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การศึกษาปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ         

มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาขอเท็จจริงของปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรของเกษตรกรและ
ผูประกอบการในภาคเกษตรรวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของใน 7 จังหวัดที่มีประชากรวัยแรงงานหรือแรงงาน
ภาคเกษตรมากที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จังหวัดอุบลราชธานี นครราชสีมา ขอนแกน      
ศรีสะเกษ รอยเอ็ด อุดรธานี และบุรีรัมย โดยเปนเกษตรกร 400 คน เจาหนาที่ผูกี่ยวของ 84 คน รวมกลุม
ตัวอยางทั้งสิ้น 484 คน โดยใชวิธีการเชิงคุณภาพในการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการศึกษาสรุปได ดังนี้ 

เกษตรกรสวนใหญมีแรงงานในครัวเรือนไม เพียงพอ ตองจางทั้งแรงงานคนและเครื่องจักรกล
ทางการเกษตรจํานวน 279 คน คิดเปนรอยละ 69.75 ของจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด เนื่องจากแรงงาน 
ในครัวเรือนมีนอยเพราะไปเรียนหรือทํางานนอกภาคการเกษตรมากที่สุด คิดเปนรอยละ 76.40 และพบวา
เกษตรกรกลุมที่ไมตองจางทั้งแรงงานรับจางและเครื่องจักรกลทางการเกษตรมีจํานวนนอยที่สุดคือ 50 คน
คิดเปนรอยละ 12.50 เนื่องจากมีพ้ืนที่การเพาะปลูกนอย ไมไดทําการเพาะปลูกผลผลิตที่หลากหลาย และ 
มีแรงงานในครัวเรือนเพียงพอ จากผลการศึกษามีแนวโนมวาจะเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร
ในอนาคต เนื่องจากบุตรหลานเกษตรกรสวนใหญไมตองการทํางานในภาคเกษตร เพราะเปนงานหนัก 
ลําบาก มีรายไดไมแนนอน และไมมีสวัสดิการ ทําใหเกิดการขาดแรงจูงใจในการใหคนรุนใหมเขาสูภาค
เกษตร ขาดการสงเสริมดานปจจัยการผลิตและโครงสรางพ้ืนฐานการผลิต ซึ่งเกษตรกรมีความตองการให
ภาครัฐชวยเหลือในดานปจจัยการผลิต การลดตนทุนการผลิต และระบบชลประทานเพ่ือการผลิตมากที่สุด 

ในดานความตองการแรงงาน หรืออุปสงคของแรงงานภาคเกษตรจะมีมากกวาอุปทานแรงงาน
เฉพาะในชวงฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว และยังพบวามีการเขาออกงานระหวางภาคอุตสาหกรรม
เกษตรและภาคเกษตรในชวงดังกลาว จากการศึกษาครั้งนี้พบวาแรงงานที่ยังคงอยูในภาคเกษตรมีอายุเฉลี่ย 
52 ป ซึ่งเปนวัยกลางคนมีกําลังในการทํางานลดลง ไมสามารถทํางานหนักได การใชเครื่องจัก รกล        
ทางการเกษตรและการจางแรงงานคนมาใชในการทําการเกษตรจึงเปนสิ่งจําเปน และเปนทางเลือกในการ
แกปญหาดานอุปทานแรงงานหรือจํานวนแรงงานในครัวเรือน ซึ่งมีจํานวนลดลงไมเพียงพอตอการผลิต  
ทั้งนี้ เพ่ือใหสามารถรักษาระดับการผลิตใหเพียงพอกับการบริโภคในครัวเรื อน และจําหนายเพ่ือเปน  
รายไดหลักของครอบครัวตอไปได โดยมีขอสังเกตสําคัญคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงหาแรงงานไทย 
ทั้งในพ้ืนที่และตางพ้ืนที่มารับจางทํางานได โดยแรงงานภาคเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญ 
ซึ่งมีอายุอยูในวัยกลางคนไมสามารถเคลื่อนยายแรงงานไปสูภาคนอกเกษตรได ทําใหตองทําการเกษตร
ตอไปเทาที่จะทําได 
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ขอเสนอแนะที่สําคัญจากการศึกษาครั้งนี้คือ การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตที่ไมตองใชแรงงานมาก 

โดยรัฐใหการสนับสนุนดานเงินทุน ปจจัยการผลิต และแหลงน้ําในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน
ในการทําการเกษตร และควรมีการสงเสริมใหมีการรวมกลุมของเกษตรกรในรูปสหกรณการเกษตรเพ่ือ
จัดซื้อและรวมกันใชเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร รวมทั้งมีการปฏิรูปการศึกษาภาคบังคับ 
การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาในระดับอาชีวศึกษาใหครบวงจร สามารถเรียนรู
ไดตลอดชีวิต และนําองคความรูไปใชในทางปฏิบัติไดจริงในเชิงนโยบายควรมีการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน    
ใหเกิดระบบคาจางและผลตอบแทนที่เปนธรรม และพัฒนาระบบสวัสดิการและการคุมครองแรงงาน       
ที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานและความมั่นคงของมนุษย และควรมีการกําหนดนโยบายและแนว
ทางการจัดการแรงงานภาคเกษตรที่เหมาะสม เพ่ือรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเขาสู
สังคมผูสูงอายุ 
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เปนการศึกษาขอเท็จจริงของปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรของเกษตรกร และผูประกอบการ
ในภาคเกษตรใน 7 จังหวัดที่มีแรงงานภาคเกษตรมากที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จังหวัด
อุบลราชธานี นครราชสีมา ขอนแกน ศรีสะเกษ รอยเอ็ด อุดรธานี และบุรีรัมย รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ประกอบดวยเกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ สํานักงานแรงงานจังหวัด สํานักงานจัดหางานจังหวัด สํานักงาน
คุมครองแรงงานและสวัสดิการจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สํานักงานสถิติจังหวัด หอการคาจังหวัด และผูประกอบการในกิจการเกษตรที่สําคัญ  

รายงานผลการศึกษาฉบับนี้จัดทําสําเร็จดวยความรวมมือของเกษตรกร ผูประกอบการในภาค
เกษตร และเจาหนาที่ของหนวยงานเกี่ยวของในทุกจังหวัดที่ใหสัมภาษณ โดยเฉพาะเกษตรจังหวัด สภา
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การศึกษาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 ความสําคัญของการศึกษา 
ปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรเปนปญหาที่เกิดขึ้นมานานแลว โดยมีสาเหตุสําคัญ  

จากการวางแผนประชากรตั้งแตป พ.ศ. 2516 ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 3    
ทําใหประเทศไทยประสบความสําเร็จในการจูงใจใหประชากรหันมาวางแผนครอบครัว โดยการมีบุตร
นอยลงจากครอบครัวละ 5–6 คนในอดีตเปนเพียง 2 คนหรือนอยกวา ทําใหประชากรวัยเด็กและวัยแรงงาน
มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลงและมีกําลังแรงงานที่ เขาสูวัยกลางคนและผูสูงอายุมากขึ้น ทําใหสัดสวน
ของประชากรภาคเกษตรที่มีอายุอยูระหวาง 15-64 ปลดลงจาก 19.5 ลานคนหรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 
59.7 ของแรงงานทั้งหมด ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 เปน 16.9 ลานคน ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 
หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 42.9 ของแรงงานทั้งหมด อีกท้ังสภาพการทํางานในภาคเกษตรสวนใหญเปนการ
ทํางานตามฤดูกาล ซึ่งเปนงานที่หนัก สกปรก และเสี่ยงอันตราย ขาดสวัสดิการและการคุมครองแรงงาน  
จึงเปนปจจัยที่ผลักดันใหแรงงานในภาคเกษตรอพยพออกจากภาคเกษตรมากขึ้น สงผลใหเกิดการ        
ขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร 

นอกจากนี้ ผลกระทบจากนโยบายคาจางขั้นต่ํา 300 บาทของรัฐบาลชุดปจจุบัน มีผลใหมีการ
เคลื่อนยายแรงงานวัยหนุมสาวจากภาคเกษตรเขาสูภาคอุตสาหกรรมหรือเกษตรอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งจะ
สงผลใหภาคเกษตรมีการขาดแคลนแรงงานมากขึ้น แตนโยบายดังกลาวจะสงผลใหแรงงานตางดาวจาก
ประเทศเพ่ือนบานโดยเฉพาะประเทศพมา ลาว และกัมพูชาเคลื่อนยายเขามาทํางานในประเทศไทยมากขึ้น 
เพราะความแตกตางระหวางคาจางของประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบาน โดยอัตราคาจางขั้นต่ํา 300 บาท
ของไทยแรงงานจะไดรับคาจางเทียบเทากับ 300 เหรียญสหรัฐหรือ 9,000 บาทตอเดือน ในขณะที่อัตรา
คาจางในประเทศพมาเพียงเดือนละ 50 เหรียญสหรัฐ และอัตราคาจางกัมพูชาเดือนละ 60 เหรียญสหรัฐ 
หรือเดือนละ 1,500-1,800 บาทเทานั้น แมวาการเขามาทํางานของแรงงานตางดาวสามารถทดแทน
แรงงานไทยและแกปญหาการขาดแคลนแรงงานไดระดับหนึ่ง แตในระยะยาวจะสงผลตอโครงสรางคาจาง
และการพัฒนาฝมือแรงงาน รวมทั้งประสิทธิภาพแรงงานในภาคเกษตรที่ลดลง 

ปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรทําใหครัวเรือนเกษตรตองใชแรงงานผูสูงอายุ แรงงาน
เด็กและแรงงานตางดาวมากขึ้น ประเทศไทยจึงถูกจับตามองจากประชาคมโลก ในเรื่องการละเมิดสิทธิ
แรงงาน สิทธิมนุษยชน การใชแรงงานเด็ก และการใชแรงงานตางดาว ซึ่งจะเปนประเด็นที่อาจจะถูกหยิบ
ยกเปนขอกีดกันทางการคาของสินคาเกษตรในระยะตอไปได สําหรับผูประกอบการรายยอยในภาคเกษตร
หรือ SMEs จะไดรับผลกระทบจากนโยบายดังกลาวมาก สงผลใหเกิดการลดการผลิตและลดจํานวนแรงงานลง 
เนื่องจากจะทําใหตนทุนการผลิตเพ่ิมขึ้นรอยละ 20-30 เพราะตองจางพนักงานประจําที่เปนแรงงานไทยใน
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ระดับปริญญาตรีไมต่ํากวาเดือนละ 15,000 บาท และตองจายคาจางขั้นต่ําใหแกแรงงานไทยและแรงงาน
ตางดาวที่ทํางานในระดับลางในอัตราวันละ 300 บาท โดยคาจางขั้นต่ํารายจังหวัดกอนการประกาศใชอัตรา
คาจางขั้นต่ําเฉลี่ยประมาณ 200 บาทตอวัน ซึ่งเปนอัตราคาจางที่ผูประกอบการรายยอยสามารถที่จะ
ดําเนินการผลิตตอไปได 

สําหรับสถานการณปญหาดานกําลังคนและการพยากรณความตองการแรงงานป พ.ศ. 2555-2559 
จากขอมูลการสํารวจอุปสงคและอุปทานของสถานประกอบการใน 28 สาขาการผลิตทั่วประเทศ จํานวน 
39,918 แหง ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา สถานประกอบการมีความตองการแรงงานจํานวน 
429,622 คน สวนปญหาการขาดแคลนแรงงาน พบวา สถานประกอบการมีการขาดแคลนแรงงาน จํานวน
ทั้งสิ้น 274,569 คน โดยสาขาหลักที่มีการขาดแคลนแรงงานมากที่สุด คือ ภาคอุตสาหกรรม รองลงมาคือ 
ภาคบริการและภาคเกษตรกรรม ซ่ึงภาคเกษตรกรรม กิจการที่มีการขาดแคลนแรงงานมากที่สุด คือ กิจการ
อาหารและอาหารสัตว จํานวน 24,754 คน เมื่อพิจารณาการขาดแคลนแรงงานตามทักษะฝมือ พบวา      
มีการขาดแคลนแรงงานระดับก่ึงฝมือมากท่ีสุด รองลงมาไดแก แรงงานมีฝมือ และแรงงานไรฝมือ 

ผลการคาดประมาณความตองการกําลังคนโดยรวมหรือการจางงานรวม ป 2555 -2559 ของ
กระทรวงแรงงาน พบวา ความตองการกําลังคนโดยรวมมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 0.73 ตอป โดย
สาขาหลักที่มีการจางงานมากที่สุด คือ ภาคบริการ รองลงมาคือ ภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม 
ตามลําดับ ภาคบริการมีอัตราการขยายตัวของการจางงานเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ 0.67 ตอป ภาคเกษตรกรรม
มีอัตราการขยายตัวของการจางงานอัตราเฉลี่ยรอยละ 0.95 ตอป และภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการขยายตัว
ของการจางงานเฉลี่ยรอยละ 0.48  ตอป เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา พบวาตลาดแรงงานมีความ
ตองการกําลังคนในระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวามากที่สุด รองลงมาไดแก ระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา 
และระดับมัธยมศึกษา สําหรับการคาดประมาณความตองการกําลังคนสวนเพ่ิม พบวา โดยสวนใหญเปน
ความตองการสวนเพ่ิมเพ่ือขยายตําแหนงงานซึ่งอยูในภาคบริการมากที่สุด เนื่องจากภาคบริการมีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง โดยอาชีพที่มีความตองการกําลังคนมากที่สุด ไดแก อาชีพผูปฏิบัติงานที่มีฝมือใน
ดานการเกษตรและการประมง รองลงมา ไดแก อาชีพพนักงานบริการ พนักงานในรานคา ตลาด และอาชีพ
ขั้นพ้ืนฐานตางๆ 

จากสภาพปญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร ปญหากําลังคน และความตองการแรงงาน
ดังกลาว สํานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงไดทําการศึกษาปญหา
การขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเปนภาคที่มีการขาดแคลน
แรงงานภาคอุตสาหกรรมมากที่สุดจากการศึกษาเรื่องภาวะการขาดแคลนแรงงานและพฤติกรรมการ
เคลื่อนยายแรงงานไทย: ผลจากการสํารวจการจางงานป 2555 ของธนาคารแหงประเทศไทย แตยังไมมี
การศึกษาปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรม จึงไดทําการศึกษาสภาพปญหาการขาดแคลน
แรงงานของเกษตรกรและผูประกอบการในภาคเกษตร ตลอดจนหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชนและผูที่
เกี่ยวของทุกฝาย เพ่ือใหเกษตรกรและผูประกอบการในภาคเกษตรสามารถประกอบอาชีพในภาคเกษตร
ตอไปไดโดยมีแรงงานใชในการผลิตไดอยางพอเพียงและมีคุณภาพ 
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
  1.2.1 เพ่ือศึกษาขอเท็จจริงของปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรของเกษตรกรและ
ผูประกอบการในภาคเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  1.2.2 เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะในการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงาน จากผูที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน   
 1.2.3 เพ่ือจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

1.3.1 ศึกษาในจังหวัดที่มีจํานวนแรงงานภาคเกษตรอายุ 15–64 ป ใน 7 จังหวัดของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประชากรแรงงานเกษตรอายุ 15–64 ป มากกวา 500,000 คนขึ้นไป ไดแก จังหวัด
อุบลราชธานี (879,344 คน) นครราชสีมา (696,675 คน) ขอนแกน (686,349 คน) ศรีสะเกษ (590,979 คน) 
อุดรธานี (501,973 คน) รอยเอ็ด (524,111 คน) และบุรีรัมย (501,053 คน) รวม 400 คน 

1.3.2 ประชากรกลุมเปาหมาย ประกอบดวย เกษตรกรในวัยแรงงานหรือแรงงานภาคเกษตรอายุ 
15-64 ปใน 7 จังหวัดที่มีประชากรแรงงานเกษตรอายุ 15–64 ป รวม 400 คน และผูที่เกี่ยวของจํานวน
จังหวัดละ 12 คน รวม 84 คน รวมจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 484 คน 
 
1.4 วิธีการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีขั้นตอนใน
การศึกษา ดังนี้ 
 1.4.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชแบบสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview) โดย 
เลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Specific Random Sampling) แรงงานภาคเกษตรในจังหวัดที่มี
จํานวนแรงงานภาคเกษตรอายุ 15–64 ป มากที่สุดเรียงตามลําดับที่ 1–7 จํานวน 7 จังหวัด ซึ่งเปนจังหวัด 
ที่มีจํานวนแรงงานภาคเกษตรมากกวา 500,000 คน เพ่ือใหไดประชากรกลุมตัวอยางที่เปนเกษตรกรหรือ
แรงงานภาคเกษตรจํานวนเพียงพอ และเปนตัวแทนที่ดีของประชากร ใชขอมูลจากการสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร ปเพาะปลูก 2552/53 สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 โดยขอความรวมมือจากสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรเขต เกษตรจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด สภาเกษตรกรจังหวัด เพ่ือนัดพบ
แรงงานภาคเกษตรที่เปนกลุมตัวอยางในพื้นที่ท่ีจะทําการศึกษา ในการดําเนินการสัมภาษณแบบเจาะลึก   

2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยการรวบรวมขอมูลในเชิงแนวคิด หลักการ 
และทฤษฎี ตลอดจนกรณีศึกษาและผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ จากหนังสือ วิทยานิพนธ เอกสาร 
บทความทางวิชาการในวารสาร สิ่งพิมพตางๆ ระเบียบกฎหมายหรือหนังสือราชการที่เกี่ยวของ เพ่ือนํามา
สรางเปนเครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
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การศึกษาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ระดับปริญญาตรีไมต่ํากวาเดือนละ 15,000 บาท และตองจายคาจางขั้นต่ําใหแกแรงงานไทยและแรงงาน
ตางดาวที่ทํางานในระดับลางในอัตราวันละ 300 บาท โดยคาจางขั้นต่ํารายจังหวัดกอนการประกาศใชอัตรา
คาจางขั้นต่ําเฉลี่ยประมาณ 200 บาทตอวัน ซึ่งเปนอัตราคาจางที่ผูประกอบการรายยอยสามารถที่จะ
ดําเนินการผลิตตอไปได 

สําหรับสถานการณปญหาดานกําลังคนและการพยากรณความตองการแรงงานป พ.ศ. 2555-2559 
จากขอมูลการสํารวจอุปสงคและอุปทานของสถานประกอบการใน 28 สาขาการผลิตทั่วประเทศ จํานวน 
39,918 แหง ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา สถานประกอบการมีความตองการแรงงานจํานวน 
429,622 คน สวนปญหาการขาดแคลนแรงงาน พบวา สถานประกอบการมีการขาดแคลนแรงงาน จํานวน
ทั้งสิ้น 274,569 คน โดยสาขาหลักที่มีการขาดแคลนแรงงานมากที่สุด คือ ภาคอุตสาหกรรม รองลงมาคือ 
ภาคบริการและภาคเกษตรกรรม ซ่ึงภาคเกษตรกรรม กิจการที่มีการขาดแคลนแรงงานมากที่สุด คือ กิจการ
อาหารและอาหารสัตว จํานวน 24,754 คน เมื่อพิจารณาการขาดแคลนแรงงานตามทักษะฝมือ พบวา      
มีการขาดแคลนแรงงานระดับก่ึงฝมือมากท่ีสุด รองลงมาไดแก แรงงานมีฝมือ และแรงงานไรฝมือ 

ผลการคาดประมาณความตองการกําลังคนโดยรวมหรือการจางงานรวม ป 2555 -2559 ของ
กระทรวงแรงงาน พบวา ความตองการกําลังคนโดยรวมมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 0.73 ตอป โดย
สาขาหลักที่มีการจางงานมากที่สุด คือ ภาคบริการ รองลงมาคือ ภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม 
ตามลําดับ ภาคบริการมีอัตราการขยายตัวของการจางงานเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ 0.67 ตอป ภาคเกษตรกรรม
มีอัตราการขยายตัวของการจางงานอัตราเฉลี่ยรอยละ 0.95 ตอป และภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการขยายตัว
ของการจางงานเฉลี่ยรอยละ 0.48  ตอป เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา พบวาตลาดแรงงานมีความ
ตองการกําลังคนในระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวามากที่สุด รองลงมาไดแก ระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา 
และระดับมัธยมศึกษา สําหรับการคาดประมาณความตองการกําลังคนสวนเพ่ิม พบวา โดยสวนใหญเปน
ความตองการสวนเพ่ิมเพ่ือขยายตําแหนงงานซึ่งอยูในภาคบริการมากที่สุด เนื่องจากภาคบริการมีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง โดยอาชีพที่มีความตองการกําลังคนมากที่สุด ไดแก อาชีพผูปฏิบัติงานที่มีฝมือใน
ดานการเกษตรและการประมง รองลงมา ไดแก อาชีพพนักงานบริการ พนักงานในรานคา ตลาด และอาชีพ
ขั้นพ้ืนฐานตางๆ 

จากสภาพปญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร ปญหากําลังคน และความตองการแรงงาน
ดังกลาว สํานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงไดทําการศึกษาปญหา
การขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเปนภาคที่มีการขาดแคลน
แรงงานภาคอุตสาหกรรมมากที่สุดจากการศึกษาเรื่องภาวะการขาดแคลนแรงงานและพฤติกรรมการ
เคลื่อนยายแรงงานไทย: ผลจากการสํารวจการจางงานป 2555 ของธนาคารแหงประเทศไทย แตยังไมมี
การศึกษาปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรม จึงไดทําการศึกษาสภาพปญหาการขาดแคลน
แรงงานของเกษตรกรและผูประกอบการในภาคเกษตร ตลอดจนหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชนและผูที่
เกี่ยวของทุกฝาย เพ่ือใหเกษตรกรและผูประกอบการในภาคเกษตรสามารถประกอบอาชีพในภาคเกษตร
ตอไปไดโดยมีแรงงานใชในการผลิตไดอยางพอเพียงและมีคุณภาพ 
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
  1.2.1 เพ่ือศึกษาขอเท็จจริงของปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรของเกษตรกรและ
ผูประกอบการในภาคเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  1.2.2 เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะในการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงาน จากผูที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน   
 1.2.3 เพ่ือจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

1.3.1 ศึกษาในจังหวัดที่มีจํานวนแรงงานภาคเกษตรอายุ 15–64 ป ใน 7 จังหวัดของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประชากรแรงงานเกษตรอายุ 15–64 ป มากกวา 500,000 คนขึ้นไป ไดแก จังหวัด
อุบลราชธานี (879,344 คน) นครราชสีมา (696,675 คน) ขอนแกน (686,349 คน) ศรีสะเกษ (590,979 คน) 
อุดรธานี (501,973 คน) รอยเอ็ด (524,111 คน) และบุรีรัมย (501,053 คน) รวม 400 คน 

1.3.2 ประชากรกลุมเปาหมาย ประกอบดวย เกษตรกรในวัยแรงงานหรือแรงงานภาคเกษตรอายุ 
15-64 ปใน 7 จังหวัดที่มีประชากรแรงงานเกษตรอายุ 15–64 ป รวม 400 คน และผูที่เกี่ยวของจํานวน
จังหวัดละ 12 คน รวม 84 คน รวมจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 484 คน 
 
1.4 วิธีการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีขั้นตอนใน
การศึกษา ดังนี้ 
 1.4.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชแบบสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview) โดย 
เลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Specific Random Sampling) แรงงานภาคเกษตรในจังหวัดที่มี
จํานวนแรงงานภาคเกษตรอายุ 15–64 ป มากที่สุดเรียงตามลําดับที่ 1–7 จํานวน 7 จังหวัด ซึ่งเปนจังหวัด 
ที่มีจํานวนแรงงานภาคเกษตรมากกวา 500,000 คน เพ่ือใหไดประชากรกลุมตัวอยางที่เปนเกษตรกรหรือ
แรงงานภาคเกษตรจํานวนเพียงพอ และเปนตัวแทนที่ดีของประชากร ใชขอมูลจากการสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร ปเพาะปลูก 2552/53 สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 โดยขอความรวมมือจากสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรเขต เกษตรจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด สภาเกษตรกรจังหวัด เพ่ือนัดพบ
แรงงานภาคเกษตรที่เปนกลุมตัวอยางในพื้นที่ท่ีจะทําการศึกษา ในการดําเนินการสัมภาษณแบบเจาะลึก   

2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยการรวบรวมขอมูลในเชิงแนวคิด หลักการ 
และทฤษฎี ตลอดจนกรณีศึกษาและผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ จากหนังสือ วิทยานิพนธ เอกสาร 
บทความทางวิชาการในวารสาร สิ่งพิมพตางๆ ระเบียบกฎหมายหรือหนังสือราชการที่เกี่ยวของ เพ่ือนํามา
สรางเปนเครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
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การศึกษาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1.5.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณใชเปนแนวทางในการดําเนินงานเกี่ยวกับการแกไขปญหาการ

ขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร  
1.5.2 หนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางในการดําเนินการแกไขปญหาขาดแคลนแรงงาน  
 

1.6 นิยามศัพท 
 1.6.1 แรงงานภาคเกษตร หมายถึง ประชากรเกษตรหรือเกษตรกรอายุ 15-64 ป 
 1.6.2 งานหลัก หมายถึง งานในภาคเกษตรที่แรงงานภาคเกษตรประกอบอาชีพเปนหลัก 
 1.6.3 งานรอง หมายถึง งานนอกภาคเกษตรที่แรงงานภาคเกษตรประกอบอาชีพนอกเหนือจาก
อาชีพหลักทางการเกษตร เชน รับจางทั่วไป ขายของ (สินคาอุปโภค บริโภค ฯลฯ) เปนตน 
 1.6.4 แรงงานพอเพียง หมายถึง เกษตรกรหรือแรงงานภาคเกษตรมีแรงงานในครัวเรือนพอเพียง
ตอการผลิตผลผลิตทางการเกษตรของตนเอง 

1.6.4.1 แรงงานพอเพียง หมายถึง เกษตรกรหรือแรงงานภาคเกษตรมีแรงงานในครัวเรือน 
พอเพียงตอการผลิตผลผลิตทางการเกษตรของตนเอง โดยไมตองจางแรงงานรับจางหรือใชเครื่องจักรกล
ทางการเกษตร  
  1.6.4.2 แรงงานพอเพียงแตตองจางแรงงานรับจางและเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
หมายถึง เกษตรกรหรือแรงงานภาคเกษตรมีแรงงานในครัวเรือนพอเพียงตอการผลิต แตใชการจางแรงงาน
รับจางและใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยในบางขั้นตอนการผลิต เพ่ือความรวดเร็วในการผลิต 
 1.6.5 แรงงานไมพอเพียง หมายถึง เกษตรกรหรือแรงงานภาคเกษตรที่มีแรงงานไมเพียงพอ โดย
ตองจางแรงงานรับจางและ/หรือใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรครบทุกขั้นตอน และจางแรงงานรับจาง
และ/หรือใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรไมครบทุกขั้นตอน 
 1.6.6 ความตองการแรงงาน หมายถึง จํานวนแรงงานที่เกษตรกรหรือแรงงานภาคเกษตรตองการ
ใชในการผลิตผลผลิตทางการเกษตรของตนเอง 
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บทที่ 2 
การตรวจเอกสาร แนวคิด และทฤษฎ ี

 
2.1 การตรวจเอกสาร 

สํานักงานเศรษฐกิจการแรงงาน (2556) ศึกษาปญหาขาดแคลนแรงงานจากขอมูลของหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พบวา ภาคอุตสาหกรรมของไทยประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานอยางมาก
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาหารและเครื่องดื่ม เปนตน โดยแรงงานที่ขาดแคลนเปนแรงงานระดับลางที่มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาและต่ํากวา สวนรองลงมาคือแรงงานที่มีการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ปวช./
ปวส.) โดยสาเหตุของการขาดแคลนแรงงานที่สําคัญ ไดแก การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร แรงงานมุง
ศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น โดยสาขาหลักที่มีการขาดแคลนแรงงานมากที่สุด คือ ภาคอุตสาหกรรม 
รองลงมาคือ ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม สําหรับการประมาณความตองการกําลังคนโดยรวมหรือการ
จางงานรวม ป 2555–2559 พบวา ความตองการกําลังคนโดยรวมมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 0.73 
ตอป โดยสาขาหลักที่มีอัตราการขยายตัวของการจางงานมากที่สุด คือ ภาคเกษตรกรรม มีอัตราการ
ขยายตัวของการจางงานเฉลี่ยรอยละ 0.95 ตอป สําหรับการประมาณความตองการกําลังคนโดยรวมหรือ
การจางงานรวมจําแนกตามสาขาการผลิตทั่วราชอาณาจักร ป 2555-2559 พบวา ยังมีการผลิตกําลังคนไม
พอตอความตองการแรงงาน (อุปสงคสวนเกิน) ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือต่ํากวามากที่สุดจํานวน 
689,841 คน ขอเสนอแนะ คือ ควรมีการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานใหมีทักษะฝมือสูงขึ้น และปรับเปลี่ยน
รูปแบบการประกอบการยกระดับไปสูการประกอบการที่ใชเทคโนโลยีแทนที่การประกอบการแบบใช
แรงงานเขมขน (Labour Intensive) ซึ่งจะทําใหสามารถแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานไดอยางยั่งยืน 

สํานักงานสถิติแหงชาติ (2556) ไดจัดทํารายงานสรุปประเด็นสําคัญเกี่ยวกับลูกจางเอกชนภาค
เกษตรกรรม พ.ศ. 2555 พบประเด็นสําคัญ คือ ผูมีงานทําทั้งหมดในประเทศมีจํานวน 38.0 ลานคนในชวง
นอกฤดูกาลเกษตร และผูมีงานทํามีจํานวนเพ่ิมขึ้นเปน 39.6 ลานคนในชวงฤดูกาลเกษตร โดยผูมีงานทําใน
ภาคเกษตรชวงนอกฤดูกาลเกษตรมีจํานวน 13.7 ลานคน และชวงฤดูกาลเกษตรเพ่ิมขึ้นเปน 16.7 ลานคน 
เมื่อพิจารณาถึงผูทํางานที่เปนลูกจางเอกชนชวงนอกฤดูกาลเกษตรมีจํานวน 14.2 ลานคน และชวงฤดูกาล
เกษตรมีจํานวน 12.9 ลานคน โดยผูทํางานเปนลูกจางเอกชนอยูในภาคเกษตรกรรมชวงนอกฤดูกาลเกษตร
มีจํานวน 2.5 ลานคน และชวงฤดูกาลเกษตรลูกจางเอกชนที่ทํางานในภาคเกษตรกรรมลดลงเปน 2.0 ลานคน 
โดยนอกชวงฤดูกาลเกษตรลูกจางเอกชนมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 4,753.70 บาท (เฉลี่ยวันละ 
158.50 บาท) ซึ่งคาจางรายวันของลูกจางเอกชนในภาคเกษตรกรรมในชวงฤดูกาลเกษตรสวนมากไดรับ  
วันละ 200-299 บาท จะเห็นไดวาการทํางานในภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยมีจํานวนผูทํางานมาก
ในช ว งฤดู กาล เกษตรและจํ านวนผู ทํ า งานลดลงเมื่ อ เข าสู ช ว งนอกฤดูกา ล เกษตร  โดยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะมีผูรับจางทํางานชวงนอกฤดูกาลเกษตรมากที่สุด 7.83 แสนคน  สรุปไดวา        
การทํางานในภาคเกษตรกรรมของไทยจะขึ้นอยูกับฤดูกาลและปริมาณน้ําฝนเปนหลัก  อยางไรก็ตาม     
หากเกิดภาวะแลงหรือน้ําทวมการจางงานในภาคเกษตรกรมก็จะนอยลงดวยเชนกัน 



  
การศึกษาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1.5.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณใชเปนแนวทางในการดําเนินงานเกี่ยวกับการแกไขปญหาการ

ขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร  
1.5.2 หนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางในการดําเนินการแกไขปญหาขาดแคลนแรงงาน  
 

1.6 นิยามศัพท 
 1.6.1 แรงงานภาคเกษตร หมายถึง ประชากรเกษตรหรือเกษตรกรอายุ 15-64 ป 
 1.6.2 งานหลัก หมายถึง งานในภาคเกษตรที่แรงงานภาคเกษตรประกอบอาชีพเปนหลัก 
 1.6.3 งานรอง หมายถึง งานนอกภาคเกษตรที่แรงงานภาคเกษตรประกอบอาชีพนอกเหนือจาก
อาชีพหลักทางการเกษตร เชน รับจางทั่วไป ขายของ (สินคาอุปโภค บริโภค ฯลฯ) เปนตน 
 1.6.4 แรงงานพอเพียง หมายถึง เกษตรกรหรือแรงงานภาคเกษตรมีแรงงานในครัวเรือนพอเพียง
ตอการผลิตผลผลิตทางการเกษตรของตนเอง 

1.6.4.1 แรงงานพอเพียง หมายถึง เกษตรกรหรือแรงงานภาคเกษตรมีแรงงานในครัวเรือน 
พอเพียงตอการผลิตผลผลิตทางการเกษตรของตนเอง โดยไมตองจางแรงงานรับจางหรือใชเครื่องจักรกล
ทางการเกษตร  
  1.6.4.2 แรงงานพอเพียงแตตองจางแรงงานรับจางและเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
หมายถึง เกษตรกรหรือแรงงานภาคเกษตรมีแรงงานในครัวเรือนพอเพียงตอการผลิต แตใชการจางแรงงาน
รับจางและใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยในบางขั้นตอนการผลิต เพ่ือความรวดเร็วในการผลิต 
 1.6.5 แรงงานไมพอเพียง หมายถึง เกษตรกรหรือแรงงานภาคเกษตรที่มีแรงงานไมเพียงพอ โดย
ตองจางแรงงานรับจางและ/หรือใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรครบทุกขั้นตอน และจางแรงงานรับจาง
และ/หรือใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรไมครบทุกขั้นตอน 
 1.6.6 ความตองการแรงงาน หมายถึง จํานวนแรงงานที่เกษตรกรหรือแรงงานภาคเกษตรตองการ
ใชในการผลิตผลผลิตทางการเกษตรของตนเอง 
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บทที่ 2 
การตรวจเอกสาร แนวคิด และทฤษฎ ี

 
2.1 การตรวจเอกสาร 

สํานักงานเศรษฐกิจการแรงงาน (2556) ศึกษาปญหาขาดแคลนแรงงานจากขอมูลของหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พบวา ภาคอุตสาหกรรมของไทยประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานอยางมาก
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาหารและเครื่องดื่ม เปนตน โดยแรงงานที่ขาดแคลนเปนแรงงานระดับลางที่มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาและต่ํากวา สวนรองลงมาคือแรงงานที่มีการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ปวช./
ปวส.) โดยสาเหตุของการขาดแคลนแรงงานที่สําคัญ ไดแก การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร แรงงานมุง
ศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น โดยสาขาหลักที่มีการขาดแคลนแรงงานมากที่สุด คือ ภาคอุตสาหกรรม 
รองลงมาคือ ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม สําหรับการประมาณความตองการกําลังคนโดยรวมหรือการ
จางงานรวม ป 2555–2559 พบวา ความตองการกําลังคนโดยรวมมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 0.73 
ตอป โดยสาขาหลักที่มีอัตราการขยายตัวของการจางงานมากที่สุด คือ ภาคเกษตรกรรม มีอัตราการ
ขยายตัวของการจางงานเฉลี่ยรอยละ 0.95 ตอป สําหรับการประมาณความตองการกําลังคนโดยรวมหรือ
การจางงานรวมจําแนกตามสาขาการผลิตทั่วราชอาณาจักร ป 2555-2559 พบวา ยังมีการผลิตกําลังคนไม
พอตอความตองการแรงงาน (อุปสงคสวนเกิน) ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือต่ํากวามากที่สุดจํานวน 
689,841 คน ขอเสนอแนะ คือ ควรมีการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานใหมีทักษะฝมือสูงขึ้น และปรับเปลี่ยน
รูปแบบการประกอบการยกระดับไปสูการประกอบการที่ใชเทคโนโลยีแทนที่การประกอบการแบบใช
แรงงานเขมขน (Labour Intensive) ซึ่งจะทําใหสามารถแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานไดอยางยั่งยืน 

สํานักงานสถิติแหงชาติ (2556) ไดจัดทํารายงานสรุปประเด็นสําคัญเกี่ยวกับลูกจางเอกชนภาค
เกษตรกรรม พ.ศ. 2555 พบประเด็นสําคัญ คือ ผูมีงานทําทั้งหมดในประเทศมีจํานวน 38.0 ลานคนในชวง
นอกฤดูกาลเกษตร และผูมีงานทํามีจํานวนเพ่ิมขึ้นเปน 39.6 ลานคนในชวงฤดูกาลเกษตร โดยผูมีงานทําใน
ภาคเกษตรชวงนอกฤดูกาลเกษตรมีจํานวน 13.7 ลานคน และชวงฤดูกาลเกษตรเพ่ิมขึ้นเปน 16.7 ลานคน 
เมื่อพิจารณาถึงผูทํางานที่เปนลูกจางเอกชนชวงนอกฤดูกาลเกษตรมีจํานวน 14.2 ลานคน และชวงฤดูกาล
เกษตรมีจํานวน 12.9 ลานคน โดยผูทํางานเปนลูกจางเอกชนอยูในภาคเกษตรกรรมชวงนอกฤดูกาลเกษตร
มีจํานวน 2.5 ลานคน และชวงฤดูกาลเกษตรลูกจางเอกชนที่ทํางานในภาคเกษตรกรรมลดลงเปน 2.0 ลานคน 
โดยนอกชวงฤดูกาลเกษตรลูกจางเอกชนมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 4,753.70 บาท (เฉลี่ยวันละ 
158.50 บาท) ซึ่งคาจางรายวันของลูกจางเอกชนในภาคเกษตรกรรมในชวงฤดูกาลเกษตรสวนมากไดรับ  
วันละ 200-299 บาท จะเห็นไดวาการทํางานในภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยมีจํานวนผูทํางานมาก
ในช ว งฤดู กาล เกษตรและจํ านวนผู ทํ า งานลดลงเมื่ อ เข าสู ช ว งนอกฤดูกา ล เกษตร  โดยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะมีผูรับจางทํางานชวงนอกฤดูกาลเกษตรมากที่สุด 7.83 แสนคน  สรุปไดวา        
การทํางานในภาคเกษตรกรรมของไทยจะขึ้นอยูกับฤดูกาลและปริมาณน้ําฝนเปนหลัก  อยางไรก็ตาม     
หากเกิดภาวะแลงหรือน้ําทวมการจางงานในภาคเกษตรกรมก็จะนอยลงดวยเชนกัน 



 
การศึกษาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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เสาวณี จันทะพงษ (2555) จากธนาคารแหงประเทศไทย ไดศึกษาเรื่องภาวะการขาดแคลน
แรงงานและพฤติกรรมการเคลื่อนยายแรงงานไทย : ผลจากการสํารวจการจางงานป 2554 พบวา ประเทศ
ไทยจะมีการขาดแคลนแรงงานหรือมีอุปสงคแรงงานมากกวาอุปทานแรงงานเห็นไดอยางชัดเจนจากอัตร า
การมีสวนรวมในกําลังแรงงานเริ่มมีนอยกวาอุปสงคแรงงานตั้งแตป 2014 หรือป 2557 และจะทวีความ
รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุเกิดจากอัตราการขยายตัวของ GDP สูงขึ้นตั้งแตป 2553 และอัตราการวางงานที่มี
แนวโนมลดลงจนเหลือเพียงรอยละ 0.5 ในปจจุบัน โดยสภาพปญหาสําคัญของตลาดแรงงานไทย คือ พ่ึงพา
แรงงานไรฝมือสูงถึงรอยละ 80 และมีแรงงานที่มีอายุมากกวา 30 ปขึ้นไปเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 75 จากผลการ
สํารวจการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ พบวารอยละ 40 ของธุรกิจขนาดเล็กประสบปญหา
การขาดแคลนแรงงาน และรุนแรงมากในแรงงานไรฝมือคิดเปนสัดสวนรอยละ 81 มากที่สุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผูประกอบการมีการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานโดยการใหลูกจางทํางาน
ลวงเวลา การเพิ่มคาจางจูงใจ และการใชเครื่องจักรทดแทน ขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คือ ธุรกิจควร
เพ่ิมจํานวนชั่วโมงการทํางานลวงเวลาในชวงที่ยังหาแรงงานไมได และเรงพัฒนาฝมือแรงงานโดยเฉพาะ
แรงงานในภาคเกษตรและธุรกิจ SMEs การพัฒนาและสรางความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษากับสถาน
ประกอบการ เพ่ือวางแผนการผลิตกําลังคนใหมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ สําหรับงานวิจัยในอนาคต 
ควรศึกษาเรื่อง การเคลื่อนยายแรงงานในภาคเกษตรตามฤดูกาลของไทย และการสํารวจภาวะความ
ตองการและการขาดแคลนแรงงานของไทยอยางตอเนื่อง 

สมศจี ศิกษมัต (2555) จากธนาคารแหงประเทศไทย ไดศึกษาผลกระทบการปรับขึ้นอัตราคาจาง
ขั้นต่ําเปน 300 บาท : ประยุกตใชแบบจําลองดุลยภาพทั่วไป ในการประเมินระดับอัตราคาจางขั้นต่ําวา   
อยูในระดับที่เหมาะสมหรือไม เพ่ือสะทอนถึงความจําเปนของการปรับขึ้นคาจางขั้นต่ํา พบวา อัตราคาจาง
ขั้นต่ําเฉลี่ยในปจจุบันยังต่ํากวาระดับเหมาะสม โดยคาจางขั้นต่ําไมไดชวยบรรเทาปญหาความยากจนของ
แรงงานไรฝมือ ไมไดชวยใหคุณภาพชีวิตของแรงงานดีขึ้น และไมไดสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจใหแก
แรงงาน ดังนั้นคาจางขั้นต่ําควรเพ่ิมใหสูงขึ้นมาในระดับที่เพียงพอตอการใชจายตามอัตภาพ คือเพ่ิมขึ้นอีก
ประมาณรอยละ 4 แตหากตองการจะเพ่ิมคาจางขั้นต่ําใหถึงระดับของการใชจายตามคุณภาพก็ตองเพ่ิมขึ้น
ประมาณรอยละ 14 หากจะเพ่ิมเปน 300 บาทตอวันหรือเฉลี่ยรอยละ 40 ควรตองประเมินผลกระทบและ
แนวทางขับเคลื่อน ซึ่งผลของการเพ่ิมคาจางขั้นต่ํามีผลตอตนทุนการผลิตและตอเนื่องไปยังราคาสินคาอ่ืนๆ 
สุดทายกระทบตอการจางงานและ Real GDP growth อุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบสูง อาทิ การผลิต
ผลิตภัณฑพลาสติก สิ่งทอ ขณะที่ภาคบริการและภาคเกษตรไดรับผลกระทบรองลงมา สําหรับขอเสนอแนะ
จากการศึกษาครั้งนี้ คือ ในขั้นแรกควรปรับเพ่ิมคาจางขั้นต่ําอยางนอยใหอยูในระดับที่เพียงพอตอการใช
จายตามอัตภาพซึ่งในแตละจังหวัดอาจแตกตางกัน โดยในการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา ควรเนนถึงผลิต
ภาพหรือฝมือแรงงานและความเปนธรรมในการจัดสรรผลประโยชนระหวางนายจางกับลูกจางใหมากขึ้น 
ปรับแนวคิดของทุกภาคสวนในเรื่องแรงงานและคาจางจากการพ่ึงพาแรงงานราคาถูก เพ่ือรักษา           
ขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาไทยมาเปนการเนนคุณภาพหรือมูลคาเพ่ิมของสินคา เพ่ือใหคาจาง
เปนกลไกที่จะจูงใจใหแรงงานหันมาปรับปรุงคุณภาพและการทํางานใหเต็มศักยภาพสมกับคาจางที่สูงขึ้น  
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 นิพนธ พัวพงศกร (2554) แหงสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดนําเสนอ
ประเด็นเรื่อง “กาวใหมสูความมั่นคงดานอาหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน : ความเห็น
เพ่ิมเติม”จากการประชุมประจําป 2554 เรื่อง “แผนฯ 11 สูการพัฒนาที่ยั่งยืน” จัดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดใหความเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการขาดแคลน
แรงงานกับขนาดถือครองที่ดินเกษตร โดยใหความเห็นวาการขาดแคลนแรงงานในครัวเรือนเกษตรที่มีขนาด
ของไรนาใหญจะมีมากขึ้น โดยในรางแผนฯ 11 พบวาการถือครองที่ดินเกษตรลดลงจาก 23 ไรในป  2549 
เปน 22.6 ไรในป 2552 จากขอมูลสํามะโนเกษตร พบวาขนาดถือครองเริ่มทรงตัวหลังป 2546 เพราะการ
ลดลงของแรงงานเกษตร โดยการขาดแคลนแรงงานจะทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะแรงงานครัว เรือน 
เพราะคนหนุมสาวอพยพจากภาคเกษตร 4 ลานคนระหวางป 2535–2552 โดยอัตราคาจางแทจริงของ
แรงงานเกษตรสูงขึ้นจาก 1,800 บาทตอเดือนในป 2545 เปน 2,200 บาทตอเดือนในป 2551 เกษตรกร
แกปญหาโดยการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรหรือจางมืออาชีพมาปลูก ใสปุย ฉีดยา เก็บเกี่ยว และใชวิธี
จางแรงงานตางดาว ขอเสนอแนะ คือ ควรมีงานวิจัยเนนเทคโนโลยีประหยัดแรงงาน เพ่ือเพ่ิม  Labor 
productivity 

