวิจัยไดแลกเปลี่ยนทัศนะ 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 เพราะมีโอกาสเลือกงานอื่นที่ดีกวา
• ดวยนโยบายการกระจายอํานาจ งบประมาณสนับสนุนการศึกษาจากรัฐบาลกลางและมล
รัฐไดลดลงอยางตอเนื่อง ทองถิ่นตองแบกรับภาระคาใชจายทางการศึกษาของโรงเรียน
มากขึ้น จึงมีแนวโนมที่จะสนับสนุนโปรแกรมที่ “คุมคา” และลดการสนับสนุนโปรแกรม
อาชีวเกษตรกรรม

เหตุ ปจ จัยตางๆเหลานี้ เป นแรงกดดันที่ทําใหทิศทางการศึกษาเกษตรในโรงเรียน
เปลี่ยนไป ทั้งในเชิงปรัชญาและแนวทาง ซึ่งประมวลภาพรวมไดดังนี้ (Martin, 2002; Miller, 2003;
Myers, 2000; Murphy, 2000; Myers & Dyer, 2002; Vaughn, 2000; Vaughn, Edward; & Rocca, 2002)

1) จากปรัชญา Pragmatism ซึ่งเปนรากฐานของอาชีวเกษตรกรรมมาชานาน ไดปรับ
เปลี่ยนเปนปรัชญา Essentialism หรือ Liberal Education ซึ่งเนนความเขมแข็งของ
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 พั นธุวิศวกรรม และครู เกษตรตองปรับตัวเพื่อสอนวิช า
เหลานี้ใหมากขึ้น ซึ่งจะดึงดูดผูเรียนเขาสูโปรแกรมไดเพราะถือวาเปนวิชาที่นับหนวย
กิตเปนวิชาวิทยาศาสตรได
5) จุดเนนของการเรียนเปลี่ยนไป มุงการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเขาใจและสื่อสาร
เรื่องการเกษตรในวิถีชีวิตรอบตัว (agricultural literacy) ซึ่งเปนโปรแกรมที่ไมมุง
เตรียมตัวสูอาชีพ (avocational education)

จากเวทีการเคลื่อนไหวระดับชาติ “Re-inventing Agricultural Education for the
Year 2020 (RAE 2020)” ไดมีการกําหนดเปาหมายการศึกษาเกษตร “Goal 2020” เพื่อ
ขับเคลื่อนการศึกษาเกษตรในโรงเรียนใหอยูรอดไดในบริบทที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้การศึกษาเกษตรใน
มิติใหมจะขยายขอบเขตกวางมากขึ้น โดยรวมศาสตรตางๆที่เกี่ยวข องกัน ได แก “agriculture,
food, fiber, and natural resources systems” หรือเรียกยอๆวา AFFNR
กรอบที่ 3.4 เปาหมาย RAE 2020: กรณีตัวอยางการขับเคลื่อน
ทางการศึกษาเกษตรของสหรัฐอเมริกา
Goal 1: มีครูที่มีสมรรถนะและแรงจูงใจสูงในทุกสาขา เพื่อรับผิดชอบการศึกษาทางดาน
การเกษตร อาหาร เสนใย และทรัพยากรธรรมชาติ ในทุกระดับตั้งแตระดับ
ปฐมวัย รวมทั้งการศึกษาสําหรับผูใหญ
Goal 2: ผูเรียนทุกคนมีโอกาสทางศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (seamless and lifelong 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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จะเห็ น ว า การศึ ก ษาเกษตรของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่ ง จั ด แบบรวมสายภายใต
โปรแกรมอาชีวเกษตรกรรมในโรงเรียนมัธยมที่เติบโตอยางเขมแข็งมาพรอมๆกับการเติบโตของ
land-grant college1/ ไดเดินทางมาถึงจุดพลิกผันของปรัชญาและแนวทาง กลาวคือจะตองจัด
การศึกษาแบบแยกสายสองเสนทาง กลาวคือ 1) โปรแกรมวิทยาศาสตรเกษตร (agriscience) และ
เตรียมเทคนิค (tech-prep) ในโรงเรียนมัธยมแบบประสมทั่วประเทศ และ 2)โปรแกรมอาชีว
เกษตรกรรมในวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ซึ่ง ประการหลัง นี้เ ปน แนวทางที่ เป น อยูใ น
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
ภายใต ก ารนิ เ ทศ ตามหลั ก การของอาชี ว เกษตรกรรม ส ว นในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา มี วิ ช า
เกษตรกรรมเปนวิชาหนึ่งในหลักสูตร
การเรียนการสอนวิชาเกษตรกรรมในโรงเรียนเริ่มถดถอยลงในชวงทศวรรษที่ 1970s
อันเปนผลจากการประกาศใชหลักสูตรมัธยมศึกษาสายสามัญทั่วประเทศซึ่งมุงเนนพื้นฐานวิชาการ
หลักสูตรอาชีวเกษตรกรรมถูกยุบเลิก รวมทั้งกิจกรรม FFP และโครงการเกษตรภายใตการนิเทศ
แนวโนมการศึกษาเกษตรในโรงเรียนมัธยมศึกษาของฟลิปปนสลดลงอยางตอเนื่อง
โดยเริ่มตนจาก ทศวรรษ 1980s เปนตนมา และตอมาในป 1990 โรงเรียนเกษตรกรรมไดทยอย
ปรั บ เปลี่ ย นเป น วิ ท ยาลั ย /มหาวิ ท ยาลั ย ส ว นการสอนวิ ช าเกษตรกรรมในระดั บ ประถมและ
มัธยมศึกษาเปนเพียงวิชาเลือกซึ่งไมไดรับความสําคัญ และในบางโรงเรียนอาจไมเปดสอนวิชา
เกษตรกรรมเลย การเปลี่ยนแปลงนี้ยังกระทบตอการฝกหัดครูทางเกษตรกรรมอยางมากจนตองยุติ
ลง

1/

รายละเอียด จะกลาวถึงในหัวขอ อุดมศึกษาเกษตรศาสตรในตางประเทศ
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ปจจุบัน กระทรวงศึกษา วัฒนธรรม และการกีฬา ของประเทศฟลิปปนส มีนโยบาย
ฟนฟูการสอนเกษตรกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นมาอีก 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 ชั่วโมงตอสัปดาห
• ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเกษตรกรรมจัดเปนวิชาเลือก และหลังจากป
1980 จํานวนชั่วโมงวิชาเกษตรลดลง
• อาชี ว เกษตรกรรมจั ด แยกไว ใ นโรงเรี ย นเฉพาะทางเกษตรกรรม (agricultural
specified school) ซึ่งจํานวนผูเรียนลดลงตามลําดับ ตั้งแตป 1979 ถึง 1995
โรงเรียนตางๆพยายามเพิ่มจํานวนผูเรียนใหมากขึ้นดวยวิธีการตางๆ เชน เปลี่ยน
ชื่อโปรแกรมวิชา ลาสุดกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุนไดจัดใหมีหลักสูตรผสม
(composite course) เพื่อใหนักเรียนสรางทางเลือกของตนเองได
~ ประเทศไทย

นักการศึกษาเกษตรของไทยไดนําแนวปรัชญาการศึกษาเกษตรของสหรัฐอเมริกามา
ปรับใชไดอยางเปนรูปธรรมในระดับอาชีวศึกษามากกวาระดับอื่น โดยเฉพาะการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบของโครงการเกษตร และการนํากิจกรรม FFA มาใชในชื่อ FFT (Future Farmers of
Thailand)
อยางไรก็ดี การนําปรั ชญามาใชในประเทศไทย เปน การนํ าปรัชญาปลายทางมาใช
เพราะไทยจัดการศึกษาเกษตรระดับอาชีวศึกษาแบบแยกสายจากสายสามัญมาตั้งแตอดีตเมื่อเริ่ม
ประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2441 อีกทั้งเห็นไดชัดเจนจากพัฒนาการของอาชีว
เกษตรกรรมตั้งแตโรงเรียนประถมวิสามัญกสิกรรม โรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรม โรงเรียน
เกษตรกรรม วิทยาลัยเกษตรกรรม จนถึง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในปจจุบัน ตามลําดับ
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ในอดีต ไดมีความพยายามในการนํารากฐานแนวคิดของปรัชญาพิพัฒนาการนิยมมาใช
เพื่อการศึกษาดานอาชีพในประเทศไทยมาบางแลว แตไมประสบผลสําเร็จ กลาวคือในชวงพ.ศ.
2509 กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมแบบประสม (ค.ม.ส. 2) สําหรับ
โรงเรียนมัธยมในชนบท โดยอิงหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนพ.ศ. 2503 และเพิ่มเติมโดยการจัด
หลักสูตรเปน 2 สายอยางชัดเจน คือสายอาชีวเกษตรกรรม และสายสามัญ แตประสบปญหาดาน
งบประมาณสนับสนุนและคานิยมของผูเรียนที่ตองการเรียนตอในสายสามัญเปนอันดับแรก จึงยุติ
ลงในระยะเวลาไมนาน