จารึก สิงหปรีชา (2553) ไดศึกษาวิจัยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรภาค
การเกษตรที่มีตอความมั่นคงในการผลิตอาหารของภาคเกษตรของไทย พบวาการพัฒนาดานเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทยที่ผานมาไดสงผลใหประชากรมีการศึกษาที่สูงขึ้น สวนอัตราการเกิดและอัตราการ
ตายของประชากรมีแนวโนมลดลง จนทําใหประเทศไทยเริ่มกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ ผูสูงอายุจะมีบทบาท
ทางสังคมมากขึ้นโดยเฉพาะในดานการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน ในอนาคตผูสูงอายุในภาคเกษตรเทียบกับ
แรงงานภาคเกษตรทั้งหมดมีสัดสวนที่เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 7.3 ในป 2543 เปนรอยละ 9.7 ในป 2550 
ในขณะที่จํานวนแรงงานภาคเกษตรกลับลดลงถึงรอยละ 7.5 หากพิจารณาเปนรายสาขาการผลิตจะพบวา 
เมื่อเปรียบเทียบจํานวนแรงงานป 2553 กับป 2543 แลว จํานวนแรงงานผูปลูกขาวลดลงรอยละ 17.70    
ผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวลดลงรอยละ 26.89 ผูปลูกมันสําปะหลังลดลงรอยละ 15.26 การเพ่ิมขึ้นของ
แรงงานสูงอายุและการลดลงของแรงงานภาคเกษตรนี้แสดงใหเห็นวาภาคการเกษตรไทยในอนาคต          
มีแนวโนมที่จะตองพ่ึงพาแรงงานสูงอายุเพ่ิมขึ้น ดานผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร
ภาคการเกษตรที่มีตอความมั่นคงทางอาหาร พบวาเกษตรกรเพียงรอยละ 26.3 นาจะเกิดปญหาความไม
มั่นคงทางอาหารในประเทศไทย โดยมีสาเหตุมาจากการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร แตเกษตรกรอีก  
รอยละ 73.7 เชื่อวาแมจะขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรก็ไมนาจะทําใหเกิดปญหาความไมมั่นคงทางอาหาร 
ซ่ึงการเกษตรสมัยใหมไมจําเปนตองใชแรงงานจํานวนมากสามารถใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนได 
สวนเกษตรกรรอยละ 31.6 จะใชการจางแรงงานจากนอกภาคเกษตรหรือแรงงานตางดาว โดยเกษตรกร
รอยละ 10.5 จะปรับเปลี่ยนแนวทางการทําการเกษตรโดยจะปลูกพืชชนิดอ่ืนเสริมนอกจากการปลูกพืช
หลัก หรือเปลี่ยนไปปลูกไมยืนตนแทนเพราะจะใชแรงงานรวมทั้งเวลาในการดูแลรักษ านอยกวา 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรดวยการพัฒนาเทคโนโลยี          



  
การศึกษาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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เสาวณี จันทะพงษ (2555) จากธนาคารแหงประเทศไทย ไดศึกษาเรื่องภาวะการขาดแคลน
แรงงานและพฤติกรรมการเคลื่อนยายแรงงานไทย : ผลจากการสํารวจการจางงานป 2554 พบวา ประเทศ
ไทยจะมีการขาดแคลนแรงงานหรือมีอุปสงคแรงงานมากกวาอุปทานแรงงานเห็นไดอยางชัดเจนจากอัตร า
การมีสวนรวมในกําลังแรงงานเริ่มมีนอยกวาอุปสงคแรงงานตั้งแตป 2014 หรือป 2557 และจะทวีความ
รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุเกิดจากอัตราการขยายตัวของ GDP สูงขึ้นตั้งแตป 2553 และอัตราการวางงานที่มี
แนวโนมลดลงจนเหลือเพียงรอยละ 0.5 ในปจจุบัน โดยสภาพปญหาสําคัญของตลาดแรงงานไทย คือ พ่ึงพา
แรงงานไรฝมือสูงถึงรอยละ 80 และมีแรงงานที่มีอายุมากกวา 30 ปขึ้นไปเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 75 จากผลการ
สํารวจการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ พบวารอยละ 40 ของธุรกิจขนาดเล็กประสบปญหา
การขาดแคลนแรงงาน และรุนแรงมากในแรงงานไรฝมือคิดเปนสัดสวนรอยละ 81 มากที่สุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผูประกอบการมีการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานโดยการใหลูกจางทํางาน
ลวงเวลา การเพิ่มคาจางจูงใจ และการใชเครื่องจักรทดแทน ขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คือ ธุรกิจควร
เพ่ิมจํานวนชั่วโมงการทํางานลวงเวลาในชวงที่ยังหาแรงงานไมได และเรงพัฒนาฝมือแรงงานโดยเฉพาะ
แรงงานในภาคเกษตรและธุรกิจ SMEs การพัฒนาและสรางความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษากับสถาน
ประกอบการ เพ่ือวางแผนการผลิตกําลังคนใหมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ สําหรับงานวิจัยในอนาคต 
ควรศึกษาเรื่อง การเคลื่อนยายแรงงานในภาคเกษตรตามฤดูกาลของไทย และการสํารวจภาวะความ
ตองการและการขาดแคลนแรงงานของไทยอยางตอเนื่อง 

สมศจี ศิกษมัต (2555) จากธนาคารแหงประเทศไทย ไดศึกษาผลกระทบการปรับขึ้นอัตราคาจาง
ขั้นต่ําเปน 300 บาท : ประยุกตใชแบบจําลองดุลยภาพทั่วไป ในการประเมินระดับอัตราคาจางขั้นต่ําวา   
อยูในระดับที่เหมาะสมหรือไม เพ่ือสะทอนถึงความจําเปนของการปรับขึ้นคาจางขั้นต่ํา พบวา อัตราคาจาง
ขั้นต่ําเฉลี่ยในปจจุบันยังต่ํากวาระดับเหมาะสม โดยคาจางขั้นต่ําไมไดชวยบรรเทาปญหาความยากจนของ
แรงงานไรฝมือ ไมไดชวยใหคุณภาพชีวิตของแรงงานดีขึ้น และไมไดสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจใหแก
แรงงาน ดังนั้นคาจางขั้นต่ําควรเพ่ิมใหสูงขึ้นมาในระดับที่เพียงพอตอการใชจายตามอัตภาพ คือเพ่ิมขึ้นอีก
ประมาณรอยละ 4 แตหากตองการจะเพ่ิมคาจางขั้นต่ําใหถึงระดับของการใชจายตามคุณภาพก็ตองเพ่ิมขึ้น
ประมาณรอยละ 14 หากจะเพ่ิมเปน 300 บาทตอวันหรือเฉลี่ยรอยละ 40 ควรตองประเมินผลกระทบและ
แนวทางขับเคลื่อน ซึ่งผลของการเพ่ิมคาจางขั้นต่ํามีผลตอตนทุนการผลิตและตอเนื่องไปยังราคาสินคาอ่ืนๆ 
สุดทายกระทบตอการจางงานและ Real GDP growth อุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบสูง อาทิ การผลิต
ผลิตภัณฑพลาสติก สิ่งทอ ขณะที่ภาคบริการและภาคเกษตรไดรับผลกระทบรองลงมา สําหรับขอเสนอแนะ
จากการศึกษาครั้งนี้ คือ ในขั้นแรกควรปรับเพ่ิมคาจางขั้นต่ําอยางนอยใหอยูในระดับที่เพียงพอตอการใช
จายตามอัตภาพซึ่งในแตละจังหวัดอาจแตกตางกัน โดยในการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา ควรเนนถึงผลิต
ภาพหรือฝมือแรงงานและความเปนธรรมในการจัดสรรผลประโยชนระหวางนายจางกับลูกจางใหมากขึ้น 
ปรับแนวคิดของทุกภาคสวนในเรื่องแรงงานและคาจางจากการพ่ึงพาแรงงานราคาถูก เพ่ือรักษา           
ขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาไทยมาเปนการเนนคุณภาพหรือมูลคาเพ่ิมของสินคา เพ่ือใหคาจาง
เปนกลไกที่จะจูงใจใหแรงงานหันมาปรับปรุงคุณภาพและการทํางานใหเต็มศักยภาพสมกับคาจางที่สูงขึ้น  
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 นิพนธ พัวพงศกร (2554) แหงสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดนําเสนอ
ประเด็นเรื่อง “กาวใหมสูความมั่นคงดานอาหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน : ความเห็น
เพ่ิมเติม”จากการประชุมประจําป 2554 เรื่อง “แผนฯ 11 สูการพัฒนาที่ยั่งยืน” จัดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดใหความเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการขาดแคลน
แรงงานกับขนาดถือครองที่ดินเกษตร โดยใหความเห็นวาการขาดแคลนแรงงานในครัวเรือนเกษตรที่มีขนาด
ของไรนาใหญจะมีมากขึ้น โดยในรางแผนฯ 11 พบวาการถือครองที่ดินเกษตรลดลงจาก 23 ไรในป  2549 
เปน 22.6 ไรในป 2552 จากขอมูลสํามะโนเกษตร พบวาขนาดถือครองเริ่มทรงตัวหลังป 2546 เพราะการ
ลดลงของแรงงานเกษตร โดยการขาดแคลนแรงงานจะทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะแรงงานครัว เรือน 
เพราะคนหนุมสาวอพยพจากภาคเกษตร 4 ลานคนระหวางป 2535–2552 โดยอัตราคาจางแทจริงของ
แรงงานเกษตรสูงขึ้นจาก 1,800 บาทตอเดือนในป 2545 เปน 2,200 บาทตอเดือนในป 2551 เกษตรกร
แกปญหาโดยการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรหรือจางมืออาชีพมาปลูก ใสปุย ฉีดยา เก็บเกี่ยว และใชวิธี
จางแรงงานตางดาว ขอเสนอแนะ คือ ควรมีงานวิจัยเนนเทคโนโลยีประหยัดแรงงาน เพ่ือเพ่ิม  Labor 
productivity 

จารึก สิงหปรีชา (2553) ไดศึกษาวิจัยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรภาค
การเกษตรที่มีตอความมั่นคงในการผลิตอาหารของภาคเกษตรของไทย พบวาการพัฒนาดานเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทยที่ผานมาไดสงผลใหประชากรมีการศึกษาที่สูงขึ้น สวนอัตราการเกิดและอัตราการ
ตายของประชากรมีแนวโนมลดลง จนทําใหประเทศไทยเริ่มกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ ผูสูงอายุจะมีบทบาท
ทางสังคมมากขึ้นโดยเฉพาะในดานการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน ในอนาคตผูสูงอายุในภาคเกษตรเทียบกับ
แรงงานภาคเกษตรทั้งหมดมีสัดสวนที่เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 7.3 ในป 2543 เปนรอยละ 9.7 ในป 2550 
ในขณะที่จํานวนแรงงานภาคเกษตรกลับลดลงถึงรอยละ 7.5 หากพิจารณาเปนรายสาขาการผลิตจะพบวา 
เมื่อเปรียบเทียบจํานวนแรงงานป 2553 กับป 2543 แลว จํานวนแรงงานผูปลูกขาวลดลงรอยละ 17.70    
ผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวลดลงรอยละ 26.89 ผูปลูกมันสําปะหลังลดลงรอยละ 15.26 การเพ่ิมขึ้นของ
แรงงานสูงอายุและการลดลงของแรงงานภาคเกษตรนี้แสดงใหเห็นวาภาคการเกษตรไทยในอนาคต          
มีแนวโนมที่จะตองพ่ึงพาแรงงานสูงอายุเพ่ิมขึ้น ดานผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร
ภาคการเกษตรที่มีตอความมั่นคงทางอาหาร พบวาเกษตรกรเพียงรอยละ 26.3 นาจะเกิดปญหาความไม
มั่นคงทางอาหารในประเทศไทย โดยมีสาเหตุมาจากการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร แตเกษตรกรอีก  
รอยละ 73.7 เชื่อวาแมจะขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรก็ไมนาจะทําใหเกิดปญหาความไมมั่นคงทางอาหาร 
ซ่ึงการเกษตรสมัยใหมไมจําเปนตองใชแรงงานจํานวนมากสามารถใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนได 
สวนเกษตรกรรอยละ 31.6 จะใชการจางแรงงานจากนอกภาคเกษตรหรือแรงงานตางดาว โดยเกษตรกร
รอยละ 10.5 จะปรับเปลี่ยนแนวทางการทําการเกษตรโดยจะปลูกพืชชนิดอ่ืนเสริมนอกจากการปลูกพืช
หลัก หรือเปลี่ยนไปปลูกไมยืนตนแทนเพราะจะใชแรงงานรวมทั้งเวลาในการดูแลรักษ านอยกวา 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรดวยการพัฒนาเทคโนโลยี          



 
การศึกษาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ดานการเกษตร โดยรัฐบาลอาจใหทุนวิจัยเพื่อศึกษาและพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตร ใหการคุมครอง
พ้ืนที่ทําการเกษตร โดยออกพระราชบัญญัติคุมครองเขตพ้ืนที่ที่จําเปนตองสงวนไวเพ่ือการเกษตร 

 รายงานผลการศึกษาแนวโนมความตองการแรงงานในชวงป 2553-2557 (2552) กองวิจัย
ตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ประมาณการแนวโนมความตองการแรงงานในชวงป 
2553-2557 มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนขอมูลแกหนวยงานที่เกี่ยวของสําหรับใช ในการวางแผนดานการพัฒนา
กําลังคนใหสอดคลองกับทิศทางของตลาดแรงงานและเปนขอมูลสําหรับรัฐบาลใชในการกําหนดนโยบาย
ดานการบริหารกําลังแรงงานของประเทศตอไป พบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี การจางงานมากที่สุด   
คิดเปนรอยละ 32.4 รองลงมา คือ ภาคกลาง ภาคหนือ และภาคใต คิดเปนรอยละ 25.2 18.2 และ 13.5 
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาระดับอายุ พบวา ผูที่มีอายุระหวาง 40-49 ป มีการจางงานมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
24.9 รองลงมาอายุระหวาง 50-59 ป รอยละ 16.1 และอายุระหวาง 35-39 ป รอยละ 13.4 ตามลําดับ 
เมื่อพิจารณาตามภาคการผลิต พบวา ภาคการเกษตรและภาคบริการมีการจางงานในอัตราใกลเคียงกัน คือ    
รอยละ 39.7 และรอยละ 39.0 ตามลําดับ รองลงมา คือ ภาคอุตสาหกรรมรอยละ 21.2 โดยพบวา      
หาก GDP ของไทยในชวงป 2553-2557 ขยายตัวเทากับคาเฉลี่ยยอนหลัง 5 ป (2547-2551) ที่รอยละ 4.7 
ตอป และสต็อกทุนขยายตัวรอยละ 3.1 ตอป จะมีความตองการแรงงานเพ่ิมขึ้นทุกปเชนกัน กลาวคือ 
ตองการแรงงานจํานวน 38.3 39.0 39.7 40.3 และ 41.0 ลานคน ตามลําดับ สวนประมาณการความ
ตองการแรงงานในภาคเกษตรกรรม พบวา ความตองการแรงงานภาคเกษตรในชวงป 2553 -2557          
มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป คือ 15.0 15.2 15.3 15.5 และ 15.6 ลานคนตามลําดับ แตเปนการเพ่ิมขึ้นในอัตรา
ที่ลดลง หากพิจารณาในภาพรวม พบวา ประเภทกิจการที่คาดวาจะมีความตองการแรงงานจํานวนมากในป 
2553-2557 ใน 3 อันดับแรก คือ กิจการดานการเกษตร การขายปลีก กิจการโรงแรมและภัตตาคาร สวน
สาขาอาชีพยอยที่คาดวาจะมีความตองการแรงงานจํานวนมากในชวง 5 ป 3 อันดับแรก คือ ผูปฏิบัติงาน
ดานการเพาะปลูกพืชไรและพืชผัก พนักงานขายสินคาในราน และผูปฏิบัติงานดานการปลูกไมยืนตนและ
ผลไม นอกจากนี้มีประเด็นที่จะตองพิจารณาตอไปวาการที่ความตองการแรงงานเพ่ิมขึ้นทุกปในชวงป 
2553-2557 จะทําใหมีปญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคตอันใกลนี้หรือไม ทั้งนี้ เนื่องจากผลของการ
ประมาณการประชากรของประเทศตามชวงอายุ พบวา กําลังแรงงานทดแทนของผูที่ยังไมเขาสูกําลัง
แรงงานไมสามารถทดแทนกําลังแรงงานของผูสูงอายุที่กําลังจะเกษียณอายุได 

 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2550)  ไดทําการศึกษาเรื่องโครงการศึกษาความ
ตองการแรงงานที่แทจริงและการบริหารจัดการแรงงานตางดาวในภาคเกษตร ประมง กิจการตอเนื่องจาก
ประมง และกอสราง พบวาแนวโนมตลาดแรงงานไทยในชวงป พ.ศ.  2550 ถึง พ.ศ. 2555 ยังคงมีความ
ตองการจางงานเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยคาดวาในป พ.ศ.  2555 ประเทศไทยนาจะมีความตองการ
แรงงานสวนเพ่ิมในกลุมแรงงานขั้นพ้ืนฐานรวมทั้งสิ้นประมาณ 300,000 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมตนและพรอมเขาสูตลาดแรงงาน ในชวงปพ.ศ. 2550-2555 ซึ่งมีประมาณ 
ปละ 100,000 ราย แลวพบวา จํานวนแรงงานขั้นพ้ืนฐานที่นาจะเขาสูตลาดแรงงานใหมจะมีเพียงรอยละ 
33 ของความตองการแรงงานสวนเพิ่มทั้งหมดเทานั้น นอกเหนือจากปญหาการขาดแคลนแรงงานใหมซึ่งจะ
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เขามาเปนแรงงานพ้ืนฐานแลว พบวายังมีปญหาการเลือกงานของแรงงานไทย โดยเฉพาะงานประเภท 3D 
(งานเสี่ยงอันตราย ยากลําบาก และสกปรก) เนื่องจากแรงงานไทยสวนใหญมองวามีความยากลําบากในการ
ทํางาน อีกทั้งผลตอบแทนที่ไดรับยังไมจูงใจใหแรงงานไทยเขาทํางานเมื่อเปรียบเทียบกับงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมหรืองานรับจางอ่ืนในภาคบริการซึ่งทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงานไทย ประกอบกับแรงงาน
ตางดาวสามารถหาไดงายและสวนใหญมีอัตราคาแรงที่ต่ํากวาการจางแรงงานไทย นายจางจึงเลือกที่จะจาง
แรงงานตางดาวเขามาทํางานเพ่ือทดแทนแรงงานไทย โดยเฉพาะในกิจการที่มีความจําเปนตองใชแรงงาน
อยางเขมขน เชน กิจการเกษตร ประมง กิจการตอเนื่องประมง และกอสราง เปนตน 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎี 
 2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับอุปสงคและอุปทานแรงงาน 
   อุปสงคแรงงาน 
   สุมาลี ปตยานนท (2539)  อุปสงคแรงงานเปนอุปสงคสืบเนื่อง (Derived Demand) กลาวคือ
เกิดเมื่อตลาดมีความตองการสินคาและบริการ นอกจากนี้อุปสงคแรงงานยังเปนอุปสงครวม (Joint 
Demand) กับปจจัยการผลิตอื่นๆ เนื่องจากในการผลิตสินคาและบริการมีความจําเปนตองใชปจจัยการผลิต
หลายชนิดรวมกัน เมื่อใชปจจัยการผลิตชนิดใดชนิดหนึ่งเพ่ิมขึ้น เชน เครื่องจักรก็ตองมีแรงงานทํางานเพ่ิมขึ้น
ตามไปดวย จึงจะทําใหผลผลิตเพ่ิมขึ้นได นอกจากนี้แนวคิดดานอุปสงคแรงงานยังตองคํานึงถึงแนวโนม
ความตองการจางงานในภาคอุตสาหกรรมและโครงสรางอาชีพ รวมทั้งปจจัยที่เปนตัวกําหนดอุปสงค
แรงงานในตลาดซึ่งจําแนกออกเปนปจจัยภายในและปจจัยภายนอก กลาวคือ 
   ปจจัยภายในที่ตองคํานึง  ประกอบดวย 
         1) นโยบายรัฐบาล ไดแก นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งมีผลกระทบตอมาตรการตางๆ 
นโยบายการสงเสริมการลงทุนซึ่งมีผลกระทบกับขนาดและประเภทของการลงทุน มาตรการดานการเงิน 
การคลังมีผลกระทบตอขนาดการจางงงาน และความตองการกําลังคนสาขาวิชาตางๆ 
          2) การศึกษาและการฝกอบรมของแรงงานคุณภาพทางดานความรู และทักษะของแรงงาน  
ความทันสมัยของทักษะของแรงงานตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิต 
          3) ความตองการเพ่ิม (Additional Requirements) ซึ่งประกอบดวยความตองการเพ่ือใชใน
ตําแหนงใหม (Expansion) กับความตองการเพื่อทดแทนแรงงานที่ออกจากอาชีพ (Replacement) ในสวน
หลังนี้ คือ โครงสรางอายุและอัตราการตายของแรงงานในแตละอาชีพ กลาวคือ ถาแรงงานมีอายุคอนขาง
สูงโอกาสที่จะเกษียณหรือเสียชีวิตจะคอนขางสูง ในการคํานวณอัตราการออกจากงาน (Attrition Rate)  
จะดูจากโครงสรางอายุ คือ จํานวนแรงงานใน กลุมอายุตางๆ คูณดวยอัตราการตายของแรงงานในกลุมอายุนั้น 
จะทราบจํานวนแรงงานที่ออกจากอาชีพเนื่องจากการเสียชีวิต จากนั้นโครงสรางอายุจะสามารถบอก
สัดสวนของแรงงานที่อายุครบเกษียณ ทําใหสามารถคํานวณอัตราการออกจากอาชีพไดถูกตองขึ้น 
 
 
 



  
การศึกษาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 8 

ดานการเกษตร โดยรัฐบาลอาจใหทุนวิจัยเพื่อศึกษาและพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตร ใหการคุมครอง
พ้ืนที่ทําการเกษตร โดยออกพระราชบัญญัติคุมครองเขตพ้ืนที่ที่จําเปนตองสงวนไวเพ่ือการเกษตร 

 รายงานผลการศึกษาแนวโนมความตองการแรงงานในชวงป 2553-2557 (2552) กองวิจัย
ตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ประมาณการแนวโนมความตองการแรงงานในชวงป 
2553-2557 มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนขอมูลแกหนวยงานที่เกี่ยวของสําหรับใช ในการวางแผนดานการพัฒนา
กําลังคนใหสอดคลองกับทิศทางของตลาดแรงงานและเปนขอมูลสําหรับรัฐบาลใชในการกําหนดนโยบาย
ดานการบริหารกําลังแรงงานของประเทศตอไป พบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี การจางงานมากที่สุด   
คิดเปนรอยละ 32.4 รองลงมา คือ ภาคกลาง ภาคหนือ และภาคใต คิดเปนรอยละ 25.2 18.2 และ 13.5 
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาระดับอายุ พบวา ผูที่มีอายุระหวาง 40-49 ป มีการจางงานมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
24.9 รองลงมาอายุระหวาง 50-59 ป รอยละ 16.1 และอายุระหวาง 35-39 ป รอยละ 13.4 ตามลําดับ 
เมื่อพิจารณาตามภาคการผลิต พบวา ภาคการเกษตรและภาคบริการมีการจางงานในอัตราใกลเคียงกัน คือ    
รอยละ 39.7 และรอยละ 39.0 ตามลําดับ รองลงมา คือ ภาคอุตสาหกรรมรอยละ 21.2 โดยพบวา      
หาก GDP ของไทยในชวงป 2553-2557 ขยายตัวเทากับคาเฉลี่ยยอนหลัง 5 ป (2547-2551) ที่รอยละ 4.7 
ตอป และสต็อกทุนขยายตัวรอยละ 3.1 ตอป จะมีความตองการแรงงานเพ่ิมขึ้นทุกปเชนกัน กลาวคือ 
ตองการแรงงานจํานวน 38.3 39.0 39.7 40.3 และ 41.0 ลานคน ตามลําดับ สวนประมาณการความ
ตองการแรงงานในภาคเกษตรกรรม พบวา ความตองการแรงงานภาคเกษตรในชวงป 2553 -2557          
มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป คือ 15.0 15.2 15.3 15.5 และ 15.6 ลานคนตามลําดับ แตเปนการเพ่ิมขึ้นในอัตรา
ที่ลดลง หากพิจารณาในภาพรวม พบวา ประเภทกิจการที่คาดวาจะมีความตองการแรงงานจํานวนมากในป 
2553-2557 ใน 3 อันดับแรก คือ กิจการดานการเกษตร การขายปลีก กิจการโรงแรมและภัตตาคาร สวน
สาขาอาชีพยอยที่คาดวาจะมีความตองการแรงงานจํานวนมากในชวง 5 ป 3 อันดับแรก คือ ผูปฏิบัติงาน
ดานการเพาะปลูกพืชไรและพืชผัก พนักงานขายสินคาในราน และผูปฏิบัติงานดานการปลูกไมยืนตนและ
ผลไม นอกจากนี้มีประเด็นที่จะตองพิจารณาตอไปวาการที่ความตองการแรงงานเพ่ิมขึ้นทุกปในชวงป 
2553-2557 จะทําใหมีปญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคตอันใกลนี้หรือไม ทั้งนี้ เนื่องจากผลของการ
ประมาณการประชากรของประเทศตามชวงอายุ พบวา กําลังแรงงานทดแทนของผูที่ยังไมเขาสูกําลัง
แรงงานไมสามารถทดแทนกําลังแรงงานของผูสูงอายุที่กําลังจะเกษียณอายุได 

 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2550)  ไดทําการศึกษาเรื่องโครงการศึกษาความ
ตองการแรงงานที่แทจริงและการบริหารจัดการแรงงานตางดาวในภาคเกษตร ประมง กิจการตอเนื่องจาก
ประมง และกอสราง พบวาแนวโนมตลาดแรงงานไทยในชวงป พ.ศ.  2550 ถึง พ.ศ. 2555 ยังคงมีความ
ตองการจางงานเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยคาดวาในป พ.ศ.  2555 ประเทศไทยนาจะมีความตองการ
แรงงานสวนเพ่ิมในกลุมแรงงานขั้นพ้ืนฐานรวมทั้งสิ้นประมาณ 300,000 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมตนและพรอมเขาสูตลาดแรงงาน ในชวงปพ.ศ. 2550-2555 ซึ่งมีประมาณ 
ปละ 100,000 ราย แลวพบวา จํานวนแรงงานขั้นพ้ืนฐานที่นาจะเขาสูตลาดแรงงานใหมจะมีเพียงรอยละ 
33 ของความตองการแรงงานสวนเพิ่มทั้งหมดเทานั้น นอกเหนือจากปญหาการขาดแคลนแรงงานใหมซึ่งจะ
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เขามาเปนแรงงานพ้ืนฐานแลว พบวายังมีปญหาการเลือกงานของแรงงานไทย โดยเฉพาะงานประเภท 3D 
(งานเสี่ยงอันตราย ยากลําบาก และสกปรก) เนื่องจากแรงงานไทยสวนใหญมองวามีความยากลําบากในการ
ทํางาน อีกทั้งผลตอบแทนที่ไดรับยังไมจูงใจใหแรงงานไทยเขาทํางานเมื่อเปรียบเทียบกับงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมหรืองานรับจางอ่ืนในภาคบริการซึ่งทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงานไทย ประกอบกับแรงงาน
ตางดาวสามารถหาไดงายและสวนใหญมีอัตราคาแรงที่ต่ํากวาการจางแรงงานไทย นายจางจึงเลือกที่จะจาง
แรงงานตางดาวเขามาทํางานเพ่ือทดแทนแรงงานไทย โดยเฉพาะในกิจการที่มีความจําเปนตองใชแรงงาน
อยางเขมขน เชน กิจการเกษตร ประมง กิจการตอเนื่องประมง และกอสราง เปนตน 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎี 
 2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับอุปสงคและอุปทานแรงงาน 
   อุปสงคแรงงาน 
   สุมาลี ปตยานนท (2539)  อุปสงคแรงงานเปนอุปสงคสืบเนื่อง (Derived Demand) กลาวคือ
เกิดเมื่อตลาดมีความตองการสินคาและบริการ นอกจากนี้อุปสงคแรงงานยังเปนอุปสงครวม (Joint 
Demand) กับปจจัยการผลิตอื่นๆ เนื่องจากในการผลิตสินคาและบริการมีความจําเปนตองใชปจจัยการผลิต
หลายชนิดรวมกัน เมื่อใชปจจัยการผลิตชนิดใดชนิดหนึ่งเพ่ิมขึ้น เชน เครื่องจักรก็ตองมีแรงงานทํางานเพ่ิมขึ้น
ตามไปดวย จึงจะทําใหผลผลิตเพ่ิมขึ้นได นอกจากนี้แนวคิดดานอุปสงคแรงงานยังตองคํานึงถึงแนวโนม
ความตองการจางงานในภาคอุตสาหกรรมและโครงสรางอาชีพ รวมทั้งปจจัยที่เปนตัวกําหนดอุปสงค
แรงงานในตลาดซึ่งจําแนกออกเปนปจจัยภายในและปจจัยภายนอก กลาวคือ 
   ปจจัยภายในที่ตองคํานึง  ประกอบดวย 
         1) นโยบายรัฐบาล ไดแก นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งมีผลกระทบตอมาตรการตางๆ 
นโยบายการสงเสริมการลงทุนซึ่งมีผลกระทบกับขนาดและประเภทของการลงทุน มาตรการดานการเงิน 
การคลังมีผลกระทบตอขนาดการจางงงาน และความตองการกําลังคนสาขาวิชาตางๆ 
          2) การศึกษาและการฝกอบรมของแรงงานคุณภาพทางดานความรู และทักษะของแรงงาน  
ความทันสมัยของทักษะของแรงงานตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิต 
          3) ความตองการเพ่ิม (Additional Requirements) ซึ่งประกอบดวยความตองการเพ่ือใชใน
ตําแหนงใหม (Expansion) กับความตองการเพื่อทดแทนแรงงานที่ออกจากอาชีพ (Replacement) ในสวน
หลังนี้ คือ โครงสรางอายุและอัตราการตายของแรงงานในแตละอาชีพ กลาวคือ ถาแรงงานมีอายุคอนขาง
สูงโอกาสที่จะเกษียณหรือเสียชีวิตจะคอนขางสูง ในการคํานวณอัตราการออกจากงาน (Attrition Rate)  
จะดูจากโครงสรางอายุ คือ จํานวนแรงงานใน กลุมอายุตางๆ คูณดวยอัตราการตายของแรงงานในกลุมอายุนั้น 
จะทราบจํานวนแรงงานที่ออกจากอาชีพเนื่องจากการเสียชีวิต จากนั้นโครงสรางอายุจะสามารถบอก
สัดสวนของแรงงานที่อายุครบเกษียณ ทําใหสามารถคํานวณอัตราการออกจากอาชีพไดถูกตองขึ้น 
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   ปจจัยภายนอกที่ตองคํานึงถึง ไดแก 
   1) การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ (Regionalization) ซึ่งมีผลกระทบตอการเปดเสรีการคาและตอ
นโยบายการลงทุนและตออุปสงคแรงงานในที่สุด กลาวคือ การรวมกลุมเศรษฐกิจจะมีผลตอการส งออก   
การนําเขา และปริมาณการผลิตสินคาเพ่ือสงออกซ่ึงมีผลตอการจางงาน 
   2) การเปดเสรีการเคลื่อนยายแรงงานและธุรกิจวิชาชีพ ทําใหมีแรงงานและนักวิชาการจากนอก
ประเทศเขามาในตลาดแรงงานของไทยทําใหตลาดแรงงานมีการแขงขันมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแลวจะมีผลดี
ตอการพัฒนาอุตสาหกรรมเนื่องจากตลาดแรงงานมีความคลองตัวมากขึ้นและแรงงานในประเทศอาจมีการ
ปรับตัวเพ่ิมประสิทธิภาพมากขึ้น ทัง้นี้ จะตองพิจารณาเงื่อนไขอ่ืนๆ ประกอบดวย 
   3) ความแตกตางเปรียบเทียบในแงคาจางหรือฝมือแรงงานของประเทศอ่ืนกับประเทศไทย  ขอนี้
สืบเนื่องจากขอที่แลวคือการเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศยอมตองขึ้นกับอัตราคาจางและ
คาตอบแทนเปนสิ่งสําคัญ ถาประเทศอ่ืนใหคาจางดีกวาและแรงงานไทยหันไปประกอบอาชีพในตางประเทศ
มากขึ้นยอมเกิดปญหากับภาคอุตสาหกรรมไดเชนกัน 
   4) วัฏจักรเศรษฐกิจ (Business Cycle) เปนเรื่องที่สลับซับซอนนอกเหนือความสามารถของ
รัฐบาลที่จะควบคุมไดโดยงาย บทบาทของวัฏจักรเศรษฐกิจตอความตองการแรงงานเปนเรื่องของการ
เปลี่ยนแปลงความตองการแรงงานยามเศรษฐกิจเฟองฟูและยามเศรษฐกิจตกต่ําซึ่งไมอาจมองขามไป 
   จากแนวคิดที่เกี่ยวของกับอุปสงคแรงงาน พอสรุปไดวาอุปสงคแรงงานหรือความตองการจาง
แรงงานขึ้นอยูกับตนทุนการจางงาน ทั้งที่เปนตนทุนทางตรงและทางออม ตนทุนทางตรง ไดแก คาจาง 
เงินเดือน คาใชจายในการจัดหาแรงงาน ตนทุนทางออม ไดแก คาใชจายในการฝกอบรม ตนทุนคาเสีย
โอกาสในการฝกอบรม เชน เวลาที่สูญเสียไปของผูฝก นอกจากนี้ เครื่องมือที่ใชในการคัดเลือกที่กําหนด
คุณสมบัติของแรงงานก็เปนปจจัยที่กําหนดความตองการจางแรงงาน 
   อุปทานแรงงาน 
   สุมาลี ปตยานนท (2539) ความตองการทํางานของกําลังแรงงานหรืออุปทานแรงงาน หมายถึง 
จํานวนแรงงานที่มีความตองการที่จะเสนอขายใหแกนายจางตามระดับอัตราคาจาง ระดับตางๆ              
ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง จํานวนแรงงานที่เสนอขายอาจนับเปนชั่วโมง เปนวัน หรือเปนจํานวนคนก็ได 
   แนวคิดอุปทานแรงงานใหความสําคัญกับความแตกตางของคุณภาพของแรงงาน เนื่องจาก
แรงงานแตละคนยอมมีความแตกตางกันในเรื่องทักษะ ประสบการณ สุขภาพอนามัย เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้
เปรียบเสมือนทุนที่ติดตัวแรงงานตลอดไป และไมอาจแยกออกมาไดจากตัวของผูเปนเจาของได เรียกวา  
ทุนมนุษย (Human Capital) ผูเปนเจาของทุนมนุษยจะตองตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน โดยการ
เปรียบเทียบรายไดที่จะไดรับเพิ่มขึ้นในอนาคตและรายจายที่ตองเสียไป โดยในการตัดสินใจจะไมไดอยูที่การ
พยายามใหเกิดความพอใจในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งเทานั้น แตตองพยายามใหพอใจสูงสุดตลอดชีวิตของเขา 
แรงงานจึงตองมีการสะสมทุนมนุษยที่เพียงพอ จึงจะทําใหประสิทธิภาพในการทํางานของแรงงานนั้นดีขึ้น 
โอกาสในการเลือกทํางานก็จะมีมากกวา ผูที่มีทุนมนุษยมากที่ไดรับความสนใจเปนพิเศษ คือ 1) การศึกษา
ในระบบและนอกระบบทุกระดับ 2) การพัฒนาฝมือในสถานประกอบการ 3) การปรับปรุงสุขภาพอนามัย 
4) การจัดสรรเวลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตรของครอบครัว 5) การแสวงหางานของแรงงาน และ 6) การโยกยายถิ่น
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ของแรงงาน โดยลําดับที่ 1-4 เปนการลงทุนเพ่ือเพ่ิมปริมาณทุนมนุษย และลําดับที่ 5–6 เปนการใชทุน
มนุษยเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและกําไรมากที่สุด 
   แนวคิดที่เกี่ยวกับอุปทานแรงงาน พอสรุปไดวา อุปทานแรงงานหรือความตองการทํางานของ
แรงงานขึ้นอยูกับความตองการสวนบุคคลที่ตองการทํางาน ความตองการของครอบครัว รวมถึงการสนองตอบ
ความตองการทํางานของลูกจางที่ไดรับจากนายจาง หรือหนวยงานที่สนับสนุนลูกจางใหทํางาน 
   ทฤษฎีแนวคิดที่เกี่ยวกับดานอุปสงค อุปทาน อันวาดวยแรงงานของประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางดานการผลิต การลงทุน จากการเกษตรและอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมหรือการใช
แรงงาน และทรัพยากรธรรมชาติที่เขมขนพัฒนาสูอุตสาหกรรมใหมๆ ซึ่งใชเทคโนโลยีการผลิตและวิทยาการ
ระดับสูง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันชวงชิงความไดเปรียบกับประเทศคูคาในเวทีการคาโลก
ตามกระแสการเปลี ่ยนแปลงแหงความเปนเอกภาพไรซึ ่งพรหมแเดนของสังคมโลกไดสงผลทําให
ตลาดแรงงานทองถิ่นมีความตองการแรงงานเปนจํานวนมาก ทั้งแรงงานไรฝมือ แรงงานกึ่งฝมือ และ      
ผูชํานาญผูเชี่ยวชาญระดับสูง โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมบริการขยายตัวที่รวดเร็วนี้ไดทําใหคนทองถิ่น    
มีทางเลือกในการหางานทํามากขึ้น เนื่องจาก มีงานที่ดีกวาทั้งในเรื่องคาตอบแทน หรือความสะดวกสบายกวา 
ในขณะเดียวกันกลับมีงานบางประเภทที่ตองใชความรูความชํานาญประสบการณในระดับสูงเพ่ือให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางการผลิตการลงทุน และระบบเศรษฐกิจที่ตองใชเทคโนโลยีและ
วิทยาการระดับสูง ซึ่งบางกรณีคนทองถิ่นยังอยูระหวางการพัฒนาคุณภาพ ทําใหไมทันตอความตองการของ
ตลาดแรงงานในประเภทอาชีพและวิชาชีพตางๆ ตลาดแรงงานจึงเกิดปรากฏการณการเคลื่อนยายแรงงาน
ระหวางประเทศ กลาวคือเมื่อคนทองถิ่นไมตองการทํางานบางประเภทในขณะที่นายจางยังคงตองการ
แรงงานประเภทนี้ ทําใหตลาดแรงงานเกิดความขาดแคลนแรงงานซึ่งเปนคนทองถิ่น และเมื่อนายจาง      
ไมสามารถแสวงหาคนทองถิ่นไดก็พยายามดึงแรงงานตางดาวเขาไปทํางานทดแทน ตลาดแรงงานทองถิ่นใน
ประเทศนั้นๆ จึงมีลักษณะเปนตลาด 2 ตลาด (Dual Labour Market) คือ 
   ตลาดประเภทแรก Primary Labour Market ตลาดประเภทนี้ใหคาจางสวัสดิการสูง ตองการ
ผูทํางานที่มีการศึกษา มีความรู หรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาตัวเองใหสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลง  
ในโลกยุคไรพรมแดนได 
   ตลาดประเภทท่ีสอง Secondary Labour Market  เปนตลาดลาง ซึ่งมีคาจาง สวัสดิการนอย
หรือดอยกวาประเภทแรก โดยเปนตลาดรองรับผูใชแรงงานระดับลางหรือผูมีการศึกษามีความรูไมสูงมาก 
บางครั้งเรียกงานประเภทนี้วางานใชแรงงานหรือใชกําลังกาย เรียกวา งาน 3 D คือ งานสกปรก (Dirty) 
งานอันตราย (Dangerous) และงานที่ยากลําบาก (Difficult) ซึ่งแรงงานตางดาวเขาไปทําเปนจํานวน   
มากดวย เชน งานกรรมกร งานกอสราง ขุดถนน สรางถนน และงานประมงทะเล เปนตน  
 2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการกําหนดคาจาง 
   ความหมายของคาจาง คําวา "คาจาง" ไดมีผูใหความหมายแตกตางกันไวหลายประการ อาทิ 
Robert ผูเชี่ยวชาญทางดานอุตสาหกรรมสัมพันธ ( industrial relations) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับคําวา 
"คาจาง" ไววา "คาจาง" (wage) หมายถึง สิ่งที่จายตอบแทนใหแกลูกจาง ซึ่งทํางานหรือใหบริการแก
นายจาง ซึ่งหมายความทางวิชาการไดครอบคลุมถึงผูที่ทํางานเปนผูบริหาร หรือผูใชวิชาชีพดวย แตบางทาน



  
การศึกษาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 10 

   ปจจัยภายนอกที่ตองคํานึงถึง ไดแก 
   1) การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ (Regionalization) ซึ่งมีผลกระทบตอการเปดเสรีการคาและตอ
นโยบายการลงทุนและตออุปสงคแรงงานในที่สุด กลาวคือ การรวมกลุมเศรษฐกิจจะมีผลตอการส งออก   
การนําเขา และปริมาณการผลิตสินคาเพ่ือสงออกซ่ึงมีผลตอการจางงาน 
   2) การเปดเสรีการเคลื่อนยายแรงงานและธุรกิจวิชาชีพ ทําใหมีแรงงานและนักวิชาการจากนอก
ประเทศเขามาในตลาดแรงงานของไทยทําใหตลาดแรงงานมีการแขงขันมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแลวจะมีผลดี
ตอการพัฒนาอุตสาหกรรมเนื่องจากตลาดแรงงานมีความคลองตัวมากขึ้นและแรงงานในประเทศอาจมีการ
ปรับตัวเพ่ิมประสิทธิภาพมากขึ้น ทัง้นี้ จะตองพิจารณาเงื่อนไขอ่ืนๆ ประกอบดวย 
   3) ความแตกตางเปรียบเทียบในแงคาจางหรือฝมือแรงงานของประเทศอ่ืนกับประเทศไทย  ขอนี้
สืบเนื่องจากขอที่แลวคือการเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศยอมตองขึ้นกับอัตราคาจางและ
คาตอบแทนเปนสิ่งสําคัญ ถาประเทศอ่ืนใหคาจางดีกวาและแรงงานไทยหันไปประกอบอาชีพในตางประเทศ
มากขึ้นยอมเกิดปญหากับภาคอุตสาหกรรมไดเชนกัน 
   4) วัฏจักรเศรษฐกิจ (Business Cycle) เปนเรื่องที่สลับซับซอนนอกเหนือความสามารถของ
รัฐบาลที่จะควบคุมไดโดยงาย บทบาทของวัฏจักรเศรษฐกิจตอความตองการแรงงานเปนเรื่องของการ
เปลี่ยนแปลงความตองการแรงงานยามเศรษฐกิจเฟองฟูและยามเศรษฐกิจตกต่ําซึ่งไมอาจมองขามไป 
   จากแนวคิดที่เกี่ยวของกับอุปสงคแรงงาน พอสรุปไดวาอุปสงคแรงงานหรือความตองการจาง
แรงงานขึ้นอยูกับตนทุนการจางงาน ทั้งที่เปนตนทุนทางตรงและทางออม ตนทุนทางตรง ไดแก คาจาง 
เงินเดือน คาใชจายในการจัดหาแรงงาน ตนทุนทางออม ไดแก คาใชจายในการฝกอบรม ตนทุนคาเสีย
โอกาสในการฝกอบรม เชน เวลาที่สูญเสียไปของผูฝก นอกจากนี้ เครื่องมือที่ใชในการคัดเลือกที่กําหนด
คุณสมบัติของแรงงานก็เปนปจจัยที่กําหนดความตองการจางแรงงาน 
   อุปทานแรงงาน 
   สุมาลี ปตยานนท (2539) ความตองการทํางานของกําลังแรงงานหรืออุปทานแรงงาน หมายถึง 
จํานวนแรงงานที่มีความตองการที่จะเสนอขายใหแกนายจางตามระดับอัตราคาจาง ระดับตางๆ              
ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง จํานวนแรงงานที่เสนอขายอาจนับเปนชั่วโมง เปนวัน หรือเปนจํานวนคนก็ได 
   แนวคิดอุปทานแรงงานใหความสําคัญกับความแตกตางของคุณภาพของแรงงาน เนื่องจาก
แรงงานแตละคนยอมมีความแตกตางกันในเรื่องทักษะ ประสบการณ สุขภาพอนามัย เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้
เปรียบเสมือนทุนที่ติดตัวแรงงานตลอดไป และไมอาจแยกออกมาไดจากตัวของผูเปนเจาของได เรียกวา  
ทุนมนุษย (Human Capital) ผูเปนเจาของทุนมนุษยจะตองตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน โดยการ
เปรียบเทียบรายไดที่จะไดรับเพิ่มขึ้นในอนาคตและรายจายที่ตองเสียไป โดยในการตัดสินใจจะไมไดอยูที่การ
พยายามใหเกิดความพอใจในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งเทานั้น แตตองพยายามใหพอใจสูงสุดตลอดชีวิตของเขา 
แรงงานจึงตองมีการสะสมทุนมนุษยที่เพียงพอ จึงจะทําใหประสิทธิภาพในการทํางานของแรงงานนั้นดีขึ้น 
โอกาสในการเลือกทํางานก็จะมีมากกวา ผูที่มีทุนมนุษยมากที่ไดรับความสนใจเปนพิเศษ คือ 1) การศึกษา
ในระบบและนอกระบบทุกระดับ 2) การพัฒนาฝมือในสถานประกอบการ 3) การปรับปรุงสุขภาพอนามัย 
4) การจัดสรรเวลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตรของครอบครัว 5) การแสวงหางานของแรงงาน และ 6) การโยกยายถิ่น
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ของแรงงาน โดยลําดับที่ 1-4 เปนการลงทุนเพ่ือเพ่ิมปริมาณทุนมนุษย และลําดับที่ 5–6 เปนการใชทุน
มนุษยเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและกําไรมากที่สุด 
   แนวคิดที่เกี่ยวกับอุปทานแรงงาน พอสรุปไดวา อุปทานแรงงานหรือความตองการทํางานของ
แรงงานขึ้นอยูกับความตองการสวนบุคคลที่ตองการทํางาน ความตองการของครอบครัว รวมถึงการสนองตอบ
ความตองการทํางานของลูกจางที่ไดรับจากนายจาง หรือหนวยงานที่สนับสนุนลูกจางใหทํางาน 
   ทฤษฎีแนวคิดที่เกี่ยวกับดานอุปสงค อุปทาน อันวาดวยแรงงานของประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางดานการผลิต การลงทุน จากการเกษตรและอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมหรือการใช
แรงงาน และทรัพยากรธรรมชาติที่เขมขนพัฒนาสูอุตสาหกรรมใหมๆ ซึ่งใชเทคโนโลยีการผลิตและวิทยาการ
ระดับสูง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันชวงชิงความไดเปรียบกับประเทศคูคาในเวทีการคาโลก
ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงแหงความเปนเอกภาพไรซึ ่งพรหมแเดนของสังคมโลกไดสงผลทําให
ตลาดแรงงานทองถิ่นมีความตองการแรงงานเปนจํานวนมาก ทั้งแรงงานไรฝมือ แรงงานกึ่งฝมือ และ      
ผูชํานาญผูเชี่ยวชาญระดับสูง โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมบริการขยายตัวที่รวดเร็วนี้ไดทําใหคนทองถิ่น    
มีทางเลือกในการหางานทํามากขึ้น เนื่องจาก มีงานที่ดีกวาทั้งในเรื่องคาตอบแทน หรือความสะดวกสบายกวา 
ในขณะเดียวกันกลับมีงานบางประเภทที่ตองใชความรูความชํานาญประสบการณในระดับสูงเพ่ือให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางการผลิตการลงทุน และระบบเศรษฐกิจที่ตองใชเทคโนโลยีและ
วิทยาการระดับสูง ซึ่งบางกรณีคนทองถิ่นยังอยูระหวางการพัฒนาคุณภาพ ทําใหไมทันตอความตองการของ
ตลาดแรงงานในประเภทอาชีพและวิชาชีพตางๆ ตลาดแรงงานจึงเกิดปรากฏการณการเคลื่อนยายแรงงาน
ระหวางประเทศ กลาวคือเมื่อคนทองถิ่นไมตองการทํางานบางประเภทในขณะที่นายจางยังคงตองการ
แรงงานประเภทนี้ ทําใหตลาดแรงงานเกิดความขาดแคลนแรงงานซึ่งเปนคนทองถิ่น และเมื่อนายจาง      
ไมสามารถแสวงหาคนทองถิ่นไดก็พยายามดึงแรงงานตางดาวเขาไปทํางานทดแทน ตลาดแรงงานทองถิ่นใน
ประเทศนั้นๆ จึงมีลักษณะเปนตลาด 2 ตลาด (Dual Labour Market) คือ 
   ตลาดประเภทแรก Primary Labour Market ตลาดประเภทนี้ใหคาจางสวัสดิการสูง ตองการ
ผูทํางานที่มีการศึกษา มีความรู หรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาตัวเองใหสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลง  
ในโลกยุคไรพรมแดนได 
   ตลาดประเภทท่ีสอง Secondary Labour Market  เปนตลาดลาง ซึ่งมีคาจาง สวัสดิการนอย
หรือดอยกวาประเภทแรก โดยเปนตลาดรองรับผูใชแรงงานระดับลางหรือผูมีการศึกษามีความรูไมสูงมาก 
บางครั้งเรียกงานประเภทนี้วางานใชแรงงานหรือใชกําลังกาย เรียกวา งาน 3 D คือ งานสกปรก (Dirty) 
งานอันตราย (Dangerous) และงานที่ยากลําบาก (Difficult) ซึ่งแรงงานตางดาวเขาไปทําเปนจํานวน   
มากดวย เชน งานกรรมกร งานกอสราง ขุดถนน สรางถนน และงานประมงทะเล เปนตน  
 2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการกําหนดคาจาง 
   ความหมายของคาจาง คําวา "คาจาง" ไดมีผูใหความหมายแตกตางกันไวหลายประการ อาทิ 
Robert ผูเชี่ยวชาญทางดานอุตสาหกรรมสัมพันธ ( industrial relations) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับคําวา 
"คาจาง" ไววา "คาจาง" (wage) หมายถึง สิ่งที่จายตอบแทนใหแกลูกจาง ซึ่งทํางานหรือใหบริการแก
นายจาง ซึ่งหมายความทางวิชาการไดครอบคลุมถึงผูที่ทํางานเปนผูบริหาร หรือผูใชวิชาชีพดวย แตบางทาน



 
การศึกษาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ไดใหขอคิดวา ควรจะเรียกคาตอบแทนดังกลาววา "เงินเดือน" (salary) ซึ่งปกติแลว คําวา "คาจาง" นี้จะจาย
ตอบแทนใหแกผูทํางานทั้งที่เปนผูไรฝมือ (Unskilled Labour) กึ่งฝมือ (Semiskilled Labour) และผูมี
ฝมือ (Skilled Labour) สําหรับสิ่งที่จายใหแกผูบริหารและผูใชวิชาชีพ (White-Collar Employees และ 
professionals) มักจะเรียกวาเงินเดือน ถาพิจารณาความหมายของคาจางในทางเศรษฐกิจอยางกวางๆ 
แลว คาจางก็คือ ผลตอบแทนที่เจาของทรัพยากรมนุษยไดรับเปนการแลกเปลี่ยนกับการที่เขาอนุญาตให
ผูผลิตเอาทรัพยากรมนุษยนั้นไปใช สําหรับความหมายกวางๆ เชนนี้ กําไรของผูประกอบการหรือผูดําเนิน
กิจการสวนตัวก็อาจถือรวมเปนคาจางไดดวยในแงที่พิจารณาไดวา กําไรดังกลาวเปนคาจางที่ผูประกอบการ
จายใหกับตนเองชดเชยคาเสียโอกาสที่ไมไดนําทรัพยากรมนุษยของเขาไปใชในทางอ่ืน อยางไรก็ตาม
โดยทั่วไปนั้น "คาจาง" จะถูกพิจารณาในความหมายที่แคบกวาความหมายขางตน คือคาจางจะถูกถือวาเปน
ผลตอบแทนตอแรงงานที่ทําการผลิตตามคําสั่งของผูอ่ืนหรือเปนผลตอบแทนตอการที่แรงงานใชเครื่องมือ 
เครื่องจักร ซึ่งเปนของนายจางไปในการผลิตสินคาและบริการใหกับนายจางนั้น 
   คาจางตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 พ.ศ. 2505 หมายถึง "เงินหรือเงินและสิ่งของที่
นายจางใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางานหรือจายใหโดยกําหนด
ตามผลงานที่ลูกจางทําให และหมายความรวมถึงเงินหรือเงินและสิ่งของที่จายใหในวันหยุด ซึ่งลูกจางไมได
ทํางานและในวันลาดวย ทั้งนี้ไมวาจะกําหนดคํานวณหรือจายเปนการตอบแทนวิธีอยางไร และไมวาจะ
เรียกชื่ออยางไร" จะเห็นไดวา คาจาง คือ ผลตอบแทนจากการใชแรงงานที่นายจางจายใหแกแรงงาน ซึ่ง
ผลตอบแทนที่แรงงานไดรับนี้อาจเปนเงินตราหรือสินคาและบริการที่มีมูลคาเปนเงินได สําหรับคาจางที่เปน
สินคาและบริการอาจไดแก ขาว ทองคํา ฯลฯ ตามกฎหมายไทยนั้นกําหนดไววาในกรณีที่ตกลงจายคาจาง
เปนเงินแลวจะเปลี่ยนเปนจายบัตรหรือสิ่งของแทนไมได 
 2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรและผลกระทบตอแรงงานภาคเกษตร 
   ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรอยางชัดเจนในชวงทศวรรษที่ผานมา โดยมี
อัตราเกิดลดลงอยางตอเนื่อง ทําใหกําลังแรงงานเขาสูตลาดปหนึ่งๆ ประมาณ 700 ,000 คนเทานั้น 
ขณะเดียวกัน ผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป กลับเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว ในป 2553 มีผูสูงอายุประมาณ  
8 ลานคน อีก 3 ปขางหนาคือ ป 2558 ก็จะเพ่ิมเปนจํานวนประมาณ 9.5 ลานคน คิดเปนรอยละ 14.0 
ของจํานวนประชากร 96 ลานคน ซึ่งตามมาตรฐานสากลนับวาเขาสูสังคมวัยชราแลว ในภาวะเชนนี้กําลัง
แรงงานหรือคนที่ทํางานได 1 คน ตองเลี้ยงดูคนประมาณ 2 คน คือ เลี้ยงดูตัวเองและคนอ่ืนๆ อีก 1 คน แต
ขณะนี้ กําลังแรงงาน 1 คน สวนใหญไมวาจะเปนกําลังแรงงานในระบบหรือนอกระบบ ลําพังจะเลี้ยงตัวเอง
ก็ยากลําบาก จึงมีความจําเปนที่กําลังแรงงาน 1 คน จะตองมีรายไดสูงขึ้นเพียงพอที่จะดูแลคน 2 คน และ
เปนภาพที่สะทอนใหเห็นการดํารงชีพของแรงงานและครอบครัวของแรงงานในระบบเศรษฐกิจทวิลักษณ   
ที่นําโดยการคาและอุตสาหกรรม แตยังคงมีภาคเกษตรขนาดใหญโดย มีกําลังแรงงานอยูในภาคเกษตรถึง
รอยละ 40 ทําใหเกิดลักษณะ 1 ครัวเรือน 2 วิถียังชีพ คือ คนรุนพอ แม ปูยา ตายาย ยังคงอยูในภาคเกษตร 
แตเยาวชน คนหนุมสาวสวนใหญหรือเกือบทั้งหมดอยูในภาคการคาและอุตสาหกรรม ครัวเรือนเกษตรกร
ปจจุบันพ่ึงรายไดจากนอกภาคเกษตรมากกวารายไดจากภาคเกษตร เชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครัวเรือนมีรายไดจากภาคเกษตรของตนเองประมาณรอยละ 24.0 รายไดนอกภาคเกษตรสูงถึงรอยละ 76.0 
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ซึ่งรายไดนอกภาคเกษตรที่สําคัญ คือ เงินที่ลูกหลานสงไปให ดังนั้นการที่ลูกจางมีรายไดมากขึ้น จึงทําให
รายไดของครอบครัวเกษตรกรเพ่ิมขึ้นดวย 
 2.2.4 แนวคิดเกี่ยวกับปญหาการขาดแคลนแรงงาน 

ในชวงเศรษฐกิจกําลังฟนตัว (ป 2553 -2555) ประเทศไทยยิ่งตองการแรงงานมากขึ้น 
โดยเฉพาะเมื่อเศรษฐกิจไทยจะกลับมาขยายตัวเปนบวกรอยละ 3.5 ตอป (อยูในชวงรอยละ 3.0–4.0 ตอป) 
โดยมีแรงสงทางเศรษฐกิจที่ฟนตัวชัดเจนในชวงทายป 2552 ซึ่งดูไดจากอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจใน  
ไตรมาส 4 ที่เรงขึ้นมาบวกอยางรวดเร็วที่รอยละ 5.8 ตอป อัตราการใชกําลังการผลิตที่กลับขึ้นมาอยาง
รวดเร็วเหนือระดับ 60 ดวยแรงสงจากเศรษฐกิจประเทศคูคา และแรงสงเชิงนโยบายของทางการตอเนื่องไป
ยังป 2553 จากการใชจายของภาครัฐผานแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ซึ่งจะมีสวนชวยใหการใชจาย
ภาคเอกชนกลับมาฟนตัวขึ้นในป 2553 จึงจําเปนตองมีการจางงานจํานวนมาก ทั้งในภาคการเกษตร ภาค
การผลิต และภาคบริการ ดังนั้น เศรษฐกิจไทยที่มีการวางงานเพียง 4 แสนคนในป 2552 จะมีแรงงาน
เพียงพอหรือไม ซึ่งยังไมนับรวมถึงการยายแรงงานขามภาคเศรษฐกิจ และยายขามอุตสาหกรรมที่มีลักษณะ
การผลิตที่ใกลเคียงกัน สถานการณแรงงานขณะนี้จึงเขาขาย“วิกฤติการขาดแคลนแรงงาน”มากกวา“วิกฤติ
การวางงาน” จากภาพที่ 1 วิเคราะหไดวา ในป 2552 มีการจางงานในภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรม 
กอสราง โรงแรมและภัตตาคาร คมนาคมขนสง และคาปลีก รวม 32.2 ลานคน จากการจางงานทั้งหมด 
37.7 ลานคนหรือคิดเปนสัดสวนที่สูงถึงรอยละ 85.3 และหากในป 2553-2555 เศรษฐกิจฟนฟูตัวไดรอยละ 
4-5 ตอป จะสงผลใหเศรษฐกิจ 6 สาขาหลักมีความตองการแรงงานมากขึ้น  

ภาพที่ 1 ความสัมพันธของการจางงานกับ Real GDP รายสาขา 
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ไดใหขอคิดวา ควรจะเรียกคาตอบแทนดังกลาววา "เงินเดือน" (salary) ซึ่งปกติแลว คําวา "คาจาง" นี้จะจาย
ตอบแทนใหแกผูทํางานทั้งที่เปนผูไรฝมือ (Unskilled Labour) กึ่งฝมือ (Semiskilled Labour) และผูมี
ฝมือ (Skilled Labour) สําหรับสิ่งที่จายใหแกผูบริหารและผูใชวิชาชีพ (White-Collar Employees และ 
professionals) มักจะเรียกวาเงินเดือน ถาพิจารณาความหมายของคาจางในทางเศรษฐกิจอยางกวางๆ 
แลว คาจางก็คือ ผลตอบแทนที่เจาของทรัพยากรมนุษยไดรับเปนการแลกเปลี่ยนกับการที่เขาอนุญาตให
ผูผลิตเอาทรัพยากรมนุษยนั้นไปใช สําหรับความหมายกวางๆ เชนนี้ กําไรของผูประกอบการหรือผูดําเนิน
กิจการสวนตัวก็อาจถือรวมเปนคาจางไดดวยในแงที่พิจารณาไดวา กําไรดังกลาวเปนคาจางที่ผูประกอบการ
จายใหกับตนเองชดเชยคาเสียโอกาสที่ไมไดนําทรัพยากรมนุษยของเขาไปใชในทางอ่ืน อยางไรก็ตาม
โดยทั่วไปนั้น "คาจาง" จะถูกพิจารณาในความหมายที่แคบกวาความหมายขางตน คือคาจางจะถูกถือวาเปน
ผลตอบแทนตอแรงงานที่ทําการผลิตตามคําสั่งของผูอ่ืนหรือเปนผลตอบแทนตอการที่แรงงานใชเครื่องมือ 
เครื่องจักร ซึ่งเปนของนายจางไปในการผลิตสินคาและบริการใหกับนายจางนั้น 
   คาจางตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 พ.ศ. 2505 หมายถึง "เงินหรือเงินและสิ่งของที่
นายจางใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางานหรือจายใหโดยกําหนด
ตามผลงานที่ลูกจางทําให และหมายความรวมถึงเงินหรือเงินและสิ่งของที่จายใหในวันหยุด ซึ่งลูกจางไมได
ทํางานและในวันลาดวย ทั้งนี้ไมวาจะกําหนดคํานวณหรือจายเปนการตอบแทนวิธีอยางไร และไมวาจะ
เรียกชื่ออยางไร" จะเห็นไดวา คาจาง คือ ผลตอบแทนจากการใชแรงงานที่นายจางจายใหแกแรงงาน ซึ่ง
ผลตอบแทนที่แรงงานไดรับนี้อาจเปนเงินตราหรือสินคาและบริการที่มีมูลคาเปนเงินได สําหรับคาจางที่เปน
สินคาและบริการอาจไดแก ขาว ทองคํา ฯลฯ ตามกฎหมายไทยนั้นกําหนดไววาในกรณีที่ตกลงจายคาจาง
เปนเงินแลวจะเปลี่ยนเปนจายบัตรหรือสิ่งของแทนไมได 
 2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรและผลกระทบตอแรงงานภาคเกษตร 
   ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรอยางชัดเจนในชวงทศวรรษที่ผานมา โดยมี
อัตราเกิดลดลงอยางตอเนื่อง ทําใหกําลังแรงงานเขาสูตลาดปหนึ่งๆ ประมาณ 700 ,000 คนเทานั้น 
ขณะเดียวกัน ผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป กลับเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว ในป 2553 มีผูสูงอายุประมาณ  
8 ลานคน อีก 3 ปขางหนาคือ ป 2558 ก็จะเพ่ิมเปนจํานวนประมาณ 9.5 ลานคน คิดเปนรอยละ 14.0 
ของจํานวนประชากร 96 ลานคน ซึ่งตามมาตรฐานสากลนับวาเขาสูสังคมวัยชราแลว ในภาวะเชนนี้กําลัง
แรงงานหรือคนที่ทํางานได 1 คน ตองเลี้ยงดูคนประมาณ 2 คน คือ เลี้ยงดูตัวเองและคนอ่ืนๆ อีก 1 คน แต
ขณะนี้ กําลังแรงงาน 1 คน สวนใหญไมวาจะเปนกําลังแรงงานในระบบหรือนอกระบบ ลําพังจะเลี้ยงตัวเอง
ก็ยากลําบาก จึงมีความจําเปนที่กําลังแรงงาน 1 คน จะตองมีรายไดสูงขึ้นเพียงพอที่จะดูแลคน 2 คน และ
เปนภาพที่สะทอนใหเห็นการดํารงชีพของแรงงานและครอบครัวของแรงงานในระบบเศรษฐกิจทวิลักษณ   
ที่นําโดยการคาและอุตสาหกรรม แตยังคงมีภาคเกษตรขนาดใหญโดย มีกําลังแรงงานอยูในภาคเกษตรถึง
รอยละ 40 ทําใหเกิดลักษณะ 1 ครัวเรือน 2 วิถียังชีพ คือ คนรุนพอ แม ปูยา ตายาย ยังคงอยูในภาคเกษตร 
แตเยาวชน คนหนุมสาวสวนใหญหรือเกือบทั้งหมดอยูในภาคการคาและอุตสาหกรรม ครัวเรือนเกษตรกร
ปจจุบันพ่ึงรายไดจากนอกภาคเกษตรมากกวารายไดจากภาคเกษตร เชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครัวเรือนมีรายไดจากภาคเกษตรของตนเองประมาณรอยละ 24.0 รายไดนอกภาคเกษตรสูงถึงรอยละ 76.0 
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ซึ่งรายไดนอกภาคเกษตรที่สําคัญ คือ เงินที่ลูกหลานสงไปให ดังนั้นการที่ลูกจางมีรายไดมากขึ้น จึงทําให
รายไดของครอบครัวเกษตรกรเพ่ิมขึ้นดวย 
 2.2.4 แนวคิดเกี่ยวกับปญหาการขาดแคลนแรงงาน 

ในชวงเศรษฐกิจกําลังฟนตัว (ป 2553 -2555) ประเทศไทยยิ่งตองการแรงงานมากขึ้น 
โดยเฉพาะเมื่อเศรษฐกิจไทยจะกลับมาขยายตัวเปนบวกรอยละ 3.5 ตอป (อยูในชวงรอยละ 3.0–4.0 ตอป) 
โดยมีแรงสงทางเศรษฐกิจที่ฟนตัวชัดเจนในชวงทายป 2552 ซึ่งดูไดจากอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจใน  
ไตรมาส 4 ที่เรงขึ้นมาบวกอยางรวดเร็วที่รอยละ 5.8 ตอป อัตราการใชกําลังการผลิตที่กลับขึ้นมาอยาง
รวดเร็วเหนือระดับ 60 ดวยแรงสงจากเศรษฐกิจประเทศคูคา และแรงสงเชิงนโยบายของทางการตอเนื่องไป
ยังป 2553 จากการใชจายของภาครัฐผานแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ซึ่งจะมีสวนชวยใหการใชจาย
ภาคเอกชนกลับมาฟนตัวขึ้นในป 2553 จึงจําเปนตองมีการจางงานจํานวนมาก ทั้งในภาคการเกษตร ภาค
การผลิต และภาคบริการ ดังนั้น เศรษฐกิจไทยที่มีการวางงานเพียง 4 แสนคนในป 2552 จะมีแรงงาน
เพียงพอหรือไม ซึ่งยังไมนับรวมถึงการยายแรงงานขามภาคเศรษฐกิจ และยายขามอุตสาหกรรมที่มีลักษณะ
การผลิตที่ใกลเคียงกัน สถานการณแรงงานขณะนี้จึงเขาขาย“วิกฤติการขาดแคลนแรงงาน”มากกวา“วิกฤติ
การวางงาน” จากภาพที่ 1 วิเคราะหไดวา ในป 2552 มีการจางงานในภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรม 
กอสราง โรงแรมและภัตตาคาร คมนาคมขนสง และคาปลีก รวม 32.2 ลานคน จากการจางงานทั้งหมด 
37.7 ลานคนหรือคิดเปนสัดสวนที่สูงถึงรอยละ 85.3 และหากในป 2553-2555 เศรษฐกิจฟนฟูตัวไดรอยละ 
4-5 ตอป จะสงผลใหเศรษฐกิจ 6 สาขาหลักมีความตองการแรงงานมากขึ้น  
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จากภาพที่ 1 จะเห็นวา จํานวนการจางงานในสาขาเศรษฐกิจทั้ง 6 สาขา มีคาสหสัมพันธสูงมากกับ 
Real GDP สาขาเศรษฐกิจ โดยภาคบริการโรงแรมภัตตาคาร คาสงปลีก และคมนาคมขนสง ใหคา
สหสัมพันธ 0.9193 0.9131 และ 0.8551 ตามลําดับ ภาคอุตสาหกรรมใหคาสหสัมพันธ 0.8933 ในขณะที่
ภาคบริการกอสรางและภาคเกษตร มีคาสหสัมพันธ 0.7888 และ 0.7258 ตามลําดับ สะทอนวาการจาง
งานในแตละสาขาเศรษฐกิจที่อาจจะเพ่ิมไดอยางจํากัดในอนาคต ยอมสงผลตอระดับ Real GDP ในสาขา
นั้นๆ ใหเพิ่มขึ้นระดับที่จํากัดในอนาคตดวย 
 2.2.5 แนวคิดอาชีวศึกษากับคุณภาพแรงงาน  
 2.2.5.1 การศึกษากับคุณภาพฝมือแรงงาน ระดับการศึกษานับวามีความสําคัญอยางยิ่งตอ
คุณภาพฝมือแรงงานหลายทศวรรษที่ผานมา การศึกษาภาคบังคับของประเทศกําหนดไวที่ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 ตอมาขยับขึ้นเปนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนที่จะกําหนดใหเปนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในปจจุบัน 
จากการกําหนดใหการศึกษาภาคบังคับคือระดับมัธยมศึกษาตอนตนทําใหแรงงานไทยสวนใหญในภาพรวม
ทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมจบชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เมื่อพิจารณาถึงการกระจายของจํานวน
แรงงานที่จําแนกตามระดับการศึกษา อาทิ ระดับประถมศึกษาและต่ํากวา ระดับมัธยมศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ที่จําแนกตามภาคการผลิตเปนภาคเกษตรกรรมกับภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ พบวา ในปจจุบันแรงงานในภาคเกษตรกรรมสวนใหญเปนผูจบชั้นประถมศึกษาและต่ํากวา
เชนเดียวกับแรงงานที่ทํางานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ดังนั้นหากพิจารณาถึงแนวทางในการยกฐานะ
ฝมือแรงงานพรอมที่จะกาวไปสูการเปนอุตสาหกรรมที่มากขึ้น  เพ่ือใหประเทศเปนศูนยรวมการผลิต         
ที่หลากหลาย จึงมีความสําคัญและจําเปนตองจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับฐานะฝมือแรงงานใหสูงมากขึ้น โดย
เนนที่การเพ่ิมคุณภาพทางการผลิต เพราะในการแขงขันทางเศรษฐกิจฝมือและคุณภาพแรงงานจะนําไปสู
ความเชื่อถือของผลิตภัณฑที่ผลิตได  

เมื่อพิจารณาถึงจํานวนแรงงานในปจจุบันและคาดการณไปในอนาคตจะพบวากําลังแรงงาน     
ในกลุมชางฝมือระดับกลางโดยเฉพาะผูเรียนจบระดับอาชีวศึกษาและอนุปริญญาทางดานชาง วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มีแนวโนมไมเพียงพอตอความตองการของกําลังการผลิตในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม
และบริการเพราะผูจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจะนิยมเรียนตอในสายสามัญมากขึ้น เพ่ือพัฒนาสู
ระดับอุดมศึกษา แนวโนมของผูเรียนจบในระดับปริญญาตรีจะมีมากขึ้น ขณะที่จํานวนของผูจบการศึกษา
สายอาชีวศึกษาจะลดลงอยางตอเนื่องและจํานวนผูจบการศึกษาในระดับอนุปริญญาจะมีการเปลี่ยนแปลง
นอยมาก ซึ่งจากปรัชญาทางการศึกษาเมื่อประชากรมีความรูมากขึ้นจะนําไปสูการพัฒนาประเทศดาน
เศรษฐกิจและสังคมดีข้ึนเพราะการศึกษามีสหสัมพันธในทางบวกกับฝมือแรงงาน  

ดังนั้นเพ่ือเปนการปรับฐานทางสังคมในระดับฝมือแรงงานใหมีผลิตภาพมากขึ้น  จึงมีความสําคัญ
และจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเนนผลิตผูจบการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอนุปริญญาในสายชาง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพราะจากการประมาณกําลังแรงงานไทยผูมีอายุระหวาง 15-59 ป ระหวางป 
พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2558 ที่ใชขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรทั่วราชอาณาจักร รอบที่ 3 
ของสํานักงานสถิติแหงชาติพบวาในหมวดการทํางานนอกภาคเกษตรกรรมจํานวนแรงงานในสาย
มัธยมศึกษาจะเพ่ิมข้ึนในระดับที่สูงขึ้นเพราะเปลี่ยนแปลงไปตามชั้นการศึกษาภาคบังคับที่รัฐบาลกําหนดไว 
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ขณะเดียวกันแรงงานผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาจะยังคงเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง เพราะปจจุบันมีการเปด
โอกาสทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาใหเขาถึงกลุมประชากรผูสนใจในสาขาวิชานี้มากขึ้น ในระยะยาว
จํานวนแรงงานในสายอาชีวศึกษาจะเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วโดยเฉพาะตั้งแต ป พ.ศ. 2550 เปนตนไป ขณะที่
จํานวนแรงงานของผูจบในระดับปริญญาตรีจะเพ่ิมข้ึนอยางชาๆ  

เมื่อพิจารณาถึงจํานวนแรงงานในภาคเกษตรกรรมจะพบวาปจจุบันมีแรงงานผูจบการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาและต่ํากวาอยูในภาคเกษตรกรรมเปนจํานวนมาก และคาดวาหลังจากป พ.ศ. 2548 
เปนตนไปจะเพ่ิมมากข้ึน ทําใหผูที่มีการศึกษาในระดับนี้กลับเขาสูการทํางานภาคเกษตรกรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
เกิดจากการสงเสริมกิจกรรมภาคการเกษตรอยางตอเนื่องของรัฐบาลที่เนนการใชประโยชนจากที่ดินเพื่อ
การเกษตร ในอนาคตแรงงานในภาคเกษตรจะเปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามากขึ้นและจะเพ่ิมขึ้น
อยางรวดเร็ว คาดวาเปนผลมาจากการที่รัฐบาลไดขยายการศึกษาภาคบังคับเปนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งตั้งแต
ป พ.ศ. 2550 เปนตนไป พบวามีจํานวนแรงงานที่จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาทํางานในภาคเกษตรกรรม
เพ่ิมขึ้นตามลําดับ จากเหตุผลและความสําคัญของคุณภาพฝมือแรงงานระดับกลางที่เปนผูชํานาญทางดาน
ชาง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จะมีบทบาทอยางมากในภาคการผลิตทั้งในภาคอุตสาหกรรม บริการ 
และภาคเกษตรกรรม อีกทั้งจะเปนการแสดงถึงศักยภาพของฝมือแรงงานไทยอันจะนําไปสูผลิตภาพที่สูง
เพราะจากการสํารวจสภาวการณทํางานของประชากรนับตั้งแตป พ.ศ. 2539 ที่ผานมาในทุกไตรมาส จะ
พบวา ผลรวมรอยละของแรงงานที่ทํางานสวนตัวกับทํางานใหครอบครัวโดยไมไดรับคาจางมีสัดสวนสูงที่สุด 
เมื่อเปรียบเทียบกับการเปนนายจาง การรับราชการ และลูกจางเอกชน 

2.2.5.2 แนวทางสงเสริมการเรียนอาชีวศึกษาและการพัฒนาฝมือแรงงาน สังคมไทยเปนสังคม
อารยธรรมตะวันออกที่ใหความสําคัญกับชนชั้น คนที่เชื่อวาตนเองเรียนเกงและครอบครัวมีฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมดีจะมีความมุงมั่นเพ่ือเรียนตอในสายสามัญ อาทิ สายวิทยาศาสตรและสายศิลปศาสตร 
เพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย คาดหวังวาจะเปน “เจาคนนายคน” เพราะงานในระบบราชการและ
รัฐวิสาหกิจไดรับการยกยองวาเปนงานที่มีความมั่นคงในรายได ตําแหนงหนาที่การงานไดรับการพัฒนา
อยางตอเนื่อง ภาวะเสี่ยงจะต่ํากวาภาคเอกชนที่มีตําแหนงงานเปนลูกจาง ขณะที่เยาวชนบางกลุมมีความคิด
วาเรียนไมเกง ไมมีความถนัดสายวิชาการ ประกอบกับครอบครัวไมมีความพรอมที่จะสนับสนุนใหเรียนขั้น
มหาวิทยาลัย เมื่อจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนจึงศึกษาตอในสายอาชีวศึกษาเนื่องจากเปน
วิชาชีพ คาดหวังวาการเรียนคงไมยาก มีการฝกปฏิบัติ ไมมีการทองจํา สามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ชอบเพ่ือ
นําไปประกอบอาชีพ ดังนั้นจึงเกิดคํากลาวที่เปนการแบงชั้นทางสังคมดานการศึกษาวา “เด็กเกงเรียนสาย
สามัญและสังคม เด็กไมเกงเรียนสายอาชีวศึกษา ชางและเทคโนโลยี” ซึ่งในความเปนจริง สายอาชีวศึกษา 
หมายถึง การเรียนวิชาดานชาง เทคโนโลยี การประดิษฐและการดัดแปลง ฯลฯ ลวนเปนวิชาการที่เกี่ยวของ
กับดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางแทจริง เมื่อพิจารณาความประสงคของผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนเพ่ือเรียนตอสายอาชีวศึกษาที่เปนสายการผลิตชางฝมือระดับกลางยังพบวามีความ
ตองการสูง ทั้งดานประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
ประกาศนียบัตรดานเทคโนโลยี(ปวท.) จะพบวาจํานวนผูสนใจสมัครเรียนในสาขาเหลานี้เพ่ิมขึ้น ในขณะที่
จํานวนรับเขาเรียนไมเปลี่ยนแปลงและมีจํากัด เนื่องจากสถาบันผูจัดการศึกษา อาทิ สถาบันเทคโนโลยีราช



  
การศึกษาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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จากภาพที่ 1 จะเห็นวา จํานวนการจางงานในสาขาเศรษฐกิจทั้ง 6 สาขา มีคาสหสัมพันธสูงมากกับ 
Real GDP สาขาเศรษฐกิจ โดยภาคบริการโรงแรมภัตตาคาร คาสงปลีก และคมนาคมขนสง ใหคา
สหสัมพันธ 0.9193 0.9131 และ 0.8551 ตามลําดับ ภาคอุตสาหกรรมใหคาสหสัมพันธ 0.8933 ในขณะที่
ภาคบริการกอสรางและภาคเกษตร มีคาสหสัมพันธ 0.7888 และ 0.7258 ตามลําดับ สะทอนวาการจาง
งานในแตละสาขาเศรษฐกิจที่อาจจะเพ่ิมไดอยางจํากัดในอนาคต ยอมสงผลตอระดับ Real GDP ในสาขา
นั้นๆ ใหเพิ่มขึ้นระดับที่จํากัดในอนาคตดวย 
 2.2.5 แนวคิดอาชีวศึกษากับคุณภาพแรงงาน  
 2.2.5.1 การศึกษากับคุณภาพฝมือแรงงาน ระดับการศึกษานับวามีความสําคัญอยางยิ่งตอ
คุณภาพฝมือแรงงานหลายทศวรรษที่ผานมา การศึกษาภาคบังคับของประเทศกําหนดไวที่ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 ตอมาขยับขึ้นเปนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนที่จะกําหนดใหเปนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในปจจุบัน 
จากการกําหนดใหการศึกษาภาคบังคับคือระดับมัธยมศึกษาตอนตนทําใหแรงงานไทยสวนใหญในภาพรวม
ทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมจบชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เมื่อพิจารณาถึงการกระจายของจํานวน
แรงงานที่จําแนกตามระดับการศึกษา อาทิ ระดับประถมศึกษาและต่ํากวา ระดับมัธยมศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ที่จําแนกตามภาคการผลิตเปนภาคเกษตรกรรมกับภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ พบวา ในปจจุบันแรงงานในภาคเกษตรกรรมสวนใหญเปนผูจบชั้นประถมศึกษาและต่ํากวา
เชนเดียวกับแรงงานที่ทํางานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ดังนั้นหากพิจารณาถึงแนวทางในการยกฐานะ
ฝมือแรงงานพรอมที่จะกาวไปสูการเปนอุตสาหกรรมที่มากขึ้น  เพ่ือใหประเทศเปนศูนยรวมการผลิต         
ที่หลากหลาย จึงมีความสําคัญและจําเปนตองจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับฐานะฝมือแรงงานใหสูงมากขึ้น โดย
เนนที่การเพ่ิมคุณภาพทางการผลิต เพราะในการแขงขันทางเศรษฐกิจฝมือและคุณภาพแรงงานจะนําไปสู
ความเชื่อถือของผลิตภัณฑที่ผลิตได  

เมื่อพิจารณาถึงจํานวนแรงงานในปจจุบันและคาดการณไปในอนาคตจะพบวากําลังแรงงาน     
ในกลุมชางฝมือระดับกลางโดยเฉพาะผูเรียนจบระดับอาชีวศึกษาและอนุปริญญาทางดานชาง วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มีแนวโนมไมเพียงพอตอความตองการของกําลังการผลิตในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม
และบริการเพราะผูจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจะนิยมเรียนตอในสายสามัญมากขึ้น เพ่ือพัฒนาสู
ระดับอุดมศึกษา แนวโนมของผูเรียนจบในระดับปริญญาตรีจะมีมากขึ้น ขณะที่จํานวนของผูจบการศึกษา
สายอาชีวศึกษาจะลดลงอยางตอเนื่องและจํานวนผูจบการศึกษาในระดับอนุปริญญาจะมีการเปลี่ยนแปลง
นอยมาก ซึ่งจากปรัชญาทางการศึกษาเมื่อประชากรมีความรูมากขึ้นจะนําไปสูการพัฒนาประเทศดาน
เศรษฐกิจและสังคมดีข้ึนเพราะการศึกษามีสหสัมพันธในทางบวกกับฝมือแรงงาน  

ดังนั้นเพ่ือเปนการปรับฐานทางสังคมในระดับฝมือแรงงานใหมีผลิตภาพมากขึ้น  จึงมีความสําคัญ
และจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเนนผลิตผูจบการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอนุปริญญาในสายชาง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพราะจากการประมาณกําลังแรงงานไทยผูมีอายุระหวาง 15-59 ป ระหวางป 
พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2558 ที่ใชขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรทั่วราชอาณาจักร รอบที่ 3 
ของสํานักงานสถิติแหงชาติพบวาในหมวดการทํางานนอกภาคเกษตรกรรมจํานวนแรงงานในสาย
มัธยมศึกษาจะเพ่ิมข้ึนในระดับที่สูงขึ้นเพราะเปลี่ยนแปลงไปตามชั้นการศึกษาภาคบังคับที่รัฐบาลกําหนดไว 
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ขณะเดียวกันแรงงานผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาจะยังคงเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง เพราะปจจุบันมีการเปด
โอกาสทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาใหเขาถึงกลุมประชากรผูสนใจในสาขาวิชานี้มากขึ้น ในระยะยาว
จํานวนแรงงานในสายอาชีวศึกษาจะเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วโดยเฉพาะตั้งแต ป พ.ศ. 2550 เปนตนไป ขณะที่
จํานวนแรงงานของผูจบในระดับปริญญาตรีจะเพ่ิมข้ึนอยางชาๆ  

เมื่อพิจารณาถึงจํานวนแรงงานในภาคเกษตรกรรมจะพบวาปจจุบันมีแรงงานผูจบการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาและต่ํากวาอยูในภาคเกษตรกรรมเปนจํานวนมาก และคาดวาหลังจากป พ.ศ. 2548 
เปนตนไปจะเพ่ิมมากข้ึน ทําใหผูที่มีการศึกษาในระดับนี้กลับเขาสูการทํางานภาคเกษตรกรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
เกิดจากการสงเสริมกิจกรรมภาคการเกษตรอยางตอเนื่องของรัฐบาลที่เนนการใชประโยชนจากที่ดินเพื่อ
การเกษตร ในอนาคตแรงงานในภาคเกษตรจะเปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามากขึ้นและจะเพ่ิมขึ้น
อยางรวดเร็ว คาดวาเปนผลมาจากการที่รัฐบาลไดขยายการศึกษาภาคบังคับเปนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งตั้งแต
ป พ.ศ. 2550 เปนตนไป พบวามีจํานวนแรงงานที่จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาทํางานในภาคเกษตรกรรม
เพ่ิมขึ้นตามลําดับ จากเหตุผลและความสําคัญของคุณภาพฝมือแรงงานระดับกลางที่เปนผูชํานาญทางดาน
ชาง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จะมีบทบาทอยางมากในภาคการผลิตทั้งในภาคอุตสาหกรรม บริการ 
และภาคเกษตรกรรม อีกทั้งจะเปนการแสดงถึงศักยภาพของฝมือแรงงานไทยอันจะนําไปสูผลิตภาพที่สูง
เพราะจากการสํารวจสภาวการณทํางานของประชากรนับตั้งแตป พ.ศ. 2539 ที่ผานมาในทุกไตรมาส จะ
พบวา ผลรวมรอยละของแรงงานที่ทํางานสวนตัวกับทํางานใหครอบครัวโดยไมไดรับคาจางมีสัดสวนสูงที่สุด 
เมื่อเปรียบเทียบกับการเปนนายจาง การรับราชการ และลูกจางเอกชน 

2.2.5.2 แนวทางสงเสริมการเรียนอาชีวศึกษาและการพัฒนาฝมือแรงงาน สังคมไทยเปนสังคม
อารยธรรมตะวันออกที่ใหความสําคัญกับชนชั้น คนที่เชื่อวาตนเองเรียนเกงและครอบครัวมีฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมดีจะมีความมุงมั่นเพ่ือเรียนตอในสายสามัญ อาทิ สายวิทยาศาสตรและสายศิลปศาสตร 
เพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย คาดหวังวาจะเปน “เจาคนนายคน” เพราะงานในระบบราชการและ
รัฐวิสาหกิจไดรับการยกยองวาเปนงานที่มีความมั่นคงในรายได ตําแหนงหนาที่การงานไดรับการพัฒนา
อยางตอเนื่อง ภาวะเสี่ยงจะต่ํากวาภาคเอกชนที่มีตําแหนงงานเปนลูกจาง ขณะที่เยาวชนบางกลุมมีความคิด
วาเรียนไมเกง ไมมีความถนัดสายวิชาการ ประกอบกับครอบครัวไมมีความพรอมที่จะสนับสนุนใหเรียนขั้น
มหาวิทยาลัย เมื่อจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนจึงศึกษาตอในสายอาชีวศึกษาเนื่องจากเปน
วิชาชีพ คาดหวังวาการเรียนคงไมยาก มีการฝกปฏิบัติ ไมมีการทองจํา สามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ชอบเพ่ือ
นําไปประกอบอาชีพ ดังนั้นจึงเกิดคํากลาวที่เปนการแบงชั้นทางสังคมดานการศึกษาวา “เด็กเกงเรียนสาย
สามัญและสังคม เด็กไมเกงเรียนสายอาชีวศึกษา ชางและเทคโนโลยี” ซึ่งในความเปนจริง สายอาชีวศึกษา 
หมายถึง การเรียนวิชาดานชาง เทคโนโลยี การประดิษฐและการดัดแปลง ฯลฯ ลวนเปนวิชาการที่เกี่ยวของ
กับดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางแทจริง เมื่อพิจารณาความประสงคของผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนเพ่ือเรียนตอสายอาชีวศึกษาที่เปนสายการผลิตชางฝมือระดับกลางยังพบวามีความ
ตองการสูง ทั้งดานประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
ประกาศนียบัตรดานเทคโนโลยี(ปวท.) จะพบวาจํานวนผูสนใจสมัครเรียนในสาขาเหลานี้เพ่ิมขึ้น ในขณะที่
จํานวนรับเขาเรียนไมเปลี่ยนแปลงและมีจํากัด เนื่องจากสถาบันผูจัดการศึกษา อาทิ สถาบันเทคโนโลยีราช



 
การศึกษาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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มงคล วิทยาลัยอาชีวศึกษา สถาบันการศึกษาของเอกชนไมสามารถรับไดทั้งหมด เพราะคํานึงถึง
ประสิทธิภาพในดานการเรียนการสอนที่เนนสัดสวนของครูตอนักเรียน และมาตรฐานในฝมือ ตลอดจน
ความพรอมของอุปกรณ จึงคาดวาจํานวนผูที่สมัครเรียนสายอาชีวศึกษาในอนาคตอาจลดลงเนื่องจาก
ขอจํากัดดังกลาว หากสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงคาดวาจะเปนสาเหตุสําคัญสาเหตุหนึ่งที่จะนําไปสูปญหาการขาด
แคลนแรงงานมีฝมือในระดับกลาง 