ประเด็นปดทาย
• ประเทศในเอเชี ย ที่นํ า ปรั ช ญาการศึ ก ษาเกษตรของสหรั ฐ อเมริก ามาใช นั้น ไม
สามารถนํามาใชในรูปแบบของการศึกษาแบบประสม กลาวคือรวมสายสามัญและ
สายอาชีพไวในโรงเรียนมัธยมศึกษาดังเชนในสหรัฐอเมริกา การนําปรัชญามาปรับ
ใชเปนการนํามาเฉพาะสวนสําหรับเปนแนวทางการจัดการศึกษาอาชีวเกษตรกรรม
• มีขอนาสังเกตวา การศึกษาเกษตรของอเมริกาในโรงเรียนมัธยมแบบประสมเริ่ม
เสื่อมถอย และปรับสภาพเปนการเรียนเกษตรกรรมแบบสามัญศึกษาที่เรียกวา
Agriscience และมีแนวโนมแยกสายอาชีวศึกษาอยางชัดเจนมากขึ้นในระดับ
เทคนิคศึกษา
• นอกจากปรัชญาตนแบบจากประเทศสหรัฐอเมริกาดังกลาวแลว อาชีวศึกษาของ
หลายประเทศไดรับอิทธิพลจากแนวคิดประสบการณนิยมของประเทศเยอรมันนี
ซึ่งเปนตนแบบในเรื่องระบบการเรียนการสอนแบบทวิภาคีทางอาชีวศึกษา (dual
vocational training) กรมอาชีวศึกษาไดนํามาปรับใชสําหรับการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาทุกสาขาในประเทศไทย สําหรับอาชีวเกษตรกรรมไดนํามาใชอยางจํากัด
กว า อาชี ว ศึ ก ษาสาขาอื่ น เพราะมี ป ญ หาอุ ป สรรคในเรื่ อ งการจั ด หาสถาน
ประกอบการทางการเกษตรที่จะใหความรวมมือสนับสนุนโครงการอยางตอเนื่อง
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อุดมศึกษาเกษตรศาสตรในตางประเทศ
เมื่อเปรียบเทียบการศึกษาในนานาชาติ จะไมพบความแตกตางมากนักในระดับการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน ความแตกต า งจะพบในด า นคุ ณ ภาพและความเหลื่ อ มล้ํ า ของโอกาสในการได รั บ
การศึกษาเปนสวนใหญ แตสําหรับระดับอุดมศึกษาจะพบความหลากหลายมากในระหวางประเทศ
ทั้ ง ในด า นระบบของการอุ ด มศึ ก ษา จํ า นวน ขนาด แหล ง ที่ ตั้ ง และการกระจายตั ว สั ง กั ด และ
สถานภาพ ของสถาบันอุดมศึกษา
สํ า หรับ อุ ด มศึก ษาเกษตรศาสตร มี ค วามแตกตา งทั้ ง ในด า นระบบและแนวทางการจั ด
การศึกษาของประเทศตางๆ ในการวิจัยครั้งนี้ จะนําเสนอภาพรวมของอุดมศึกษาเกษตรศาสตรใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีพัฒนาการทั้งในเชิงปรัชญาและระบบการศึกษาที่ถือวาเปนกรณีตัวอยาง
ที่โดดเดน นอกจากนี้ จะกลาวถึงอุดมศึกษาเกษตรศาสตรในเอเชีย เพื่อเปรียบเทียบกับอุดมศึกษา
เกษตรศาสตรในประเทศไทย

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

1. The Land-Grant Philosphy:
ปรัชญาของอุดมศึกษาเกษตรศาสตร
การเกิดขึ้นของวิทยาลัยการเกษตรประจํามลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เรียกวา “LandGrant College” ถือวาเปนอุบัติการณสําคัญของการศึกษาดานเกษตรกรรมและพัฒนาการทาง
การเกษตรของประเทศเปน อยา งยิ่ ง การศึก ษาปรั ชญา-แนวคิด ที่ อยูเบื้อ งหลั งการเกิ ด ขึ้น ของ
มหาวิทยาลัยการเกษตร จะทําใหเขาใจภารกิจของการศึกษาเกษตรกรรมในมหาวิทยาลัย ไมเฉพาะ
แตในประเทศสหรัฐอเมริกา แตในประเทศไทยดวย
1/

ชื่อนี้ มีที่มาจากการจัดสรรที่ดินสาธารณะใหแตละมลรัฐ เพื่อทําประโยชน 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 ที่ใหความสําคัญตอเสรีภาพในการแสวงหาความรูความจริง
2) กระแสเชิงจริยธรรม (the theistic stream) มีรากฐานจากศาสนา ให
ความสําคัญตอการงานและเนนความเปนปจเจกชน
3) กระแสเชิงเศรษฐสังคม (the socio-economic stream) มีรากฐานจากประเทศ
แม คือ อังกฤษ ซึ่งแตเดิมเปนวัฒนธรรมแบบชนชั้นที่ยอมรับความแตกตาง
ระหวางระดับชั้นในสังคม (class-oriented) โดยถือวา โดยธรรมชาติคนยอมมี
สถานภาพทางเศรษฐกิจ-สังคมตางกัน และการสืบทอดทางวัฒนธรรมเพื่อธํารง
สถานภาพเชนนั้นถือวาเปนปกติวิสัย วัฒนธรรมนี้จึงไมใหคุณคามากนักตอการ
ทํางานของชนชั้นลาง ไดแกกรรมกรและเกษตรกร

ในยุคตน การศึกษาระดับสูงในสหรัฐอมริกาจํากัดอยูเพียงคนสวนนอยในสถานภาพชั้นสูง
ของสังคมเทานั้น มหาวิทยาลัยในยุคเดิมนั้น มีรากฐานจากอิทธิพลของกระแสวัฒนธรรมเชิงเศรษฐ
สั ง คม จึ ง เป น การศึ ก ษาทางปรั ช ญาและศาสนา ไม เ น น วิ ช าการเชิ ง ประยุ ก ต เ พื่ อ การทํ า งาน
จนกระทั่งประธานาธิบดี Thomas Jefferson1/ ไดชี้ใหเห็นความสําคัญของการประยุกตใช
วิทยาศาสตรเพื่อการเกษตรและคหกรรม 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
เพื่ อ การศึ ก ษาเกษตรกรรมเป น ครั้ ง แรก สํ า หรับ การศึ ก ษาระดั บ สู งนั้ น ประธานาธิ บ ดี 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
เพราะไม ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น ในระดั บ บน กล า วคื อ จากรั ฐ สภา แต ถื อ ว า ได จุ ด ประกาย
ความคิดใหแก Justin Morrill และคณะ ใหสานตอในชวงตอมา
• วิทยาลัยการเกษตรแหงแรกที่กอตั้ง ในป ค.ศ. 1855 ไดแก Michigan Agricultural
College และตอมามีเพิ่มขึ้นในรัฐอื่นๆ จํานวนหนึ่ง
• จุดเริ่มตนที่แทจริงของประวัติการศึกษาเกษตรกรรมเกิดขึ้นเมื่อมีแรงผลักดันทั้งระดับบน
(นําโดยวุฒิสมาชิก Morill) และระดับลาง (สมาคมเกษตรกร) จนมีการตรากฎหมายสําคัญ
ชื่อ Morrill Act 1/ ซึ่งเสนอตอรัฐสภาโดยวุฒิสมาชิก Justin Morrill และลงนามโดย
ประธานาธิบดี   ในป ค.ศ. 1862 ใหจัดสรรที่ดินสาธารณะจํานวนอยาง
นอย 30,000 เอเคอร (โดยมีงบประมาณสนับสนุนในภายหลัง) เพื่อเปนทุนดําเนินการ
จัดตั้งวิทยาลัยอยางนอย 1 แหง ในทุกมลรัฐเพื่อใหการศึกษาชั้นสูงสําหรับทุกชนชั้น
โดยเฉพาะบุตรหลานของเกษตรกรและแรงงานอุตสาหกรรม โดยเนนวิชาชีพระดับสูงทาง
เกษตรกรรมและวิ ศ วกรรม ในรู ป แบบของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ เ รี ย กว า “Land-Grant
College” ซึ่งถือวาเปนยางกาวที่สําคัญยิ่งในการเปดเสรีภาพทางการศึกษาของประเทศ
สหรัฐอเมริกา
           
         
            
           
             
       
 
      
  