2.2.5.3 คานิยมในการประกอบอาชีพของสังคมไทย เกียรติยศและชื่อเสียงนับวามีความสําคัญ
กับคนทุกคน การใหความสําคัญกับการเลื่อนชั้นทางสังคม นับวาเปนสิ่งสําคัญกับการวางแผนพัฒนาฝมือ
ของนักวิทยาศาสตรและนักเทคโนโลยีอยางมาก ดังนั้นควรเปดโอกาสใหผูเรียนในสายอาชีวศึกษาไดเลื่อน
ฐานะทางการศึกษาตลอดไปเพราะความชํานาญและทักษะในการทํางานที่เพ่ิมขึ้นจากการปฏิบัติงานและ
ฝกอบรมจะเกี่ยวของกับคาจาง แตฐานะทางวิชาการที่หมายถึงวุฒิทางการศึกษา หมายถึงความภาคภูมิใจ
ในเกียรติทางการศึกษา ยุทธวิธีสําคัญที่จะสนับสนุนใหเยาวชนเลือกเรียนสายอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้นอีกคือ การ
เปดโอกาสใหมีการเรียนตอจนถึงชั้นสูงสุดในลักษณะการศึกษาตอเนื่องและไดวุฒิบัตรไปตลอดชีวิต  
หลักการนี้พบในประเทศอุตสาหกรรมชั้นนํา อาทิ เยอรมัน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เนเธอรแลนด ฯลฯ 
จึงควรมีแนวทางในการเปดโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องโดยวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยตางๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนควรสนับสนุนการศึกษาแบบตอเนื่องเพ่ือนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต  (Life Long Learning: 
LLL) ซึ่งจะกอใหเกิดความมั่นใจในเกียรติยศทางวิชาการและระดับการศึกษาของผูมีความเชี่ยวชาญ        
ในทักษะฝมือนั้นๆ เปนการเพ่ิมทักษะและศักยภาพใหแกแรงงานอยางตอเนื่อง เพ่ือชวยใหคนเรียนไมเกง 
ในสายสามัญ ไดเรียนเกงและเรียนไดถูกทางในสายอาชีพที่ดีที่สุด นอกจากนี้ยังชวยใหคนเรียนเกงแตขัดสน
ในดานเศรษฐกิจ สามารถเปนนักคิด นักดัดแปลงและนักประดิษฐได อีกทั้งยังชวยลดชองวางของความไม
เทาเทียมกันในดานเศรษฐกิจและสังคมเพราะการศึกษาทําใหคนเสมอภาคกันมากขึ้น แตปญหาของ
ประเทศกําลังพัฒนาคือตนทุนการผลิตที่สูง ทั้งโรงงาน เครื่องมือและอุปกรณ เพราะสิ่งเหลานี้ไมไดประดิษฐ
เอง และไมมีใบอนุญาตใหสรางอุปกรณที่คนอ่ืนคิดคนมากอน ดังนั้นเพ่ือใหผูเรียนมีทักษะสูงพรอมกับ
พัฒนาการของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นักวิจัยในมหาวิทยาลัยของประเทศกําลังพัฒนาตองเปนผู
คนควาและประดิษฐ พรอมกับเปนพ่ีเลี้ยงควบคูไปกับการเรียนของนักเรียนสายอาชีวศึกษา สิ่งเหลานี้จะ
ชวยใหผูเรียนมีความมั่นใจในดานคุณภาพของความรูมากขึ้น โดยควรเนนไปที่การใชหลักการกระจาย
อํานาจทางการจัดการศึกษาใหแกองคกรปกครองทองถิ่น เพราะการสรางคนที่มีคุณภาพจะสําเร็จไดตองให
ผูมีสวนเกี่ยวของรวมดําเนินการพรอมกับเนนที่นโยบายในการอนุญาตใหมีการยายถิ่นเขาของผูสนใจฝกฝน
และเรียนไดอยางสะดวก มีการสงเสริมและอนุญาตใหบริษัทที่มีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูงเปดเปน
วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย เพราะจะเปนสถานที่ผลิตงานควบคูไปกับการทํางานในสิ่งแวดลอมจริง โดยรัฐ
ควรสนับสนุนในดานการลดหยอนภาษีแกบริษัทเหลานี้ดวย ประเด็นตอมาคือควรสงเสริมความรวมมือใน
การพัฒนาคนในกลุมอนุภูมิภาค และความรวมมือระหวางบริษัทแมที่มาลงทุนและบริษัทลูกในประเทศไทย
ซึ่งมีความสําคัญตอการถายทอดเทคโนโลยีใหกับคนไทย ควรเนนในดานขอมูลขาวสาร ตลาดแรงงาน 
เพราะเปนเรื่องที่สําคัญจะชวยใหการวางแผนพัฒนาคนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานเพ่ือ
แกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานฝมือและสงเสริมการมีงานทํา ซึ่งเรื่องนี้ประเทศไทยยังตองพัฒนาตอไป 
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นอกจากนี้ควรเนนระบบบุคคลตัวอยางผูประสบความสําเร็จในอาชีพที่มาจากการเรียนดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ควรจัดตั้งเปนสมาคมวิชาชีพและทําการประชาสัมพันธ ลักษณะงานในอาชีพใหเยาวชน    
ที่สนใจ พรอมกับสนับสนุนการเรียน หากสังคมไทยสามารถนําแนวคิดนี้ไปสูภาคปฏิบัติอยางจริงจัง จะเปน
หนทางการพัฒนาฝมือแรงงาน เปนการลงทุนดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางถูกแนวทางที่ยั่งยืน    
จะเปนทิศทางลดหรือเปลี่ยนทัศนคติเชิงลบของสังคมที่มีตอผูที่เขาศึกษาอาชีวศึกษาที่เคยเปนมาในอดีต  

2.2.6 การเก็บรวบรวมขอมูล 
1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชแบบสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview) โดยเลือก

กลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Specific Random Sampling) แรงงานภาคเกษตรในจังหวัดที่มีจํานวน
แรงงานภาคเกษตรอายุ 15–64 ป มากท่ีสุดเรียงตามลําดับ จํานวน 7 จังหวัด ทั้งนี้ เพ่ือใหไดประชากรกลุม
ตัวอยางที่เปนเกษตรกรหรือแรงงานภาคเกษตรจํานวนเพียงพอและเปนตัวแทนที่ดีของประชากร โดยใช
ขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร ปเพาะปลูก 2552/53 สํานักวิจัย
เศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 แลวนําประชากร
ทั้งสิ้นในการศึกษาครั้งนี้ มากําหนดขนาดตัวอยางและการสุมตัวอยางมีขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1  การคํานวณจากสูตรการกําหนดขนาดตัวอยางของยามาเน (Yamane, 1973: 
1088) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนี้ 

    สูตร     n  =    N 
       1 + N(e) 2 
      เมื่อ  e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดของกลุมตัวอยางมีคา 

         เทากับ .05 
                     N = ขนาดของประชากร ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้มี 

4,380,4848 คน 
                      n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

            แทนคา n =       4,380,484                   
                   1 + 4,380,484  (.05)2 

      = 400 
 
   จากการคํานวณขนาดตัวอยาง ตองใชตัวอยางไมนอยกวา 400 ราย โดยมีระดับความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับไดของกลุมตัวอยางมีคาเทากับ .05 
 ขั้นตอนที่ 2 จากการเลือกจังหวัด จะทําการเลือกกลุมตัวอยางแรงงานภาคเกษตรในแตละ
จังหวัดแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ทั้งนี้เพ่ือใหไดจํานวนแรงงานภาคเกษตรในจํานวนมาก
พอที่จะทําการศึกษาได โดยการกําหนดขนาดตัวอยางของแตละชั้นภูมิแบบเปนสัดสวนกับจํานวนหนวย
ทั้งหมดในชั้นภูมิ (Proportional Stratified Random Sampling)  โดยใชสูตร 
 
 



  
การศึกษาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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มงคล วิทยาลัยอาชีวศึกษา สถาบันการศึกษาของเอกชนไมสามารถรับไดทั้งหมด เพราะคํานึงถึง
ประสิทธิภาพในดานการเรียนการสอนที่เนนสัดสวนของครูตอนักเรียน และมาตรฐานในฝมือ ตลอดจน
ความพรอมของอุปกรณ จึงคาดวาจํานวนผูที่สมัครเรียนสายอาชีวศึกษาในอนาคตอาจลดลงเนื่องจาก
ขอจํากัดดังกลาว หากสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงคาดวาจะเปนสาเหตุสําคัญสาเหตุหนึ่งที่จะนําไปสูปญหาการขาด
แคลนแรงงานมีฝมือในระดับกลาง 

2.2.5.3 คานิยมในการประกอบอาชีพของสังคมไทย เกียรติยศและชื่อเสียงนับวามีความสําคัญ
กับคนทุกคน การใหความสําคัญกับการเลื่อนชั้นทางสังคม นับวาเปนสิ่งสําคัญกับการวางแผนพัฒนาฝมือ
ของนักวิทยาศาสตรและนักเทคโนโลยีอยางมาก ดังนั้นควรเปดโอกาสใหผูเรียนในสายอาชีวศึกษาไดเลื่อน
ฐานะทางการศึกษาตลอดไปเพราะความชํานาญและทักษะในการทํางานที่เพ่ิมขึ้นจากการปฏิบัติงานและ
ฝกอบรมจะเกี่ยวของกับคาจาง แตฐานะทางวิชาการที่หมายถึงวุฒิทางการศึกษา หมายถึงความภาคภูมิใจ
ในเกียรติทางการศึกษา ยุทธวิธีสําคัญที่จะสนับสนุนใหเยาวชนเลือกเรียนสายอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้นอีกคือ การ
เปดโอกาสใหมีการเรียนตอจนถึงชั้นสูงสุดในลักษณะการศึกษาตอเนื่องและไดวุฒิบัตรไปตลอดชีวิต  
หลักการนี้พบในประเทศอุตสาหกรรมชั้นนํา อาทิ เยอรมัน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เนเธอรแลนด ฯลฯ 
จึงควรมีแนวทางในการเปดโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องโดยวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยตางๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนควรสนับสนุนการศึกษาแบบตอเนื่องเพ่ือนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต  (Life Long Learning: 
LLL) ซึ่งจะกอใหเกิดความมั่นใจในเกียรติยศทางวิชาการและระดับการศึกษาของผูมีความเชี่ยวชาญ        
ในทักษะฝมือนั้นๆ เปนการเพ่ิมทักษะและศักยภาพใหแกแรงงานอยางตอเนื่อง เพ่ือชวยใหคนเรียนไมเกง 
ในสายสามัญ ไดเรียนเกงและเรียนไดถูกทางในสายอาชีพที่ดีที่สุด นอกจากนี้ยังชวยใหคนเรียนเกงแตขัดสน
ในดานเศรษฐกิจ สามารถเปนนักคิด นักดัดแปลงและนักประดิษฐได อีกทั้งยังชวยลดชองวางของความไม
เทาเทียมกันในดานเศรษฐกิจและสังคมเพราะการศึกษาทําใหคนเสมอภาคกันมากขึ้น แตปญหาของ
ประเทศกําลังพัฒนาคือตนทุนการผลิตที่สูง ทั้งโรงงาน เครื่องมือและอุปกรณ เพราะสิ่งเหลานี้ไมไดประดิษฐ
เอง และไมมีใบอนุญาตใหสรางอุปกรณที่คนอ่ืนคิดคนมากอน ดังนั้นเพ่ือใหผูเรียนมีทักษะสูงพรอมกับ
พัฒนาการของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นักวิจัยในมหาวิทยาลัยของประเทศกําลังพัฒนาตองเปนผู
คนควาและประดิษฐ พรอมกับเปนพ่ีเลี้ยงควบคูไปกับการเรียนของนักเรียนสายอาชีวศึกษา สิ่งเหลานี้จะ
ชวยใหผูเรียนมีความมั่นใจในดานคุณภาพของความรูมากขึ้น โดยควรเนนไปที่การใชหลักการกระจาย
อํานาจทางการจัดการศึกษาใหแกองคกรปกครองทองถิ่น เพราะการสรางคนที่มีคุณภาพจะสําเร็จไดตองให
ผูมีสวนเกี่ยวของรวมดําเนินการพรอมกับเนนที่นโยบายในการอนุญาตใหมีการยายถิ่นเขาของผูสนใจฝกฝน
และเรียนไดอยางสะดวก มีการสงเสริมและอนุญาตใหบริษัทที่มีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูงเปดเปน
วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย เพราะจะเปนสถานที่ผลิตงานควบคูไปกับการทํางานในสิ่งแวดลอมจริง โดยรัฐ
ควรสนับสนุนในดานการลดหยอนภาษีแกบริษัทเหลานี้ดวย ประเด็นตอมาคือควรสงเสริมความรวมมือใน
การพัฒนาคนในกลุมอนุภูมิภาค และความรวมมือระหวางบริษัทแมที่มาลงทุนและบริษัทลูกในประเทศไทย
ซึ่งมีความสําคัญตอการถายทอดเทคโนโลยีใหกับคนไทย ควรเนนในดานขอมูลขาวสาร ตลาดแรงงาน 
เพราะเปนเรื่องที่สําคัญจะชวยใหการวางแผนพัฒนาคนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานเพ่ือ
แกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานฝมือและสงเสริมการมีงานทํา ซึ่งเรื่องนี้ประเทศไทยยังตองพัฒนาตอไป 
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นอกจากนี้ควรเนนระบบบุคคลตัวอยางผูประสบความสําเร็จในอาชีพที่มาจากการเรียนดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ควรจัดตั้งเปนสมาคมวิชาชีพและทําการประชาสัมพันธ ลักษณะงานในอาชีพใหเยาวชน    
ที่สนใจ พรอมกับสนับสนุนการเรียน หากสังคมไทยสามารถนําแนวคิดนี้ไปสูภาคปฏิบัติอยางจริงจัง จะเปน
หนทางการพัฒนาฝมือแรงงาน เปนการลงทุนดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางถูกแนวทางที่ยั่งยืน    
จะเปนทิศทางลดหรือเปลี่ยนทัศนคติเชิงลบของสังคมที่มีตอผูที่เขาศึกษาอาชีวศึกษาที่เคยเปนมาในอดีต  

2.2.6 การเก็บรวบรวมขอมูล 
1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชแบบสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview) โดยเลือก

กลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Specific Random Sampling) แรงงานภาคเกษตรในจังหวัดที่มีจํานวน
แรงงานภาคเกษตรอายุ 15–64 ป มากท่ีสุดเรียงตามลําดับ จํานวน 7 จังหวัด ทั้งนี้ เพ่ือใหไดประชากรกลุม
ตัวอยางที่เปนเกษตรกรหรือแรงงานภาคเกษตรจํานวนเพียงพอและเปนตัวแทนที่ดีของประชากร โดยใช
ขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร ปเพาะปลูก 2552/53 สํานักวิจัย
เศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 แลวนําประชากร
ทั้งสิ้นในการศึกษาครั้งนี้ มากําหนดขนาดตัวอยางและการสุมตัวอยางมีขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1  การคํานวณจากสูตรการกําหนดขนาดตัวอยางของยามาเน (Yamane, 1973: 
1088) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนี้ 

    สูตร     n  =    N 
       1 + N(e) 2 
      เมื่อ  e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดของกลุมตัวอยางมีคา 

         เทากับ .05 
                     N = ขนาดของประชากร ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้มี 

4,380,4848 คน 
                      n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

            แทนคา n =       4,380,484                   
                   1 + 4,380,484  (.05)2 

      = 400 
 
   จากการคํานวณขนาดตัวอยาง ตองใชตัวอยางไมนอยกวา 400 ราย โดยมีระดับความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับไดของกลุมตัวอยางมีคาเทากับ .05 
 ขั้นตอนที่ 2 จากการเลือกจังหวัด จะทําการเลือกกลุมตัวอยางแรงงานภาคเกษตรในแตละ
จังหวัดแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ทั้งนี้เพ่ือใหไดจํานวนแรงงานภาคเกษตรในจํานวนมาก
พอที่จะทําการศึกษาได โดยการกําหนดขนาดตัวอยางของแตละชั้นภูมิแบบเปนสัดสวนกับจํานวนหนวย
ทั้งหมดในชั้นภูมิ (Proportional Stratified Random Sampling)  โดยใชสูตร 
 
 



 
การศึกษาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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    ni =                   N . n 
                                         Nj 

      โดยที่   ni = จํานวนตัวอยางที่ใช 
    Nj = จํานวนประชากรทั้งหมด 

                N = จํานวนประชากรในแตละจังหวัด 
         n = กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 
 

ตารางท่ี 1  แสดงการคัดเลือกกลุมตัวอยาง 

จังหวัด 
จํานวนแรงงานภาคเกษตร 

หนวย:คน 
 

จํานวนกลุมตัวอยาง 

อุบลราชธานี  
นครราชสีมา 
ขอนแกน 
ศรีสะเกษ 
รอยเอ็ด 
อุดรธานี 
บุรีรัมย 

879,344 
696,675 
686,349 
590,979 
524,111 
501,973 
501,053 

80 
64 
63 
54 
48 
46 
45 

รวม 4,380,484 400 
   

จากการคํานวณดังกลาวไดกลุมตัวอยางแรงงานภาคเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานี 80 ราย 
นครราชสีมา 64 ราย ขอนแกน 63 ราย ศรีสะเกษ 54 ราย รอยเอ็ด 48 ราย อุดรธานี 46 ราย และบุรีรัมย 
45 ราย รวมกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ทั้งสิ้น 400 ราย 

ขั้นตอนที่ 3 ในแตละจังหวัดจะติดตอประสานงานกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 
เกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล และสภา
เกษตรกรจังหวัด ในการเลือกกลุมตัวอยางแรงงานภาคเกษตรใหสัมภาษณตามจํานวนกลุมตัวอยาง          
ที่คํานวณได โดยเปนวิธีการเชิงคุณภาพที่ใหผูเชี่ยวชาญ (Specialist) ที่อยูในพ้ืนที่ๆ ที่จะดําเนินการศึกษา 
เชน เกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ องคการบริหารสวนตําบล ซึ่งเปนผูที่รูสภาพปญหา และคุนเคยกับกลุม
ตัวอยางเปนผูคัดเลือกและรวมสัมภาษณดวย 

ขั้นตอนที่ 4 เลือกหนวยงานและผูที่เกี่ยวของกับปญหาการขาดแคลนแรงงานในจังหวัดเพ่ือ 
ทําการสัมภาษณจังหวัดละ 12 คน ประกอบดวยเกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ สํานักงานแรงงานจังหวัด 
สํานักงานจัดหางานจังหวัด สํานักงานคุมครองแรงงานและสวัสดิการจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
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    ni =                   N . n 
                                         Nj 

      โดยที่   ni = จํานวนตัวอยางที่ใช 
    Nj = จํานวนประชากรทั้งหมด 

                N = จํานวนประชากรในแตละจังหวัด 
         n = กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 
 

ตารางท่ี 1  แสดงการคัดเลือกกลุมตัวอยาง 

จังหวัด 
จํานวนแรงงานภาคเกษตร 

หนวย:คน 
 

จํานวนกลุมตัวอยาง 

อุบลราชธานี  
นครราชสีมา 
ขอนแกน 
ศรีสะเกษ 
รอยเอ็ด 
อุดรธานี 
บุรีรัมย 

879,344 
696,675 
686,349 
590,979 
524,111 
501,973 
501,053 

80 
64 
63 
54 
48 
46 
45 

รวม 4,380,484 400 
   

จากการคํานวณดังกลาวไดกลุมตัวอยางแรงงานภาคเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานี 80 ราย 
นครราชสีมา 64 ราย ขอนแกน 63 ราย ศรีสะเกษ 54 ราย รอยเอ็ด 48 ราย อุดรธานี 46 ราย และบุรีรัมย 
45 ราย รวมกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ทั้งสิ้น 400 ราย 

ขั้นตอนที่ 3 ในแตละจังหวัดจะติดตอประสานงานกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 
เกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล และสภา
เกษตรกรจังหวัด ในการเลือกกลุมตัวอยางแรงงานภาคเกษตรใหสัมภาษณตามจํานวนกลุมตัวอยาง          
ที่คํานวณได โดยเปนวิธีการเชิงคุณภาพที่ใหผูเชี่ยวชาญ (Specialist) ที่อยูในพ้ืนที่ๆ ที่จะดําเนินการศึกษา 
เชน เกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ องคการบริหารสวนตําบล ซึ่งเปนผูที่รูสภาพปญหา และคุนเคยกับกลุม
ตัวอยางเปนผูคัดเลือกและรวมสัมภาษณดวย 

ขั้นตอนที่ 4 เลือกหนวยงานและผูที่เกี่ยวของกับปญหาการขาดแคลนแรงงานในจังหวัดเพ่ือ 
ทําการสัมภาษณจังหวัดละ 12 คน ประกอบดวยเกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ สํานักงานแรงงานจังหวัด 
สํานักงานจัดหางานจังหวัด สํานักงานคุมครองแรงงานและสวัสดิการจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
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สํานักงานสถิติจังหวัด องคการปกครองสวนทองถิ่น หอการคาจังหวัด ผูประกอบการในกิจการเกษตร      
ที่สําคัญ ในจังหวัด  

ขั้นตอนที่ 5 ไดจํานวนกลุมตัวอยางแรงงานภาคเกษตรจาก 7 จังหวัด รวม 400 คน  
หนวยงานและผูที่เกี่ยวของ จังหวัดละ 12 คน รวม 484 คน  
 โดยจะสัมภาษณในลักษณะคําถามปลายเปดหรือเปนคําถามเปดกวาง และดําเนินการ
สัมภาษณกลุมตัวอยางดวยคําถามชุดเดียวกันทุกขอไปจนกวาผูใหสัมภาษณทั้งหมดหรือทุกคนตอบคําถาม
เหมือนกันหรือไมมีอะไรเพิ่มเติมอีกจึงยุติการสัมภาษณ แลวจึงสรุปผลการศึกษาและวิเคราะหความสัมพันธ
ในเรื่องตางๆ ที่ศึกษา ขอมูลทั้งหมดไดนําเสนอในเชิงพรรณนา (Descriptive Approach) เพ่ือบรรยาย
สภาพปญหาแรงงานภาคเกษตรและแนวทางการแกไขปญหาที่เหมาะสม นอกจากนี้ผูศึกษาจะใชวิธีการ
สังเกตการณตามสภาพความเปนจริง (Gerneral Observation) ที่ปรากฏดวย เพ่ือใหเกิดความถูกตอง 
เที่ยงตรงของขอมูลที่ไดจากการศึกษาเชิงคุณภาพดวยวิธีการที่มากกวา 1 รูปแบบ เพ่ือขจัดความลําเอียง 
(bias) หรือความเบี่ยงเบนที่เกิดจากการที่ผูใหสัมภาษณตอบดวยความคิดเห็นที่ใหประโยชนตอตนเอง
เทานั้น 

2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data)  
               โดยการรวบรวมขอมูลในเชิงแนวคิด  หลักการ และทฤษฎี  ตลอดจนกรณีศึกษา และผล
การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ จากหนังสือ วิทยานิพนธ เอกสาร บทความทางวิชาการในวารสาร สิ่งพิมพ
ตางๆ ระเบียบกฎหมายหรือหนังสือราชการที่เก่ียวของ เพ่ือนํามาสรางเปนเครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

2.2.7 วิธีการวิเคราะหขอมูล 
        โดยการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ที่ไดจากการสัมภาษณแบบ

เจาะลึกโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) คือ วิธีการบรรยายเนื้อหาของขอความจากการ
สัมภาษณกลุมตัวอยาง ไดแก สภาพขอเท็จจริงพรอมทั้งขอเสนอแนะในการแกไขปญหาของกลุมตัวอยาง 
โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบสภาพขอเท็จจริงที่เหมือนกันและแตกตางกัน โดยใชวิธีการนําขอมูลจากการ
สัมภาษณเจาะลึกเปนรายบุคคลทั้งหมดมาวิเคราะหตามเนื้อหา ดวยการวิเคราะหเปรียบเทียบ  (Analytic 
Comparison) พรอมทั้งบรรยายเปรียบเทียบสิ่งที่มีความเหมือนกัน (Agreement) และเปรียบเทียบสิ่งที่มี
ความแตกตางกัน (Disagreement) และนําการวิเคราะหดวยสถิติเชิงปริมาณ (Quantitative Statistics) 
ซึ่งเปนการหาคาทางสถิติพ้ืนฐานเพ่ือแสดงการกระจายของคําตอบหรือความคิดเห็น และอธิบายลักษณะ
ของขอมูลเบื้องตนทุกขอความ โดยการวิเคราะหขอมูลทั่วไปและบรรยายความคิดเห็นของเกษตรกร 
จํานวน 400 ราย การบรรยายลักษณะขอมูลของกลุมตัวอยางใชการแจกแจงความถี่ (FreQuencies)    
คารอยละ  (Percentage) 
  จากการตรวจเอกสาร และแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของ พบวา การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประชากรเขาสูวัยผูสูงอายุของประเทศไทย ทําใหมีกําลังแรงงานเขาสูตลาดแรงงานหรืออุปทานแรงงาน
นอยลง ประกอบกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องทําใหเกิดความตองการแรงงานหรืออุปสงค
แรงงานมากกวาอุปทานแรงงาน ซึ่งเปนไปตามแนวคิดอุปสงคและอุปทานแรงงาน โดยปจจัยสําคัญที่ทําให
แรงงานเลือกที่จะทํางานนั้นขึ้นอยูกับอัตราคาจาง หรือผลตอบแทนทางการเงินเปนสําคัญ ตามแนวคิด



  
การศึกษาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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    ni =                   N . n 
                                         Nj 

      โดยที่   ni = จํานวนตัวอยางที่ใช 
    Nj = จํานวนประชากรทั้งหมด 

                N = จํานวนประชากรในแตละจังหวัด 
         n = กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 
 

ตารางท่ี 1  แสดงการคัดเลือกกลุมตัวอยาง 

จังหวัด 
จํานวนแรงงานภาคเกษตร 

หนวย:คน 
 

จํานวนกลุมตัวอยาง 

อุบลราชธานี  
นครราชสีมา 
ขอนแกน 
ศรีสะเกษ 
รอยเอ็ด 
อุดรธานี 
บุรีรัมย 

879,344 
696,675 
686,349 
590,979 
524,111 
501,973 
501,053 

80 
64 
63 
54 
48 
46 
45 

รวม 4,380,484 400 
   

จากการคํานวณดังกลาวไดกลุมตัวอยางแรงงานภาคเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานี 80 ราย 
นครราชสีมา 64 ราย ขอนแกน 63 ราย ศรีสะเกษ 54 ราย รอยเอ็ด 48 ราย อุดรธานี 46 ราย และบุรีรัมย 
45 ราย รวมกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ทั้งสิ้น 400 ราย 

ขั้นตอนที่ 3 ในแตละจังหวัดจะติดตอประสานงานกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 
เกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล และสภา
เกษตรกรจังหวัด ในการเลือกกลุมตัวอยางแรงงานภาคเกษตรใหสัมภาษณตามจํานวนกลุมตัวอยาง          
ที่คํานวณได โดยเปนวิธีการเชิงคุณภาพที่ใหผูเชี่ยวชาญ (Specialist) ที่อยูในพ้ืนที่ๆ ที่จะดําเนินการศึกษา 
เชน เกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ องคการบริหารสวนตําบล ซึ่งเปนผูที่รูสภาพปญหา และคุนเคยกับกลุม
ตัวอยางเปนผูคัดเลือกและรวมสัมภาษณดวย 

ขั้นตอนที่ 4 เลือกหนวยงานและผูที่เกี่ยวของกับปญหาการขาดแคลนแรงงานในจังหวัดเพ่ือ 
ทําการสัมภาษณจังหวัดละ 12 คน ประกอบดวยเกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ สํานักงานแรงงานจังหวัด 
สํานักงานจัดหางานจังหวัด สํานักงานคุมครองแรงงานและสวัสดิการจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
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สํานักงานสถิติจังหวัด องคการปกครองสวนทองถิ่น หอการคาจังหวัด ผูประกอบการในกิจการเกษตร      
ที่สําคัญ ในจังหวัด  

ขั้นตอนที่ 5 ไดจํานวนกลุมตัวอยางแรงงานภาคเกษตรจาก 7 จังหวัด รวม 400 คน  
หนวยงานและผูที่เกี่ยวของ จังหวัดละ 12 คน รวม 484 คน  
 โดยจะสัมภาษณในลักษณะคําถามปลายเปดหรือเปนคําถามเปดกวาง และดําเนินการ
สัมภาษณกลุมตัวอยางดวยคําถามชุดเดียวกันทุกขอไปจนกวาผูใหสัมภาษณทั้งหมดหรือทุกคนตอบคําถาม
เหมือนกันหรือไมมีอะไรเพิ่มเติมอีกจึงยุติการสัมภาษณ แลวจึงสรุปผลการศึกษาและวิเคราะหความสัมพันธ
ในเรื่องตางๆ ที่ศึกษา ขอมูลทั้งหมดไดนําเสนอในเชิงพรรณนา (Descriptive Approach) เพ่ือบรรยาย
สภาพปญหาแรงงานภาคเกษตรและแนวทางการแกไขปญหาที่เหมาะสม นอกจากนี้ผูศึกษาจะใชวิธีการ
สังเกตการณตามสภาพความเปนจริง (Gerneral Observation) ที่ปรากฏดวย เพ่ือใหเกิดความถูกตอง 
เที่ยงตรงของขอมูลที่ไดจากการศึกษาเชิงคุณภาพดวยวิธีการที่มากกวา 1 รูปแบบ เพ่ือขจัดความลําเอียง 
(bias) หรือความเบี่ยงเบนที่เกิดจากการที่ผูใหสัมภาษณตอบดวยความคิดเห็นที่ใหประโยชนตอตนเอง
เทานั้น 

2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data)  
               โดยการรวบรวมขอมูลในเชิงแนวคิด  หลักการ และทฤษฎี  ตลอดจนกรณีศึกษา และผล
การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ จากหนังสือ วิทยานิพนธ เอกสาร บทความทางวิชาการในวารสาร สิ่งพิมพ
ตางๆ ระเบียบกฎหมายหรือหนังสือราชการที่เก่ียวของ เพ่ือนํามาสรางเปนเครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

2.2.7 วิธีการวิเคราะหขอมูล 
        โดยการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ที่ไดจากการสัมภาษณแบบ

เจาะลึกโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) คือ วิธีการบรรยายเนื้อหาของขอความจากการ
สัมภาษณกลุมตัวอยาง ไดแก สภาพขอเท็จจริงพรอมทั้งขอเสนอแนะในการแกไขปญหาของกลุมตัวอยาง 
โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบสภาพขอเท็จจริงที่เหมือนกันและแตกตางกัน โดยใชวิธีการนําขอมูลจากการ
สัมภาษณเจาะลึกเปนรายบุคคลทั้งหมดมาวิเคราะหตามเนื้อหา ดวยการวิเคราะหเปรียบเทียบ  (Analytic 
Comparison) พรอมทั้งบรรยายเปรียบเทียบสิ่งที่มีความเหมือนกัน (Agreement) และเปรียบเทียบสิ่งที่มี
ความแตกตางกัน (Disagreement) และนําการวิเคราะหดวยสถิติเชิงปริมาณ (Quantitative Statistics) 
ซึ่งเปนการหาคาทางสถิติพ้ืนฐานเพ่ือแสดงการกระจายของคําตอบหรือความคิดเห็น และอธิบายลักษณะ
ของขอมูลเบื้องตนทุกขอความ โดยการวิเคราะหขอมูลทั่วไปและบรรยายความคิดเห็นของเกษตรกร 
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เกี่ยวกับอัตราคาจาง ดังนั้น งานที่มีรายไดสูงหรือมีสวัสดิการและสภาพการทํางานที่ดีกวาจะเปนทางเลือก
แรกในการตัดสินใจทํางานของแรงงาน นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับคานิยมของสังคมเกี่ยวกับการทํางานดวย  
ทําใหแรงงานไทยไมนิยมทํางานในภาคเกษตรซึ่งเปนงานหนัก สกปรก และอันตราย กอใหเกิดปญหาการ
ขาดแคลนแรงงานและการแบงแรงงานเปน 2 กลุม คือ แรงงานที่อยูในชนบทจะเปนแรงงานวัยกลางคน 
ในขณะที่เด็กและแรงงานวัยหนุมสาวจะไปเรียนและทํางานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดยการศึกษา
ครั้งนี้ไดนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนแนวคิดทฤษฏีเหลานี้มาสรางแบบสอบถามและดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการเชิงคุณภาพ เนื่องจากสามารถลงลึกถึงสภาพปญหาการขาด
แคลนแรงงานจากกลุมเกษตรกร รวมทั้งแนวทางการแกไขปญหาจากหนวยงานที่เกี่ยวของไดตอไป 

 

บทที่ 3 
ขอเท็จจริง 

 
 ขอเท็จจริงในการศึกษาปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จํานวน 7 จังหวัด ไดแก อุดรธานี อุบลราชธานี ศรีสะเกษ รอยเอ็ด บุรีรัมย ขอนแกน และนครราชสีมา
ประกอบดวย ที่ตั้ง พ้ืนที่และการใชที่ดิน ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ การปกครอง ประชากร แหลง
ทรัพยากรธรรมชาติ และการคมนาคม ดังนี้ 

3.1 จังหวัดอุดรธานี 
3.1.1 ที่ตั้ง จังหวัดอุดรธานีเปนจังหวัดที่อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยอยู

หางจากกรุงเทพมหานคร 564 กิโลเมตร 
3.1.2 พื้นที่และการใชท่ีดิน สามารถแบงกลุมดินออกไดเปน 3 กลุมใหญๆ ตามลักษณะการใชประโยชน คือ 

1) พ้ืนที่ดอน บริเวณนี้เหมาะในการปลูกพืชไร ไมผล ไมยืนตน และทําทุงหญาเลี้ยงสัตว บริเวณ
พ้ืนที่ดอนที่พบอยูกระจัดกระจายทั่วไป มีพ้ืนที่มากกวารอยละ 40 

2) พ้ืนทีลุ่ม มีพ้ืนที่ประมาณรอยละ 16 มีความเหมาะสมในการทํานา ในบางสวนสามารถปลูกพืชไร
อายุสั้นไดแตตองระวังเรื่องน้ําทวม 

3) พ้ืนที่ภูเขา พ้ืนที่ชนิดนี้ไมเหมาะสมจะนํามาใชประโยชนทางการเกษตรเนื่องจากมีความลาดชัน
มากกวารอยละ 35 ทําใหดินถูกชะลางพังทลายไดงาย   

สําหรับการใชที่ดินแบงเนื้อที่ถือครองเพ่ือการเกษตรกรรมมีเนื้อที่นามากที่สุดจํานวน 
2,173,151 ไรคิดเปนรอยละ 58.90 ของเนื้อทีท่ําการเกษตรคิดเปนรอยละ 29.64 ของเนื้อที่จังหวัด รองลงมาเปน
เนื้อท่ี พืชไรจํานวน 1,051,609 ไร คิดเปนรอยละ 28.50 ของเนื้อที่ทําการเกษตร คิดเปนรอยละ 14.34 ของเนื้อที่
จังหวัด โดยมีเนื้อที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ไดแก ขาวนาป ออย ยางพารา มันสําปะหลัง ขาวนาปรัง ขาวโพด      
ถั่วลิสง ถั่วเหลือง และมะพราว ซึ่งพืชเศรษฐกิจที่มีเนื้อที่เพาะปลูกมากที่สุด คือ ขาวนาป จํานวน 1,853,219 ไร 
คิดเปนรอยละ 66.67 ของเนื้อที่เพาะปลูกทั้งหมด รองลงมา คือ ออย จํานวน 370,493 ไร คิดเปนรอยละ 13.33 
ของเนื้อที่เพาะปลูกท้ังหมด โดยมีการเลี้ยงสัตวประเภทตางๆ ไดแก โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร แพะ ไกไข ไกเนื้อ 
และเปด  

3.1.3 ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเปนที่ราบสูง สูงกวาระดับน้ําทะเล โดยเฉลี่ยประมาณ 187 ฟต 
พ้ืนที่ลาดลงสูแมน้ําโขง ประกอบดวยทุงนา ปาไมและภูเขา พ้ืนที่สวนใหญเปนดินทรายปนดินลูกรังไมเก็บน้ําหรือ
อุมน้ําในฤดูแลง และพ้ืนที่บางแหงเปนดินเค็ม  



  
การศึกษาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 20 

เกี่ยวกับอัตราคาจาง ดังนั้น งานที่มีรายไดสูงหรือมีสวัสดิการและสภาพการทํางานที่ดีกวาจะเปนทางเลือก
แรกในการตัดสินใจทํางานของแรงงาน นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับคานิยมของสังคมเกี่ยวกับการทํางานดวย  
ทําใหแรงงานไทยไมนิยมทํางานในภาคเกษตรซึ่งเปนงานหนัก สกปรก และอันตราย กอใหเกิดปญหาการ
ขาดแคลนแรงงานและการแบงแรงงานเปน 2 กลุม คือ แรงงานที่อยูในชนบทจะเปนแรงงานวัยกลางคน 
ในขณะที่เด็กและแรงงานวัยหนุมสาวจะไปเรียนและทํางานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดยการศึกษา
ครั้งนี้ไดนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนแนวคิดทฤษฏีเหลานี้มาสรางแบบสอบถามและดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการเชิงคุณภาพ เนื่องจากสามารถลงลึกถึงสภาพปญหาการขาด
แคลนแรงงานจากกลุมเกษตรกร รวมทั้งแนวทางการแกไขปญหาจากหนวยงานที่เกี่ยวของไดตอไป 

 

บทที่ 3 
ขอเท็จจริง 

 
 ขอเท็จจริงในการศึกษาปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จํานวน 7 จังหวัด ไดแก อุดรธานี อุบลราชธานี ศรีสะเกษ รอยเอ็ด บุรีรัมย ขอนแกน และนครราชสีมา
ประกอบดวย ที่ตั้ง พ้ืนที่และการใชที่ดิน ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ การปกครอง ประชากร แหลง
ทรัพยากรธรรมชาติ และการคมนาคม ดังนี้ 

3.1 จังหวัดอุดรธานี 
3.1.1 ที่ตั้ง จังหวัดอุดรธานีเปนจังหวัดที่อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยอยู

หางจากกรุงเทพมหานคร 564 กิโลเมตร 
3.1.2 พื้นที่และการใชท่ีดิน สามารถแบงกลุมดินออกไดเปน 3 กลุมใหญๆ ตามลักษณะการใชประโยชน คือ 

1) พ้ืนที่ดอน บริเวณนี้เหมาะในการปลูกพืชไร ไมผล ไมยืนตน และทําทุงหญาเลี้ยงสัตว บริเวณ
พ้ืนที่ดอนที่พบอยูกระจัดกระจายทั่วไป มีพ้ืนที่มากกวารอยละ 40 

2) พ้ืนทีลุ่ม มีพ้ืนที่ประมาณรอยละ 16 มีความเหมาะสมในการทํานา ในบางสวนสามารถปลูกพืชไร
อายุสั้นไดแตตองระวังเรื่องน้ําทวม 

3) พ้ืนที่ภูเขา พ้ืนที่ชนิดนี้ไมเหมาะสมจะนํามาใชประโยชนทางการเกษตรเนื่องจากมีความลาดชัน
มากกวารอยละ 35 ทําใหดินถูกชะลางพังทลายไดงาย   

สําหรับการใชที่ดินแบงเนื้อที่ถือครองเพ่ือการเกษตรกรรมมีเนื้อที่นามากที่สุดจํานวน 
2,173,151 ไรคิดเปนรอยละ 58.90 ของเนื้อทีท่ําการเกษตรคิดเปนรอยละ 29.64 ของเนื้อที่จังหวัด รองลงมาเปน
เนื้อท่ี พืชไรจํานวน 1,051,609 ไร คิดเปนรอยละ 28.50 ของเนื้อที่ทําการเกษตร คิดเปนรอยละ 14.34 ของเนื้อที่
จังหวัด โดยมีเนื้อที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ไดแก ขาวนาป ออย ยางพารา มันสําปะหลัง ขาวนาปรัง ขาวโพด      
ถั่วลิสง ถั่วเหลือง และมะพราว ซึ่งพืชเศรษฐกิจที่มีเนื้อที่เพาะปลูกมากที่สุด คือ ขาวนาป จํานวน 1,853,219 ไร 
คิดเปนรอยละ 66.67 ของเนื้อที่เพาะปลูกทั้งหมด รองลงมา คือ ออย จํานวน 370,493 ไร คิดเปนรอยละ 13.33 
ของเนื้อที่เพาะปลูกท้ังหมด โดยมีการเลี้ยงสัตวประเภทตางๆ ไดแก โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร แพะ ไกไข ไกเนื้อ 
และเปด  

3.1.3 ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเปนที่ราบสูง สูงกวาระดับน้ําทะเล โดยเฉลี่ยประมาณ 187 ฟต 
พ้ืนที่ลาดลงสูแมน้ําโขง ประกอบดวยทุงนา ปาไมและภูเขา พ้ืนที่สวนใหญเปนดินทรายปนดินลูกรังไมเก็บน้ําหรือ
อุมน้ําในฤดูแลง และพ้ืนที่บางแหงเปนดินเค็ม  



การศึกษาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

22 
 

3.1.4 ลักษณะภูมิอากาศ จังหวัดอุดรธานี มีฝนที่เกิดจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต สวนมากเปนฝนที่เกิดจาก
พายุดีเปรสชั่นที่เคลื่อนผานเขามาในระหวางเดือนสิงหาคม-กันยายน คาเฉลี่ยของปริมาณน้ําฝน ประมาณปละ 
1,400-1,600 มิลลิเมตร สภาพอากาศจะรอนจัดในฤดูรอนและอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว  

3.1.5 การปกครอง แบงออกเปน 20 อําเภอ 156 ตําบล 1,880 หมูบาน 101 ชุมชน 1 องคการบริหารสวน
จังหวัด 1 เทศบาลนคร 3 เทศบาลเมือง 44 เทศบาลตําบล 132 องคการบริหารสวนตําบล   

3.1.6 ประชากร จํานวนประชากรในจังหวัดอุดรธานี แบงเปน ชาย 770,873 คน หญิง 772,667 คน รวม 
1,543,540 คน จํานวนครัวเรือน 414,868 ครัวเรือน แรงงานในจังหวัดอุดรธานีแบงออกเปน 4 สถานภาพ คือ 
สถานภาพกําลังแรงงานปจจุบัน กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล ผูไมอยูในกําลังแรงงานที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป และอายุต่ํากวา 
15 ป ซึ่งในแตละสถานภาพไดทําการเปรียบเทียบระหวางชายและหญิง พบวากําลังแรงงานชายมีมากกวากําลัง
แรงงานหญิงคิดเปนรอยละ 48.06 และในสวนสถานภาพแรงงานของผูไมอยูในกําลังแรงงานอายุ 60 ปขึ้นไป
สถานภาพแรงงานหญิงจะสูงกวาชายมากโดยมีแรงงานหญิงถึงรอยละ 70.17  

3.1.7 แหลงทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความเจริญของประชากรในจังหวัดอุดรธานี การมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณและสิ่งแวดลอมดี ยอม
ทําใหประชากรในจังหวัดมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดี โดยจัดแบงออกเปน 2 สวน คือ เนื้อที่ปาไม และ    
แรธาตุ เนื้อที่ในจังหวัดอุดรธานีไดจําแนกออกเปน 3 สวน คือ เนื้อที่ที่ไมไดจําแนก เนื้อที่ถือครองเพ่ือการเกษตร 
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สาธารณะ 75 แหง มีสถาบันเกษตรกร ไดแก กลุมเกษตรกร 147 กลุม สมาชิกสหกรณการเกษตร 118 กลุม 
วิสาหกิจชุมชน 1,580 กลุม กลุมแมบานเกษตรกร 823 กลุม กลุมยุวเกษตรกร 177 กลุม และกลุมอ่ืนๆ เชน  
อาสาสมัครเกษตร หมอดินอาสา ปศุสัตวอาสา ประมงอาสา และครูบัญชีอาสาจํานวน 10,523 คน 

3.2.3 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศของจังหวัดมีทั้งที่เปนภูเขาสูง ที่ราบลุม พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้น
และพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลึก ซึ่งสามารถแบงออกเปน 4 บริเวณ คือ  
 1) บริเวณเทือกเขาและที่สูงทางตอนใตของจังหวัดมีความสูงจากระดับน้ําทะเลมากกวา 250 เมตร       
มีเทือกเขาดงพญาเย็นเปนตนกําเนิดของแมน้ําลําธารหลายสายที่ไหลไปทางตะวันออกของภาค  พ้ืนที่ระหวาง
เทือกเขาสวนใหญมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลึกและลูกคลื่นลอนตื้น  
 2) บริเวณที่สูงทางตอนกลางของจังหวัดมีความสูงจากระดับน้ําทะเล 200-250 เมตร ลักษณะพ้ืนที่
สวนใหญเปนลูกคลื่นลอนตื้นยกเวนบริเวณใกลเชิงเขามีลักษณะเปนพื้นที่ลูกคลื่นลอนลึก  
 3) พ้ืนที่ลูกคลื่นทางตอนเหนือของจังหวัดมีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 200 เมตร มีลักษณะ
เปนพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นที่สูงสลับกับที่นา  
 4) บริเวณที่ราบลุมทางตอนเหนือของจังหวัดมีความสูงจากระดับน้ําทะเลนอยกวา 200 เมตร มีลักษณะ
เปนพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นและมีท่ีราบลุมบริเวณริมฝงแมน้ํา  

3.2.4 ลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะอากาศทั่วไปของจังหวัดนครราชสีมาอยูภายใตอิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด 
คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (เริ่มตั้งแตประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ) มรสุมนี้มีแหลงกําเนิด
จากประเทศมองโกเลียและจีนพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแหงเขามาปกคลุมประเทศไทย ทําใหบริเวณจังหวัด
นครราชสีมาประสบกับภาวะอากาศหนาวเย็นและแหงแลง สวนมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต (เริ่ม
ตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม) ทําใหบริเวณจังหวัดนครราชสีมามีเมฆมากและฝนตกชุก
โดยทั่วไป  

3.2.5 การปกครอง  แบงการปกครองและการบริหารราชการออกเปน 2 สวน คือ การบริหารราชการ
สวนกลาง มีสวนราชการสังกัดสวนกลางตั้งหนวยงานปฏิบัติหนาที่ในจังหวัดอยูประมาณ 196 หนวงาน (รวมทั้ง
หนวยงานอิสระ 56 หนวยงาน รัฐวิสาหกิจ 27 หนวยงาน) และการบริหารราชการสวนภูมิภาค มีสวนราชการ
สังกัดสวนภูมิภาคประจําจังหวัด 30 หนวย ปจจุบันจังหวัดนครราชสีมาแบงการปกครองออกเปน 32 อําเภอ   
287 ตําบล 3,743 หมูบาน  

3.2.6 ประชากร  มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 2,582,089 คน เปนชายจํานวน 1,277,333 คน เปนหญิง 
จํานวน 1,304,756 คน โดยเปนจังหวัดที่มีประชากรมากเปนอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมาก
เปนอันดับสองของประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร สถานการณแรงงานในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาที่ยังนาเปน
หวง คือ กลุมแรงงานรอฤดูกาลเกษตร เนื่องจากในพ้ืนที่ยังคงทําการเกษตรอยูเปนจํานวนมาก ดังนั้น ในชวง
ฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเก่ียว กลุมแรงงานเหลานี้ก็มักจะลาออกเพ่ือออกไปทําการเพาะปลูก ซึ่งจะสงผลกระทบ
ตอนายจางและสถานประกอบการโดยกลุมแรงงานเหลานี้จะมีอยูประมาณรอยละ 30 โดยจะทํางานเปนระยะๆ 
ไมไดทํางานตามระบบป คือ เมื่อทํางานไดประมาณ 3-4 เดือนแลวพอถึงฤดูกาลเพาะปลูกก็จะลาออก ซึ่งจะ
สามารถขอใชสิทธิประกันสังคมได และหลังจากนั้น 3 เดือนก็จะกลับเขามาทํางานใหม 
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3.2.7 แหลงทรัพยากรธรรมชาติ  จังหวัดนครราชสีมามี 9 ลุมน้ํา มีพ้ืนที่ประมาณ 20,905 ตารางกิโลเมตร 
มีอําเภอที่ไดรับน้ําจากลุมน้ํารวม 23 อําเภอ  สภาพของดินในจังหวัดนครราชสีมาสวนใหญเปนดินรวนปนทราย 
เก็บความชุมชื้นไดนอย มีความอุดมสมบูรณต่ําและมีสวนที่เปนดินเค็มถึงรอยละ 30.05 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด มีพ้ืนที่
เพียงบางสวนที่เปนดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณปานกลางและคอนขางสูงซึ่งเหมาะแกการเกษตรกรรมเพียง 
รอยละ 30.5 ของเนื้อที่ทั้งหมด มีสภาพปาดิบสมบูรณพ้ืนที่ประมาณ 1,243,743 ไร คิดเปนรอยละ 9.71 
รองลงมาเปนปาผลัดใบสมบูรณรอยละ 3.55 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด และพ้ืนที่ปาผลัดใบรอสภาพฟนฟูรอยละ 2.48 
ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด โดยมีพ้ืนที่อุทยานแหงชาติจํานวน 2 แหง ปาสงวนแหงชาติจํานวน 29 ปา  

3.2.8 การคมนาคม  จังหวัดนครราชสีมามีความสะดวกสบายทั้งทางรถยนตและรถไฟ เนื่องจากเปน
ศูนยกลางการคมนาคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเปนจังหวัดที่เปนประตูสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ทาง
รถยนตจากกรุงเทพมหานครไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) แยกเขาทางหลวงหมายเลข 2         
ที่สระบุรีตรงไปจนถึงนครราชสีมา ระยะทางประมาณ 259 กิโลเมตร หรือจะเลือกเสนทางสายทางหลวงหมายเลข 
304 เขาสูตัวเมืองนครราชสีมา ทางรถไฟ มีเสนทางสายตะวันออกเฉียงเหนือผาน 2 สาย คือ  เสนทาง
กรุงเทพมหานคร–อุบลราชธานี และเสนทางกรุงเทพมหานคร–หนองคาย รวมถึงการเดินทางโดยเครื่องบิน   

3.3 จังหวัดขอนแกน 
3.3.1 ที่ตั้ง จังหวัดขอนแกนตั้งอยูบริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเศรษฐกิจและความเปน

ศูนยกลางรองจากจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยูหางจากกรุงเทพฯ 445 กิโลเมตร 
3.3.2 พื้นที่และการใชที่ดิน จังหวัดขอนแกนมีพ้ืนที่ 10,885.99 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6.8 ลานไร 

เปนจังหวัดที่มีขนาดใหญรองจากจังหวัดนครราชสีมาและอุบลราชธานีตามลําดับ พ้ืนที่ตั้งอยูบนแนวระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) ตัดกับแนวเชื่อมโยงเศรษฐกิจเหนือ-ใต 
สูพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก (Eastern Sea Board : ESB) เปนพ้ืนที่ที่รัฐบาลสงเสริมใหเปน 1 ใน 3 จังหวัด
นํารองในการพัฒนาใหเปนนครแหงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นอกเหนือจากจังหวัดภูเก็ต และจังหวัด
เชียงใหม เปนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเอ้ืออํานวยตอการสงเสริมการคาการลงทุน เนื่องจากเปนเมืองศูนยกลางของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีโครงสรางพ้ืนฐานดานตางๆ พรอมรองรับการพัฒนา จังหวัดขอนแกนมีพ้ืนที่การเกษตร 
4,369,043 ไร (รอยละ 64.19 ของพ้ืนที่จังหวัด) อยูในเขตชลประทาน 757,542 ไร (คิดเปนรอยละ 13.14 ของ
พ้ืนที่การเกษตร คิดเปนรอยละ 8 ของพ้ืนที่จังหวัด) จํานวนคนทํางานในภาคเกษตร 324,879 คน โดยมีผลผลิต
จากพืชที่สําคัญ คือ ขาวนาป นาปรัง ออยโรงงาน มันสําปะหลัง ถั่วเหลือง มีผลผลิตจากสัตวที่สําคัญ คือ โคเนื้อ 
สุกร ไกเนื้อ โคนม ไกไข และไขไก 

3.3.3 ลักษณะภูมิประเทศ  จังหวัดขอนแกนมีภูมิประเทศเปนพ้ืนที่ราบ มีลักษณะสูงต่ําสลับเปนลูกคลื่นลาด
เทไปทางทิศตะวันออกและทิศใต พื้นท่ีสูงกวาระดับน้ําทะเลปานกลางเฉลี่ย 100-200 เมตร มีสภาพพ้ืนที่ลาดเอียง
จากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกและทิศใต บริเวณที่สูงทางดานตะวันตกมีสภาพพ้ืนที่เปนเขาหินปูนตะปุมตะปา
สลับกับพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีระดับความสูงประมาณ 200-250 เมตรจากระดับน้ําทะเล มีภูเขารูป
แองวางตัวอยูติดอําเภอภูเวียง บริเวณท่ีสูงตอนกลางและดานเหนือมีสภาพพ้ืนที่เปนเทือกเขาเปนแนวขวางมาจาก
ดานเหนือ แลววกลงมาทางตะวันตกเฉียงใตบริเวณแองโคราชครอบคลุมพ้ืนที่ทางดานใตจังหวัด 
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3.3.4 ลักษณะภูมิอากาศ โดยทั่วไปเปนแบบทุงหญาในเขตรอน คือ มีฝนตกสลับกับแหงแลง ไดรับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 36.35 องศา
เซลเซียส มี 3 ฤดู คือ ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคม อากาศรอนจัดในชวงเดือนเมษายนของทุกป 
ฤดูฝนเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม โดยจะมีฝนตกชุกในชวงเดือนสิงหาคมของทุกป และฤดูหนาวเริ่มตั้งแต
เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ สภาพอากาศจะหนาวเย็น โดยทั่วไปจะหนาวจัดในชวงเดือนธันวาคม -มกราคมของทุกป 
อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 15.4 องศาเซลเซียส 

3.3.5 การปกครอง แบงการปกครองออกเปนจํานวน 26 อําเภอ 198 ตําบล 2,331 หมูบาน และ         
389 ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 225 แหง และองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 158 แหง 
ราชการสวนภูมิภาค 3 แหง สวนราชการสวนกลางและรัฐวิสาหกิจ 208 หนวยงาน 

3.3.6 ประชากร  มีประชากรรวม 1,767,601 คน แยกเปนชาย 876,252 คน หญิง 891,349 คน จํานวน
บาน 521,559 หลัง ประชากรและกําลังแรงงาน พบวามีประชากรทั้งสิ้น 1,897,161 คน โดยเปนผูมีอายุ 15 ปขึ้น
ไป จํานวน 1,514,236 คน คิดเปนรอยละ 79.82 ของประชากรรวมทั้งหมด เปนผูที่อยูในกําลังแรงงานมีจํานวน 
1,051,684 คน คิดเปนรอยละ 69.45 ของผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป โดยแบงเปน ผู มีงานทําจํานวน 1,035,432 คน   
คิดเปนรอยละ 98.45 ผูวางงานจํานวน 5,572 คน คิดเปนรอยละ 0.53 ผูรอฤดูกาลจํานวน 10,681 คน คิดเปน
รอยละ 1.02 ของผูอยูในกําลังแรงงาน สวนผูที่ไมอยูในกําลังแรงงานมีจํานวน 462,552 คน คิดเปนรอยละ 30.55 
ของผูที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป แบงเปนกลุมทํางานบานจํานวน 133,355 คน คิดเปนรอยละ 28.83 กลุมเรียนหนังสือ
จํานวน 150,464 คน คิดเปนรอยละ 32.53 และอ่ืนๆ จํานวน 178,732 คน คิดเปนรอยละ 38.64 ของผูไมอยูใน
กําลังแรงงานสวนผูที่มีอายุต่ํากวา 15 ป มีจํานวน 382,925 คน คิดเปนรอยละ 20.18 ของประชากรรวมทั้งหมด 

3.3.7 แหลงทรัพยากรธรรมชาติ เปนพ้ืนที่ปา 1,296,400 ไร คิดเปนรอยละ 11.91 ของพ้ืนที่จังหวัด           
มีอุทยานแหงชาติ 4 แหง วนอุทยาน 2 แหง ปาสงวนแหงชาติ 22 ปา ปาชุมชน 206 แหง สภาพปาประกอบดวย
ปาดิบเขา ปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ และปาเต็งรัง อยูในเขตของลุมน้ําหลัก 2 ลุมน้ํา คือ ลุมน้ํามูลและลุมน้ําชี  

3.3.8 การคมนาคม  มีทางหลวงแผนดินผานพ้ืนที่จํานวน 7 สาย ไดแกทางหลวงหมายเลข 2 สระบุรี-
นครราชสีมา-ขอนแกน-อุดรธานี-หนองคาย ทางหลวงหมายเลข 12  ขอนแกน-เพชรบูรณ ทางหลวงหมายเลข 23  
แยกจากทางหลวงหมายเลข 2 ผานอําเภอบานไผ ขอนแกน-มหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 201 ขอนแกน-
ชัยภูมิ เลย ทางหลวงหมายเลข 207 ขอนแกน-บุรีรัมย ทางหลวงหมายเลข 208 ขอนแกน-มหาสารคาม ทางหลวง
หมายเลข 209 ขอนแกน-กาฬสินธุ ทางรถไฟเสนทางจาก กรุงเทพฯ-หนองคาย ขนานกับทางหลวงหมายเลข 2 
หรือถนนมิตรภาพ ทางเครื่องบินมีทาอากาศยานพาณิชย 1 แหง  

3.4 จังหวัดรอยเอ็ด 
3.4.1 ที่ตั้ง ตั้งอยูตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยูหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 512 

กิโลเมตร  
3.4.2 พื้นที่และการใชที่ดิน มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 5,187,156 ไร จังหวัดรอยเอ็ดเปนจังหวัดที่มีชื่อเสียงเปนแหลง

ผลิตขาวหอมมะลิดีที่สุด โดยเฉพาะขาวหอมมะลิจากทุงกุลารองไหซึ่งถือวาพ้ืนที่ที่เปนแหลงผลิตขาวหอมมะลิชั้นดี
ที่สุดและมีเอกลักษณความหอมเฉพาะตัวเปนที่ตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ ซึ่งมีพ้ืนที่ในการเพาะปลูก



 
การศึกษาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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3.3.4 ลักษณะภูมิอากาศ โดยทั่วไปเปนแบบทุงหญาในเขตรอน คือ มีฝนตกสลับกับแหงแลง ไดรับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 36.35 องศา
เซลเซียส มี 3 ฤดู คือ ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคม อากาศรอนจัดในชวงเดือนเมษายนของทุกป 
ฤดูฝนเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม โดยจะมีฝนตกชุกในชวงเดือนสิงหาคมของทุกป และฤดูหนาวเริ่มตั้งแต
เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ สภาพอากาศจะหนาวเย็น โดยทั่วไปจะหนาวจัดในชวงเดือนธันวาคม -มกราคมของทุกป 
อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 15.4 องศาเซลเซียส 

3.3.5 การปกครอง แบงการปกครองออกเปนจํานวน 26 อําเภอ 198 ตําบล 2,331 หมูบาน และ         
389 ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 225 แหง และองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 158 แหง 
ราชการสวนภูมิภาค 3 แหง สวนราชการสวนกลางและรัฐวิสาหกิจ 208 หนวยงาน 

3.3.6 ประชากร  มีประชากรรวม 1,767,601 คน แยกเปนชาย 876,252 คน หญิง 891,349 คน จํานวน
บาน 521,559 หลัง ประชากรและกําลังแรงงาน พบวามีประชากรทั้งสิ้น 1,897,161 คน โดยเปนผูมีอายุ 15 ปขึ้น
ไป จํานวน 1,514,236 คน คิดเปนรอยละ 79.82 ของประชากรรวมทั้งหมด เปนผูที่อยูในกําลังแรงงานมีจํานวน 
1,051,684 คน คิดเปนรอยละ 69.45 ของผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป โดยแบงเปน ผู มีงานทําจํานวน 1,035,432 คน   
คิดเปนรอยละ 98.45 ผูวางงานจํานวน 5,572 คน คิดเปนรอยละ 0.53 ผูรอฤดูกาลจํานวน 10,681 คน คิดเปน
รอยละ 1.02 ของผูอยูในกําลังแรงงาน สวนผูที่ไมอยูในกําลังแรงงานมีจํานวน 462,552 คน คิดเปนรอยละ 30.55 
ของผูที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป แบงเปนกลุมทํางานบานจํานวน 133,355 คน คิดเปนรอยละ 28.83 กลุมเรียนหนังสือ
จํานวน 150,464 คน คิดเปนรอยละ 32.53 และอ่ืนๆ จํานวน 178,732 คน คิดเปนรอยละ 38.64 ของผูไมอยูใน
กําลังแรงงานสวนผูที่มีอายุต่ํากวา 15 ป มีจํานวน 382,925 คน คิดเปนรอยละ 20.18 ของประชากรรวมทั้งหมด 

3.3.7 แหลงทรัพยากรธรรมชาติ เปนพ้ืนที่ปา 1,296,400 ไร คิดเปนรอยละ 11.91 ของพ้ืนที่จังหวัด           
มีอุทยานแหงชาติ 4 แหง วนอุทยาน 2 แหง ปาสงวนแหงชาติ 22 ปา ปาชุมชน 206 แหง สภาพปาประกอบดวย
ปาดิบเขา ปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ และปาเต็งรัง อยูในเขตของลุมน้ําหลัก 2 ลุมน้ํา คือ ลุมน้ํามูลและลุมน้ําชี  

3.3.8 การคมนาคม  มีทางหลวงแผนดินผานพ้ืนที่จํานวน 7 สาย ไดแกทางหลวงหมายเลข 2 สระบุรี-
นครราชสีมา-ขอนแกน-อุดรธานี-หนองคาย ทางหลวงหมายเลข 12  ขอนแกน-เพชรบูรณ ทางหลวงหมายเลข 23  
แยกจากทางหลวงหมายเลข 2 ผานอําเภอบานไผ ขอนแกน-มหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 201 ขอนแกน-
ชัยภูมิ เลย ทางหลวงหมายเลข 207 ขอนแกน-บุรีรัมย ทางหลวงหมายเลข 208 ขอนแกน-มหาสารคาม ทางหลวง
หมายเลข 209 ขอนแกน-กาฬสินธุ ทางรถไฟเสนทางจาก กรุงเทพฯ-หนองคาย ขนานกับทางหลวงหมายเลข 2 
หรือถนนมิตรภาพ ทางเครื่องบินมีทาอากาศยานพาณิชย 1 แหง  

3.4 จังหวัดรอยเอ็ด 
3.4.1 ที่ตั้ง ตั้งอยูตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยูหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 512 

กิโลเมตร  
3.4.2 พื้นที่และการใชที่ดิน มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 5,187,156 ไร จังหวัดรอยเอ็ดเปนจังหวัดที่มีชื่อเสียงเปนแหลง

ผลิตขาวหอมมะลิดีที่สุด โดยเฉพาะขาวหอมมะลิจากทุงกุลารองไหซึ่งถือวาพ้ืนที่ที่เปนแหลงผลิตขาวหอมมะลิชั้นดี
ที่สุดและมีเอกลักษณความหอมเฉพาะตัวเปนที่ตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ ซึ่งมีพ้ืนที่ในการเพาะปลูก
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รวมทั้งสิ้น 2,107,690 ไร ครอบคลุม 5 จังหวัด คือ จังหวัดรอยเอ็ด สุรินทร ศรีสะเกษ มหาสารคาม และยโสธร 
จังหวัดรอยเอ็ดเปนจังหวัดที่มีพ้ืนที่ในเขตทุงกุลารองไหมากท่ีสุด 

3.4.3 ลักษณะภูมิประเทศ ตั้งอยูบริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทั่วไปเปนที่ราบสูง    
สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 130-160 เมตร มีภูเขาทางตอนเหนือซึ่งติดตอจากเทือกเขาภูพาน 
บริเวณตอนกลางของจังหวัดเปนที่ราบลูกคลื่น บริเวณตอนลางเปนที่ราบลุมริมฝงแมน้ํามูลและสาขา ไดแก ลําน้ํา
ชี ลําน้ําพลับพลา ลําน้ําเตา เปนตน บริเวณที่ราบต่ําอันกวางขวาง เรียกวาทุงกุลารองไห มีพ้ืนที่ประมาณ   
80,000 ไร มีลักษณะเปนที่ราบแองกระทะ 

3.4.4 ลักษณะภูมิอากาศ จังหวัดรอยเอ็ดไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต สภาพภูมิอากาศอยูในประเภทฝนเมืองรอน ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1 ,196.8 ลูกบาศกมิลลิเมตร    
ฝนตกชุกในเดือนมิถุนายน-กันยายน อากาศรอนแหงแลงในเดือนกุมภาพันธ-เมษายน 

3.4.5 การปกครอง แบงการปกครองออกเปน 20 อําเภอ 192 ตําบล 2,444 หมูบาน/20 ชุมชน มีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรวม 203 แหง   

3.4.6 ประชากร มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 1,310,259 คน แยกเปนชาย 654,508 คน หญิง 655,751 คน 
จังหวัดรอยเอ็ดมีประชากรที่เปนกําลังแรงงาน 798,998 คน (มีงานทํา 795,189 คนไมมีงานทํา 3,809 คน       
รอฤดูกาล 7,191 คน) ซึ่งจัดไดวาเปนทรัพยากรที่มีคาของจังหวัดรอยเอ็ดและสามารถทํารายไดใหกับจังหวัดเปน
จํานวนมาก  

3.4.7 แหลงทรัพยากรธรรมชาติ มีพ้ืนที่ที่มีสภาพเปนปา จํานวน 331,677 ไร คิดเปนรอยละ 6.39 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมด 5,187,156 ไร มีแหลงกักเก็บน้ําจํานวน 1,577 แหง มีแหลงน้ําชลประทาน 428 แหง (ฝายขนาด
ใหญ 3 แหง อางเก็บน้ําขนาดกลาง 13 แหง อางเก็บน้ําขนาดเล็ก และฝาย 302 แหง โครงการพระราชดําริ       
7 แหง สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 103 แหง) แหลงน้ําขนาดเล็ก 1,261 แหง (หนองน้ําและคลองธรรมชาติ 1,046 แหง 
แกมลิงและหนองน้ําธรรมชาติ 110 แหง ลําน้ําสาขาตางๆ 105 แหง) 

3.4.8 การคมนาคม สามารถเดินทางได 2 ทาง ไดแก ทางรถยนต อยูหางจากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง
ประมาณ 512 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเวียดนาม  โดยใช
เสนทางผานไปจังหวัดมุกดาหารและอุบลราชธานี ทางอากาศมีทาอากาศยาน 1 แหง   

3.5 จังหวัดอุบลราชธานี 
3.5.1 ที่ตั้ ง จังหวัดอุบลราชธานีตั้ งอยู ในภาคตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หางจาก

กรุงเทพมหานครประมาณ 630 กิโลเมตร 
3.5.2 พื้นที่และการใชที่ดิน  มีพ้ืนที่ประมาณ 16,112.65 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 10.06 ลานไร      

มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ไดแก ขาวนาป ยางพารา มันสําปะหลัง ขาวนาปรัง ขาวโพด ถั่วลิสง มะพราว และ
ปาลมน้ํามัน โดยพืชเศรษฐกิจที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกมากที่สุด คือ ขาวนาปจํานวน 3,182,153 ไร คิดเปนรอยละ 
91.73 ของพ้ืนที่เพาะปลูกทั้งหมด รองลงมาคือ ยางพาราจํานวน 107,898 ไร คิดเปนรอยละ 3.11 ของพ้ืนที่
เพาะปลูกทั้งหมด สวนพ้ืนที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันมีพ้ืนที่เพาะปลูกนอยที่สุดเทากับ 595 ไร คิดเปนรอยละ 0.02 
ของพ้ืนทีเ่พาะปลูกทั้งหมด มีการเลี้ยงสัตวประเภทตางๆ ไดแก โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร แพะ ไกไข ไกเนื้อ และเปด  
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3.5.3 ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยูในบริเวณที่เรียกวาแองโคราช สูงจากระดับน้ําทะเล
เฉลี่ยประมาณ 227 ฟุต ลักษณะโดยทั่วไปเปนที่สูงต่ํา เปนที่ราบสูงลาดเอียงไปทางตะวันออกมีแมน้ําโขงเปนแนวเขต
กั้นจังหวัดอุบลราชธานีกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมีภูเขาสลับซับซอนหลายแหงทางบริเวณ
ชายแดนตอนใต ทิวเขาที่สําคัญ คือ ทิวเขาบรรทัดและทิวเขาพนมดงรัก ซึ่งกั้นอาณาเขตระหวางจังหวัด
อุบลราชธานีกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา 

3.5.4 ลักษณะภูมิอากาศ จังหวัดอุบลราชธานีอยูในเขตที่มีปริมาณน้ําฝนคอนขางสูง เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยของจังหวัดอ่ืนๆ ฤดูฝน จะเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม และมักปรากฏเสมอวาฝนทิ้งชวง
ในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม แตระยะเวลาการทิ้งชวงมักจะไมเหมือนกันในแตละป และในชวงปลายฤดูฝนมักจะมี
พายุดีเปรสชั่น ฝนตกชุกบางปอาจมีภาวะน้ําทวมแตสภาวการณไมรุนแรงนัก เนื่องจากเปนจังหวัดที่ตั้งอยูทางทิศ
ตะวันออกสุดของประเทศ ทําใหไดรับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกอนภูมิภาคอ่ืน อุณหภูมิจะเริ่มลด
ต่ําลงตั้งแตเดือนตุลาคม ฤดูรอน โดยสวนใหญแลวอากาศจะเริ่มอบอาวในเดือนกุมภาพันธไปจนถึงประมาณตน
เดือนพฤษภาคมซึ่งอาจจะมีฝนเริ่มตกอยูบางในปลายเดือนเมษายน แตปริมาณน้ําฝนมักจะไมเพียงพอสําหรับการ
เพาะปลูก  

3.5.5 การปกครอง แบงการปกครองออกเปน 25 อําเภอ 239 องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)     
2,669 หมูบาน มีเทศบาล 39 แหง ประกอบดวยเทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง 3 แหง เทศบาลตําบล       
35 แหง องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) 1 แหง และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 199 แหง   

3.5.6 ประชากร มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 1,805,322 คน เปนชาย 905,359 บาท เปนหญิง 899,963 คน 
อัตราการเพ่ิมของประชากรรอยละ 0.83 ลักษณะของประชากรเปนเด็ก รอยละ 21.96 วัยแรงงาน รอยละ 68.32 
วัยสูงอายุ รอยละ 9.73 

3.5.7 ทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดอุบลราชธานีเปนจังหวัดที่มีเนื้อที่กวางใหญและมีประชากรมาก           
มีทรัพยากรดินเปนทรัพยากรคิดเปนรอยละ 86.6 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด หรือประมาณ 10,299,063 ไร ดานปาไมมี
ทั้งปาเต็งรัง หรือปาแดงมีอยูทั่วไป มีเขตปาดงดิบ ปาผสม และปาเบญจพรรณ มีพ้ืนที่ปาไมของจังหวัด
อุบลราชธานีแบงไดดังนี้ ปาถาวร จํานวน 1 ปา ปาสงวนแหงชาติ จํานวน 46 ปา พ้ืนที่ปา ส.ป.ก. จํานวน 40 ปา 
ปาอนุรักษ จํานวน 10 ปา ปาอนุรักษตามกฎหมาย จํานวน 5 ปา สวนปา จํานวน 15 ปา  

3.5.8 การคมนาคม  ใชทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ไปสระบุรี เลี้ยวเขาทางหลวงหมายเลข 2 
(ถนนมิตรภาพ) ตอดวยทางหลวงหมายเลข 24 (สายโชคชัย -เดชอุดม) ไปจนถึงอุบลราชธานี หรือใชเสนทาง
กรุงเทพฯ-นครราชสีมาแลวตอดวยทางหลวงหมายเลข 226 ผานบุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ และเขาสูจังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีมีสนามบินนานาชาติ 1 แหง การเดินทางโดยรถยนตมีทั้งรถธรรมดาและรถปรับ
อากาศ นอกจากนี้บริษัทขนสงยังมีบริการรถโดยสารระหวางอุบลราชธานีและเมืองปากเซ สปป. ลาวทุกวัน 

3.6 จังหวัดศรีสะเกษ 
3.6.1 ที่ตั้ง จังหวัดศรีสะเกษอยูเหนือระดับน้ําทะเล 120 เมตร หางจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟ   

515 กิโลเมตร ทางรถยนต 571 กิโลเมตร  
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3.5.3 ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยูในบริเวณที่เรียกวาแองโคราช สูงจากระดับน้ําทะเล
เฉลี่ยประมาณ 227 ฟุต ลักษณะโดยทั่วไปเปนที่สูงต่ํา เปนที่ราบสูงลาดเอียงไปทางตะวันออกมีแมน้ําโขงเปนแนวเขต
กั้นจังหวัดอุบลราชธานีกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมีภูเขาสลับซับซอนหลายแหงทางบริเวณ
ชายแดนตอนใต ทิวเขาที่สําคัญ คือ ทิวเขาบรรทัดและทิวเขาพนมดงรัก ซึ่งกั้นอาณาเขตระหวางจังหวัด
อุบลราชธานีกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา 

3.5.4 ลักษณะภูมิอากาศ จังหวัดอุบลราชธานีอยูในเขตที่มีปริมาณน้ําฝนคอนขางสูง เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยของจังหวัดอ่ืนๆ ฤดูฝน จะเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม และมักปรากฏเสมอวาฝนทิ้งชวง
ในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม แตระยะเวลาการทิ้งชวงมักจะไมเหมือนกันในแตละป และในชวงปลายฤดูฝนมักจะมี
พายุดีเปรสชั่น ฝนตกชุกบางปอาจมีภาวะน้ําทวมแตสภาวการณไมรุนแรงนัก เนื่องจากเปนจังหวัดที่ตั้งอยูทางทิศ
ตะวันออกสุดของประเทศ ทําใหไดรับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกอนภูมิภาคอ่ืน อุณหภูมิจะเริ่มลด
ต่ําลงตั้งแตเดือนตุลาคม ฤดูรอน โดยสวนใหญแลวอากาศจะเริ่มอบอาวในเดือนกุมภาพันธไปจนถึงประมาณตน
เดือนพฤษภาคมซึ่งอาจจะมีฝนเริ่มตกอยูบางในปลายเดือนเมษายน แตปริมาณน้ําฝนมักจะไมเพียงพอสําหรับการ
เพาะปลูก  

3.5.5 การปกครอง แบงการปกครองออกเปน 25 อําเภอ 239 องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)     
2,669 หมูบาน มีเทศบาล 39 แหง ประกอบดวยเทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง 3 แหง เทศบาลตําบล       
35 แหง องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) 1 แหง และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 199 แหง   

3.5.6 ประชากร มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 1,805,322 คน เปนชาย 905,359 บาท เปนหญิง 899,963 คน 
อัตราการเพ่ิมของประชากรรอยละ 0.83 ลักษณะของประชากรเปนเด็ก รอยละ 21.96 วัยแรงงาน รอยละ 68.32 
วัยสูงอายุ รอยละ 9.73 

3.5.7 ทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดอุบลราชธานีเปนจังหวัดที่มีเนื้อที่กวางใหญและมีประชากรมาก           
มีทรัพยากรดินเปนทรัพยากรคิดเปนรอยละ 86.6 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด หรือประมาณ 10,299,063 ไร ดานปาไมมี
ทั้งปาเต็งรัง หรือปาแดงมีอยูทั่วไป มีเขตปาดงดิบ ปาผสม และปาเบญจพรรณ มีพ้ืนที่ปาไมของจังหวัด
อุบลราชธานีแบงไดดังนี้ ปาถาวร จํานวน 1 ปา ปาสงวนแหงชาติ จํานวน 46 ปา พ้ืนที่ปา ส.ป.ก. จํานวน 40 ปา 
ปาอนุรักษ จํานวน 10 ปา ปาอนุรักษตามกฎหมาย จํานวน 5 ปา สวนปา จํานวน 15 ปา  

3.5.8 การคมนาคม  ใชทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ไปสระบุรี เลี้ยวเขาทางหลวงหมายเลข 2 
(ถนนมิตรภาพ) ตอดวยทางหลวงหมายเลข 24 (สายโชคชัย -เดชอุดม) ไปจนถึงอุบลราชธานี หรือใชเสนทาง
กรุงเทพฯ-นครราชสีมาแลวตอดวยทางหลวงหมายเลข 226 ผานบุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ และเขาสูจังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีมีสนามบินนานาชาติ 1 แหง การเดินทางโดยรถยนตมีทั้งรถธรรมดาและรถปรับ
อากาศ นอกจากนี้บริษัทขนสงยังมีบริการรถโดยสารระหวางอุบลราชธานีและเมืองปากเซ สปป. ลาวทุกวัน 

3.6 จังหวัดศรีสะเกษ 
3.6.1 ที่ตั้ง จังหวัดศรีสะเกษอยูเหนือระดับน้ําทะเล 120 เมตร หางจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟ   

515 กิโลเมตร ทางรถยนต 571 กิโลเมตร  



การศึกษาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

28 
 

3.6.2 พื้นที่และการใชท่ีดิน จังหวัดศรีสะเกษพ้ืนที่ประมาณ 5,526,863 ไร มีดิน 56 ประเภทของกลุมชุดดิน 
มีเนื้อที่ประมาณ 4,679,373.61 ไรหรือรอยละ 84.66 ของเนื้อที่ทั้งหมด และเปนพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 8 ประเภท ไดแก 
บอยืมดิน ที่ผาชัน บอลูกรัง ที่ดินดัดแปลง ที่ดินหินโผล ที่ลาดชันเชิงซอน ที่อยูอาศัย  และพ้ืนที่น้ํา รวมเนื้อที่
ทั้งหมดประมาณ 847,489.39 ไร หรือรอยละ 15.33 ของเนื้อที่ทั้งหมด สําหรับการใชที่ดินจังหวัดศรีสะเกษมีพ้ืนที่
ทําการเกษตรประมาณ 3,506,418 ไร ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพในภาคการเกษตร ประมาณรอยละ 70 
หรือประมาณ 1.01 ลานคน แบงเปนพ้ืนที่ทํานาประมาณ 3,339,752.75 ไร ซึ่งสวนใหญเปนขาวหอมมะลิ 
นอกจากนี้มีการปลูกพืชไร ไดแก มันสําปะหลัง พ้ืนที่ 134,789 ไร ขาวโพดเลี้ยงสัตว ประมาณ 3,826 ไร ไมผล 
ไดแก เงาะ 2,699 ไร ทุเรียน 1,922 ไร และพืชเศรษฐกิจที่สําคัญอีกกลุมหนึ่ง ไดแก หอมแดง 40,952.50 ไร 
กระเทียม 525 ไร และพริกข้ีหนูใหญ 24,618 ไร สวนยางพารา มีพ้ืนที่ปลูก 202,026 ไร 

3.6.3 ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิประเทศทางตอนใตเปนที่สูงและคอยๆ ลาดต่ําไปทางเหนือลงสู     
ลุมแมน้ํามูลซึ่งอยูทางตอนเหนือของจังหวัด ตอนใตมีทิวเขาพนมดงรักซึ่งทอดตัวในแนวตะวันออก-ตะวันตกเปน
เสนแบงเขตแดนระหวางไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชายาว 127 กิโลเมตร ยอดเขาสูงสุดในจังหวัด คือ พนมตาเมือน 
สูง 673 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง จากเขาพนมตาเมือนพ้ืนที่คอยๆ ลาดต่ําลงไปทางเหนือเขาสูที่ราบลุม
แมน้ํามูล ภูมิประเทศสวนใหญซึ่งอยูทางตอนกลางและตอนเหนือของจังหวัดมีลักษณะเปนที่ราบลุมลอนลาด      
มีระดับความสูงระหวาง 150-200 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง มีลําน้ําหลายสายไหลผานพ้ืนที่ราบนี้ลงไปยัง
แมน้ํามูล  

3.6.4 ลักษณะภูมิอากาศ โดยทั่วไปของจังหวัดศรีสะเกษ มีอากาศรอนจัดในฤดูรอนและคอนขางหนาวจัด 
ในฤดหูนาว สวนฤดูฝนจะมีฝนตกหนักในเดือนกันยายน โดยมักจะตกหนักในพื้นที่ตอนกลางและตอนใตของจังหวัด 
สวนพ้ืนทีท่างตอนเหนือของจังหวัดจะมีปริมาณฝนตกนอย และไมคอยสม่ําเสมอ โดยเฉลี่ยแลวในปหนึ่งๆ จะมีฝนตก 
100 วัน ปริมาณฝนเฉลี่ย 1,200–1,400 มิลลิเมตรตอป  

3.6.5 การปกครอง แบงการปกครองเปน 2,557 หมูบาน 206 ตําบล 22 อําเภอ มีประชากรราว 1.45 ลานคน
ประกอบดวยกลุมชาติพันธุหลากหลาย ซึ่งพูดภาษาถ่ินตางๆ กัน สวนใหญเปนพุทธศาสนิกชน 

3.6.6 ประชากร มีผูอยูในวัยทํางานหรืออายุ 15 ปขึ้นไป จํานวน 1,223,185 คน จําแนกเปนผูอยูในกําลัง
แรงงาน ไดแก ผูมีงานทํา ผูวางงาน และผูรอฤดูกาล จํานวน 902 ,596 คน คิดเปนรอยละ 73.79 ของประชากร 
วัยแรงงานทั้งหมด ขณะที่ผูไมอยูในกําลังแรงงาน ไดแก ผูทํางานบาน เรียนหนังสือ และอ่ืนๆ มีรอยละ 26.21 ของ
ผูอยูในวัยแรงงานทั้งหมดหรือ 320,589 คน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาผูอยูในวัยทํางานหรืออายุ 15 ปขึ้นไปที่มีจํานวน 
1,223,185 คน  

3.6.7 แหลงทรัพยากรธรรมชาติ  พ้ืนที่ตอนใตของจังหวัดในแนวเทือกเขาพนมดงรัก ตามแนวชายแดน 
ไทย-กัมพูชา เปนอาณาบริเวณท่ีมีปาไมอุดมสมบูรณและมีธรรมชาติอันเปนระบบนิเวศที่เหมาะสมตอการอยูอาศัย
ของสัตวปาหลายชนิด ทางราชการจึงไดประกาศจัดตั้งเขตรักษาพันธุสัตวปาในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษและพ้ืนที่
รอยตอกับจังหวัดใกลเคียง (สุรินทร-อุบลราชธานี) ลักษณะปาไมสวนใหญเปนปาโปรง มีพ้ืนที่ปาไมแยกเปนปา
อนุรักษ 3 แหง ปาสงวน 4 ปา ปาชุมชน อยูในเขตปาสงวน ปาไม ปาสาธารณประโยชน และปาเศรษฐกิจ   
(Zone E) พ้ืนที่ปาไมที่สมบูรณรอยละ 11.67 ของพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ 
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3.6.8  การคมนาคม การคมนาคมที่สําคัญ คือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงทางแยก
เขาทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ที่กิโลเมตรที่ 107 แลวไปตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 ถึง
นครราชสีมาแยกทางขวาเขาทางหลวงหมายเลข 226 ผานบุรีรัมยและสุรินทรจึงถึงจังหวัดศรีสะเกษ โดยรถ
โดยสารประจําทาง สามารถเดินทางจากสถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ สายตะวันออกเฉียงเหนือ มาลงที่สถานี
ขนสงผูโดยสารศรีสะเกษไดโดยตรง และสามารถเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศมายังทาอากาศยาน
อุบลราชธานี และเดินทางตอมายังศรีสะเกษดวยระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร 

3.7 จังหวัดบุรีรัมย 
3.7.1 ที่ตั้ง จังหวัดบุรีรัมยตั้งอยูทางตอนใตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยูหางจากกรุงเทพมหานคร    

367 กิโลเมตร 
3.7.2 พื้นที่และการใชที่ดิน จังหวัดบุรีรัมยมีเนื้อที่ประมาณ 10,312.885 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ

6,451,178.125 ไร การใชที่ดินในจังหวัดบุรีรัมย จําแนกไดดังนี้  โดยเปนพ้ืนที่ถือครองทําการเกษตร 3,873,378 ไร 
พ้ืนที่ทํานา 3,173,450 ไร พ้ืนที่ปลูกพืชไร 456,256 ไร พ้ืนที่ปลูกพืชผัก 9,624 ไร พ้ืนที่ปลูกไมผล ไมยืนตน 
89,171 ไร พ้ืนที่ปศุสัตว 4,199 ไร พ้ืนที่รกรางวางเปลา 64,244 ไร พ้ืนที่ปาไม 331,250 ไร พ้ืนที่อ่ืนๆ  
2,248,268 ไร ประชากรรอยละ 89 ประกอบอาชีพเกษตร โดยมีพ้ืนที่การเกษตรประมาณ 4,528,833 ไร หรือ
รอยละ 69.71 ของพ้ืนที่จังหวัด มีจํานวนครัวเรือนเกษตรกร 232,583 ครัวเรือน การทํานาเปนอาชีพหลักของคน
จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งตองพ่ึงพาน้ําฝนปละครั้ง พืชไร ไดแก มันสําปะหลัง ออย ปอ และงาดํา เปนพืชที่ทํารายไดใหกับ
จังหวัดบุรีรัมยรองจากขาว และพืชสวน สวนไมยืนตนเริ่มมีบทบาทยิ่งขึ้นเมื่อพืชผลที่เกษตรกรลงไปรุนแรกๆ เก็บ
เกี่ยวไดผลตอบแทนคุมคานาพอใจโดยเฉพาะยางพารา นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมการเลี้ยงสัตวอยางตอเนื่องซึ่ง
นอกจากจะเปนอาชีพหลักแลวบางรายก็สามารถเลี้ยงเปนอาชีพเสริมรายไดใหแกครอบครัว สําหรับปศุสัตวที่
สําคัญ เกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมยมีการเลี้ยงไกเนื้อ ไกพ้ืนเมืองมากกวาไกไข รองลงมาคือโคเนื้อ สวนลักษณะการ
ประกอบอาชีพประมงของประชากรในจังหวัดเปนลักษณะการเพาะเลี้ยง โดยมีเนื้อที่ทําการประมงน้ําจืด 118,987 ไร 
และมีสหกรณประมงจํานวน 1 สหกรณ  

3.7.3 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเปนที่ราบสูง พ้ืนที่ลาดจากทิศใตลงไปทิศเหนือ พ้ืนที่มี
ลักษณะเปนลูกคลื่นนอยเปนที่ราบขั้นบันไดชองเขาเกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อประมาณเกาแสนถึงหนึ่งลานปเศษ 
ทําใหจังหวัดบุรีรัมยมีลักษณะภูมิประเทศที่สําคัญ คือ พื้นที่สูงและภูเขาทางตอนใต พื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นตอนกลาง
ของจังหวัด พื้นที่ราบลุมตอนเหนือริมฝงแมน้ํามูล ทางตอนใตมีแนวแบงเขตจังหวัดเปนเทือกเขาสันกําแพง ซึ่งเปน
เทือกเขาที่ตอจากเทือกเขาดงพญาเย็น 

3.7.4 ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิอากาศในจังหวัดบุรีรัมยมีอยู 3 ฤดู คือฤดูรอน ปลายเดือนกุมภาพันธ- 
พฤษภาคม ฤดูฝน เดือนมิถุนายน-กันยายน เนื่องจากมีเทือกเขาพนมดงรักขวางกั้นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต     
จึงไดรับปริมาณน้ําฝนไมมากนัก ฤดูหนาวเริ่มประมาณเดือน ตุลาคม-มกราคม มีอากาศหนาวและแหงแลง      
โดยการไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหวางเดือนพฤศจิกายน–มกราคม ปริมาณฝนตก
เฉลี่ย 1,200 มิลลิเมตรตอป  
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3.6.2 พื้นที่และการใชท่ีดิน จังหวัดศรีสะเกษพ้ืนที่ประมาณ 5,526,863 ไร มีดิน 56 ประเภทของกลุมชุดดิน 
มีเนื้อที่ประมาณ 4,679,373.61 ไรหรือรอยละ 84.66 ของเนื้อที่ทั้งหมด และเปนพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 8 ประเภท ไดแก 
บอยืมดิน ที่ผาชัน บอลูกรัง ที่ดินดัดแปลง ที่ดินหินโผล ที่ลาดชันเชิงซอน ที่อยูอาศัย  และพ้ืนที่น้ํา รวมเนื้อที่
ทั้งหมดประมาณ 847,489.39 ไร หรือรอยละ 15.33 ของเนื้อที่ทั้งหมด สําหรับการใชที่ดินจังหวัดศรีสะเกษมีพ้ืนที่
ทําการเกษตรประมาณ 3,506,418 ไร ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพในภาคการเกษตร ประมาณรอยละ 70 
หรือประมาณ 1.01 ลานคน แบงเปนพ้ืนที่ทํานาประมาณ 3,339,752.75 ไร ซึ่งสวนใหญเปนขาวหอมมะลิ 
นอกจากนี้มีการปลูกพืชไร ไดแก มันสําปะหลัง พ้ืนที่ 134,789 ไร ขาวโพดเลี้ยงสัตว ประมาณ 3,826 ไร ไมผล 
ไดแก เงาะ 2,699 ไร ทุเรียน 1,922 ไร และพืชเศรษฐกิจที่สําคัญอีกกลุมหนึ่ง ไดแก หอมแดง 40,952.50 ไร 
กระเทียม 525 ไร และพริกข้ีหนูใหญ 24,618 ไร สวนยางพารา มีพ้ืนที่ปลูก 202,026 ไร 