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

1/

กฎหมายฉบับนี้ มีชื่อเต็มคือ “the Morrill Land-Grant College Act of 1862”
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• ภายใต Morrill Act 1862 สงผลใหเกิดวิทยาลัยการเกษตรแหงมลรัฐ ในเวลาไลเลี่ย
กันเกือบทุกมลรัฐ
การเกิดขึ้นของ “Land-Grant College” เปนอุบัติการณที่ถือวาเปนการปฏิรูปการศึกษา
ครั้งสําคัญของสหรัฐอเมริกา อันเปนการเปดศักราชใหมของสิทธิทางการศึกษา (liberalization of
education) ดังที่ Swanson (1982: 293) ใหขอสังเกต ดังนี้
นับเปนครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตรอเมริกัน ที่มีการปฏิรูปการศึกษาครั้ง
ใหญ ซึ่งลดทอนอิทธิพลของกระแสวัฒนธรรมแบบชนชั้นที่มีรากฐานจากประเทศ
อังกฤษ และรับเอาแนวคิดที่ผสมผสานวัฒนธรรมอีกสองกระแสโดยใหความสําคัญกับ
เสรีภาพในการศึกษาคนควา ผนวกเขากับการตระหนักถึงความเปนปจเจกชน และการ
ใหคุณคาตอการงานอาชีพ

• หลังจากที่ Morrill Act 1862 ไดจุดประกายครั้งแรกแลว ไดมีแรงผลักดันทาง
กฎหมายอยางตอเนื่องที่ทําใหวิทยาลัยการเกษตรเหลานี้ ไดทําหนาที่ไดอยางสมบูรณ
และเขมแข็งสมดังเจตนารมณ
~ พันธกิจของ Land-Grant College วิทยาลัยการเกษตรมีพันธกิจ 3 ประการ ไดแก
• : การสอน เพื่อผลิตบุคคลที่มีความรูความเชี่ยวชาญในวิทยาการเกษตร
• : การวิจัย เพื่อสรางและพัฒนาความรูการเกษตร
• : การสงเสริมและแพรขยายความรูการเกษตรตอชุมชนในภาคเกษตรกรรม
พันธกิ จสามประการนี้ ไดสืบทอดเปน ปรัชญาและปณิธ านสามเสาหลั กของอุ ดมศึก ษา
เกษตรศาสตร (the land-grant mission) เรียกสั้นๆวา “teaching, research, outreach” ซึ่งทําให
การสอน การวิจัย และการบริการ-สงเสริมของสถาบันการศึกษาการเกษตรหนึ่งๆ เปนภารกิจที่
ตองเชื่อมประสานกัน และเอื้อประโยชนตอกันอยางเต็มที่ประดุจวงกลมสามวงที่เกี่ยวเกาะกัน:
TEACHING

RESEARCH

OUTREACH

~ คุณูปการของ Land-Grant College
ในชวง 50 ปแรกของวิทยาลัยการเกษตร ผลงานไมเปนที่ประทับใจนัก มหาวิทยาลัยตางๆ
ได วิ จ ารณ ม าตรฐานการศึ ก ษา ขณะเดี ย วกั น กลุ ม เกษตรกรก็ วิ จ ารณ ว า วิ ท ยาลั ย เหล า นี้ ไ ม เ อื้ อ
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ประโยชน สํ า หรั บ ภาคเกษตรกรรมอย า งที่ห วัง เพราะไม ส ามารถให ค วามรู ที่นํ า ไปใชไ ดจ ริง แก
เกษตรกร
แตในชวงหลังจาก 50 ปของการกําเนิด วิทยาลัยการเกษตรเหลานี้ ไดรับการยอมรับมาก
ขึ้น อันเปนผลพวงจากปจจัยสนับสนุนสําคัญ 3 ประการ ดังนี้ (Swanson, 1982; Kellogg &
Knapp, 1966)
1) วิท ยาลั ย การเกษตรได เริ่ ม โครงการวิจั ย ทางการเกษตรอย า งจริง จั ง เมื่ อมี ส ถานี ท ดลอง
การเกษตรประจํารัฐภายใตกฎหมาย “Hatch Act 1887” ทําใหคณาจารยของมหาวิทยาลัย
ซึ่
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
ฝก หั ดครู เ กษตร ซึ่ ง จะทํ า หนา ที่ ส อนเกษตรกรรมในโรงเรี ย นมัธ ยมศึก ษาที่เ กิ ด ขึ้น เป น
จํานวนมากในขณะนั้น คณาจารยในมหาวิทยาลัยการเกษตรไดมีบทบาทสําคัญในการผลิต
ครูเกษตรเหลานี้โดยตลอด
3) การพัฒนาและปรับขยายงานของการสงเสริมและบริการทางการเกษตรจนเปนที่ยอมรับแก
เกษตรกร โดยไดรับการสนับสนุนจากรัฐสภา ใหจัดตั้งงานสงเสริมการเกษตรอยางเปน
ทางการขึ้ น ให เ ป น ความรั บ ผิ ด ชอบของวิ ท ยาลั ย การเกษตร อั น เป น ผลจากกฎหมาย
“Smith-Lever Act 1914” และสนับสนุนอยางตอเนื่องดวยกฎหมายอื่นที่ตามมา เชน
“Capper-Ketcham Act 1928”

ในวาระครบรอบ 100 ปของกําเนิด land-grant college ไดมีการศึกษาสถานภาพของ
มหาวิทยาลัยแหงมลรัฐ (state university) ซึ่งในปจจุบันเรียกตัวเองวาเปน “land-grant
university” มหาวิทยาลัยเหลานี้ไดรับการยกยองวาเปนมหาวิทยาลัยที่สรางผลงานที่มีคุณคาอยาง
มหาศาลแกประเทศ ทั้งในการเปดยุคของเสรีภาพทางการศึกษาแกชนทุกชั้นอันเปนจุดกําเนิดดังที่
ไดกลาวถึงแลว ผลสําเร็จอันงดงามของการวิจัยทางการเกษตร และงานดานการสงเสริมการเกษตร
ที่มีประสิทธิ ภ าพสงผลให การเกษตรของประเทศสหรัฐอเมริกาได พัฒ นาไปอยา งกา วกระโดด
ครบถวนทั้งสามภารกิจตามที่มุงหวังไว นับวาเปนมหาวิทยาลัยที่นําวิทยาศาสตรมาประยุกตใชเพื่อ
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
เกษตรศาสตร โ ดยตรงแล ว ยั ง ขยายการสนั บ สนุ น ทั้ ง นโยบายและการปฏิ บัติ อ ยา งเต็ มที่ ไ ปยั ง
การศึกษาเกษตรในโรงเรียน ภายใตโปรแกรมอาชีวเกษตรกรรม (vocational agriculture) ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาแบบประสมทั่วประเทศ โดยความรวมมืออยางใกลชิดของบรรดา land-grant
college ซึ่งผลิตครูเกษตรชั้นยอดและทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงใหแกโรงเรียนเหลานั้น
“land-grant philosophy” จึงเปนตํานานที่ยังคงสืบทอดอยูในปจจุบัน และปรับตัวภายใต
เงื่อนไขที่เปลี่ยนไป

2. สภาวะปจจุบันของอุดมศึกษาเกษตรศาสตร
ใน Land-Grant Colleges เดิม
วิทยาลัยการเกษตรที่กําเนิดขึ้นในยุคนั้นซึ่งเริ่มตนจากฐานของสถาบันอุดมศึกษาประเภท
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 จนยุคตอมาเมื่อไดแ รงสนับสนุนอยา ง
ตอเนื่องจึงสรางผลสําเร็จไดอยางงดงาม จนถึงชวงทศวรรษที่ 1980 ซึ่งมีกระแสการเปลี่ยนแปลง
อยางรุนแรงของการอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาและความจําเปนที่จะตองมีพันธกิจที่ตรวจสอบได
(accountability) คณะเกษตรศาสตรในมหาวิทยาลัยตางๆไดเริ่มตระหนักถึงความจําเปนในการ
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) ชี้วาประเด็นสําคัญที่ตองปฏิรูปไดแก การบูรณาการพันธกิจทั้ง
สาม คือ การสอน การวิจัย และการสงเสริม ใหเปนองครวมของคณะเกษตรศาสตรอยางแทจริง
นอกจากนี้ Kunkel and Thompson (1996) เสนอวาการปฏิรูปควรเริ่มตนที่การกําหนดนิยามใหม
ที่กวางขึ้น ใหกับคณะเกษตรศาสตรและวิทยาศาสตรการเกษตร ดังเชนนิยามตอไปนี้:
คณะเกษตรศาสตร (และคณะอื่นใดที่ขยายจากฐานเดิม ดวยชื่อใหม) คือโครงสรางทางวิชาการ
ภายใตกรอบภารกิจของการศึกษา การคนควาวิจัย และงานวิชาการ ในการเรียนรู การ
พัฒนา การจัดการ และการใชความรูจากระบบชีวภาพ ระบบนิเวศน และระบบทรัพยากร
มนุษย เพื่อนําไปสูประโยชนสุขของมวลมนุษย และสังคม
~ ปมปญหา
อุดมศึกษาเกษตรศาสตรของสหรัฐอเมริกาในปจจุบันเผชิญปญหาสําคัญดังนี้
• งบประมาณและแหลงเงินสนับสนุนแกมหาวิทยาลัยลดลง
-งบประมาณจากรัฐลดลงอยางตอเนื่องทั้งจากรัฐบาลกลางและมลรัฐ เนื่องจาก
-นโยบายกระจายอํานาจการศึกษาและการเนนใหมหาวิทยาลัยพึ่งตนเอง สงผลให
มหาวิทยาลัยที่กําเนิดจากปรัชญา land-grant จําเปนตองเพิ่มคาเลาเรียนสูงขึ้น
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)
และสิ่งแวดลอม ขณะเดียวกันไดเรียกรองใหการศึกษาเกษตรเพิ่มบทบาทในการรวม
แกปญหาการพัฒนาแบบองครวมมากขึ้น (Hazelman, 2002; Miller, 2003)
• สถาบั น การศึ ก ษาและผู ส อนเปลี่ ย นแปลง เมื่ อ มหาวิ ท ยาลั ยจํ า เปน ต อ งหาเงิ น ให
เพียงพอ อาจารยจึงตองหาแหลงทุนสนับสนุนซึ่งสวนใหญคือโครงการวิจัยขนาดใหญ
มหาวิทยาลัย land-grant เดิมจึง “กลายพันธุ” เปนเสมือนหนึ่งสถาบันวิจัยขนาดใหญ
บทบาทการสอนไมใชบทบาทหลักของอาจารย ดูเสมือนวาอาจารยจะยังมีคุณคาตราบ
เทาที่หาเงินสนับสนุนสถาบันไดมาก (Miller, 2003)
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• 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
รากฐานและพันธกิจ
มหาวิทยาลัยแหงรัฐตางๆ ซึ่งพัฒนาจาก Land-Grant College ยังคงมีบทบาทสูงในการอุดมศึกษา

เกษตรศาสตรของสหรัฐอเมริกา โดยยังยึดมัน่ กับพันธกิจสามเสา “the Land-Grant Mission” โดย
ประกาศเจตนารมณอยางชัดเจนวาเปนมหาวิทยาลัยที่มพี ันธสัญญา (engaged university) โดยได
ปรับขยายขอบเขตของพันธกิจทั้งสามใหสอดคลองกับสภาพการณทเี่ ปลี่ยนไป
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 ซึ่งมีบทบาทสําคัญมากขึ้น 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 ซึ่งบางสาขามีการจัดการรวมกันระหวางคณะเพื่อใชทรัพยากรบุคคลและสิ่งสนับสนุน
หลักสูตรรวมกันในรูปหลักสูตรรวม (joint program) เชน คณะเกษตรศาสตร รวมกับ
คณะวิศวกรรมศาสตร เปนตน
)
*Cornell University เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่โดดเดนดานเกษตรศาสตรมาแตเดิม แตไมใชมหาวิทยาลัยในกลุม
land-grant university
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2) การจัดกลุม หรือหลอมรวมภาควิชาหรือสาขาเขาดวยกัน (merging) ซึ่งในบางแหง เปนการ
หลอมรวมระหวางสาขาตางคณะกัน ซึ่งมักพบในกรณีสาขาที่เกี่ยวของ/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

ภารกิจการสอน
จากรายงานการศึกษาคณะเกษตรศาสตรตั้งแตป 1966 (Kellogg & Knapp, 1966) ได
กล า วถึ ง แนวทางของหลั ก สู ต รในระดั บ ปริ ญ ญาทางการเกษตรว า ควรมุ ง ให เ ป น การศึ ก ษาที่
วางรากฐานเพื่อการพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคคลไดในระยะยาว ดังนั้นจึงตองเปนหลักสูตรกวางที่
มีความลึกเฉพาะทางอยางเพียงพอ โดยมีองคประกอบของหลักสูตร 3 สวน คือ
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อสรางฐานความรูที่แข็งแกรงทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
และพื้นฐานทางสังคมศาสตร-มนุษยศาสตรที่เพียงพอ
2) หมวดวิชาพื้นฐานการเกษตร ใหความรูอยางกวางดานการเกษตรใน 2 ป แรก
3) หมวดวิชาเฉพาะดานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
ประสบการณเชิงลึกเฉพาะดาน ตามความสนใจ

ใหความรูและ

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
ตา งๆ จึ งมี วิ ชาบั งคั บ หรื อ วิ ชาเลือ ก
และประสบการณ เ สริ ม ในด านการเกษตรนานาชาติ
(international agriculture) และบรรจุไวในทุกหลักสูตร
4) หลักสูตรพิเศษ
นอกจากหลักสูตร 4 ปปกติ ที่เรียกวา in-campus program แลว ยังมีหลักสูตรวิชาชีพ ที่
เรียกวา off-campus program สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะสําหรับบุคคลในวงการธุรกิจเกษตรดวย

ภารกิจการวิจัย
ตามปรัชญาเดิมของ land-grant college ซึ่งมุงใหการเรียนการสอน การวิจัย และการ
ส ง เสริ ม การเกษตร ได ผ สมผสานและเกื้ อ กู ล กั น จึ ง ให ค ณะเกษตรรั บ ผิ ด ชอบสถานี วิ จั ย ทาง
การเกษตรที่กําเนิดขึ้นภายใต “The Hatch Act of 1987”
สถานีวิจัยการเกษตรในปจจุบันยังสังกัดอยูในคณะเกษตร แตดวยขอบขายงานที่กวางขึ้น มี
ลักษณะงานวิจัยที่เปนแบบสหวิชามากขึ้น รวมทั้งความจําเปนในการใชทรัพยากรรวมกัน ทําให
สถานีวิจัยการเกษตรของมหาวิทยาลัยสวนมากมีการขยายเครือขายกวางขวางและซับซอนมากขึ้น
โดยเปนหนวยงานที่มีการบริหารจัดการรวมกันระหวางคณะที่เกี่ยวของ ดังในกรณีตัวอยางของ
มหาวิทยาลัย Michigan State University ที่มีการบริหารงานรวมกันระหวาง 5 คณะ โดยมีคณะ
เกษตรเปนแกน นอกจากนี้ยังมีเครือขายความรวมมือระหวางรัฐเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลการวิจัย

ภารกิจการสงเสริม
มหาวิทยาลัยที่กําเนิดจากปรัชญา Land-Grant ยังคงอางถึงพันธกิจ “Outreach and
Extension” แตไดขยายขอบขายใหกวางมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Kellogg and
Knapp (1966) ในวาระครบรอบ 100 ปของ land-grant college ซึ่งชี้วาไดเริ่มมองเห็นความ
จําเปนในการขยายพันธกิจของคณะเกษตร จากเดิมที่มุงทํางานสงเสริมกับเกษตรกรเทานั้น ให
ครอบคลุมภารกิจการสงเสริมดานอื่นใหสอดคลองกับความซับซอนของสังคมอเมริกันในอนาคต
ภารกิจการสงเสริมและบริการวิชาการในปจจุบันของคณะเกษตรซึ่งรวมกับมลรัฐ มีแนวโนม
ดังนี้
• การขยายสาขาของงานดานการสงเสริมจากเดิมที่เปนสาขาการเกษตร คหกรรมศาสตร
และเศรษฐศาสตรเกษตร ไดขยายครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิง่ แวดลอมใน
มิติตางๆ โดยใหความสําคัญกับการวิเคราะหและแกปญหาแบบสหวิชาการมากขึ้น