3.6.3 ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิประเทศทางตอนใตเปนที่สูงและคอยๆ ลาดต่ําไปทางเหนือลงสู     
ลุมแมน้ํามูลซึ่งอยูทางตอนเหนือของจังหวัด ตอนใตมีทิวเขาพนมดงรักซึ่งทอดตัวในแนวตะวันออก-ตะวันตกเปน
เสนแบงเขตแดนระหวางไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชายาว 127 กิโลเมตร ยอดเขาสูงสุดในจังหวัด คือ พนมตาเมือน 
สูง 673 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง จากเขาพนมตาเมือนพ้ืนที่คอยๆ ลาดต่ําลงไปทางเหนือเขาสูที่ราบลุม
แมน้ํามูล ภูมิประเทศสวนใหญซึ่งอยูทางตอนกลางและตอนเหนือของจังหวัดมีลักษณะเปนที่ราบลุมลอนลาด      
มีระดับความสูงระหวาง 150-200 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง มีลําน้ําหลายสายไหลผานพ้ืนที่ราบนี้ลงไปยัง
แมน้ํามูล  

3.6.4 ลักษณะภูมิอากาศ โดยทั่วไปของจังหวัดศรีสะเกษ มีอากาศรอนจัดในฤดูรอนและคอนขางหนาวจัด 
ในฤดหูนาว สวนฤดูฝนจะมีฝนตกหนักในเดือนกันยายน โดยมักจะตกหนักในพื้นที่ตอนกลางและตอนใตของจังหวัด 
สวนพ้ืนทีท่างตอนเหนือของจังหวัดจะมีปริมาณฝนตกนอย และไมคอยสม่ําเสมอ โดยเฉลี่ยแลวในปหนึ่งๆ จะมีฝนตก 
100 วัน ปริมาณฝนเฉลี่ย 1,200–1,400 มิลลิเมตรตอป  

3.6.5 การปกครอง แบงการปกครองเปน 2,557 หมูบาน 206 ตําบล 22 อําเภอ มีประชากรราว 1.45 ลานคน
ประกอบดวยกลุมชาติพันธุหลากหลาย ซึ่งพูดภาษาถ่ินตางๆ กัน สวนใหญเปนพุทธศาสนิกชน 

3.6.6 ประชากร มีผูอยูในวัยทํางานหรืออายุ 15 ปขึ้นไป จํานวน 1,223,185 คน จําแนกเปนผูอยูในกําลัง
แรงงาน ไดแก ผูมีงานทํา ผูวางงาน และผูรอฤดูกาล จํานวน 902 ,596 คน คิดเปนรอยละ 73.79 ของประชากร 
วัยแรงงานทั้งหมด ขณะที่ผูไมอยูในกําลังแรงงาน ไดแก ผูทํางานบาน เรียนหนังสือ และอ่ืนๆ มีรอยละ 26.21 ของ
ผูอยูในวัยแรงงานทั้งหมดหรือ 320,589 คน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาผูอยูในวัยทํางานหรืออายุ 15 ปขึ้นไปที่มีจํานวน 
1,223,185 คน  

3.6.7 แหลงทรัพยากรธรรมชาติ  พ้ืนที่ตอนใตของจังหวัดในแนวเทือกเขาพนมดงรัก ตามแนวชายแดน 
ไทย-กัมพูชา เปนอาณาบริเวณท่ีมีปาไมอุดมสมบูรณและมีธรรมชาติอันเปนระบบนิเวศที่เหมาะสมตอการอยูอาศัย
ของสัตวปาหลายชนิด ทางราชการจึงไดประกาศจัดตั้งเขตรักษาพันธุสัตวปาในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษและพ้ืนที่
รอยตอกับจังหวัดใกลเคียง (สุรินทร-อุบลราชธานี) ลักษณะปาไมสวนใหญเปนปาโปรง มีพ้ืนที่ปาไมแยกเปนปา
อนุรักษ 3 แหง ปาสงวน 4 ปา ปาชุมชน อยูในเขตปาสงวน ปาไม ปาสาธารณประโยชน และปาเศรษฐกิจ   
(Zone E) พ้ืนที่ปาไมที่สมบูรณรอยละ 11.67 ของพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ 
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3.6.8  การคมนาคม การคมนาคมที่สําคัญ คือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงทางแยก
เขาทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ที่กิโลเมตรที่ 107 แลวไปตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 ถึง
นครราชสีมาแยกทางขวาเขาทางหลวงหมายเลข 226 ผานบุรีรัมยและสุรินทรจึงถึงจังหวัดศรีสะเกษ โดยรถ
โดยสารประจําทาง สามารถเดินทางจากสถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ สายตะวันออกเฉียงเหนือ มาลงที่สถานี
ขนสงผูโดยสารศรีสะเกษไดโดยตรง และสามารถเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศมายังทาอากาศยาน
อุบลราชธานี และเดินทางตอมายังศรีสะเกษดวยระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร 

3.7 จังหวัดบุรีรัมย 
3.7.1 ที่ตั้ง จังหวัดบุรีรัมยตั้งอยูทางตอนใตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยูหางจากกรุงเทพมหานคร    

367 กิโลเมตร 
3.7.2 พื้นที่และการใชที่ดิน จังหวัดบุรีรัมยมีเนื้อที่ประมาณ 10,312.885 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ

6,451,178.125 ไร การใชที่ดินในจังหวัดบุรีรัมย จําแนกไดดังนี้  โดยเปนพ้ืนที่ถือครองทําการเกษตร 3,873,378 ไร 
พ้ืนที่ทํานา 3,173,450 ไร พ้ืนที่ปลูกพืชไร 456,256 ไร พ้ืนที่ปลูกพืชผัก 9,624 ไร พ้ืนที่ปลูกไมผล ไมยืนตน 
89,171 ไร พ้ืนที่ปศุสัตว 4,199 ไร พ้ืนที่รกรางวางเปลา 64,244 ไร พ้ืนที่ปาไม 331,250 ไร พ้ืนที่อ่ืนๆ  
2,248,268 ไร ประชากรรอยละ 89 ประกอบอาชีพเกษตร โดยมีพ้ืนที่การเกษตรประมาณ 4,528,833 ไร หรือ
รอยละ 69.71 ของพ้ืนที่จังหวัด มีจํานวนครัวเรือนเกษตรกร 232,583 ครัวเรือน การทํานาเปนอาชีพหลักของคน
จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งตองพ่ึงพาน้ําฝนปละครั้ง พืชไร ไดแก มันสําปะหลัง ออย ปอ และงาดํา เปนพืชที่ทํารายไดใหกับ
จังหวัดบุรีรัมยรองจากขาว และพืชสวน สวนไมยืนตนเริ่มมีบทบาทยิ่งขึ้นเมื่อพืชผลที่เกษตรกรลงไปรุนแรกๆ เก็บ
เกี่ยวไดผลตอบแทนคุมคานาพอใจโดยเฉพาะยางพารา นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมการเลี้ยงสัตวอยางตอเนื่องซึ่ง
นอกจากจะเปนอาชีพหลักแลวบางรายก็สามารถเลี้ยงเปนอาชีพเสริมรายไดใหแกครอบครัว สําหรับปศุสัตวที่
สําคัญ เกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมยมีการเลี้ยงไกเนื้อ ไกพ้ืนเมืองมากกวาไกไข รองลงมาคือโคเนื้อ สวนลักษณะการ
ประกอบอาชีพประมงของประชากรในจังหวัดเปนลักษณะการเพาะเลี้ยง โดยมีเนื้อที่ทําการประมงน้ําจืด 118,987 ไร 
และมีสหกรณประมงจํานวน 1 สหกรณ  

3.7.3 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเปนที่ราบสูง พ้ืนที่ลาดจากทิศใตลงไปทิศเหนือ พ้ืนที่มี
ลักษณะเปนลูกคลื่นนอยเปนที่ราบขั้นบันไดชองเขาเกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อประมาณเกาแสนถึงหนึ่งลานปเศษ 
ทําใหจังหวัดบุรีรัมยมีลักษณะภูมิประเทศที่สําคัญ คือ พื้นที่สูงและภูเขาทางตอนใต พื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นตอนกลาง
ของจังหวัด พื้นที่ราบลุมตอนเหนือริมฝงแมน้ํามูล ทางตอนใตมีแนวแบงเขตจังหวัดเปนเทือกเขาสันกําแพง ซึ่งเปน
เทือกเขาที่ตอจากเทือกเขาดงพญาเย็น 

3.7.4 ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิอากาศในจังหวัดบุรีรัมยมีอยู 3 ฤดู คือฤดูรอน ปลายเดือนกุมภาพันธ- 
พฤษภาคม ฤดูฝน เดือนมิถุนายน-กันยายน เนื่องจากมีเทือกเขาพนมดงรักขวางกั้นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต     
จึงไดรับปริมาณน้ําฝนไมมากนัก ฤดูหนาวเริ่มประมาณเดือน ตุลาคม-มกราคม มีอากาศหนาวและแหงแลง      
โดยการไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหวางเดือนพฤศจิกายน–มกราคม ปริมาณฝนตก
เฉลี่ย 1,200 มิลลิเมตรตอป  
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3.7.5 การปกครอง แบงการปกครองออกเปน 23 อําเภอ 188 ตําบล 2,546 หมูบาน การปกครองสวน
ทองถิ่นประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลเมือง 2 แหง เทศบาลตําบล 46 แหง และองคการ
บริหารสวนตําบล 160 แหง 

3.7.6 ประชากร จํานวนประชากรในจังหวัดบุรีรัมยมีทั้งสิ้น 1,521,065 คน แบงเปนชายจํานวน 759,385 
คน หญิงจํานวน 761,680 คน แรงงานประชากรและกําลังแรงงานจังหวัดบุรีรัมยมีประชากรที่เปนผูที่มีอายุ 15 ป   
ขึ้นไป 1,273,512 คน ในจํานวนนี้เปนผูอยูในกําลังแรงงานรวม 879,941 คน ผูมีงานทํา 832,969 คน ผูวางงาน 
21,986 คน กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล 24,986 คน และผูที่ไมอยูในกําลังแรงงานรวม 393,571 คน (ทํางานบาน 
เรียนหนังสือ และอ่ืนๆ) 

3.7.7 แหลงทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติดินเปนดินที่มีคุณภาพต่ํา เพราะเปนดินที่สลายตัวมา
จากหินทราย การระบายน้ําดีแตไมอุมน้ํา บางแหงเปนดินภูเขาไฟเหมาะแกการปลูกขาวและผลไม มี 3 กลุมดิน 
ไดแก กลุมดินนา กลุมดินไร และกลุมดินคละ สวนมากจะอยูบริเวณตอนกลาง จังหวัดบุรีรัมยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 
6,451,178 ไร เปนปาสงวนแหงชาติ 22 ปา วนอุทยาน 1 แหง รวมพ้ืนที่ปาไมคงเหลือตามกฎหมายปาไม เนื้อที่ 
765,127 ไร  

3.7.8 การคมนาคม  สภาพการคมนาคมขนสงของจังหวัดบุรีรัมยนับไดวามีความพรอมและมีความ
สะดวกสบายเพราะมีเสนทางรถไฟ รถยนต และทางอากาศ โดยมีเที่ยวบินบริการ 14 เที่ยวบินตอสัปดาห 

บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดทําการศึกษา
ใน 7 จังหวัดที่มีแรงงานภาคเกษตรที่มีอายุระหวาง 15-64 ป และมีจํานวนมากกวา 500,000 คน ขึ้นไป ไดแก 
จังหวัดอุบลราชธานี นครราชสีมา ขอนแกน ศรีสะเกษ รอยเอ็ด อุดรธานี และบุรีรัมย จํานวน 400 คน เพ่ือศึกษา
ขอเท็จจริงของปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรของเกษตรกรและผูประกอบการภาคเกษตรตลอดจนผูที่
เกี่ยวของจังหวัดละ 12 คน รวม 84 คน รวมจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 484 คน 
 ผลการศึกษาแบงเปน 2 สวน คือ ผลการศึกษาหัวขอที่ 4.1 เปนสวนของเกษตรกรหรือแรงงานภาคเกษตร 
หัวขอที่ 4.2 และ 4.3 เปนสวนของผูประกอบการภาคเกษตร (เอกชน) และภาครัฐ ดังแสดงผลการศึกษา
ตามลําดับ ดังนี้ 

4.1 ภาคเกษตร/แรงงานภาคเกษตร 
4.1.1 จังหวัดอุบลราชธานี 

 1) สภาพทั่วไป 
จังหวัดอุบลราชธานีมีจํานวนเกษตรกรที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20 ของ

กลุมตัวอยางท้ังหมด สวนใหญมีอาชีพทํานาเปนอาชีพหลัก อาชีพรอง คือ การประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร 
อาทิ รับจางทํางานทั่วไป ทํางานโรงงานอุตสาหกรรม หรือรับราชการ มีพ้ืนที่ทําการเกษตรโดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 
24 ไร ทําการเกษตรมาแลวเฉลี่ยรายละ 34 ป อายุเฉลี่ยของกลุมตัวอยางคือ 51 ป จัดเปนประชากรในวัยกลางคน 
สวนใหญมีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มีสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 15-64 ปเฉลี่ยครัวเรือนละ 4 คน 
รายไดหลักจากการทําการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 101 ,364 บาทตอป รายไดรองนอกภาคการเกษตรเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 58,198 บาทตอป มีคาใชจายเฉลี่ยครัวเรือนละ 101,070 บาทตอป มีหนี้สินโดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 
91,210 บาทตอป มีเงินออมเฉลี่ยครัวเรือนละ 10,394 บาทตอป ดังแสดงในตารางที่ 2 ลักษณะทั่วไปของกลุม
ตัวอยาง 
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3.7.5 การปกครอง แบงการปกครองออกเปน 23 อําเภอ 188 ตําบล 2,546 หมูบาน การปกครองสวน
ทองถิ่นประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลเมือง 2 แหง เทศบาลตําบล 46 แหง และองคการ
บริหารสวนตําบล 160 แหง 

3.7.6 ประชากร จํานวนประชากรในจังหวัดบุรีรัมยมีทั้งสิ้น 1,521,065 คน แบงเปนชายจํานวน 759,385 
คน หญิงจํานวน 761,680 คน แรงงานประชากรและกําลังแรงงานจังหวัดบุรีรัมยมีประชากรที่เปนผูที่มีอายุ 15 ป   
ขึ้นไป 1,273,512 คน ในจํานวนนี้เปนผูอยูในกําลังแรงงานรวม 879,941 คน ผูมีงานทํา 832,969 คน ผูวางงาน 
21,986 คน กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล 24,986 คน และผูที่ไมอยูในกําลังแรงงานรวม 393,571 คน (ทํางานบาน 
เรียนหนังสือ และอ่ืนๆ) 

3.7.7 แหลงทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติดินเปนดินที่มีคุณภาพต่ํา เพราะเปนดินที่สลายตัวมา
จากหินทราย การระบายน้ําดีแตไมอุมน้ํา บางแหงเปนดินภูเขาไฟเหมาะแกการปลูกขาวและผลไม มี 3 กลุมดิน 
ไดแก กลุมดินนา กลุมดินไร และกลุมดินคละ สวนมากจะอยูบริเวณตอนกลาง จังหวัดบุรีรัมยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 
6,451,178 ไร เปนปาสงวนแหงชาติ 22 ปา วนอุทยาน 1 แหง รวมพ้ืนที่ปาไมคงเหลือตามกฎหมายปาไม เนื้อที่ 
765,127 ไร  

3.7.8 การคมนาคม  สภาพการคมนาคมขนสงของจังหวัดบุรีรัมยนับไดวามีความพรอมและมีความ
สะดวกสบายเพราะมีเสนทางรถไฟ รถยนต และทางอากาศ โดยมีเที่ยวบินบริการ 14 เที่ยวบินตอสัปดาห 

บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดทําการศึกษา
ใน 7 จังหวัดที่มีแรงงานภาคเกษตรที่มีอายุระหวาง 15-64 ป และมีจํานวนมากกวา 500,000 คน ขึ้นไป ไดแก 
จังหวัดอุบลราชธานี นครราชสีมา ขอนแกน ศรีสะเกษ รอยเอ็ด อุดรธานี และบุรีรัมย จํานวน 400 คน เพ่ือศึกษา
ขอเท็จจริงของปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรของเกษตรกรและผูประกอบการภาคเกษตรตลอดจนผูที่
เกี่ยวของจังหวัดละ 12 คน รวม 84 คน รวมจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 484 คน 
 ผลการศึกษาแบงเปน 2 สวน คือ ผลการศึกษาหัวขอที่ 4.1 เปนสวนของเกษตรกรหรือแรงงานภาคเกษตร 
หัวขอที่ 4.2 และ 4.3 เปนสวนของผูประกอบการภาคเกษตร (เอกชน) และภาครัฐ ดังแสดงผลการศึกษา
ตามลําดับ ดังนี้ 

4.1 ภาคเกษตร/แรงงานภาคเกษตร 
4.1.1 จังหวัดอุบลราชธานี 

 1) สภาพทั่วไป 
จังหวัดอุบลราชธานีมีจํานวนเกษตรกรที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20 ของ

กลุมตัวอยางท้ังหมด สวนใหญมีอาชีพทํานาเปนอาชีพหลัก อาชีพรอง คือ การประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร 
อาทิ รับจางทํางานทั่วไป ทํางานโรงงานอุตสาหกรรม หรือรับราชการ มีพ้ืนที่ทําการเกษตรโดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 
24 ไร ทําการเกษตรมาแลวเฉลี่ยรายละ 34 ป อายุเฉลี่ยของกลุมตัวอยางคือ 51 ป จัดเปนประชากรในวัยกลางคน 
สวนใหญมีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มีสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 15-64 ปเฉลี่ยครัวเรือนละ 4 คน 
รายไดหลักจากการทําการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 101 ,364 บาทตอป รายไดรองนอกภาคการเกษตรเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 58,198 บาทตอป มีคาใชจายเฉลี่ยครัวเรือนละ 101,070 บาทตอป มีหนี้สินโดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 
91,210 บาทตอป มีเงินออมเฉลี่ยครัวเรือนละ 10,394 บาทตอป ดังแสดงในตารางที่ 2 ลักษณะทั่วไปของกลุม
ตัวอยาง 
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ตารางที่ 2  ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางจังหวัดอุบลราชธานี 
    

  
อายุเฉลีย่

ของ
เกษตรกร 

(ป) 

 
ระยะเวลา
เฉลี่ยใน
การทํา
เกษตร 
(ป) 

ระดับ
การศึกษา

สูงสุด 

พื้นที่ใน
การทํา

การเกษตร 
(ไร) 

จํานวน
แรงงาน

ใน
ครัวเรือน
ที่มีอาย ุ
15-64 ป 

รายได 
 

คาใชจาย
ใน

ครัวเรือน 
(บาท/ป) 

 
หนีส้ินใน
ครัวเรือน 

 
(บาท/ป) 

 
เงินออม

ใน
ครัวเรือน 
(บาท/ป) 

กลุม 

หลักจาก
ภาค

การเกษตร 
(บาท/ป) 

รองและ
รายได

เสริมจาก
ภาค

การเกษตร 
(บาท/ป) 

รวม 51 34 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

24 4 101,364 58,198 101,070 91,210 10,394 

กลุม
ที่ 1 

49 35 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

10 3 34,375 62,675 88,506 55,125 27,700 

กลุม
ที่ 2 

51 32 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

24 4 95,555 95,556 78,844 131,133 1,900 

กลุม
ที่ 3 

52 34 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

26 4 110,700 52,229 105,841 89,711 12,576 

ที่มา: จากการสํารวจ 
กลุมตัวอยางจะแบงเกษตรกรเปน 3 กลุม คือกลุมที่มีแรงงานใชเพียงพอไมตองจางแรงงานหรือ

เครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยในการทําการเกษตรมีจํานวน 8 คนหรือคิดเปนรอยละ 10  กลุมที่มีแรงงาน
เพียงพอแตอาศัยการจางแรงงานหรือจางเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยในกิจกรรมทางการเกษตรบางกิจกรรม
จํานวน 9 คน หรือคิดเปนรอยละ 11.25 และกลุมที่มีแรงงานไมเพียงพอตองจางแรงงานคนหรือเครื่องจักรมาชวย
ในการทําการเกษตรจํานวน 63 คน หรือคิดเปนรอยละ 78.75 (ตารางท่ี 3) 
 
ตารางท่ี 3  ความพอเพียงของแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี 

หนวย : คน 
    เพียงพอ ไมเพียงพอ 

จังหวัด จํานวน   ตองจาง จาง จางไม ไมระบุวา 
  ตัวอยาง ไมตองจาง จางครบ จางบางชวง ไมระบุวา ครบทุก ครบทุก จางครบ 
    

 
ทุกขั้นตอน บางขั้นตอน จางครบ ขั้นตอน ขั้นตอน ทุกขั้นตอน 

          ทุกขั้นตอน       

อุบลราชธาน ี 80 8 0 8 1 17 40 6 
ที่มา: จากการสํารวจ 
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 2) ความพอเพียงของแรงงาน 
 เกษตรกรสวนใหญหรือรอยละ 78.75 ขาดแคลนแรงงานหรือมีแรงงานใชในการผลิตไมเพียงพอ 

โดยตองจางแรงงานและใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรแตจางไมครบทุกขั้นตอนการผลิต การขาดแคลนแรงงาน 
จะขาดแคลนมากในชวงฤดูกาลเพาะปลูกและฤดูเก็บเกี่ยว ในการจางแรงงานนั้นจะจ างจากคนในพ้ืนที่ โดยเสีย
คาจางตามอัตราคาจางขั้นต่ํา แตในชวงที่มีความตองการแรงงานมากผูจางจะตองจายคาจางในอัตราที่สูงขึ้นและ
สรางแรงจูงใจใหกับแรงงานเพ่ือมาทํางานใหกับตนเอง อาทิ มีรถรับสงระหวางบานกับไรนา หรือมีอาหารกลางวัน 
สวนการจางเครื่องจักรกลทางการเกษตรนั้นสามารถจางจากคนในพื้นท่ีและมีเครื่องจักรกลทางการเกษตรจากภาค
กลางมารับจางในฤดูเพาะปลูกและฤดูเก็บเกี่ยว สาเหตุที่ทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากเกษตรกรมีอายุ
มากขึ้น แรงงานบางสวนยายไปทํางานนอกภาคการเกษตร อีกทั้งมีการอพยพยายถิ่นฐาน นอกจากนี้แรงงานที่อยู
ในวัยศึกษายังไมสามารถชวยงานไดเต็มที่ 

 3) สภาพปญหาการขาดแคลนแรงงานและความตองการความชวยเหลือจากภาครัฐของเกษตรกร
ทั้ง 3 กลุม จากการเก็บขอมูลทั้ง 3 กลุมตัวอยางสามารถสรุปได ดังนี้ 

กลุมที่ 1 กลุมที่มีแรงงานพอเพียงและไมตองจางแรงงานหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร  
กลุมนี้มีจํานวน 8 คนคิดเปนรอยละ 10 มีอายุเฉลี่ยคือ 49 ป ซึ่งอยูในวัยกลางคน มีสมาชิกใน

ครัวเรือนที่มีอายุ 15-64 ปเฉลี่ยครัวเรือนละ 3 คน ระดับการศึกษาสวนใหญคือชั้นประถมศึกษาตอนปลายทํา
การเกษตรมาแลวเฉลี่ยรายละ 35 ป มีพ้ืนที่ถือครองเฉลี่ยครัวเรือนละ 10 ไร อาชีพหลักคือ การปลูกขาว อาชีพ
เสริม คือ การปลูกพืชสวนครัว ทํางานรับจางทั้งในและนอกภาคการเกษตร นอกจากนี้ยังมีรายไดจากการที่ญาติ
หรือลูกหลานของตนสงเงินมาใหใช รายไดหลักจากการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 34,375 บาทตอป รายไดรองนอก
ภาคเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 62 ,675 บาทตอป คาใชจายเฉลี่ยครัวเรือนละ 88,506 บาทตอป หนี้สินเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 55,125 บาทตอป เงินออมเฉลี่ยครัวเรือนละ 27,700 บาทตอป 

สําหรับการเพ่ิมขึ้นของอัตราคาจางขั้นต่ําในป 2556 นั้น ไมมีผลกระทบกับเกษตรกรเนื่องจากใช
แรงงานในครัวเรือนเปนหลักหรืออาศัยการชวยเหลือกัน อาทิ ลงแขกกันระหวางพ่ีนอง ญาติ หรือเพ่ือนบานแต
อาจจะสงผลกระทบบางในเรื่องของราคาสินคาอุปโภคและบริโภคที่ปรับสูงขึ้น ทั้งนี้มีเกษตรกรเพียง 1 รายเทานั้น
ที่มีเครื่องจักรกลทางการเกษตรเปนของตนเอง เกษตรกรสวนใหญในกลุมนี้ตองการใหลูกหลานของตนสืบทอด
อาชีพทางการเกษตรตอจากตนเอง 

ความชวยเหลือที่เกษตรกรในกลุมนี้ตองการจะไดรับจากรัฐบาล คือ ใหภาครัฐจัดหาระบบ
ชลประทานเพ่ือการเกษตร ดูแลเรื่องตนทุนในการผลิต อาทิ ราคาปุย ราคาน้ํามัน เปนตน นอกจากนี้ควรมีการ
สนับสนุนเมล็ดพันธุพืช สนับสนุนเงินทุนในการผลิตและลดดอกเบี้ยเงินกู อีกทั้งดูแลราคาขายของผลผลิตทาง
การเกษตร 

กลุมที่ 2 กลุมที่มีแรงงานพอเพียงแตอาศัยการจางแรงงานหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร   
มาชวยในบางกิจกรรม 

กลุมนี้มีจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 11.25 อายุเฉลี่ยของกลุมตัวอยางคือ 51 ป ซึ่งจัดเปน
ประชากรวัยกลางคน สวนใหญมีการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มีสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 15-64 ป 
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ตารางที่ 2  ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางจังหวัดอุบลราชธานี 
    

  
อายุเฉลีย่

ของ
เกษตรกร 

(ป) 

 
ระยะเวลา
เฉลี่ยใน
การทํา
เกษตร 
(ป) 

ระดับ
การศึกษา

สูงสุด 

พื้นที่ใน
การทํา

การเกษตร 
(ไร) 

จํานวน
แรงงาน

ใน
ครัวเรือน
ที่มีอาย ุ
15-64 ป 

รายได 
 

คาใชจาย
ใน

ครัวเรือน 
(บาท/ป) 

 
หนีส้ินใน
ครัวเรือน 

 
(บาท/ป) 

 
เงินออม

ใน
ครัวเรือน 
(บาท/ป) 

กลุม 

หลักจาก
ภาค

การเกษตร 
(บาท/ป) 

รองและ
รายได

เสริมจาก
ภาค

การเกษตร 
(บาท/ป) 

รวม 51 34 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

24 4 101,364 58,198 101,070 91,210 10,394 

กลุม
ที่ 1 

49 35 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

10 3 34,375 62,675 88,506 55,125 27,700 

กลุม
ที่ 2 

51 32 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

24 4 95,555 95,556 78,844 131,133 1,900 

กลุม
ที่ 3 

52 34 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

26 4 110,700 52,229 105,841 89,711 12,576 

ที่มา: จากการสํารวจ 
กลุมตัวอยางจะแบงเกษตรกรเปน 3 กลุม คือกลุมที่มีแรงงานใชเพียงพอไมตองจางแรงงานหรือ

เครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยในการทําการเกษตรมีจํานวน 8 คนหรือคิดเปนรอยละ 10  กลุมที่มีแรงงาน
เพียงพอแตอาศัยการจางแรงงานหรือจางเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยในกิจกรรมทางการเกษตรบางกิจกรรม
จํานวน 9 คน หรือคิดเปนรอยละ 11.25 และกลุมที่มีแรงงานไมเพียงพอตองจางแรงงานคนหรือเครื่องจักรมาชวย
ในการทําการเกษตรจํานวน 63 คน หรือคิดเปนรอยละ 78.75 (ตารางท่ี 3) 
 
ตารางท่ี 3  ความพอเพียงของแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี 

หนวย : คน 
    เพียงพอ ไมเพียงพอ 

จังหวัด จํานวน   ตองจาง จาง จางไม ไมระบุวา 
  ตัวอยาง ไมตองจาง จางครบ จางบางชวง ไมระบุวา ครบทุก ครบทุก จางครบ 
    

 
ทุกขั้นตอน บางขั้นตอน จางครบ ขั้นตอน ขั้นตอน ทุกขั้นตอน 

          ทุกขั้นตอน       

อุบลราชธาน ี 80 8 0 8 1 17 40 6 
ที่มา: จากการสํารวจ 
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 2) ความพอเพียงของแรงงาน 
 เกษตรกรสวนใหญหรือรอยละ 78.75 ขาดแคลนแรงงานหรือมีแรงงานใชในการผลิตไมเพียงพอ 

โดยตองจางแรงงานและใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรแตจางไมครบทุกขั้นตอนการผลิต การขาดแคลนแรงงาน 
จะขาดแคลนมากในชวงฤดูกาลเพาะปลูกและฤดูเก็บเกี่ยว ในการจางแรงงานนั้นจะจ างจากคนในพ้ืนที่ โดยเสีย
คาจางตามอัตราคาจางขั้นต่ํา แตในชวงที่มีความตองการแรงงานมากผูจางจะตองจายคาจางในอัตราที่สูงขึ้นและ
สรางแรงจูงใจใหกับแรงงานเพ่ือมาทํางานใหกับตนเอง อาทิ มีรถรับสงระหวางบานกับไรนา หรือมีอาหารกลางวัน 
สวนการจางเครื่องจักรกลทางการเกษตรนั้นสามารถจางจากคนในพื้นท่ีและมีเครื่องจักรกลทางการเกษตรจากภาค
กลางมารับจางในฤดูเพาะปลูกและฤดูเก็บเกี่ยว สาเหตุที่ทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากเกษตรกรมีอายุ
มากขึ้น แรงงานบางสวนยายไปทํางานนอกภาคการเกษตร อีกทั้งมีการอพยพยายถิ่นฐาน นอกจากนี้แรงงานที่อยู
ในวัยศึกษายังไมสามารถชวยงานไดเต็มที่ 

 3) สภาพปญหาการขาดแคลนแรงงานและความตองการความชวยเหลือจากภาครัฐของเกษตรกร
ทั้ง 3 กลุม จากการเก็บขอมูลทั้ง 3 กลุมตัวอยางสามารถสรุปได ดังนี้ 

กลุมที่ 1 กลุมที่มีแรงงานพอเพียงและไมตองจางแรงงานหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร  
กลุมนี้มีจํานวน 8 คนคิดเปนรอยละ 10 มีอายุเฉลี่ยคือ 49 ป ซึ่งอยูในวัยกลางคน มีสมาชิกใน

ครัวเรือนที่มีอายุ 15-64 ปเฉลี่ยครัวเรือนละ 3 คน ระดับการศึกษาสวนใหญคือชั้นประถมศึกษาตอนปลายทํา
การเกษตรมาแลวเฉลี่ยรายละ 35 ป มีพ้ืนที่ถือครองเฉลี่ยครัวเรือนละ 10 ไร อาชีพหลักคือ การปลูกขาว อาชีพ
เสริม คือ การปลูกพืชสวนครัว ทํางานรับจางทั้งในและนอกภาคการเกษตร นอกจากนี้ยังมีรายไดจากการที่ญาติ
หรือลูกหลานของตนสงเงินมาใหใช รายไดหลักจากการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 34,375 บาทตอป รายไดรองนอก
ภาคเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 62 ,675 บาทตอป คาใชจายเฉลี่ยครัวเรือนละ 88,506 บาทตอป หนี้สินเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 55,125 บาทตอป เงินออมเฉลี่ยครัวเรือนละ 27,700 บาทตอป 

สําหรับการเพ่ิมขึ้นของอัตราคาจางขั้นต่ําในป 2556 นั้น ไมมีผลกระทบกับเกษตรกรเนื่องจากใช
แรงงานในครัวเรือนเปนหลักหรืออาศัยการชวยเหลือกัน อาทิ ลงแขกกันระหวางพ่ีนอง ญาติ หรือเพ่ือนบานแต
อาจจะสงผลกระทบบางในเรื่องของราคาสินคาอุปโภคและบริโภคที่ปรับสูงขึ้น ทั้งนี้มีเกษตรกรเพียง 1 รายเทานั้น
ที่มีเครื่องจักรกลทางการเกษตรเปนของตนเอง เกษตรกรสวนใหญในกลุมนี้ตองการใหลูกหลานของตนสืบทอด
อาชีพทางการเกษตรตอจากตนเอง 

ความชวยเหลือที่เกษตรกรในกลุมนี้ตองการจะไดรับจากรัฐบาล คือ ใหภาครัฐจัดหาระบบ
ชลประทานเพ่ือการเกษตร ดูแลเรื่องตนทุนในการผลิต อาทิ ราคาปุย ราคาน้ํามัน เปนตน นอกจากนี้ควรมีการ
สนับสนุนเมล็ดพันธุพืช สนับสนุนเงินทุนในการผลิตและลดดอกเบี้ยเงินกู อีกทั้งดูแลราคาขายของผลผลิตทาง
การเกษตร 

กลุมที่ 2 กลุมที่มีแรงงานพอเพียงแตอาศัยการจางแรงงานหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร   
มาชวยในบางกิจกรรม 

กลุมนี้มีจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 11.25 อายุเฉลี่ยของกลุมตัวอยางคือ 51 ป ซึ่งจัดเปน
ประชากรวัยกลางคน สวนใหญมีการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มีสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 15-64 ป 
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เฉลี่ยครัวเรือนละ 4 คน ทําการเกษตรมาแลวเฉลี่ยรายละ 32 ป มีพ้ืนที่ในการทําการเกษตรเฉลี่ยรายละ 24 ไร 
อาชีพหลักของกลุมตัวอยางคือ การปลูกขาว อาชีพรองสวนใหญ คือ รับจางนอกภาคการเกษตร โดยมีรายไดหลัก
ภาคการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 95,555 บาทตอป รายไดรองนอกภาคการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 95,556 บาท
ตอป คาใชจายเฉลี่ยครัวเรือนละ 78,844 บาทตอป หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละ 131,133 บาทตอป เงินออมเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 1,900 บาทตอป  

เกษตรกรในกลุมนี้มีแรงงานในครัวเรือนของตนเพียงพอแตอาศัยการจางแรงงานหรือเครื่องจักรกล
ทางการเกษตรมาชวยในบางกิจกรรม อาทิ ชวงเพาะปลูกหรือชวงเก็บเกี่ยว สาเหตุที่ทําใหตองจางแรงงานหรือ
เครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยเนื่องจากแรงงานในครัวเรือนไปทํางานนอกภาคการเกษตร จะกลับมาชวยทํา
การเกษตรในชวงวันหยุด  

สําหรับการเพ่ิมขึ้นของอัตรคาจางขั้นต่ําในป 2556 นั้น มีผลกระทบกับเกษตรกรสวนใหญในดาน
ของตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น อยางไรก็ตามเกษตรกรในกลุมนี้ไมมีผลกระทบมากนักหากในอนาคตเกิดการขาดแคลน
แรงงานในภาคการเกษตรเนื่องจากใชแรงงานในครัวเรือนของตนในการทําการเกษตรเปนหลัก อาศัยการจาง
แรงงานหรือใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยบางบางฤดูกาล ในสวนของการสืบทอดอาชีพทางการเกษตร
ของลูกหลาน เกษตรกรสวนใหญในกลุมนีต้องการใหลูกหลานของตนสืบทอดอาชีพทางการเกษตรตอจากตนเอง  

ความชวยเหลือที่เกษตรกรตองการไดรับจากรัฐบาล คือ ใหภาครัฐจัดหาระบบชลประทานเพ่ือ
การเกษตร ดูแลเรื่องตนทุนในการผลิต อาทิ ราคาปุย ราคาน้ํามัน สนับสนุนเมล็ดพันธุพืช และเงินทุนในการผลิต 
อีกท้ังดูแลราคาขายของผลผลิตทางการเกษตร 

กลุมที่ 3 กลุมที่มีแรงงานไมพอเพียงแตอาศัยการจางแรงงานหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
หรือจางท้ังแรงงานคนและเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยในการทําการเกษตร 

กลุมตัวอยางกลุมที่ 3 ในกลุมนี้มีจํานวนมากที่สุดคือ 63 คนหรือคิดเปนรอยละ 78.75  สวนใหญ   
มีอายุเฉลี่ย 52 ป จัดเปนประชากรในวัยกลางคน สวนมากมีการศึกษาในชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มีสมาชิก   
ในครัวเรือนที่มีอายุ 15-64 ปเฉลี่ยครัวเรือนละ 4 คน กลุมตัวอยางทําการเกษตรมาแลวเฉลี่ย 34 ป มีพ้ืนที่ในการ
ทําการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 26 ไร อาชีพหลักของกลุมตัวอยางคือ การปลูกขาว อาชีพรองคือ รับจางทั้งในภาค
การเกษตรและนอกภาคการเกษตร อาทิ ประกอบอาชีพคาขาย รับราชการ นอกจากนี้ มีรายไดเสริมจากเงินบํานาญ 
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ลูกหรือญาติสงเงินมาให มีรายไดหลักจากภาคการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 110,700 บาทตอป 
รายไดรองนอกภาคการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 52,229 บาทตอป คาใชจายเฉลี่ยครัวเรือนละ 105,841 บาทตอป 
หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละ 89,711 บาทตอป มีเงินออมเฉลี่ยครัวเรือนละ 12,576 บาทตอป ซึ่งกลุมนี้ตองอาศัยการ
จางแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรหรือจางทั้งแรงงานคนและเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวย   
ทั้งกระบวนการผลิต เนื่องจากแรงงานในครัวเรือนไปทํางานนอกภาคการเกษตรและเกษตรกรมีอายุมาก และมี
พ้ืนที่ในการเพาะปลูกมากจึงตองการความรวดเร็วในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต หากเพาะปลูกหรือเก็บ
เกี่ยวชาผลผลิตจะเสียหาย 

ทั้งนี้แรงงานที่จางมาจะจางจากคนในพ้ืนที่ โดยจายคาจางตามอัตราคาจางขั้นต่ําสําหรับชวงเวลา 
ที่มีความตองการแรงงานมากกวาปกติ อาทิ ฤดูเพาะปลูกหรือฤดูเก็บเกี่ยว เกษตรกรจะมีการปรับเพ่ิมคาจาง
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แรงงานและคาจางเครื่องจักรกลทางการเกษตร อีกทั้งจัดหาสวัสดิการตางๆ อาทิ การมีรถรับสงระหวางบานและไรนา 
เปนตน มาสรางแรงจูงใจใหผูรับจางมาทํางานใหกับตนเอง นอกจากนี้ชวงฤดูเก็บเกี่ยวจะมีเครื่องจักรกลทาง
การเกษตรจากภาคกลางมารับจางดวย 

สําหรับการเพิ่มขึ้นของอัตราคาจางขั้นต่ําในป 2556 นั้น มีผลกระทบกับเกษตรกรบางในเรื่องของตนทุน
การผลิตที่เพ่ิมข้ึน อาทิ คาแรงงานหรือคาจางเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่เพ่ิมข้ึน สําหรับเกษตรกรที่ทําการเกษตร
เชิงพาณิชยนั้นไมมีผลกระทบมากนักเนื่องจากมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพรองรับกระบวนการผลิตแลว 
สวนเกษตรกรรายยอยทีย่ังจําเปนที่จะตองจางแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยอาจจะจางแรงงาน
ในปริมาณที่นอยลง หรือเปลี่ยนรูปแบบจากการทําเกษตรเชิงพาณิชยมาเปนการทําเกษตรแบบพอเพียง นอกจากนี้
อาจจะปรับเปลี่ยนการจางแรงงานคนมาเปนการจางเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพ่ือลดตนทุนการผลิต ในสวนของ
การสืบทอดอาชีพทางการเกษตรของลูกหลานของเกษตรกร กลุมตัวอยางสวนใหญตองการใหลูกหลานกลับมาทํา
การเกษตรตอจากตนเอง แตบางสวนไมตองการใหลูกหลานกลับมาทําการเกษตรตอเนื่องจากเปนงานที่หนักและ
ลําบากอีกท้ังรายไดไมแนนอน นอกจากนี้ลูกหลานมีงานประจําทํานอกภาคการเกษตร อาทิ รับราชการ หรือทํางาน
ตางประเทศคงจะไมกลับมาทําการเกษตรตอ  

ความชวยเหลือที่เกษตรกรตองการจะไดรับจากรัฐบาล คือ ใหภาครัฐจัดหาระบบชลประทานเพ่ือ
การเกษตร ดูแลเรื่องลดตนทุนในการผลิต อาทิ ราคาปุย ราคาน้ํามัน ตลอดจนสนับสนุนเมล็ดพันธุพืชหรือปุ ย 
สนับสนุนเงินทุนในการผลิต ลดดอกเบี้ยเงินกู อีกท้ังดูแลราคาขายของผลผลิตทางการเกษตร  

สรุปผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวน 80 คนของจังหวัดอุบลราชธานี พบวากลุมตัวอยางเปน
เกษตรกรที่มีอาชีพหลักคือการทํานาควบคูไปกับการเลี้ยงสัตวและปลูกพืชผักสวนครัวสวนใหญมีรายไดรองนอกภาค
การเกษตรจากการรับจางทั้งในและนอกภาคการเกษตร อาทิ ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม รับราชการหรือทํางาน
กับองคการปกครองสวนทองถิ่น วิสาหกิจหรือ OTOP และมีรายไดเสริมจากเงินบํานาญ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ลูกหรือ
ญาติสงเงินมาให กลุมตัวอยางสวนใหญเปนประชากรในวัยกลางคน โดยเปนผูที่มีอายุระหวาง 15 -64 ปเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 4 คน กลุมตัวอยางประกอบอาชีพทางการเกษตรมาแลวเฉลี่ยรายละ 37 ป มีที่ดินในการทําการเกษตร
เฉลี่ย 23 ไรตอครัวเรือน กลุมตัวอยางที่มีขนาดใหญที่สุดคือมีแรงงานในครัวเรือนไมเพียงพอตอการผลิตในภาค
การเกษตร ตองจางแรงงานหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยแตไมตองจางทุกข้ันตอนการผลิตมีจํานวน 40 คน 
คิดเปนรอยละ 50 สําหรับสาเหตุที่ทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากแรงงานในครัวเรือนบางสวนไมสามารถ
ชวยทําการเกษตรไดเต็มที่เนื่องจากมีอายุมาก อีกทั้งบางสวนตองไปประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรหรืออพยพ
ไปทํางานตางถิ่น นอกจากนี้แรงงานในวัยเรียนตองไปเรียนหนังสือ ทั้งนี้การขาดแคลนแรงงานมีมากในชวงฤดู
เพาะปลูกและฤดูเก็บเกี่ยวซึ่งตองการแรงงานเปนจํานวนมาก การจางงานจะเปนการจายคาจางเปนรายวันในกรณี
ของแรงงานคน และจางเหมาเปนไรในกรณีของการจางเครื่องจักรกลทางการเกษตร ในชวงเรงดวน เชน ฤดู
เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวเกษตรกรตองจายคาจางสูงกวาคาจางขั้นต่ําและจัดหาสวัสดิการตางๆ ใหกับแรงงานเพ่ือ   
จูงใจใหแรงงานมาทํางานที่พ้ืนที่ของตน  

สําหรับการเพ่ิมขึ้นของอัตราคาจางขั้นต่ําในป พ.ศ. 2556 นั้นสงผลกระทบใหกับเกษตรกรโดยตรง   
ในเรื่องของคาจางแรงงานที่เพ่ิมขึ้น ราคาของปจจัยในการผลิต อาทิ ราคาปุย ราคาน้ํามัน รวมถึงราคาสินคา



 
การศึกษาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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เฉลี่ยครัวเรือนละ 4 คน ทําการเกษตรมาแลวเฉลี่ยรายละ 32 ป มีพ้ืนที่ในการทําการเกษตรเฉลี่ยรายละ 24 ไร 
อาชีพหลักของกลุมตัวอยางคือ การปลูกขาว อาชีพรองสวนใหญ คือ รับจางนอกภาคการเกษตร โดยมีรายไดหลัก
ภาคการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 95,555 บาทตอป รายไดรองนอกภาคการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 95,556 บาท
ตอป คาใชจายเฉลี่ยครัวเรือนละ 78,844 บาทตอป หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละ 131,133 บาทตอป เงินออมเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 1,900 บาทตอป  