)
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• การขยายจากการบริการความรูในระดับทองถิ่น 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
การธํ า รงพั น ธกิ จ สามเส า อย า งสมดุ ล เป น ประเด็ น ป ญ หาของคณะเกษตรใน
มหาวิทยาลัย land-grant ทุกแหงในปจจุบัน ทั้งนี้ สวนหนึ่งเปนผลกระทบของการไดรับ
งบประมาณสนับสนุนไมพอเพียงจากรัฐบาลกลางและมลรัฐ มหาวิทยาลัยจึงตองทําสองอยางใน
เวลาเดียวกัน คือเนนการจัดการการศึกษาอยางมีคุณภาพเพื่อประกันการไดรับการสนับสนุน
งบประมาณ จากรัฐ ดังคํากลาวที่วา “As the state provides financing, we provide highquality education” ในขณะเดียวกันตองระดมทุนจากทุกแหลงใหมากขึ้นเพื่อที่จะสามารถ
รองรั บ ภารกิ จ ได อ ย า งเข ม แข็ ง ตามพั น ธสั ญ ญา สมดุ ล ระหว า ง การดํ า รงพั น ธกิ จ และการ
พึ่
ง
ต
น
เ
อ
ง
จ
า
ก
งบประมาณจึงเปนภารกิจที่กดดันและทาทายคณะเกษตรศาสตรในยุคปจจุบัน $
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กรอบที่ 3.6 กรณีศึกษา Michigan State University
ประวัติความเปนมา
จากวิทยาลัยการเกษตรประจํารัฐในชื่อเดิม “Michigan Agricultural College”
ซึ่งจัดตั้งเมื่อค.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)
มหาวิทยาลัยไดกําหนดพันธกิจ เรียกวา “The MSU Promise” โดยมีเปาหมาย
5 ป (ภายในป 2005) ดังนี้
• MSU จะจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ดีที่สุด ภายใตจุดแข็งของมหาวิทยาลัยดานการ
วิจัย และความเปนมหาวิทยาลัย land-grant ที่เนนความรูทใี่ ชไดจริง
• MSU จะขยายความเปนเลิศทั้งในระดับชาติและระดับโลก ในดานการวิจัย และศาสตร
เฉพาะทาง รวมทั้งบัณฑิตศึกษา โดยการเลือกลงทุนในโครงการศึกษาและวิจัยที่มีจุดเดน
• MSU จะเปนมหาวิทยาลัยสากล (global university) ชั้นนํา ใหบริการแกประชากรในรัฐ
และทั่วโลก
• MSU จะเปนมหาวิทยาลัยตัวอยางที่มีพันธกิจชัดเจนในเรื่องการสงเสริม (extension &
outreach) โดยมีการปรับกลยุทธใหกวางและยืดหยุน สอดคลองกับเงื่อนไขของความ
ตองการและความจําเปนในรัฐ
• MSU จะเปนชุมชนวิชาการที่เชื่อมโยงแนนแฟน ภายใตความหลากหลาย (diversity)
จากพันธกิจดังกลาวนี้ จะเห็นวา MSU ยังยึดโยงกับภารกิจสามเสาของ Land-Grant

ที่มา: ประมวลจาก website ของ Michigan State University: http://www.canr.msu.edu/ (2002)
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คณะที่จัดการศึกษาทางการเกษตรและเกี่ยวของ
1. คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ (College of Agriculture and Natural
Resources,CANR)
2. คณะอื่นๆ ที่จัดการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวของกับการเกษตร และที่รวมจัดการศึกษากับคณะ
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)
ภาพรวมและภารกิจของคณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
~พันธกิจ (Mission)
พันธกิจของคณะเกษตรศาสตรฯ คือ เสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชากรในรัฐมิชิแกน
และของโลก โดยพัฒนาความรูในการจัดการชุมชน และระบบเกษตรกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
และอาหาร เพื่อตอบสนองความตองการจําเปนที่หลากหลายของมนุษย ดวยวิถีทางที่ยั่งยืน
จากพั น ธกิ จ นี้ แสดงให เ ห็ น การปรั บ เปลี่ ย นเป า หมายและขอบเขตของการศึ ก ษาด า น
เกษตรกรรมใหกวางมากกวาเดิมที่เคยเนนวิทยาศาสตรเกษตรที่มุงการผลิต
จุดยืน (value statement) ของคณะเกษตรฯ มี 7 ขอ ซึ่งแมวาจะแสดงใหเห็นการ
เปลี่ยนแปลงในดานขอบเขตของภารกิจ แตยังคงยึดมั่นในภารกิจสามเสาของ Land-Grant
University โดยเนนสมดุลระหวาง การสอน การวิจัย และการสงเสริม ซึ่งใชคําใหมวา “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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-Food
-Horticulture
-Plant Biology*
-Plant Pathology*
-School of Packaging
จะเห็นวา ในโครงสรางของคณะเกษตรศาสตรฯ ไดรวมศาสตรทางวิทยาศาสตรเกษตร
เฉพาะทาง (เชน สัตวบาล พืชสวน) และศาสตรที่เกี่ยวของไวหลากสาขา (ไดแก เศรษฐศาสตร
เกษตร การศึกษา-การสงเสริมเกษตร นิเทศศาสตรเกษตร วนศาสตร และคหกรรมศาสตร) โดย
ไดปรับชื่อและขอบเขตของสาขาตางๆใหกวางและทันยุคมากขึ้น
แนวโนมของการขยายภารกิจในการศึกษาเกษตรนานาชาติ เห็นไดจากการที่คณะ
เกษตรศาสตรฯ มีหนวยงานรองรับภารกิจดานนี้ คือ “Institute of International
Agriculture”
~สังเขปภารกิจสามเสา: การสอน การวิจัย และการสงเสริม ของคณะเกษตรศาสตรฯ
1. ภารกิจการสอน
มีแนวโนมของการเปดหลักสูตรที่หลากหลาย ทั้งในดานเนื้อหา และกลุมเปาหมาย ดังนี้
1.1 หลักสูตรเฉพาะทาง
การเรียนการสอน ยังคงมีสาขาวิทยาศาสตรเฉพาะทาง (specialized program)
ไดแก สัตวบาล พืชสวน พืชศาสตร-ปฐพีศาสตร และกีฏวิทยา
1) หลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง ซึ่งเปดสอนสอนเปนหลักสูตรวิชาชีพใหแก
บุคคลภายนอก เชน หลักสูตร
-Sports and Commercial Turf Management Programs
–Livestock Program
2) หลักสูตรปริญญาตรี โท และเอก เฉพาะทาง (specialized program) ซึ่งมี
ทั้งหลักสูตรที่คณะเกษตรฯจัดการเอง และหลักสูตรรวมกับคณะอื่น ในสาขาตางๆ
ไดแก:
-Crop and Soil Sciences
-Animal Sciences
-Horticulture
-Entomology (รวมกับคณะ วิทยาศาสตรธรรมชาติ)
-Food Science and Human Nutrition (รวมกับคณะนิเวศวิทยา
)
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ในระดับปริญญามีทั้งเชิงลึกเฉพาะสาขา และ หลักสูตรบูรณาการระหวางสาขา
1.2 หลักสูตรแนวกวางทางการเกษตรและเกี่ยวของ (general & integrated
programs) เปนแนวโนมใหมของหลักสูตรทางการเกษตร 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
ที่ ต อ งใช ฐ านความรู ก ว า ง เช น การเป น ครู ส อนในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาในวิ ช า
วิทยาศาสตรเกษตร
-ปริญญาตรี สาขา Agricultural and Natural Resources Communications
-ปริญญาโทและเอก สาขา Agricultural Education และ Extension Education
1.3 หลักสูตรผูเชี่ยวชาญ (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
เชนเดียวกับสถานีวิจัยประจํารัฐอื่นๆ Michigan Agricultural Experiment Station จัดตั้ง
ขึ้นในป 1888 ภายใตกฎหมาย the Hatch Act of 1887 ซึ่งเปนกฎหมายสนับสนุน Land-Grant
University
ปจจุบันสถานีวิจัยแหงนี้ 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 ยังมีสถานีวิจัย
ภาคสนาม (field station) อีก 15 สถานีกระจายทั่วรัฐมิชิแกน
งบประมาณดําเนินการ ไดมาจาก 3 แหลงเชนเดียวกับสถานีวิจัยประจํารัฐอื่น กลาวคือ
จากรัฐบาลกลาง จากรัฐมิชิแกน และจากภาคเอกชน โดย 80% ของงบประมาณไดจากรัฐ
คณะเกษตรฯใหความสําคัญสูงตอการเชื่อมโยงระหวางการวิจัยและการสงเสริมตาม
อุดมการณของ Land –Grant University
3. ภารกิจการสงเสริม
หนวยงาน MSU Extension จัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายสนับสนุนภารกิจการสงเสริม
การเกษตร คือ The Smith-Lever Act 1914 ซึ่งกําหนดใหมีระบบงานสงเสริมภายใต
มหาวิทยาลัย และการทํางานรวมกันกับรัฐมิชิแกน โครงสรางของ MSU Extension จึงมีลักษณะ
โดยรวมเชนเดียวกับรัฐอื่น (ดู ISU Extension) โดยมีผูอํานวยการของ MSU extension ขึ้นตรง
ตอคณบดีคณะเกษตรศาสตร และมีอาจารย-บุคลากร 2 สวน คือ ประจําหนวยสงเสริมทองถิ่น
(county-based) จํานวน 83 แหงทั่วรัฐ และประจํามหาวิทยาลัย (campus-based) งบประมาณ
ของ MSU Extension สวนใหญ (42 %) ไดจากรัฐมิชิแกน นอกจากนี้ไดจาก รัฐบาลกลาง จาก
ทองถิ่น (county funding) และจากการหารายไดและภาคเอกชน
พันธกิจของ MSU Extension ในระดับทองถิ่นและรัฐ คือ “ชวยคนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดวยกระบวนการศึกษาและใชความรูเพื่อแกปญหา” งานสงเสริมในปจจุบันครอบคลุมดาน
การเกษตรและทรั พ ยากรธรรมชาติ ด า นเด็ ก และครอบครั ว ด า นชุ ม ชน และด า นเศรษฐกิ จ
สําหรับในดานการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาตินั้น มีกลุมชํานาญการเฉพาะ (area of
expertise team) เพื่อใหการสงเสริมในพื้นที่
ในระดั บ นานาชาติ นั้ น MSU
เป น มหาวิ ท ยาลั ย หนึ่ ง ที่ ไ ด บุ ก เบิ ก งานการศึ ก ษา
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
จากระดับทองถิ่นและรัฐ 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
สถาบันการศึกษาวิชาชีพขั้นสูง
2. มหาวิทยาลัยของประเทศตางๆในเชีย (ยกเวนประเทศญี่ปุนและเกาหลี) ไดรับ
อิทธิพลจาก “Land-Grant Philosophy” ของประเทศอเมริกาแทบทั้งสิ้น โดยนําเอา
พั น ธกิ จสามเส า คื อ การสอน การวิ จัย และการสงเสริม มาเปน พั น ธกิ จหลั ก ของ
อุ ด มศึ ก ษาเกษตรศาสตร โดยประสบผลสํ า เร็ จ มากน อ ยต า งกั น มหาวิ ท ยาลั ย
การเกษตรในอินเดียประสบผลสําเร็จคอนขางสูง ขณะที่ในประเทศอื่น พบวาการวิจัย
ทางการเกษตรค อ นข า งกระจั ด กระจายตามหน ว ยงานต า งๆ และการส ง เสริ ม
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
• ประเทศที่ มี ก ารขยายตั ว น อ ยแต ต อ เนื่ อ ง ได แ ก บั ง คลาเทศ ปากี ส ถาน 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 ตามดวยญี่ปุน มหาวิทยาลัยเอกชน
บางมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงดานการเกษตรมาก ตัวอยางเชน Tokyo University of
Agriculture ของญี่ปุน เปนมหาวิทยาลัยเอกชนที่เกาแก (มีประวัติยาวนานกวา
100 ป) และเปนเอกดานการอุดมศึกษาเกษตรศาสตรของประเทศ
• ประเทศที่ มี พั ฒ นาการด า นอุ ด มศึ ก ษาช า กว า เช น เนปาล มหาวิ ท ยาลั ย ที่ จั ด
การศึกษาเกษตรจะเปนของรัฐทั้งหมด โดยจะมีมหาวิทยาลัยที่สมบูรณเพียงหนึ่ง
หรือสองแหงเทานั้น
• มีความหลากหลายของระบบบริหารอุดมศึกษา ดัง 2 กรณีตอไปนี้
-อุ ด มศึ ก ษาเกษตรศาสตร จั ด โดยมหาวิ ท ยาลั ย /สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ในสั ง กั ด
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

1. ระบบรวมศูนย -มีสถาบันการศึกษาตางระดับชั้น

2. ระบบกระจาย
อํานาจ
ตามลําดับชั้น

-จัดหลักสูตรทั้งเฉพาะทางและ
หลักสูตรผสม
-ควบคุมและกํากับโดยหนวยงาน
กลาง
-มีสถาบันการศึกษาตางระดับชั้น
-จัดหลักสูตรทั้งเฉพาะทางและ
หลักสูตรผสม
-มีหนวยงานบริหารรวมกัน ที่แยก
เปนอิสระจากระบบอื่น

-เปนระบบใหมที่สถาบันการศึกษามี
3.ระบบกระจาย
ความเปนอิสระภายใตการกํากับ
อํานาจโดยอิง
(เชน มหาวิทยาลัยในกํากับ)
เกณฑมาตรฐาน -เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาเขา

ประเทศ
เกาหลี
มาเลเซีย
มองโกเลีย
เวียดนาม
บังคลาเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ฟจิ
อินเดีย
อินโดนีเซีย
อิหราน
ญี่ปุน
ปากีสถาน
ศรีลังกา
ฟลิปปนส

ดวยกันเปนเครือขาย ดวยระบบ
เกณฑมาตรฐานดานคุณภาพ

จากการจําแนกขางตน จะเห็นวาระบบการอุดมศึกษาเกษตรศาสตรของฟลิปปนส
เปนระบบที่กาวตามกระแสสากลในการปฏิรูปการอุดมศึกษาซึ่งเนนการกระจายอํานาจ
3. สภาพการจัดการศึกษาเกษตรในมหาวิทยาลัย
• แนวโนมของโครงสรางคณะเกษตรศาสตรและหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในเอเชีย
คณะเกษตรศาสตรในมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาเกษตรในเอเชียสวนใหญยังไม
เปลี่ ย นแปลงมากนั ก ในเชิ ง โครงสร า ง กล า วคื อ ยั ง เป น คณะเกษตรศาสตร ที่
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ประกอบดวยสาขาเฉพาะแบบดั้งเดิม (traditional major areas) แนวโนมในการ
ป
รั
บ
โครงสรางและชื่อของคณะเกษตรศาสตรจะพบในประเทศญี่ปุนและไตหวัน 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)

Univesity of
Tsukuba, ญี่ปุน

ปรับโครงสรางใหมในคณะเดิม
Agriculture

Agriculture

Biological Resources (ป 1995)

Shimane University,

หลอมรวมสาขาตางคณะ

ญี่ปุน

Agriculture

Tokyo University,

ชื่อเดิม แตปรับโครงสรางสาขา
(ป 1994) โดยจัดเปนกลุม วิชา

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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เพื่อการวิจัยอยางจํากัด จึงไมสามารถดําเนินการวิจัยระยะยาวอยางตอเนื่องที่จะ
สงผลตอชุมชนได
• ไตหวันเปนตัวอยางของความพยายามในการผสาน การสอน การวิจัย และการ
สงเสริม เขาดวยกัน โดยจัดใหเปนสวนหนึ่งของระบบการจัดการศึกษาเกษตรของ
มหาวิทยาลัยใหญ 2 แหง คือ Taiwan University และ Chung Hsing University
โดยรั ฐ ให ค วามสํ า คั ญ สู ง ต อ การประสานการใช ป ระโยชน ผ ลการวิ จั ย สู ชุ ม ชน
ระหวางมหาวิ ทยาลั ย สถานีวิจัยการเกษตร และ สมาคมทางการเกษตรตางๆ
นอกจากนี้ยังเปนตัวอยางของการขยายการบริการความรู (เปดรั้วมหาวิทยาลัยสู
สังคม) โดยการเปดหลักสูตรพิเศษตางๆในระดับปริญญาตรีและโท เพื่อใหโอกาส
การศึกษาเกษตรแกกลุมบุคคลตางๆไดทั่วถึงยิ่งขึ้น
• ญี่ปุนเปนตัวอยางของการใชแนวคิดใหมๆในการจัดการเรียนการสอนการเกษตร
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ ตอบสนองการเปลี่ ย นแปลง เช น การหลอมรวม
หองปฏิบัติการและภาควิชาเขาดวยกันในลักษณะสหวิชาการ เพื่อใหอาจารยและ
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
ดา นทรัพยากรการเรียนรูที่ทัน สมัยและมีคุณภาพ รวมทั้งงบประมาณการวิ จั ย
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
ภาพรวมอุดมศึกษาในญี่ปุน
จากขอมูลในป 1996 มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีมีจํานวนทั้งสิ้น 577 แหง
โดยที่ 98 แหง(17%) เปนมหาวิทยาลัยแหงชาติ (national university) ที่เหลือสวนใหญ คือ 425
แหงเปนมหาวิทยาลัยเอกชน และ 53 แหงเปนมหาวิทยาลัยภูมิภาคและทองถิ่น (prefectural and
municipal university) ในดานจํานวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนมีจํานวนนักศึกษามากถึงประมาณ
80% ดังนั้น จึงเห็นไดวา มหาวิทยาลัยเอกชนในญี่ปุนมีบทบาทสูงในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา แม ว า จะมี จํ า นวนมหาวิ ท ยาลั ย แห ง ชาติ น อ ยกว า แต มี บ ทบาทสู ง กว า
มหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยภูมิภาคและทองถิ่น ดังจะเห็นไดจากจํานวนนักศึกษาที่มีมากกวา
60% ในมหาวิทยาลัยแหงชาติ
ในทางปฏิ บั ติ มหาวิ ท ยาลั ย ในญี่ ปุ น ได พั ฒ นาจนถึ ง ขั้ น มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ปวงชน เนื่ อ งจาก
นั ก เรี ย นญี่ ปุ น มี ค วามนิ ย มในการศึ ก ษาต อ ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาสู ง มาก อย า งไรก็ ดี ก อ นหน า นี้
มหาวิทยาลัยตางๆยังอยูในโครงสรางเดิมที่เปนมหาวิทยาลัยเพื่อกลุมเฉพาะ (university for the elites)
จึ ง ต อ งมี ก ารปฏิ รู ป มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให ส อดรั บ กั บ บทบาทที่ เ ปลี่ ย นไปของมหาวิ ท ยาลั ย และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศญี่ปุน