เกษตรกรในกลุมนี้มีแรงงานในครัวเรือนของตนเพียงพอแตอาศัยการจางแรงงานหรือเครื่องจักรกล
ทางการเกษตรมาชวยในบางกิจกรรม อาทิ ชวงเพาะปลูกหรือชวงเก็บเกี่ยว สาเหตุที่ทําใหตองจางแรงงานหรือ
เครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยเนื่องจากแรงงานในครัวเรือนไปทํางานนอกภาคการเกษตร จะกลับมาชวยทํา
การเกษตรในชวงวันหยุด  

สําหรับการเพ่ิมขึ้นของอัตรคาจางขั้นต่ําในป 2556 นั้น มีผลกระทบกับเกษตรกรสวนใหญในดาน
ของตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น อยางไรก็ตามเกษตรกรในกลุมนี้ไมมีผลกระทบมากนักหากในอนาคตเกิดการขาดแคลน
แรงงานในภาคการเกษตรเนื่องจากใชแรงงานในครัวเรือนของตนในการทําการเกษตรเปนหลัก อาศัยการจาง
แรงงานหรือใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยบางบางฤดูกาล ในสวนของการสืบทอดอาชีพทางการเกษตร
ของลูกหลาน เกษตรกรสวนใหญในกลุมนีต้องการใหลูกหลานของตนสืบทอดอาชีพทางการเกษตรตอจากตนเอง  

ความชวยเหลือที่เกษตรกรตองการไดรับจากรัฐบาล คือ ใหภาครัฐจัดหาระบบชลประทานเพ่ือ
การเกษตร ดูแลเรื่องตนทุนในการผลิต อาทิ ราคาปุย ราคาน้ํามัน สนับสนุนเมล็ดพันธุพืช และเงินทุนในการผลิต 
อีกท้ังดูแลราคาขายของผลผลิตทางการเกษตร 

กลุมที่ 3 กลุมที่มีแรงงานไมพอเพียงแตอาศัยการจางแรงงานหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
หรือจางท้ังแรงงานคนและเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยในการทําการเกษตร 

กลุมตัวอยางกลุมที่ 3 ในกลุมนี้มีจํานวนมากที่สุดคือ 63 คนหรือคิดเปนรอยละ 78.75  สวนใหญ   
มีอายุเฉลี่ย 52 ป จัดเปนประชากรในวัยกลางคน สวนมากมีการศึกษาในชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มีสมาชิก   
ในครัวเรือนที่มีอายุ 15-64 ปเฉลี่ยครัวเรือนละ 4 คน กลุมตัวอยางทําการเกษตรมาแลวเฉลี่ย 34 ป มีพ้ืนที่ในการ
ทําการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 26 ไร อาชีพหลักของกลุมตัวอยางคือ การปลูกขาว อาชีพรองคือ รับจางทั้งในภาค
การเกษตรและนอกภาคการเกษตร อาทิ ประกอบอาชีพคาขาย รับราชการ นอกจากนี้ มีรายไดเสริมจากเงินบํานาญ 
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ลูกหรือญาติสงเงินมาให มีรายไดหลักจากภาคการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 110,700 บาทตอป 
รายไดรองนอกภาคการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 52,229 บาทตอป คาใชจายเฉลี่ยครัวเรือนละ 105,841 บาทตอป 
หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละ 89,711 บาทตอป มีเงินออมเฉลี่ยครัวเรือนละ 12,576 บาทตอป ซึ่งกลุมนี้ตองอาศัยการ
จางแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรหรือจางทั้งแรงงานคนและเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวย   
ทั้งกระบวนการผลิต เนื่องจากแรงงานในครัวเรือนไปทํางานนอกภาคการเกษตรและเกษตรกรมีอายุมาก และมี
พ้ืนที่ในการเพาะปลูกมากจึงตองการความรวดเร็วในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต หากเพาะปลูกหรือเก็บ
เกี่ยวชาผลผลิตจะเสียหาย 

ทั้งนี้แรงงานที่จางมาจะจางจากคนในพ้ืนที่ โดยจายคาจางตามอัตราคาจางขั้นต่ําสําหรับชวงเวลา 
ที่มีความตองการแรงงานมากกวาปกติ อาทิ ฤดูเพาะปลูกหรือฤดูเก็บเกี่ยว เกษตรกรจะมีการปรับเพ่ิมคาจาง
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แรงงานและคาจางเครื่องจักรกลทางการเกษตร อีกทั้งจัดหาสวัสดิการตางๆ อาทิ การมีรถรับสงระหวางบานและไรนา 
เปนตน มาสรางแรงจูงใจใหผูรับจางมาทํางานใหกับตนเอง นอกจากนี้ชวงฤดูเก็บเกี่ยวจะมีเครื่องจักรกลทาง
การเกษตรจากภาคกลางมารับจางดวย 

สําหรับการเพิ่มขึ้นของอัตราคาจางขั้นต่ําในป 2556 นั้น มีผลกระทบกับเกษตรกรบางในเรื่องของตนทุน
การผลิตที่เพ่ิมข้ึน อาทิ คาแรงงานหรือคาจางเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่เพ่ิมข้ึน สําหรับเกษตรกรที่ทําการเกษตร
เชิงพาณิชยนั้นไมมีผลกระทบมากนักเนื่องจากมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพรองรับกระบวนการผลิตแลว 
สวนเกษตรกรรายยอยทีย่ังจําเปนที่จะตองจางแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยอาจจะจางแรงงาน
ในปริมาณที่นอยลง หรือเปลี่ยนรูปแบบจากการทําเกษตรเชิงพาณิชยมาเปนการทําเกษตรแบบพอเพียง นอกจากนี้
อาจจะปรับเปลี่ยนการจางแรงงานคนมาเปนการจางเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพ่ือลดตนทุนการผลิต ในสวนของ
การสืบทอดอาชีพทางการเกษตรของลูกหลานของเกษตรกร กลุมตัวอยางสวนใหญตองการใหลูกหลานกลับมาทํา
การเกษตรตอจากตนเอง แตบางสวนไมตองการใหลูกหลานกลับมาทําการเกษตรตอเนื่องจากเปนงานที่หนักและ
ลําบากอีกท้ังรายไดไมแนนอน นอกจากนี้ลูกหลานมีงานประจําทํานอกภาคการเกษตร อาทิ รับราชการ หรือทํางาน
ตางประเทศคงจะไมกลับมาทําการเกษตรตอ  

ความชวยเหลือที่เกษตรกรตองการจะไดรับจากรัฐบาล คือ ใหภาครัฐจัดหาระบบชลประทานเพ่ือ
การเกษตร ดูแลเรื่องลดตนทุนในการผลิต อาทิ ราคาปุย ราคาน้ํามัน ตลอดจนสนับสนุนเมล็ดพันธุพืชหรือปุ ย 
สนับสนุนเงินทุนในการผลิต ลดดอกเบี้ยเงินกู อีกท้ังดูแลราคาขายของผลผลิตทางการเกษตร  

สรุปผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวน 80 คนของจังหวัดอุบลราชธานี พบวากลุมตัวอยางเปน
เกษตรกรที่มีอาชีพหลักคือการทํานาควบคูไปกับการเลี้ยงสัตวและปลูกพืชผักสวนครัวสวนใหญมีรายไดรองนอกภาค
การเกษตรจากการรับจางทั้งในและนอกภาคการเกษตร อาทิ ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม รับราชการหรือทํางาน
กับองคการปกครองสวนทองถิ่น วิสาหกิจหรือ OTOP และมีรายไดเสริมจากเงินบํานาญ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ลูกหรือ
ญาติสงเงินมาให กลุมตัวอยางสวนใหญเปนประชากรในวัยกลางคน โดยเปนผูที่มีอายุระหวาง 15 -64 ปเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 4 คน กลุมตัวอยางประกอบอาชีพทางการเกษตรมาแลวเฉลี่ยรายละ 37 ป มีที่ดินในการทําการเกษตร
เฉลี่ย 23 ไรตอครัวเรือน กลุมตัวอยางที่มีขนาดใหญที่สุดคือมีแรงงานในครัวเรือนไมเพียงพอตอการผลิตในภาค
การเกษตร ตองจางแรงงานหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยแตไมตองจางทุกข้ันตอนการผลิตมีจํานวน 40 คน 
คิดเปนรอยละ 50 สําหรับสาเหตุที่ทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากแรงงานในครัวเรือนบางสวนไมสามารถ
ชวยทําการเกษตรไดเต็มที่เนื่องจากมีอายุมาก อีกทั้งบางสวนตองไปประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรหรืออพยพ
ไปทํางานตางถิ่น นอกจากนี้แรงงานในวัยเรียนตองไปเรียนหนังสือ ทั้งนี้การขาดแคลนแรงงานมีมากในชวงฤดู
เพาะปลูกและฤดูเก็บเกี่ยวซึ่งตองการแรงงานเปนจํานวนมาก การจางงานจะเปนการจายคาจางเปนรายวันในกรณี
ของแรงงานคน และจางเหมาเปนไรในกรณีของการจางเครื่องจักรกลทางการเกษตร ในชวงเรงดวน เชน ฤดู
เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวเกษตรกรตองจายคาจางสูงกวาคาจางขั้นต่ําและจัดหาสวัสดิการตางๆ ใหกับแรงงานเพ่ือ   
จูงใจใหแรงงานมาทํางานที่พ้ืนที่ของตน  

สําหรับการเพ่ิมขึ้นของอัตราคาจางขั้นต่ําในป พ.ศ. 2556 นั้นสงผลกระทบใหกับเกษตรกรโดยตรง   
ในเรื่องของคาจางแรงงานที่เพ่ิมขึ้น ราคาของปจจัยในการผลิต อาทิ ราคาปุย ราคาน้ํามัน รวมถึงราคาสินคา
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อุปโภคและบริโภคซึ่งปรับราคาสูงขึ้น นอกจากนี้ยังอาจจะสงผลใหเกิดการอพยพแรงงานจากภาคการเกษตรสู
ภาคอุตสาหกรรมเนื่องจากการปรับขึ้นคาจางขั้นต่ํา ทั้งนี้เยาวชนมองวาการทํางานในภาคการเกษตรนั้นเปนงานที่
หนักและลําบาก รายไดไมดี อีกทั้งไมมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพและความมั่นคงในการดํารงชีวิต ถึงแมวา
การปรับขึ้นคาจางข้ันต่ําในป พ.ศ. 2556 จะสงผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกรแตเกษตรกรก็ยังคงจะทําการเกษตร
ตอเนื่องจากเปนอาชีพหลักอีกทั้งตองปลูกขาวไวบริโภคดวย อยางไรก็ตามเกษตรกรก็หาวิธีมารองรับเพ่ือแกไข
ปญหาดังกลาวโดยการจางงานแบบเหมาจาย จางเครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนการจางแรงงานคน หรือ
ปรับเปลี่ยนวิธีการทําการเกษตร อาทิ การทํานาหวานแทนการปกดํา หรือการทําเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแทนการทําการเกษตรเชิงพาณิชย นอกจากนี้การปรับลดพ้ืนที่ในการทําการเกษตรยังเปนอีกแนวทางหนึ่ง
ที่เกษตรกรนํามาปรับใช 

การสืบทอดอาชีพทางการเกษตรนั้น กลุมตัวอยางสวนใหญมีความตองการใหลูกหลานกลับมาสืบทอด
อาชีพตอจากตน อยางไรก็ตามเยาวชนรุนใหมไมมีความตองการที่จะประกอบอาชีพทางการเกษตรเนื่องจากไมมี
ความชอบและไมมีทักษะในการทําการเกษตร รัฐบาลจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปลูกฝงคานิยมเกี่ยวกับอาชีพ
เกษตรใหกับเยาวชนรุนใหม อีกทั้งสงเสริมใหเยาวชนหันกลับมาทําการเกษตร สําหรับความชวยเหลือจาก
ภาครัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของคือ การจัดสรรและจัดหาระบบชลประทานใหกับเกษตรกร การดูแลราคา
ผลผลิตทางการเกษตร ลดตนทุนของปจจัยการผลิต จัดหาปุย ยาปราบศัตรูพืช เมล็ดพันธุ และเงินทุนในการทํา
การเกษตร อีกท้ังลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูและพักชําระหนี้ 

4.1.2 จังหวัดนครราชสีมา 
 1) สภาพทั่วไป 

จังหวัดนครราชสีมามีเกษตรกรที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 64 คนหรือคิดเปนรอยละ 16 ของกลุม
ตัวอยางทั้งหมด มีอาชีพทํานา ปลูกมันสําปะหลัง ขาวโพด และพืชผักสวนครัว เปนการทําการเกษตรเชิงพาณิชย 
คือปลูกขาวไวบริโภคและขายเปนรายไดเสริมอีกทั้งยังมีการปลูกพืชเศรษฐกิจ อาทิ มันสําปะหลังหรือขาวโพด
ควบคูกับการปลูกขาวดวย อายุเฉลี่ยของกลุมตัวอยางคือ 51 ป จัดเปนประชากรในวัยกลางคน ทําการเกษตร
มาแลวเฉลี่ยรายละ 29 ป มีพ้ืนที่ทําการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 29 ไร ระดับการศึกษาสวนใหญคือระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย แรงงานที่มีอายุระหวาง 15-64 ปเฉลี่ยครัวเรือนละ 3 คน รายไดหลักจากภาคการเกษตร
เฉลี่ยครัวเรือนละ 149,841 บาทตอป รายไดรองนอกภาคการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 62 ,183 บาทตอปมี
คาใชจายในครัวเรือนเฉลี่ยครัวเรือน 101,244 บาทตอป มีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละ 84,220 บาทตอป และมีเงิน
ออมเฉลี่ยครัวเรือนละ 9,753 บาทตอป (ตารางที่ 4) 
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ตารางท่ี 4  ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางจังหวัดนครราชสีมา 
    

 
 

อายุเฉลีย่
ของ

เกษตรกร 
(ป) 

 
ระยะเวลา
เฉลี่ยใน
การทํา
เกษตร  
(ป) 

ระดับ
การศึกษา

สูงสุด 

 
พื้นที่ใน
การทํา

การเกษตร 
(ไร) 

จํานวน
แรงงาน

ใน
ครัวเรือน
ที่มีอาย ุ
15-64 ป 

รายได 
 

คาใชจาย
ใน

ครัวเรือน 
(บาท/ป) 

 
หนี้สินใน
ครัวเรือน 
(บาท/ป) 

 
เงินออม

ใน
ครัวเรือน 
(บาท/ป) 

กลุม 

หลักจาก
ภาค

การเกษตร 
(บาท/ป) 

รองและ
รายไดเสริม
จากภาค

การเกษตร 
(บาท/ป) 

รวม 51 29 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

29 3 149,841 62,183 101,244 84,220 9,753 

กลุม
ที่ 1 

52 31 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

21 4 161,429 13,429 9,900 10,000 4,286 

กลุม
ที่ 2 

50 29 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

20 3 118,642 73,314 87,000 44,534 20,557 

กลุม
ที่ 3 

52 29 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

33 3 158,112 68,588 118,642 107,595 7,126 

ที่มา: จากการสํารวจ 
กลุมตัวอยางแบงไดเปน 3 กลุม คือ กลุมที่มีแรงงานในภาคการเกษตรเพียงพอมีจํานวน 7 คนหรือ    

คิดเปนรอยละ 11 กลุมที่มีแรงงานในครัวเรือนเพียงพอแตอาศัยการจางแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร
มาชวยในบางกระบวนการผลิต มีจํานวน 14 คนหรือคิดเปนรอยละ 21.88 และกลุมสุดทายคือกลุมที่มีแรงงาน    
ในครัวเรือนไมเพียงพอตองจางแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร หรือตองจางทั้งแรงงานคนและ
เครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวย กลุมนี้มีขนาดใหญที่สุด มีจํานวน 43 คนหรือคิดเปนรอยละ 67.19  

 
ตารางท่ี 5  ความพอเพียงของแรงงานจังหวัดนครราชสีมา 

หนวย : คน 
    เพียงพอ ไมเพียงพอ 

จังหวัด จํานวน   ตองจาง จาง จางไม ไมระบุวา 
  ตัวอยาง ไมตองจาง จางครบ จางบางชวง ไมระบุวา ครบทุก ครบทกุ จางครบ 
    

 
ทุกขั้นตอน บางขั้นตอน จางครบ ขั้นตอน ขั้นตอน ทุกขั้นตอน 

          ทุกขั้นตอน       

นครราชสีมา 64 7 2 8 4 22 12 9 
ที่มา: จากการสํารวจ 
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อุปโภคและบริโภคซึ่งปรับราคาสูงขึ้น นอกจากนี้ยังอาจจะสงผลใหเกิดการอพยพแรงงานจากภาคการเกษตรสู
ภาคอุตสาหกรรมเนื่องจากการปรับขึ้นคาจางขั้นต่ํา ทั้งนี้เยาวชนมองวาการทํางานในภาคการเกษตรนั้นเปนงานที่
หนักและลําบาก รายไดไมดี อีกทั้งไมมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพและความมั่นคงในการดํารงชีวิต ถึงแมวา
การปรับขึ้นคาจางข้ันต่ําในป พ.ศ. 2556 จะสงผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกรแตเกษตรกรก็ยังคงจะทําการเกษตร
ตอเนื่องจากเปนอาชีพหลักอีกทั้งตองปลูกขาวไวบริโภคดวย อยางไรก็ตามเกษตรกรก็หาวิธีมารองรับเพ่ือแกไข
ปญหาดังกลาวโดยการจางงานแบบเหมาจาย จางเครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนการจางแรงงานคน หรือ
ปรับเปลี่ยนวิธีการทําการเกษตร อาทิ การทํานาหวานแทนการปกดํา หรือการทําเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแทนการทําการเกษตรเชิงพาณิชย นอกจากนี้การปรับลดพ้ืนที่ในการทําการเกษตรยังเปนอีกแนวทางหนึ่ง
ที่เกษตรกรนํามาปรับใช 

การสืบทอดอาชีพทางการเกษตรนั้น กลุมตัวอยางสวนใหญมีความตองการใหลูกหลานกลับมาสืบทอด
อาชีพตอจากตน อยางไรก็ตามเยาวชนรุนใหมไมมีความตองการที่จะประกอบอาชีพทางการเกษตรเนื่องจากไมมี
ความชอบและไมมีทักษะในการทําการเกษตร รัฐบาลจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปลูกฝงคานิยมเกี่ยวกับอาชีพ
เกษตรใหกับเยาวชนรุนใหม อีกทั้งสงเสริมใหเยาวชนหันกลับมาทําการเกษตร สําหรับความชวยเหลือจาก
ภาครัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของคือ การจัดสรรและจัดหาระบบชลประทานใหกับเกษตรกร การดูแลราคา
ผลผลิตทางการเกษตร ลดตนทุนของปจจัยการผลิต จัดหาปุย ยาปราบศัตรูพืช เมล็ดพันธุ และเงินทุนในการทํา
การเกษตร อีกท้ังลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูและพักชําระหนี้ 

4.1.2 จังหวัดนครราชสีมา 
 1) สภาพทั่วไป 

จังหวัดนครราชสีมามีเกษตรกรที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 64 คนหรือคิดเปนรอยละ 16 ของกลุม
ตัวอยางทั้งหมด มีอาชีพทํานา ปลูกมันสําปะหลัง ขาวโพด และพืชผักสวนครัว เปนการทําการเกษตรเชิงพาณิชย 
คือปลูกขาวไวบริโภคและขายเปนรายไดเสริมอีกทั้งยังมีการปลูกพืชเศรษฐกิจ อาทิ มันสําปะหลังหรือขาวโพด
ควบคูกับการปลูกขาวดวย อายุเฉลี่ยของกลุมตัวอยางคือ 51 ป จัดเปนประชากรในวัยกลางคน ทําการเกษตร
มาแลวเฉลี่ยรายละ 29 ป มีพ้ืนที่ทําการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 29 ไร ระดับการศึกษาสวนใหญคือระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย แรงงานที่มีอายุระหวาง 15-64 ปเฉลี่ยครัวเรือนละ 3 คน รายไดหลักจากภาคการเกษตร
เฉลี่ยครัวเรือนละ 149,841 บาทตอป รายไดรองนอกภาคการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 62 ,183 บาทตอปมี
คาใชจายในครัวเรือนเฉลี่ยครัวเรือน 101,244 บาทตอป มีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละ 84,220 บาทตอป และมีเงิน
ออมเฉลี่ยครัวเรือนละ 9,753 บาทตอป (ตารางที่ 4) 
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ตารางท่ี 4  ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางจังหวัดนครราชสีมา 
    

 
 

อายุเฉลีย่
ของ

เกษตรกร 
(ป) 

 
ระยะเวลา
เฉลี่ยใน
การทํา
เกษตร  
(ป) 

ระดับ
การศึกษา

สูงสุด 

 
พื้นที่ใน
การทํา

การเกษตร 
(ไร) 

จํานวน
แรงงาน

ใน
ครัวเรือน
ที่มีอาย ุ
15-64 ป 

รายได 
 

คาใชจาย
ใน

ครัวเรือน 
(บาท/ป) 

 
หนี้สินใน
ครัวเรือน 
(บาท/ป) 

 
เงินออม

ใน
ครัวเรือน 
(บาท/ป) 

กลุม 

หลักจาก
ภาค

การเกษตร 
(บาท/ป) 

รองและ
รายไดเสริม
จากภาค

การเกษตร 
(บาท/ป) 

รวม 51 29 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

29 3 149,841 62,183 101,244 84,220 9,753 

กลุม
ที่ 1 

52 31 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

21 4 161,429 13,429 9,900 10,000 4,286 

กลุม
ที่ 2 

50 29 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

20 3 118,642 73,314 87,000 44,534 20,557 

กลุม
ที่ 3 

52 29 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

33 3 158,112 68,588 118,642 107,595 7,126 

ที่มา: จากการสํารวจ 
กลุมตัวอยางแบงไดเปน 3 กลุม คือ กลุมที่มีแรงงานในภาคการเกษตรเพียงพอมีจํานวน 7 คนหรือ    

คิดเปนรอยละ 11 กลุมที่มีแรงงานในครัวเรือนเพียงพอแตอาศัยการจางแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร
มาชวยในบางกระบวนการผลิต มีจํานวน 14 คนหรือคิดเปนรอยละ 21.88 และกลุมสุดทายคือกลุมที่มีแรงงาน    
ในครัวเรือนไมเพียงพอตองจางแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร หรือตองจางทั้งแรงงานคนและ
เครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวย กลุมนี้มีขนาดใหญที่สุด มีจํานวน 43 คนหรือคิดเปนรอยละ 67.19  

 
ตารางท่ี 5  ความพอเพียงของแรงงานจังหวัดนครราชสีมา 

หนวย : คน 
    เพียงพอ ไมเพียงพอ 

จังหวัด จํานวน   ตองจาง จาง จางไม ไมระบุวา 
  ตัวอยาง ไมตองจาง จางครบ จางบางชวง ไมระบุวา ครบทุก ครบทกุ จางครบ 
    

 
ทุกขั้นตอน บางขั้นตอน จางครบ ขั้นตอน ขั้นตอน ทุกขั้นตอน 

          ทุกขั้นตอน       

นครราชสีมา 64 7 2 8 4 22 12 9 
ที่มา: จากการสํารวจ 
 
 



การศึกษาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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2) ความพอเพียงของแรงงาน 
 เกษตรกรสวนใหญหรือคิดเปนรอยละ 67.19 (ตารางที่ 5) ขาดแคลนแรงงานหรือมีแรงงานใชในการ

ผลิตไมเพียงพอโดยตองจางแรงงานคนหรือจางเครื่องจักรกลทางการเกษตร หรือตองจางทั้งแรงงานคนและ
เครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยในทุกขั้นตอนการผลิต สาเหตุที่สําคัญที่ทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงานในภาค
การเกษตรเนื่องจากแรงงานในวัยหนุมสาวนิยมไปทํางานในภาคอุตสาหกรรมมากกวาทําในภาคการเกษตร ประกอบ
กับจังหวัดนครราชสีมามีนิคมอุตสาหกรรมหลายแหงตั้งอยู จึงสงผลใหเกิดการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตร    
สูภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ลักษณะการทําการเกษตรในจังหวัดนครราชสีมาเปนการทําการเกษตรเชิงพาณิชย
และมีการปลูกพืชเศรษฐกิจ อาทิ ขาวโพด มันสําปะหลัง ซึ่งเปนพืชที่ตองใชแรงงานเปนจํานวนมาก อีกทั้งที่ดินที่ใช
ในการทําการเกษตรมีเนื้อที่มากกวาจังหวัดอ่ืนๆ ในการศึกษาในครั้งนี้ จึงตองมีการจางแรงงานหรือเครื่องจักรกล
ทางการเกษตรมาชวยในการผลิต 

3) สภาพปญหาการขาดแคลนแรงงานและความตองการความชวยเหลือจากภาครัฐของเกษตรกร
ทั้ง 3 กลุม จากการเก็บขอมูลทั้ง 3 กลุมตัวอยางสามารถสรุปได ดังนี้ 

กลุมที่ 1 กลุมที่มีแรงงานพอเพียงและไมตองจางแรงงานหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร  
 กลุมนี้จํานวนเกษตรกรจํานวน 7 คนคิดเปนรอยละ 11 มีอายุเฉลี่ยรายละ 52 ป จัดเปนประชากร 
ในวัยกลางคน แรงงานที่มีอายุระหวาง 15-64 ปเฉลี่ยครัวเรือนละ 4 คน ทําการเกษตรมาแลวเฉลี่ยรายละ 31 ป 
ระดับการศึกษาสวนใหญจบชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มีพ้ืนที่ในการทําการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 21 ไร รายไดหลัก
ภาคการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 161,429 บาทตอป รายไดรองนอกภาคการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 13,429 บาท
ตอป มีคาใชจายรายเดือนเฉลี่ยครัวเรือนละ 9 ,900 บาทตอป มีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละ 10,000 บาทตอป และ     
มีเงินออมเฉลี่ยครัวเรือนละ 4,286 บาทตอป   

สําหรับการขึ้นอัตราคาจางขั้นต่ําในป 2556 นั้นไมมีผลกระทบตอเกษตรกรในกลุมนี้เนื่องจากใช
แรงงานภายในครัวเรือนเปนหลัก พ้ืนที่ในการทําการเกษตรมีขนาดเล็ก ตั้งแต 3 -15 ไร อีกทั้งเกษตรกรทํานา    
เพียงอยางเดียวไมมีการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่ตองใชแรงงานเปนจํานวนมากในการเพาะปลูกและดูแล ทั้งนี้
หากเกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรเกษตรกรทั้งหมดก็จะยังสามารถทําการเกษตรตอไปได  

อยางไรก็ตามเกษตรกรสวนใหญในกลุมนี้ไมตองการใหลูกหลานสืบทอดอาชีพทางการเกษตรตอจาก
ตนเองเนื่องจากเปนงานที่หนัก ไมมีความมั่นคงดานรายได และไมมีสวัสดิการเพื่อสรางความมั่นคงในการดําเนินชีวิต 
สําหรับความชวยเหลือที่ตองการไดรับจากภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ การลดตนทุนในการผลิต อาทิ ลดราคา
ปจจัยในการผลิต เชน ราคาปุย และราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ดูแลราคาขายของผลผลิตทางการเกษตรใหเกษตรกรอยูได 
สนับสนุนเมล็ดพันธุ และจัดหาเงินทุนปลอดดอกเบี้ยใหกับเกษตรกร 

กลุมที่ 2 กลุมที่มีแรงงานพอเพียงแตอาศัยการจางแรงงานหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร     
มาชวยในบางกิจกรรม 

เกษตรกรในกลุมนี้มีจํานวน 14 คนหรือคิดเปนรอยละ 22 อายุเฉลี่ยของกลุมตัวอยางคือ 50 ป 
จัดเปนประชากรในวัยกลางคน ทําการเกษตรมาแลวเฉลี่ยรายละ 29 ป ระดับการศึกษาสวนใหญคือชั้น 
ประถมศึกษาตอนปลาย มีพ้ืนที่ในการทําการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 20 ไร สมาชิก ในครัวเรือนที่มีอายุระหวาง 
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15-64 ปเฉลี่ยครัวเรือนละ 3 คน มีรายไดหลักภาคการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 118 ,642 บาทตอป รายไดรอง  
นอกภาคการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 73,314 บาทตอป มีคาใชจายเฉลี่ยครัวเรือนละ 87 ,000 บาทตอป หนี้สิน
เฉลี่ยครัวเรือนละ 44,534 บาทตอป และมีเงินออมเฉลี่ย 20,557 บาทตอป 

เกษตรกรสวนใหญทํานาเปนหลักและปลูกพืชสวนครัวหรือเลี้ยงสัตวควบคูกันไป มีเพียง 2 คนที่มี
การปลูกพืชเศรษฐกิจ อาทิ ขาวโพด และยูคาลิปตัสควบคูไปกับการทํานา เกษตรกรในกลุมนี้มีรายไดรองจากการ
รับจางทั่วไปนอกภาคการเกษตร ทํางานโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจสวนตัว และมีรายไดเสริมจากเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
และเงินบํานาญ เกษตรกรสวนใหญรอยละ 92.86 มีหนี้สิน โดยเปนหนี้ที่กูยืมจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตรหรือกองทุนหมูบาน สาเหตุที่ทําใหตองจางแรงงานคนหรือเครื่องจักรทางการเกษตรมาชวย
เนื่องจากแรงงานในครัวเรือนมีนอย อีกท้ังแรงงานบางสวนตองออกไปทํางานนอกภาคการเกษตรดวย  

สําหรับการเพิ่มขึ้นของอัตราคาจางขั้นต่ําในป 2556 นั้นสงผลกระทบในเรื่องของตนทุน เชน คาจาง
แรงงาน ราคาสินคาอุปโภคและบริโภคที่เพ่ิมขึ้น เกษตรกรอาจจะแกปญหาดังกลาวโดยจางเครื่องจักรกลทางการ
เกษตรแทนแรงงานคน อยางไรก็ตามหากเกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรเกษตรกรทั้งหมดก็จะทํา
การเกษตรตอไป เพราะเปนอาชีพหลักและตองปลูกขาวไวบริโภค ในสวนของการสืบทอดอาชีพดานการเกษตรของ
ลูกหลานนั้น สวนใหญขึ้นอยูกับความตองการของลูกหลานวาตองการจะทําการเกษตรตอหรือไม ไมบังคับ 

ความชวยเหลือจากภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของที่เกษตรกรอยากจะไดรับ คือ  ดูแลตนทุน
ทางการผลิต อาทิ ราคาปุย ราคายาปราบศัตรูพืช หรือ ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง สนับสนุนปุยและเมล็ดพันธุ 
เครื่องจักรกลทางการเกษตร และเงินทุน ดูแลราคาขายของผลผลิตทางการเกษตร จัดหาระบบชลประทานเพ่ือ
การเกษตร อีกท้ังจัดสวัสดิการในการดําเนินชีวิตใหกับเกษตรกร 

กลุมที่ 3 กลุมที่มีแรงงานไมพอเพียงแตอาศัยการจางแรงงานหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
หรือจางท้ังแรงงานคนและเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยในการทําการเกษตร 

เกษตรกรในกลุมนี้มีขนาดใหญที่สุดคือมีจํานวน 43 คนหรือคิดเปนรอยละ 67.19 มีอายุเฉลี่ย 52 ป 
จัดเปนประชากรในวัยกลางคน ทําการเกษตรมาแลวเฉลี่ยครัวเรือนละ 29 ป ระดับการศึกษาสวนใหญคือ 
ประถมศึกษาตอนปลาย พ้ืนที่ในการทําการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 33 ไร สมาชิกที่มีอายุระหวาง 15 -64 ปเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 3 คน มีรายไดหลักภาคการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 158 ,112 บาทตอป และเปนรายไดรองนอกภาค
การเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 68,588 บาทตอป มีคาใชจายรายปเฉลี่ยครัวเรือนละ 118 ,642 บาทตอป มีหนี้สิน
เฉลี่ยครัวเรือนละ 107,595 บาทตอป มีเงินออมเฉลี่ยครัวเรือนละ 7,126 บาทตอป อาชีพหลักคือ การทํานาควบคู
กับการปลูกพืชเศรษฐกิจ อาทิ มันสําปะหลัง ขาวโพด ปาลมน้ํามัน ยูคาลิปตัส พืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว สวน
อาชีพรอง คือ รับจางทั่วไปนอกภาคการเกษตร คาขาย ทอผา รับราชการ องคการปกครองสวนทองถิ่น รายไดเสริม
มาจากเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและเงินบํานาญ 

สาเหตุที่กลุมตัวอยางตองจางแรงงานคนหรือจางเครื่องจักรกลทางการเกษตร หรือตองจางทั้ง
แรงงานคนและเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวย เนื่องจากแรงงานในครัวเรือนมีจํานวนนอย แรงงานบางสวนตอง
ไปประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรหรือมีการยายถิ่นฐานไปทํางานนอกภูมิภาคและสงเงินมาเปนคาจาง
แรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร นอกจากนี้แรงงานในครัวเรือนสวนใหญมีอายุมาก เปนประชากรในวัย
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15-64 ปเฉลี่ยครัวเรือนละ 3 คน มีรายไดหลักภาคการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 118 ,642 บาทตอป รายไดรอง  
นอกภาคการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 73,314 บาทตอป มีคาใชจายเฉลี่ยครัวเรือนละ 87 ,000 บาทตอป หนี้สิน
เฉลี่ยครัวเรือนละ 44,534 บาทตอป และมีเงินออมเฉลี่ย 20,557 บาทตอป 

เกษตรกรสวนใหญทํานาเปนหลักและปลูกพืชสวนครัวหรือเลี้ยงสัตวควบคูกันไป มีเพียง 2 คนที่มี
การปลูกพืชเศรษฐกิจ อาทิ ขาวโพด และยูคาลิปตัสควบคูไปกับการทํานา เกษตรกรในกลุมนี้มีรายไดรองจากการ
รับจางทั่วไปนอกภาคการเกษตร ทํางานโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจสวนตัว และมีรายไดเสริมจากเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
และเงินบํานาญ เกษตรกรสวนใหญรอยละ 92.86 มีหนี้สิน โดยเปนหนี้ที่กูยืมจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตรหรือกองทุนหมูบาน สาเหตุที่ทําใหตองจางแรงงานคนหรือเครื่องจักรทางการเกษตรมาชวย
เนื่องจากแรงงานในครัวเรือนมีนอย อีกท้ังแรงงานบางสวนตองออกไปทํางานนอกภาคการเกษตรดวย  

สําหรับการเพิ่มขึ้นของอัตราคาจางขั้นต่ําในป 2556 นั้นสงผลกระทบในเรื่องของตนทุน เชน คาจาง
แรงงาน ราคาสินคาอุปโภคและบริโภคที่เพ่ิมขึ้น เกษตรกรอาจจะแกปญหาดังกลาวโดยจางเครื่องจักรกลทางการ
เกษตรแทนแรงงานคน อยางไรก็ตามหากเกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรเกษตรกรทั้งหมดก็จะทํา
การเกษตรตอไป เพราะเปนอาชีพหลักและตองปลูกขาวไวบริโภค ในสวนของการสืบทอดอาชีพดานการเกษตรของ
ลูกหลานนั้น สวนใหญขึ้นอยูกับความตองการของลูกหลานวาตองการจะทําการเกษตรตอหรือไม ไมบังคับ 

ความชวยเหลือจากภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของที่เกษตรกรอยากจะไดรับ คือ  ดูแลตนทุน
ทางการผลิต อาทิ ราคาปุย ราคายาปราบศัตรูพืช หรือ ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง สนับสนุนปุยและเมล็ดพันธุ 
เครื่องจักรกลทางการเกษตร และเงินทุน ดูแลราคาขายของผลผลิตทางการเกษตร จัดหาระบบชลประทานเพ่ือ
การเกษตร อีกท้ังจัดสวัสดิการในการดําเนินชีวิตใหกับเกษตรกร 

กลุมที่ 3 กลุมที่มีแรงงานไมพอเพียงแตอาศัยการจางแรงงานหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
หรือจางท้ังแรงงานคนและเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยในการทําการเกษตร 

เกษตรกรในกลุมนี้มีขนาดใหญที่สุดคือมีจํานวน 43 คนหรือคิดเปนรอยละ 67.19 มีอายุเฉลี่ย 52 ป 
จัดเปนประชากรในวัยกลางคน ทําการเกษตรมาแลวเฉลี่ยครัวเรือนละ 29 ป ระดับการศึกษาสวนใหญคือ 
ประถมศึกษาตอนปลาย พ้ืนที่ในการทําการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 33 ไร สมาชิกที่มีอายุระหวาง 15 -64 ปเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 3 คน มีรายไดหลักภาคการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 158 ,112 บาทตอป และเปนรายไดรองนอกภาค
การเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 68,588 บาทตอป มีคาใชจายรายปเฉลี่ยครัวเรือนละ 118 ,642 บาทตอป มีหนี้สิน
เฉลี่ยครัวเรือนละ 107,595 บาทตอป มีเงินออมเฉลี่ยครัวเรือนละ 7,126 บาทตอป อาชีพหลักคือ การทํานาควบคู
กับการปลูกพืชเศรษฐกิจ อาทิ มันสําปะหลัง ขาวโพด ปาลมน้ํามัน ยูคาลิปตัส พืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว สวน
อาชีพรอง คือ รับจางทั่วไปนอกภาคการเกษตร คาขาย ทอผา รับราชการ องคการปกครองสวนทองถิ่น รายไดเสริม
มาจากเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและเงินบํานาญ 

สาเหตุที่กลุมตัวอยางตองจางแรงงานคนหรือจางเครื่องจักรกลทางการเกษตร หรือตองจางทั้ง
แรงงานคนและเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวย เนื่องจากแรงงานในครัวเรือนมีจํานวนนอย แรงงานบางสวนตอง
ไปประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรหรือมีการยายถิ่นฐานไปทํางานนอกภูมิภาคและสงเงินมาเปนคาจาง
แรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร นอกจากนี้แรงงานในครัวเรือนสวนใหญมีอายุมาก เปนประชากรในวัย
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กลางคน ทําใหมีกําลังกายในการทํางานไดนอยลง ทําใหตัองจางแรงงานมาชวย อีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดการจาง
แรงงานคือเกษตรกรมีการปลูกพืชเศรษฐกิจ อาทิ มันสําปะหลัง ขาวโพด ควบคูกับการปลูกขาว ซึ่งตองใชแรงงาน
เปนจํานวนมากในการเพาะปลูก ดูแล และเก็บเก่ียว อีกทั้งเกษตรกรมีพ้ืนที่การทําการเกษตรขนาดใหญ เปนการทํา
การเกษตรเชิงพาณิชยเต็มรูปแบบ ผนวกกับฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวเปนชวงเวลาที่เกษตรกรตองการแรงงาน
เปนจํานวนมากมาชวยเนื่องจากถาเพาะปลูกชาหรือเก็บเกี่ยวชาจะทําใหผลผลิตเสียหาย เกษตรกรจึงตองจาง
แรงงานหรือเครื่องจักรกลมาชวย 

การเพ่ิมขึ้นของอัตราคาจางขั้นต่ําในป 2556 เนื่องจากตนทุนทางการผลิต ดานคาจางแรงงาน
เพ่ิมขึ้น อีกทั้งราคาปจจัยการผลิต อาทิ ราคาปุยหรือน้ํามันเชื้อเพลิงมีราคาสูงขึ้น นอกจากนี้สินคาอุปโภคและ
บริโภคยังปรับราคาสูงขึ้นอีกดวย เกษตรกรอาจจะแกปญหาดังกลาวโดยการจางเครื่องจักรกลทางการเกษตรแทน
การจางแรงงานคน หรือใชวิธีการจางเหมาแรงงานแทนการจางเปนไรหรือจางเปนรายวัน ทั้งนี้หลังจากการเปดเสรี
ประชาคมอาเซียน หากมีแรงงานตางดาวที่มีคาจางถูกกวาแรงงานชาวไทย เกษตรกรบางสวนอาจจะหันไปจาง
แรงงานตางดาวแทนแรงงานไทย อยางไรก็ตามหากเกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร เกษตรกรก็จะทํา
การเกษตรตอไปเนื่องจากเปนอาชีพหลักและตองปลูกขาวไวบริโภค 

ความชวยเหลือที่เกษตรกรตองการจะไดรับจากภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ การจัดสรร
ระบบการชลประทานเพ่ือการเกษตร ดูแลราคาขายของผลผลิตที่ผลิตได ลดตนทุนการผลิต อาทิ ราคาน้ํามันราคา
ปุย ราคายาปราบศัตรูพืช สนับสนุนเมล็ดพันธุและปุย อีกทั้งเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา จัดโครงการพักชําระหนี้ ดูแล
และปองกันภัยพิบตัิทางธรรมชาติ 

สรุปผลการศึกษาของจังหวัดนครราชสีมา พบวากลุมตัวอยางที่มีขนาดใหญที่สุดในจังหวัด
นครราชสีมา คือ กลุมที่มีการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรตองจางแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทาง
การเกษตร หรือตองจางทั้งแรงงานคนและเครื่องจักรกลทางการเกษตรตลอดทั้งกระบวนการผลิต เนื่องจาก
เกษตรกรมีการทําเกษตรเชิงพาณิชยเต็มรูปแบบ มีการใชพ้ืนที่ขนาดกลางและขนาดใหญในการทําการเกษตร อีกทั้ง
มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ อาทิ มันสําปะหลัง ขาวโพด ปาลมน้ํามัน ยูคาลิปตัส ควบคูไปกับการทํานาขาว ซึ่งพืช
ดังกลาวตองใชแรงงานในการเพาะปลูก ดูแลและเก็บเกี่ยวเปนจํานวนมาก นอกจากนี้แรงงานในครัวเรือนบางสวน
ยังตองออกไปทํางานนอกภาคการเกษตรดวย ปจจัยเรื่องอายุของเกษตรกรก็เปนอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําใหเกิดการจาง
แรงงานเนื่องจากเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมามีอายุอยูในชวงวัยกลางคน ทําใหไมสามารถทํางานไดเทากับ
แรงงานในวัยแรงงาน 

ในสวนของการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยในการทําการเกษตรเชิงพาณิชยนั้น เปนสิ่งที่
รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความสําคัญเนื่องจากการทําเกษตรเชิงพาณิชยนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใช
เครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยเพ่ืออํานวยความสะดวกในฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว เนื่องจากเกษตรกรมี
พ้ืนที่ในการเพาะปลูกจํานวนมากอีกท้ังมีการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ตองใชแรงงานคนเปนจํานวนมาก เครื่องจักรกลทาง
การเกษตรจึงเปนอีกหนึ่งปจจัยที่รัฐบาลควรใหความสําคัญและจัดสรรใหกับเกษตรกรเพ่ือสืบทอดอาชีพทาง
การเกษตรใหกับเกษตรกรอีกทั้งเปนการแกไขปญหาวิธีหนึ่งหากเกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรและ
การอพยพแรงงานจากภาคการเกษตรสูภาคอุตสาหกรรมอันเปนผลมาจากการขึ้นคาจางขั้นต่ําในป พ.ศ. 2556 
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นอกจากนี้การสืบทอดอาชีพทางการเกษตรของเยาวชนรุนใหมยังเปนอีกปจจัยที่รัฐบาลควรจะคํานึงถึงเนื่องจาก
เกษตรกรสวนใหญไมตองการใหลูกหลานของตนประกอบอาชีพทางการเกษตร เนื่องจากเปนงานที่หนัก ลําบาก   
ไมมีความมั่นคงทางดานรายไดและการดําเนินชีวิต รัฐบาลจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปลูกฝงและปรับเปลี่ยนทัศนคติ  
ในการทําการเกษตรใหกับเยาวชนรุนใหมเพ่ือสืบทอดอาชีพเกษตรกรใหกับประชาชนชาวไทย 

ความชวยเหลือที่เกษตรกรอยากจะไดรับจากรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของคือ การควบคุมราคา
ขายของผลผลิตที่ผลิตไดใหไดรับความยุติธรรมจากพอคาคนกลางและดูแลกลไกทางการตลาด การลดตนทุนการ
ผลิต อาทิ ราคาวัสดุในการผลิต เชน ปุ ย เมล็ดพันธุ ยาปราบศัตรูพืช และคาจางแรงงานในภาคการเกษตร 
นอกจากนี้แลวราคาของสินคาอุปโภคและบริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้นยังเปนสิ่งที่รัฐบาลจะตองใหความสําคัญ โดยควรมี
การจัดสรรระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร ซึ่งเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการดูแลจากรัฐบาลเนื่องจาก
เกษตรกรในเขตจังหวัดนครราชสีมามีการทํานาปรัง อีกทั้งมีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหมุนเวียนตลอดทั้งป 
นอกจากนี้การไดรับการสนับสนุนเรื่องปุย ยาปราบศัตรูพืช เมล็ดพันธุ องคความรูในการทําการเกษตร เครื่องจักรกล
ทางการเกษตร และเงินทุนในการประกอบอาชีพยังเปนสิ่งที่เกษตรกรตองการจะไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐ
และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