อุดมศึกษาเกษตรศาสตรในญี่ปุน
ความเปนมา
การศึกษาเกษตรแบบสมัยใหม (modern agricultural education) ของประเทศญี่ปุน เริ่มตน
ตั้งแต 5 ปหลังการฟนฟูราชวงศเมจิ กลาวคือ ในปค.ศ. 1872 มีการจัดตั้งวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
ทางการเกษตรเกิดขึ้น ซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง หลังจากนั้นการศึกษาเกษตรไดผานชวง
ระยะพัฒนาการ 4 ชวงใหญ จนถึงปจจุบัน ที่อุดมศึกษาเกษตรศาสตรไดมีการปฏิรูปใหสอดคลองกับ
สภาพการณที่เปลี่ยนไป
สภาพปจจุบัน
อุดมศึกษาเกษตรศาสตรสวนใหญจัดอยูในมหาวิทยาลัยแหงชาติ 35 แหงจาก ทั้งหมด 98 แหง
โดยมีคณะที่จัดการศึกษาดานเกษตรกรรมและสาขาที่เกี่ยวของรวมกันเปนจํานวน 38 คณะ ดังนี้
)
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.
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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
• คณะอื่น 2 คณะ

ลักษณะเดนของการจัดการศึกษาเกษตรในมหาวิทยาลัยของญี่ปุนภายหลังการปฏิรูป
• เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงทางการเกษตรและทางสั ง คมในประเทศญี่ ปุ น ส ง ผลให
แนวทางการศึ ก ษาเกษตรในอุ ด มศึ ก ษาเปลี่ ย นไป ตั้ ง แต ท ศวรรษที่ 1990s
มหาวิทยาลัยทางการเกษตรในญี่ปุนเริ่มปรับโครงสรางคณะเกษตรและหลักสูตร โดย
เปลี่ยนจากการศึกษาการเกษตรแบบพื้นฐานหรือการศึกษาที่เนนเฉพาะทางแบบแคบ
เปนสวนๆ เปนการศึกษาแบบกวางและเปนองครวมมากขึ้น โดยใหความสําคัญกับ
ประเด็นใหมๆในการเกษตรที่ใชเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
มากขึ้น
• การจัดการเรียนการสอนมีความยืดหยุนมากขึ้น ที่เห็นชัดคือมีการปฏิรูปโครงสรางโดย
การหลอมรวมคณะ สาขา และหลักสูตร เพื่อใชทรัพยากรการเรียนรูและการวิจัยรวมกัน
ซึ่งชวยใหการสอนและการวิจัยทางการเกษตรเชื่อมประสานกันอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวอยางการปฏิรูปโครงสรางของคณะเกษตรศาสตรและหลักสูตร
1. ที่มหาวิทยาลัยแหงชาติ Shimane University
คณะทรัพยากรชีวภาพ (Biological Resource) ซึ่งเปนคณะที่จัดตั้งใหมในป 1995
เกิดจากการหลอมรวมคณะเดิม 2 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร (Agricultural Faculty) และ
สาขาชีววิทยา (Biological Department) จากคณะวิทยาศาสตร ดังนี้

เดิม

ใหม

-Biological Production Dept.,
Biological Resource Faculty
Agricultural Faculty
-Biological Science Dept.
-Regional Development Dept.,
-Biological Environment Dept.
Agricultural Faculty
Ö -Bioengineering Dept.
-Biological Resource Science Dept.,
-Farmland Production Dept.
Agricultural Faculty
-Regional Development Dept.
-Biological Dept.,
)
Science Faculty
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2. ที่มหาวิทยาลัยเอกชน Tokyo University of Agriculture
Tokyo University of Agriculture เปนมหาวิทยาลัยเอกชนที่เกาแกมากและมีชื่อเสียง
ของญี่ปุน ในการปฏิรูปการศึกษาเกษตรไดมีการคาดหมายทิศทางของการสอนและการวิจัยทาง
การเกษตรที่ควรจะเปนสําหรับประเทศญี่ปุนในอนาคต ไดขอสรุปวา “วิทยาศาสตรเกษตรแนว
ใหม” ควรอิงวิทยาศาสตรชีวภาพเพื่อการพัฒนาซึ่งทําใหมนุษยและธรรมชาติเกื้อกูลกัน โดยมี
การผสมผสานวิทยาศาสตรธรรมชาติ วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มนุษยศาสตร และความรวมมือ
นานาชาติ เขาดวยกันอยางเหมาะสม
เพื่อสอดรับกับทิศทางดังกลาว มีการเปลี่ยนแปลงทั้งดานโครงสรางและหลักสูตร ดังนี้
1) จัดตั้งศูนยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ และ ศูนยวิจัยสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติแหงเอเชีย
โดยการริเริ่มของคณะเกษตร
2) ระดับบัณฑิตศึกษา
-บัณฑิตวิทยาลัย ปรับเปน “บัณฑิตวิทยาลัยทางวิทยาศาสตรเกษตรและ
วิทยาศาสตรธรรมชาติ” (Graduate School of Agricultural and Life Sciences)
ประกอบดวย 5 ภาควิชา ครอบคลุมสาขาทีห่ ลากหลายโดยไมมสี าขาการเกษตร
แบบเดิม (traditional agriculture)
-บริหารงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะหลักสูตรรวม (cooperative
graduate program) มากขึ้น
3) ระดับปริญญาตรี
-ปรับระบบการรับเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีเพื่อใชทรัพยากรรวมกันและมีการ
หลอมรวมในศาสตรพื้นฐานระหวางสาขาและคณะ โดยใหนักศึกษาใหมเขาศึกษา
รวมกันในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร (College of Arts and Sciences)
แทนการรับเขาคณะวิชาเฉพาะตางๆ หลังจากปที่ 2 จึงเขาศึกษาในคณะที่เลือก
-คณะเกษตรศาสตรจั ดโครงสรางใหมใ นรูปกลุมสาขาตามศาสตร โดยปรับจาก
หลักสูตรแคบเฉพาะทาง 8 วิชาเอก เปน หลักสูตรกลุมสาขาวิชา 5 กลุม
(ดังรายละเอียดที่แนบ)
4) เพิ่มคณะใหมทางดานการเกษตรนานาชาติ จัดการศึกษาในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ดวยเล็งเห็นความสําคัญของการรวมมือระหวางนานาชาติในอนาคต

)
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ตัวอยางการจัดกลุมสาขาวิชาระดับปริญญาตรี
ในคณะเกษตรศาสตร ที่ Tokyo University of Agriculture
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กรอบที่ 3.8 กรณีศึกษาอุดมศึกษาเกษตรศาสตรในประเทศฟลิปปนส
ประเทศฟลิปปนส มีระบบการศึกษาดานเกษตรกรรมที่มีรากฐานอันเขมแข็งตาม
แบบอยางของประเทศสหรัฐอเมริกา ชวง คศ. 1950s-1960s จัดเปนยุคเฟองฟูของอาชีว
เกษตรกรรมกรรมในระดับมัธยมศึกษา อีกทั้งในระดับประถมศึกษาก็มีการเรียนการสอน
เกษตรกรรมเชนกัน
อยางไรก็ดี นับตั้งแต ค.ศ. 1970s การศึกษาเกษตรระดับต่ํากวามหาวิทยาลัยไดเสื่อม
ถอยเปนอันมาก อันเนื่องมาจากการปรับหลักสูตรใหเปนหลักสูตรสามัญทัง้ หมดในระดับ
มัธยมศึกษา เปนเหตุใหการเรียนการสอนอาชีวเกษตรกรรมหมดสิ้นไป และโรงเรียน/วิทยาลัย
เกษตรกรรมถูกยุบหรือเปลีย่ นเปนวิทยาลัยที่จัดการศึกษาในสาขาที่ตลาดตองการ
ในป จ จุ บั น จึ ง กล า วได ว า การศึ ก ษาเกษตรแบบเป น ทางการ มี อ ยู เ พี ย งใน
ระดับอุดมศึกษาเทานั้น และสวนใหญหลักสูตรการเรียนการสอนยังมุงเนนเกษตรศาสตรฐาน
เดิม (traditional agriculture) คือดานผลิตกรรมการเกษตร มีการเปดสอนในสาขาที่เปน
แนวโน ม ใหม ห รื อ สาขาเป น ที่ ต อ งการ ได แ ก ไบโอเทคโนโลยี เทคโนโลยี ก ารอาหาร และ
อุตสาหกรรมเกษตร โดยที่การศึกษาเกษตรระดับบัณฑิตศึกษาเปนที่ตองการของผูเรียนมากขึ้น
ปญหาที่พบของอุดมศึกษาเกษตรศาสตร ไดแก
1. การลดลงของจํานวนผูเรียน เปนผลจากการขาดแรงจูงใจในอาชีพเกษตร
2. ขาดงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรการเรียนรู โดยเฉพาะอุปกรณสําหรับ
หองปฏิบัติการขั้นสูง ทําใหมหาวิทยาลัยไมสามารถเปดสอนในสาขาทีเ่ ปน
เทคโนโลยีขั้นสูง
3. การปรับระบบการบริหารการศึกษา (การกระจายอํานาจทางการศึกษา) ทําให
การศึกษาเกษตรระดับตางๆถูกแยกสวน สงผลตอการประสานสัมพันธระหวาง
ระดับตั้งแตประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา
อย า งไรก็ ดี ได มี ค วามเคลื่ อ นไหวในการปรั บ เปลี่ ย นไปในทางที่ ดี ม ากขึ้ น สํ า หรั บ
การศึ ก ษาเกษตรในประเทศฟ ลิ ป ป น ส ได แ ก การหวนกลั บ มาจั ด การศึ ก ษาระดั บ
อาชีวเกษตรกรรม โดยการปรับเปลี่ยนและทดลองใชหลักสูตรใหมในบางโรงเรียนที่คัดสรร
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยการเกษตรตางๆ ไดทบทวนและปรับหลักสูตรที่เนนการไปสูอาชีพอิสระ
มากขึ้น

ที่มา: Go, Samuel. 1999. Agricultural Education in the Phillippines, country report
paper. (Go, 1999)
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ไทยกับปรัชญาอุดมศึกษาเกษตรศาสตร
เมื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในป พ.ศ. 2486 นั้น เปนยุคแรกของอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย สถาบันอุดมศึกษาขณะนั้นเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ปรมาจารยรุนบุกเบิกการศึกษา
เกษตรระดับอุดมศึกษาของไทย ไดแก หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ หลวงอิงคศรีกสิการ และพระชวง
ศิลปการ ไดรับการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการเกษตรจาก The University of Phillippines
นอกจากนี้หลวงอิงคศรีกสิการ ยังไดรับการศึกษาระดับปริญญาโททางการเกษตรจาก Cornell
University ประเทศสหรัฐอเมริกา ทานเหลานี้จึงไดรับอิทธิพลของปรัชญาแนวคิดในการจัด
การศึกษาเกษตรระดับอุดมศึกษาจากประเทศตนกําเนิด คือสหรัฐอเมริกา เริ่มจากโดยออมผาน
ทางประเทศฟลิปปนส ซึ่งเปนสะพานเชื่อมระหวางการศึกษาเกษตรของสหรัฐอเมริกาและของ
ประเทศไทย และต อ มาเป น การรั บ แนวคิ ด โดยตรงจากปรมาจารย รุ น ต อ ๆมาที่ ไ ปศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเติบโตจาก “land-grant college” (สุจินต, 2545; สุธรรม,
2545)
การเกิด “เกษตรกลางบางเขน” ในยุคเริ่มตนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนตัวอยาง
หนึ่งที่แสดงถึงการปรับใชปรัชญาของ Land-Grant College ในยุคแรก โดยมุงใหเกษตรกลาง
บางเขน เปนศูนยกลางทางการเกษตรที่มีมหาวิทยาลัยและสถานีวิจัยการเกษตร รวมทั้งหนวยงาน
ทางการเกษตรอยูรวมกัน ซึ่งยังประโยชนในดานการใชทรัพยากรรวมกันอยางเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
และทําใหการสอนและการวิจัย ตลอดจนการใชผล มีความเชื่อมโยงกัน (ระพี, 2545; สุจินต,
2545)
ปรัชญาของ Land-Grant College ยังคงมีอิทธิพลตอการกําเนิดของมหาวิทยาลัยไทยยุค
ต อ มา ตั ว อย า งที่ เ ห็ น ได ชั ด คื อ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ซึ่ ง มี ที่ ม าจากแนวคิ ด ของการก อ ตั้ ง
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเปนกําลังสําคัญในการเรงรัดพัฒนาภูมิภาคแหงนี้ โดยมี
แนวคิดที่จะจัดตั้งใหเปนมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะเหมือนกับวิทยาลัยเกษตรกรรมและวิศวกรรม
(Agricultural and Mechanical College) ในสหรัฐอเมริกา (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2537) ซึ่ง
มหาวิทยาลัยเชนนี้ คือ Land-Grant College ในยุคแรกนั่นเอง อยางไรก็ดี อุดมศึกษา
เกษตรศาสตรของไทยไมไดพัฒนาตามแนวปรัชญานี้อยางสมบูรณ เปนการรับมาบางสวน ไมมี
ระบบเชื่อมโยงโดยรวมเหมือนดังเชนในประเทศตนกําเนิด อีกทั้งหนวยงานในมาหาวิทยาลัยที่
จัดตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่ประสานงานโครงการสงเสริมวิชาการเกษตรแกชุมชนในมหาวิทยาลัย 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 า หนดปรั ช ญาการศึ ก ษาเกษตรในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาอย า งชั ด เจนเพื่ อ ให
สถาบันการศึกษาปฏิบัติภารกิจทั้งการสอน-การวิจัย-การบริการชุมชนไดอยางบูรณา
การ เพื่อรองรับการพัฒนาการเกษตรแบบกาวกระโดด
• มีมาตรการรองรับทางกฎหมายอยางเขมขน (จํานวนถึง 14 ฉบับ ตั้งแตป คศ. 1917
ถึง 1984) ทําใหมีการทุมเทงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่อง จนสามารถบรรลุตาม
นโยบาย

2. ประเทศต า งๆที่ นํ า ปรั ช ญาและแนวทางของสหรั ฐ อเมริ ก าไปใช มี ขี ด จํ า กั ด ด า น
ทรั พยากร จึ ง ไม สามารถดํา เนิน การไดอยา งครบเครื่ อง ทํ า ให การศึก ษาเกษตรไม
พัฒนาตามตนแบบ
3. การศึ ก ษาเกษตรในระบบของประเทศต า งๆ ในทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา ประสบภาวะ
ถดถอย ไมเปนที่นิยมเรียน แมในสหรัฐอเมริกาเองก็ประสบภาวะถดถอยอยางชัดเจน
อันเนื่องมาจากปจจัยดานตางๆ โดยเฉพาะนโยบายการศึกษาของชาติที่เนนวิชาการ
มากขึ้น การสนับสนุนใหสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยพึ่งตนเองในเรื่อง
รายไดมากขึ้น ขณะที่งบประมาณสนับสนุนสาขาการเกษตรลดลงอยางตอเนื่อง
4. องคกรสนับสนุนตางๆเชน UNESCO คาดหวังใหการศึกษาเกษตรมีบทบาทกวางขึ้น
ในลักษณะ “พหุภารกิจ” (multi-function) โดยเปนสวนหนึ่งของระบบงานพัฒนา
เพื่ อ รั บ มื อ กั บ ป ญ หาด า นอาหาร สุ ข ภาพ และสิ่ ง แวดล อ ม อย า งเป น องค ร วม
งบประมาณสนั บ สนุ น จากองค ก ารนานาชาติ จึ ง ลดลงในประเด็ น เฉพาะด า นทาง
การเกษตร
5. ทศวรรษที่ 1990s เปนยุคของการปฏิรูปอุดมศึกษาเกษตรศาสตรในนานาประเทศ
โดยมีการขยายขอบเขตของศาสตรใหกวางกวาเกษตรศาสตรในดานผลิตกรรม และ
การปรั บ รื้ อ โครงสรา งของหนว ยงานการศึ ก ษาและโปรแกรม-หลักสูต ร ตลอดจน
กลยุทธการจัดการศึกษาเพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายที่หลากหลายมากขึ้น
6. วงการศึกษาเกษตรของสหรัฐอเมริกาไดตื่นตัวตอปญหา และไดจัดใหการเรงปฏิรูป
ระบบการศึกษาเกษตรเปนวาระแหงชาติที่ตองขับเคลื่อนและระดมสรรพกําลังในทุก
ระดับและทุกฝายที่เกี่ยวของ $
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