4.1.3 จังหวัดขอนแกน 
 1) สภาพทั่วไป 

จังหวัดขอนแกนมีเกษตรกรที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 63 คน สวนใหญมีอาชีพทํานา ปลูกมัน
สําปะหลัง ออย ผักสวนครัว แปรรูปสินคาเกษตรเปนผลิตภัณฑ OTOP เชน ผลิตภัณฑจากใยบวบ ขาวแตน มีพ้ืนที่
ทําการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 20 ไร ทําการเกษตรมาแลวเฉลี่ยรายละ 30 ป อายุเฉลี่ยของกลุมตัวอยางคือ 50 ป 
จัดเปนประชากรในวัยกลางคน สวนใหญมีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มีจํานวนแรงงานในครัวเรือน
ที่อายุ 15-64 ปเฉลี่ยครัวเรือนละ 3 คน มีรายไดหลักจากการเกษตรเฉลี่ย 141,913 บาทตอป และมีรายไดรองนอก
ภาคเกษตรเฉลี่ย 82,983 บาทตอป มีคาใชจายเฉลี่ยเดือนละ 90,413 บาทตอป โดยมีหนี้สินครัวเรือนเฉลี่ย 49,613 
บาทตอป และมีเงินออมเฉลี่ยครัวเรือนละ 8 ,301 บาทตอป ทั้งนี้ครัวเรือนที่มีหนี้สินจะกูเงินจากธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารพาณิชย กองทุนหรือสหกรณหมูบาน (ตารางที่ 6) 
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นอกจากนี้การสืบทอดอาชีพทางการเกษตรของเยาวชนรุนใหมยังเปนอีกปจจัยที่รัฐบาลควรจะคํานึงถึงเนื่องจาก
เกษตรกรสวนใหญไมตองการใหลูกหลานของตนประกอบอาชีพทางการเกษตร เนื่องจากเปนงานที่หนัก ลําบาก   
ไมมีความมั่นคงทางดานรายไดและการดําเนินชีวิต รัฐบาลจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปลูกฝงและปรับเปลี่ยนทัศนคติ  
ในการทําการเกษตรใหกับเยาวชนรุนใหมเพ่ือสืบทอดอาชีพเกษตรกรใหกับประชาชนชาวไทย 

ความชวยเหลือที่เกษตรกรอยากจะไดรับจากรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของคือ การควบคุมราคา
ขายของผลผลิตที่ผลิตไดใหไดรับความยุติธรรมจากพอคาคนกลางและดูแลกลไกทางการตลาด การลดตนทุนการ
ผลิต อาทิ ราคาวัสดุในการผลิต เชน ปุ ย เมล็ดพันธุ ยาปราบศัตรูพืช และคาจางแรงงานในภาคการเกษตร 
นอกจากนี้แลวราคาของสินคาอุปโภคและบริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้นยังเปนสิ่งที่รัฐบาลจะตองใหความสําคัญ โดยควรมี
การจัดสรรระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร ซึ่งเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการดูแลจากรัฐบาลเนื่องจาก
เกษตรกรในเขตจังหวัดนครราชสีมามีการทํานาปรัง อีกทั้งมีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหมุนเวียนตลอดทั้งป 
นอกจากนี้การไดรับการสนับสนุนเรื่องปุย ยาปราบศัตรูพืช เมล็ดพันธุ องคความรูในการทําการเกษตร เครื่องจักรกล
ทางการเกษตร และเงินทุนในการประกอบอาชีพยังเปนสิ่งที่เกษตรกรตองการจะไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐ
และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

4.1.3 จังหวัดขอนแกน 
 1) สภาพทั่วไป 

จังหวัดขอนแกนมีเกษตรกรที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 63 คน สวนใหญมีอาชีพทํานา ปลูกมัน
สําปะหลัง ออย ผักสวนครัว แปรรูปสินคาเกษตรเปนผลิตภัณฑ OTOP เชน ผลิตภัณฑจากใยบวบ ขาวแตน มีพ้ืนที่
ทําการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 20 ไร ทําการเกษตรมาแลวเฉลี่ยรายละ 30 ป อายุเฉลี่ยของกลุมตัวอยางคือ 50 ป 
จัดเปนประชากรในวัยกลางคน สวนใหญมีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มีจํานวนแรงงานในครัวเรือน
ที่อายุ 15-64 ปเฉลี่ยครัวเรือนละ 3 คน มีรายไดหลักจากการเกษตรเฉลี่ย 141,913 บาทตอป และมีรายไดรองนอก
ภาคเกษตรเฉลี่ย 82,983 บาทตอป มีคาใชจายเฉลี่ยเดือนละ 90,413 บาทตอป โดยมีหนี้สินครัวเรือนเฉลี่ย 49,613 
บาทตอป และมีเงินออมเฉลี่ยครัวเรือนละ 8 ,301 บาทตอป ทั้งนี้ครัวเรือนที่มีหนี้สินจะกูเงินจากธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารพาณิชย กองทุนหรือสหกรณหมูบาน (ตารางที่ 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การศึกษาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

42 
 

ตารางท่ี 6  ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางจังหวัดขอนแกน 
    

  
อายุเฉลีย่

ของ
เกษตรกร 

(ป) 

ระยะเวลา
เฉลี่ยใน
การทํา
เกษตร 
(ป) 

ระดับ
การศึกษา

สูงสุด 

พื้นที่ใน
การทํา

การเกษตร 
(ไร) 

จํานวน
แรงงาน

ใน
ครัวเรือน
ที่มีอาย ุ
15-64 ป 

รายได 

คาใชจาย
ใน

ครัวเรือน 
 (บาท/ป) 

หนี้สินใน
ครัวเรือน 
 (บาท/ป) 

เงินออม
ใน

ครัวเรือน 
 (บาท/ป) 

กลุม 

หลักจาก
ภาค

การเกษตร 
(บาท/ป) 

รองและ
รายได

เสริมจาก
ภาค

การเกษตร 
(บาท/ป) 

รวม 50 30 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

20 3 141,913 82,983 90,413 49,613 8,301 

กลุม
ที่ 1 

41 20 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

15 4 40,714 68,464 54,285 7,571 11,314 

กลุม
ที่ 2 

53 34 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

16 3 55,292 51,292 69,000 117,500 5,570 

กลุม
ที่ 3 

51 30 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

22 3 183,103 93,936 102,000 37,786 8,566 

  ที่มา: จากการสํารวจ 
กลุมตัวอยางในจังหวัดขอนแกนสามารถแบงไดเปน 3 กลุมตัวอยาง คือ กลุมท่ีมีแรงงาน 

เพียงพอไมตองจางแรงงานหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยมีจํานวน 7 คนคิดเปนรอยละ 11.11    กลุมที่มี
แรงงานเพียงพอแตอาศัยการจางแรงงานหรือจางเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยในกิจกรรมทางการเกษตรบาง
กิจกรรมจํานวน 12 คนหรือรอยละ 19.04 และกลุมที่มีแรงงานไมเพียงพอตองจางแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทาง
การเกษตรมาชวย หรือจางท้ังแรงงานและเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยตลอดกระบวนการผลิตทางการเกษตร
มีจํานวน 44 คนหรือรอยละ 69.84 (ตารางท่ี 7) 
 
ตารางท่ี 7 ความพอเพียงของแรงงานจังหวัดขอนแกน 

หนวย : คน 
    เพียงพอ ไมเพียงพอ 
จังหวัด จํานวน   ตองจาง จาง จางไม ไมระบุวา 

  ตัวอยาง ไมตองจาง จางครบ จางบางชวง ไมระบุวา ครบทุก ครบทุก จางครบ 
    

 
ทุกขั้นตอน บางขั้นตอน จางครบ ขั้นตอน ขั้นตอน ทุกขั้นตอน 

          ทุกขั้นตอน       

ขอนแกน 63 7 1 11 0 15 22 7 
ที่มา: จากการสํารวจ 
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2) ความพอเพียงของแรงงาน 
เกษตรกรสวนใหญหรือรอยละ 69.84 ขาดแคลนแรงงานหรือมีแรงงานใชในการผลิตไมเพียงพอ โดย

ตองจางแรงงานและใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรในทุกขั้นตอนการผลิต  สําหรับการขาดแคลนแรงงานนั้นจะมี
การขาดแคลนเปนจํานวนมากในชวงฤดูเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว การจางแรงงานจะจางจากคนภายในพ้ืนที่ โดยเสีย
คาจางตามอัตราคาจางขั้นต่ํา แตในชวงที่มีความตองการแรงงานมาก คาจางที่จายจริงจะมีการปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้ง
ตองสรางแรงจูงใจ อาทิ การมีอาหารกลางวันและมีรถรับสงแรงงานจากบานมาสูไรนาเพ่ือสรางแรงจูงใจใหแรงงาน
มาทํางานใหกับตน สวนการจางเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยงานนั้นจะจางจากคนในพ้ืนที่และมีเครื่องจักรกล
ทางการเกษตรจากภาคกลางมารับจางในชวงฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว สาเหตุที่แรงงานไมพอเพียงเนื่องจาก
แรงงานในครัวเรือนมีนอย แรงงานบางคนตองไปโรงเรียนและแรงงานในวัยหนุมสาวนิยมไปทํางานใน
ภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ อีกทั้งในปจจุบันพ้ืนที่ในจังหวัดขอนแกนไมมีการชวยเหลือดานแรงงานหรือการลง
แขกแลว 

สําหรับการขึ้นคาจางข้ันต่ําในป พ.ศ. 2556 นั้นสงผลกระทบตอเกษตรกร เนื่องจากตนทุน 
เรื่องคาแรงจะสูงขึ้น อีกทั้งราคาปจจัยการผลิต อาทิ ราคาปุย ยาปราบศัตรูพืช น้ํามันเชื้อเพลิง และราคาสินคา
อุปโภคและบริโภคก็มีการปรับตัวสูงขึ้น หากในอนาคตเกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรเกษตรกรก็จะทํา
การเกษตรตอเนื่องจากเปนอาชีพหลักและตองปลูกขาวไวบริโภค จะทําการเกษตรตอไปจนกวาจะทําไมใหว 
หลังจากนั้นก็จะใหลูกหลานของตนสืบทอดอาชีพทางการเกษตรตอ หากลูกหลานของตนไมตองการทําการเกษตร
ตนเองก็จะใหคนเชาที่ดินเพาะปลูกและใชวิธีแบงผลผลิตที่ไดระหวางผูเชาที่ดินและผูใหเชา  

3) สภาพปญหาการขาดแคลนแรงงานและความตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ ของเกษตรกร 
3 กลุม 

 จากการเก็บขอมูลทั้ง 3 กลุมตัวอยางสามารถสรุปได ดังนี้ 
กลุมที ่1 กลุมที่มีแรงงานพอเพียงและไมตองจางแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร 

 กลุมนี้มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 11 อายุเฉลี่ยของกลุมตัวอยางคือ 41 ป จัดอยูในวัยทํางาน ทํา
การเกษตรมาแลวเฉลี่ย 20 ป ระดับการศึกษาสวนใหญคือชั้นประถมศึกษาตอนปลาย สถานะในภาพในครัวเรือน
สวนใหญสมรส มีแรงงานในชวงอายุ 15-64 ปเฉลี่ยครัวเรือนละ 4 คน มีที่ดินในการถือครองเฉลี่ยครัวเรือนละ 15 
ไร และมีอาชีพหลัก ทํานา ทําไรออย ปลูกผักสวนครัว มีรายไดหลักจากการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนปละ 40,714 บาท
ตอป และมีรายไดรองนอกภาคเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 68,464 บาทตอป รายจายเฉลี่ยครัวเรือนละ 54,285 บาท
ตอป สําหรับหนี้สินเฉลี่ยมีครัวเรือนละ 7,571 บาทตอป และมีเงินออมเฉลี่ยครัวเรือนละ 11,314 บาทตอป  

สําหรับการเพ่ิมขึ้นของอัตราคาจางในป พ.ศ. 2556 นั้นไมมีผลกระทบกับเกษตรกรในกลุมนี้
เนื่องจากกลุมตัวอยางใชแรงงานในครัวเรือนของตนเองในการทําการเกษตรและทําการเกษตรตามทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง หากในอนาคตเกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรก็ยังคงทําการเกษตรตอไป แตอาจจะทํา
การเกษตรนอยลงเนื่องจากมีอายุมากขึ้น สําหรับการสืบทอดอาชีพทางการเกษตรของลูกหลานนั้นเกษตรกรตองการ
ใหลูกหลานเรียนดานการเกษตรและกลับมาชวยทําการเกษตรตอ สวนความชวยเหลือที่ตองการไดรับจากภาครัฐ
และหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ การลดดอกเบี้ยเงินกู ลดตนทุนการผลิต อาทิ ราคาเมล็ดพันธุ ปุย ยาปราบศัตรูพืช 
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ตารางท่ี 6  ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางจังหวัดขอนแกน 
    

  
อายุเฉลีย่

ของ
เกษตรกร 

(ป) 

ระยะเวลา
เฉลี่ยใน
การทํา
เกษตร 
(ป) 

ระดับ
การศึกษา

สูงสุด 

พื้นที่ใน
การทํา

การเกษตร 
(ไร) 

จํานวน
แรงงาน

ใน
ครัวเรือน
ที่มีอาย ุ
15-64 ป 

รายได 

คาใชจาย
ใน

ครัวเรือน 
 (บาท/ป) 

หนี้สินใน
ครัวเรือน 
 (บาท/ป) 

เงินออม
ใน

ครัวเรือน 
 (บาท/ป) 

กลุม 

หลักจาก
ภาค

การเกษตร 
(บาท/ป) 

รองและ
รายได

เสริมจาก
ภาค

การเกษตร 
(บาท/ป) 

รวม 50 30 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

20 3 141,913 82,983 90,413 49,613 8,301 

กลุม
ที่ 1 

41 20 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

15 4 40,714 68,464 54,285 7,571 11,314 

กลุม
ที่ 2 

53 34 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

16 3 55,292 51,292 69,000 117,500 5,570 

กลุม
ที่ 3 

51 30 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

22 3 183,103 93,936 102,000 37,786 8,566 

  ที่มา: จากการสํารวจ 
กลุมตัวอยางในจังหวัดขอนแกนสามารถแบงไดเปน 3 กลุมตัวอยาง คือ กลุมท่ีมีแรงงาน 

เพียงพอไมตองจางแรงงานหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยมีจํานวน 7 คนคิดเปนรอยละ 11.11    กลุมที่มี
แรงงานเพียงพอแตอาศัยการจางแรงงานหรือจางเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยในกิจกรรมทางการเกษตรบาง
กิจกรรมจํานวน 12 คนหรือรอยละ 19.04 และกลุมที่มีแรงงานไมเพียงพอตองจางแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทาง
การเกษตรมาชวย หรือจางท้ังแรงงานและเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยตลอดกระบวนการผลิตทางการเกษตร
มีจํานวน 44 คนหรือรอยละ 69.84 (ตารางท่ี 7) 
 
ตารางท่ี 7 ความพอเพียงของแรงงานจังหวัดขอนแกน 

หนวย : คน 
    เพียงพอ ไมเพียงพอ 
จังหวัด จํานวน   ตองจาง จาง จางไม ไมระบุวา 

  ตัวอยาง ไมตองจาง จางครบ จางบางชวง ไมระบุวา ครบทุก ครบทุก จางครบ 
    

 
ทุกขั้นตอน บางขั้นตอน จางครบ ขั้นตอน ขั้นตอน ทุกขั้นตอน 

          ทุกขั้นตอน       

ขอนแกน 63 7 1 11 0 15 22 7 
ที่มา: จากการสํารวจ 
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2) ความพอเพียงของแรงงาน 
เกษตรกรสวนใหญหรือรอยละ 69.84 ขาดแคลนแรงงานหรือมีแรงงานใชในการผลิตไมเพียงพอ โดย

ตองจางแรงงานและใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรในทุกขั้นตอนการผลิต  สําหรับการขาดแคลนแรงงานนั้นจะมี
การขาดแคลนเปนจํานวนมากในชวงฤดูเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว การจางแรงงานจะจางจากคนภายในพ้ืนที่ โดยเสีย
คาจางตามอัตราคาจางขั้นต่ํา แตในชวงที่มีความตองการแรงงานมาก คาจางที่จายจริงจะมีการปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้ง
ตองสรางแรงจูงใจ อาทิ การมีอาหารกลางวันและมีรถรับสงแรงงานจากบานมาสูไรนาเพ่ือสรางแรงจูงใจใหแรงงาน
มาทํางานใหกับตน สวนการจางเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยงานนั้นจะจางจากคนในพ้ืนที่และมีเครื่องจักรกล
ทางการเกษตรจากภาคกลางมารับจางในชวงฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว สาเหตุที่แรงงานไมพอเพียงเนื่องจาก
แรงงานในครัวเรือนมีนอย แรงงานบางคนตองไปโรงเรียนและแรงงานในวัยหนุมสาวนิยมไปทํางานใน
ภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ อีกทั้งในปจจุบันพ้ืนที่ในจังหวัดขอนแกนไมมีการชวยเหลือดานแรงงานหรือการลง
แขกแลว 

สําหรับการขึ้นคาจางข้ันต่ําในป พ.ศ. 2556 นั้นสงผลกระทบตอเกษตรกร เนื่องจากตนทุน 
เรื่องคาแรงจะสูงขึ้น อีกทั้งราคาปจจัยการผลิต อาทิ ราคาปุย ยาปราบศัตรูพืช น้ํามันเชื้อเพลิง และราคาสินคา
อุปโภคและบริโภคก็มีการปรับตัวสูงขึ้น หากในอนาคตเกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรเกษตรกรก็จะทํา
การเกษตรตอเนื่องจากเปนอาชีพหลักและตองปลูกขาวไวบริโภค จะทําการเกษตรตอไปจนกวาจะทําไมใหว 
หลังจากนั้นก็จะใหลูกหลานของตนสืบทอดอาชีพทางการเกษตรตอ หากลูกหลานของตนไมตองการทําการเกษตร
ตนเองก็จะใหคนเชาที่ดินเพาะปลูกและใชวิธีแบงผลผลิตที่ไดระหวางผูเชาที่ดินและผูใหเชา  

3) สภาพปญหาการขาดแคลนแรงงานและความตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ ของเกษตรกร 
3 กลุม 

 จากการเก็บขอมูลทั้ง 3 กลุมตัวอยางสามารถสรุปได ดังนี้ 
กลุมที ่1 กลุมที่มีแรงงานพอเพียงและไมตองจางแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร 

 กลุมนี้มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 11 อายุเฉลี่ยของกลุมตัวอยางคือ 41 ป จัดอยูในวัยทํางาน ทํา
การเกษตรมาแลวเฉลี่ย 20 ป ระดับการศึกษาสวนใหญคือชั้นประถมศึกษาตอนปลาย สถานะในภาพในครัวเรือน
สวนใหญสมรส มีแรงงานในชวงอายุ 15-64 ปเฉลี่ยครัวเรือนละ 4 คน มีที่ดินในการถือครองเฉลี่ยครัวเรือนละ 15 
ไร และมีอาชีพหลัก ทํานา ทําไรออย ปลูกผักสวนครัว มีรายไดหลักจากการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนปละ 40,714 บาท
ตอป และมีรายไดรองนอกภาคเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 68,464 บาทตอป รายจายเฉลี่ยครัวเรือนละ 54,285 บาท
ตอป สําหรับหนี้สินเฉลี่ยมีครัวเรือนละ 7,571 บาทตอป และมีเงินออมเฉลี่ยครัวเรือนละ 11,314 บาทตอป  

สําหรับการเพ่ิมขึ้นของอัตราคาจางในป พ.ศ. 2556 นั้นไมมีผลกระทบกับเกษตรกรในกลุมนี้
เนื่องจากกลุมตัวอยางใชแรงงานในครัวเรือนของตนเองในการทําการเกษตรและทําการเกษตรตามทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง หากในอนาคตเกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรก็ยังคงทําการเกษตรตอไป แตอาจจะทํา
การเกษตรนอยลงเนื่องจากมีอายุมากขึ้น สําหรับการสืบทอดอาชีพทางการเกษตรของลูกหลานนั้นเกษตรกรตองการ
ใหลูกหลานเรียนดานการเกษตรและกลับมาชวยทําการเกษตรตอ สวนความชวยเหลือที่ตองการไดรับจากภาครัฐ
และหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ การลดดอกเบี้ยเงินกู ลดตนทุนการผลิต อาทิ ราคาเมล็ดพันธุ ปุย ยาปราบศัตรูพืช 



การศึกษาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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น้ํามันเชื้อเพลิง ดูแลราคาผลผลิตทางการเกษตร และจัดตั้งธนาคารขาว รวมถึงศูนยกระจายผลผลิตทางการเกษตร 
รวมทั้งแกปญหาภัยแลง  

กลุมที่ 2 กลุมที่มีแรงงานใชเพียงพอในการผลิต โดยมีการจางแรงงานหรือเครื่องจักรกลทาง
การเกษตรดวยแตไมครบทุกขั้นตอน  

กลุมนี้มีจํานวน 12 คนหรือคิดเปนรอยละ 19 อายุเฉลี่ยของเกษตรกรในกลุมนี้คือ 53 ปซึ่งเปน
ประชากรในวัยกลางคน ระยะเวลาทําการเกษตรมาแลวเฉลี่ยรายละ 34 ป ระดับการศึกษาสวนใหญของกลุม
ตัวอยางคือชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มีที่ดินถือครองเฉลี่ยครัวเรือนละ 16 ไร มีจํานวนแรงงานที่มีอายุระหวาง  
15-64 ปเฉลี่ยครัวเรือนละ 3 คน รายไดหลักภาคการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 55,292 บาทตอป และมีรายไดรอง
นอกภาคการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 51,292 บาทตอป มีคาใชจายเฉลี่ยครัวเรือนละ 69,000 บาทตอป มีหนี้สินใน
ครัวเรือนเฉลี่ยครัวเรือนละ 117,500 บาทตอป มีเงินออมเฉลี่ยครัวเรือนละ 5,570 บาทตอป  

สําหรับเกษตรกรในกลุมนี้มีแรงงานในครัวเรือนเพียงพอตอการทํางานในภาคการเกษตรแตอาศัยการ
จางแรงงานคนหรือจางเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยในการผลิต สาเหตุที่ตองจางแรงงานหรือเครื่องจักรกล
ทางการเกษตรมาชวยเนื่องจากแรงงานในครัวเรือนบางสวนตองไปทํางานนอกภาคการ เกษตร และในชวงฤดูกาล
เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวจําเปนอยางยิ่งที่ตองใชความรวดเร็วในการทํางาน สําหรับแรงงานคนนั้นจะจางแรงงานคน
ในพ้ืนที่มาชวย ในสวนของเครื่องจักรกลทางการเกษตรจะจางจากคนในพ้ืนที่หรือบางฤดูกาลจะมีเครื่องจักรกลทาง
การเกษตรจากภาคกลางมารับจางดวย  

สําหรับการเพ่ิมขึ้นของอัตราคาจางขั้นต่ําในปพ.ศ. 2556 นั้นอาจจะมีผลกระทบกับกลุมเกษตรกร
คอนขางมากในเรื่องของตนทุนการผลิต อาทิ คาจางแรงงาน หรือราคาปจจัยการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น ความ
ชวยเหลือที่กลุมเกษตรกรอยากจะไดรับจากรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ จัดหาเงินทุน และสนับสนุนปจจัย
การผลิต อาทิ ปุย เมล็ดพันธุ ยาปราบศัตรูพืช ดูแลตนทุนในการผลิต ปรับลดคาครองชีพ สนับสนุนและจัดหา
เทคโนโลยีในการทําการเกษตรใหกับเกษตรกร อีกท้ังจัดสรรระบบชลประทานเพื่อการเกษตรใหกับเกษตรกร 

กลุมที่ 3 กลุมที่มีแรงงานไมเพียงพอในการผลิต และตองจางแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทาง
การเกษตรมาใชในการทําการเกษตร  

กลุมนี้มีจํานวนมากที่สุด คือ 44 รายหรือคิดเปนรอยละ 70 อายุเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง คือ 51 ป ซึ่ง
จัดเปนประชากรในวัยกลางคน ทําการเกษตรมาแลวเฉลี่ยครัวเรือนละ 30 ป ระดับการศึกษาสูงสุดสวนใหญคือชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย มีที่ดินถือครองในการทําการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 22 ไร มีแรงงานที่มีอายุระหวาง   
15-64 ปเฉลี่ยครัวเรือนละ 3 คน รายไดหลักภาคการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 183,103 บาทตอป และมีรายไดรอง
นอกภาคการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 93,936 บาทตอป มีรายจายเฉลี่ยครัวเรือนละ 102 ,000 บาทตอป มีหนี้สิน
เฉลี่ยครัวเรือนละ 37,786 บาทตอป และมีเงินออมเฉลี่ย 8,566 บาทตอป  ในกลุมนี้มีแรงงานไมเพียงพอตอการ
ผลิตในภาคการเกษตรตองอาศัยการจางแรงงานคนหรือจางเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวย  สาเหตุเนื่องมาจาก
แรงงานในครัวเรือนมีนอย มีที่ดินในการทําการเกษตรคอนขางมาก มีเกษตรกรเพียง 5 รายหรือรอยละ 11 ที่มีที่ดิน
ในการทําการเกษตรนอยกวา 10 ไร เกษตรกรที่เหลือมีที่ดินในการทําการเกษตรมากกวาหรือเทากับ 10 ไร 
นอกจากนี้ สวนใหญยังมีการปลูกพืชอ่ืนควบคูกบัการปลูกขาว อาทิ ทําไรออย ทําไรมันสําปะหลัง ซึ่งตองใชแรงงาน
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เปนจํานวนมาก นอกจากปจจัยดังกลาวแลวแรงงานบางสวนยังตองไปทํางานนอกภาคการเกษตรดวย เหลานี้จึงเปน
สาเหตุที่เกษตรกรจะตองจางแรงงานหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวย 

ในการจางแรงงานคนนั้นเกษตรกรจะจางแรงงานจากคนในพ้ืนที่ ในชวงฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บ
เกี่ยวตองการความรวดเร็วและตองการแรงงานเปนจํานวนมาก จึงจําเปนที่จะตองสรางแรงจูงใจใหกับแรงงานมา
ทํางาน เชน จายคาจางที่สูงกวาปกติ และตองเลี้ยงอาหารหรือมีรถรับสงแรงงานจากที่พักมายังไรนาอีกดวย หากใน
อนาคตเกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรกลุมตัวอยางก็จะทําการเกษตรตอไปเนื่องจากเปนอาชีพหลัก 
แตอาจจะปรับลดพ้ืนที่ในการทําการเกษตรลง และจะทําการเกษตรตอจนกวาจะทําไมไหว เกษตรกรตองการให
ลูกหลานสืบทอดอาชีพตอจากตนเอง หากลูกหลานไมสนใจที่จะสืบทอดก็จะใหเชาและเก็บคาเชาหรือใชวิธีแบง
ผลผลิตในกรณีที่ผูเชาปลูกขาว ความชวยเหลือที่ตองการจะไดรับจากรัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ ตองการ
ใหรัฐบาลสนับสนุนเงินทุนในการผลิตแบบไมมีดอกเบี้ย การดูแลหรือหาทางลดตนทุนในการผลิต การดูแลราคาขาย
ของผลผลิต สนับสนุนและถายทอดองคความรูทางการเกษตรใหกับเกษตรกร จัดหาระบบชลประทานเพ่ือ
การเกษตร การดูแลคาครองชีพในการดํารงชีวิต รวมทั้งสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรใหกลุมหรือชุมชน 

สรุปผลการเก็บขอมูลในจังหวัดขอนแกน เกษตรกรสวนใหญขาดแคลนแรงงานในการผลิตทาง
การเกษตร มีจํานวน 44 คนหรือรอยละ 70 ที่ตองจางแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยในการ
ผลิต ปจจัยที่ทําใหเกษตรกรตองจางแรงงานคนหรือจางเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยเนื่องจากเกษตรกรมี
พ้ืนที่ในการทําการเกษตรคอนขางมาก อีกทั้งมีการประกอบอาชีพทางการเกษตรหลากหลาย อาทิ  การทําไรออย 
การปลูกมันสําปะหลังควบคูไปกับการทํานา ซึ่งกิจกรรมดังกลาวตองใชแรงงานคอนขางมาก เกษตรกรมีอายุ
คอนขางมาก อีกทั้งแรงงานบางคนในครัวเรือนออกไปทํางานนอกภาคการเกษตร จึงทําใหตองจางแรงงานคนหรือ
เครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวย นอกจากนี้ความรวดเร็วในการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวผลผลิตทาง
การเกษตรเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดการจางแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร สําหรับการจาง
แรงงานคนนั้นคาจางประมาณ 250 บาทตอคนตอวัน แตในชวงฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวอัตราคาจางจะปรับ
สูงขึ้น ประมาณ 300-350 บาทตอคนตอวันรวมเลี้ยงอาหารกลางวันหรือเย็นอีก 1 มื้อ และมีรถรับสงระหวาง
บานพักและไรนา สําหรับการจางเครื่องจักรกลทางการเกษตรในการไถเตรียมดิน คาจางประมาณ 250-300 บาทตอไร 
และ 600-700 บาทสําหรับการจางเครื่องจักรกลทางการเกษตรในการเก็บเกี่ยวและนวดขาว  อยางไรก็ตามในฤดู
เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวคาจางจะมีการปรับราคาสูงขึ้นตามอุปสงคของตลาด 

เกษตรกรกลุมตัวอยางในจังหวัดขอนแกนเปนประชากรในวัยกลางคน มีอายุเฉลี่ย 51 ปมีอาชีพหลัก
คือการทําการเกษตรและมีอาชีพรอง คือ การรับจางทั้งในและนอกภาคการเกษตร แปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร
ในรูปของกลุมวิสาหกิจหรือ OTOP และมีลูกหรือญาติสงเงินมาให การศึกษาสวนใหญระดับชั้นประถมศึกษาตอน
ปลาย ทําการเกษตรมาแลวเฉลี่ย 30 ป มีพื้นที่ในการทําการเกษตรคอนขางมากเฉลี่ยครัวเรือนละ 20 ไร  

ในเรื่องการเพ่ิมข้ึนของคาจางขั้นต่ําในป พ.ศ. 2556 นั้นสงผลกระทบกับเกษตรกรในเรื่องของตนทุน
การผลิต เชน คาจางแรงงาน และปจจัยการผลิตที่สูงขึ้น ซึ่งหากพิจารณาถึงรายไดและรายจายของเกษตรกร 
เกษตรกรในจังหวัดขอนแกนจะมีผลกระทบไมมากในเรื่องของตนทุนการผลิต แตจะมีผลกระทบมากหากมีการขาด
แคลนแรงงานในภาคการเกษตร เนื่องจากการทําการเกษตรในจังหวัดขอนแกนจําเปนที่จะตองใชแรงงานทักษะกับ
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เปนจํานวนมาก นอกจากปจจัยดังกลาวแลวแรงงานบางสวนยังตองไปทํางานนอกภาคการเกษตรดวย เหลานี้จึงเปน
สาเหตุที่เกษตรกรจะตองจางแรงงานหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวย 

ในการจางแรงงานคนนั้นเกษตรกรจะจางแรงงานจากคนในพ้ืนที่ ในชวงฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บ
เกี่ยวตองการความรวดเร็วและตองการแรงงานเปนจํานวนมาก จึงจําเปนที่จะตองสรางแรงจูงใจใหกับแรงงานมา
ทํางาน เชน จายคาจางที่สูงกวาปกติ และตองเลี้ยงอาหารหรือมีรถรับสงแรงงานจากที่พักมายังไรนาอีกดวย หากใน
อนาคตเกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรกลุมตัวอยางก็จะทําการเกษตรตอไปเนื่องจากเปนอาชีพหลัก 
แตอาจจะปรับลดพ้ืนที่ในการทําการเกษตรลง และจะทําการเกษตรตอจนกวาจะทําไมไหว เกษตรกรตองการให
ลูกหลานสืบทอดอาชีพตอจากตนเอง หากลูกหลานไมสนใจที่จะสืบทอดก็จะใหเชาและเก็บคาเชาหรือใชวิธีแบง
ผลผลิตในกรณีที่ผูเชาปลูกขาว ความชวยเหลือที่ตองการจะไดรับจากรัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ ตองการ
ใหรัฐบาลสนับสนุนเงินทุนในการผลิตแบบไมมีดอกเบี้ย การดูแลหรือหาทางลดตนทุนในการผลิต การดูแลราคาขาย
ของผลผลิต สนับสนุนและถายทอดองคความรูทางการเกษตรใหกับเกษตรกร จัดหาระบบชลประทานเพ่ือ
การเกษตร การดูแลคาครองชีพในการดํารงชีวิต รวมทั้งสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรใหกลุมหรือชุมชน 

สรุปผลการเก็บขอมูลในจังหวัดขอนแกน เกษตรกรสวนใหญขาดแคลนแรงงานในการผลิตทาง
การเกษตร มีจํานวน 44 คนหรือรอยละ 70 ที่ตองจางแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยในการ
ผลิต ปจจัยที่ทําใหเกษตรกรตองจางแรงงานคนหรือจางเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยเนื่องจากเกษตรกรมี
พ้ืนที่ในการทําการเกษตรคอนขางมาก อีกทั้งมีการประกอบอาชีพทางการเกษตรหลากหลาย อาทิ  การทําไรออย 
การปลูกมันสําปะหลังควบคูไปกับการทํานา ซึ่งกิจกรรมดังกลาวตองใชแรงงานคอนขางมาก เกษตรกรมีอายุ
คอนขางมาก อีกทั้งแรงงานบางคนในครัวเรือนออกไปทํางานนอกภาคการเกษตร จึงทําใหตองจางแรงงานคนหรือ
เครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวย นอกจากนี้ความรวดเร็วในการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวผลผลิตทาง
การเกษตรเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดการจางแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร สําหรับการจาง
แรงงานคนนั้นคาจางประมาณ 250 บาทตอคนตอวัน แตในชวงฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวอัตราคาจางจะปรับ
สูงขึ้น ประมาณ 300-350 บาทตอคนตอวันรวมเลี้ยงอาหารกลางวันหรือเย็นอีก 1 มื้อ และมีรถรับสงระหวาง
บานพักและไรนา สําหรับการจางเครื่องจักรกลทางการเกษตรในการไถเตรียมดิน คาจางประมาณ 250-300 บาทตอไร 
และ 600-700 บาทสําหรับการจางเครื่องจักรกลทางการเกษตรในการเก็บเกี่ยวและนวดขาว  อยางไรก็ตามในฤดู
เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวคาจางจะมีการปรับราคาสูงขึ้นตามอุปสงคของตลาด 

เกษตรกรกลุมตัวอยางในจังหวัดขอนแกนเปนประชากรในวัยกลางคน มีอายุเฉลี่ย 51 ปมีอาชีพหลัก
คือการทําการเกษตรและมีอาชีพรอง คือ การรับจางทั้งในและนอกภาคการเกษตร แปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร
ในรูปของกลุมวิสาหกิจหรือ OTOP และมีลูกหรือญาติสงเงินมาให การศึกษาสวนใหญระดับชั้นประถมศึกษาตอน
ปลาย ทําการเกษตรมาแลวเฉลี่ย 30 ป มีพื้นที่ในการทําการเกษตรคอนขางมากเฉลี่ยครัวเรือนละ 20 ไร  

ในเรื่องการเพ่ิมข้ึนของคาจางขั้นต่ําในป พ.ศ. 2556 นั้นสงผลกระทบกับเกษตรกรในเรื่องของตนทุน
การผลิต เชน คาจางแรงงาน และปจจัยการผลิตที่สูงขึ้น ซึ่งหากพิจารณาถึงรายไดและรายจายของเกษตรกร 
เกษตรกรในจังหวัดขอนแกนจะมีผลกระทบไมมากในเรื่องของตนทุนการผลิต แตจะมีผลกระทบมากหากมีการขาด
แคลนแรงงานในภาคการเกษตร เนื่องจากการทําการเกษตรในจังหวัดขอนแกนจําเปนที่จะตองใชแรงงานทักษะกับ
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อาชีพบางอาชีพ อาทิ การปลูกและการกรีดยางพาราซึ่งตองใชทักษะและความชํานาญ ดังนั้นการเตรียมการวางแผน
รองรับการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง และหากในอนาคตเกิดการขาดแคลน
แรงงานในภาคการเกษตรเกษตรกรก็ยังจะทําการเกษตรตอแตอาจจะลดพ้ืนที่ในการทําการเกษตรลง อีกทั้งใช
เครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยเพ่ิมมากขึ้น สําหรับความชวยเหลือที่เกษตรกรตองการจะไดรับจากภาครัฐบาล
และหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ การควบคุมตนทุนในการผลิต อาทิ ราคาปุย น้ํามัน เชื้อเพลิง ยาปราบศัตรูพืช 
สนับสนุนปจจัยในการผลิตอาทิ เมล็ดพันธุ ปุย ดูแลราคาขายผลผลิตทางการเกษตร ชวยเหลือดานเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร ดูแลและจัดหาระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร สนับสนุนการศึกษาทั้งในภาคบังคับ
และนอกภาคบังคับ อีกทั้งสงเสริมความรูและการเรียนดานการเกษตรใหกับเยาวชน จัดสรางเสนทางคมนาคมใหกับ
เกษตรกร 

4.1.4 จังหวัดศรีสะเกษ 
1) สภาพทั่วไป 

จังหวัดศรีสะเกษมีจํานวนเกษตรกรที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 54 ราย มีอาชีพหลัก คือการทํานา 
ปลูกมันสําปะหลัง ออย ยางพารา และพืชผักสวนครัว อาชีพรองไดแก รับจ างทั้งในและนอกภาคการเกษตร 
ประกอบธุรกิจสวนตัว ทํากลุมวิสาหกิจชุมชนหรือ OTOP และมีรายไดเสริมจากเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เงินบํานาญและ
เงินที่ลูกหรือญาติสงมาให อายุเฉลี่ยของกลุมตัวอยางคือ 51 ป ซึ่งเปนประชากรวัยกลางคน มีการศึกษาสวนใหญคือ
ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มีสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 15-64 ป เฉลี่ยครัวเรือนละ 4 คนทําการเกษตรมาแลว
เฉลี่ยรายละ 35 ป มีพ้ืนที่ทําการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 18 ไร มีรายไดหลักภาคการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 
82,580 บาทตอป และมีรายไดรองนอกภาคการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 63 ,112 บาทตอป มีคาใชจายเฉลี่ยตอ
ครัวเรือน 67,322 บาทตอป มีเงินออมเฉลี่ย 8,513 บาทตอป โดยมีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละ 62,585 บาทตอป โดย
กูเงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารพาณิชย หรือกองทุนหมูบาน เปนตน (ตารางที่ 8) 
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ตารางท่ี 8  ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางจังหวัดศรีสะเกษ 
    

  
อายุเฉลีย่

ของ
เกษตรกร 

(ป) 

ระยะเวลา
เฉลี่ยใน
การทํา
เกษตร 
(ป) 

ระดับ
การศึกษา

สูงสุด 

พื้นที่ใน
การทํา

การเกษตร 
(ไร) 

จํานวน
แรงงาน

ใน
ครัวเรือน
ที่มีอาย ุ
15-64 ป 

รายได 

คาใชจาย
ใน

ครัวเรือน 
(บาท/ป) 

หนี้สินใน
ครัวเรือน 
(บาท/ป) 

เงินออมใน
ครัวเรือน 
(บาท/ป) กลุม 

หลักจาก
ภาค

การเกษตร 
(บาท/ป) 

รองและ
รายไดเสริม
จากภาค

การเกษตร 
(บาท/ป) 

รวม 51 35 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

18 4 82,580 63,112 67,322 62,585 8,513 

กลุม
ที่ 1 

50 34 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

12 4 61,194 34,070 53,682 55,635 17,012 

กลุม
ที่ 2 

45 25 
มัธยมศึกษา

ตอนตน 
25 4 103,889 44,400 102,778 92,467 3,973 

กลุม
ที่ 3 

54 39 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

39 3 88,714 87,059 64,207 57,200 4,811 

  ที่มา: จากการสํารวจ 
กลุมตัวอยางแบงไดเปน 3 กลุมคือ กลุมท่ีมีแรงงานเพียงพอไมตองจางแรงงานหรือเครื่อง 

จักรกลทางการเกษตรมาชวยงาน มีจํานวน 17 คนคิดเปนรอยละ 31 .48 กลุมที่มีแรงงานเพียงพอแตอาศัยการจาง
แรงงานหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยในบางกิจกรรม มีจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 16.67 และกลุมที่
กลาววาแรงงานไมเพียงพอตองจางแรงงานหรือเครื่ องจักรกลทางการเกษตร หรือตองจางทั้งแรงงานคนและ
เครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวย มีจํานวน 28 คนหรือคิดเปนรอยละ 51.85 (ตารางท่ี 9) 
 
ตารางท่ี 9 ความพอเพียงของแรงงานของจังหวัดศรีสะเกษ 

หนวย : คน 
    เพียงพอ ไมเพียงพอ 
จังหวัด จํานวน   ตองจาง จาง จางไม ไมระบุวา 

  ตัวอยาง 
ไมตอง
จาง จางครบ จางบางชวง ไมระบุวา ครบทุก ครบทุก จางครบ 

    
 

ทุกขั้นตอน บางขั้นตอน จางครบ ขั้นตอน ขั้นตอน ทุกขั้นตอน 
          ทุกขั้นตอน       

ศรีสะเกษ 54 17 2 6 1 6 15 7 
ที่มา: จากการสํารวจ 
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อาชีพบางอาชีพ อาทิ การปลูกและการกรีดยางพาราซึ่งตองใชทักษะและความชํานาญ ดังนั้นการเตรียมการวางแผน
รองรับการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง และหากในอนาคตเกิดการขาดแคลน
แรงงานในภาคการเกษตรเกษตรกรก็ยังจะทําการเกษตรตอแตอาจจะลดพ้ืนที่ในการทําการเกษตรลง อีกทั้งใช
เครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยเพ่ิมมากขึ้น สําหรับความชวยเหลือที่เกษตรกรตองการจะไดรับจากภาครัฐบาล
และหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ การควบคุมตนทุนในการผลิต อาทิ ราคาปุย น้ํามัน เชื้อเพลิง ยาปราบศัตรูพืช 
สนับสนุนปจจัยในการผลิตอาทิ เมล็ดพันธุ ปุย ดูแลราคาขายผลผลิตทางการเกษตร ชวยเหลือดานเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร ดูแลและจัดหาระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร สนับสนุนการศึกษาทั้งในภาคบังคับ
และนอกภาคบังคับ อีกทั้งสงเสริมความรูและการเรียนดานการเกษตรใหกับเยาวชน จัดสรางเสนทางคมนาคมใหกับ
เกษตรกร 

4.1.4 จังหวัดศรีสะเกษ 
1) สภาพทั่วไป 

จังหวัดศรีสะเกษมีจํานวนเกษตรกรที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 54 ราย มีอาชีพหลัก คือการทํานา 
ปลูกมันสําปะหลัง ออย ยางพารา และพืชผักสวนครัว อาชีพรองไดแก รับจ างทั้งในและนอกภาคการเกษตร 
ประกอบธุรกิจสวนตัว ทํากลุมวิสาหกิจชุมชนหรือ OTOP และมีรายไดเสริมจากเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เงินบํานาญและ
เงินที่ลูกหรือญาติสงมาให อายุเฉลี่ยของกลุมตัวอยางคือ 51 ป ซึ่งเปนประชากรวัยกลางคน มีการศึกษาสวนใหญคือ
ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มีสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 15-64 ป เฉลี่ยครัวเรือนละ 4 คนทําการเกษตรมาแลว
เฉลี่ยรายละ 35 ป มีพ้ืนที่ทําการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 18 ไร มีรายไดหลักภาคการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 
82,580 บาทตอป และมีรายไดรองนอกภาคการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 63 ,112 บาทตอป มีคาใชจายเฉลี่ยตอ
ครัวเรือน 67,322 บาทตอป มีเงินออมเฉลี่ย 8,513 บาทตอป โดยมีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละ 62,585 บาทตอป โดย
กูเงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารพาณิชย หรือกองทุนหมูบาน เปนตน (ตารางที่ 8) 
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ตารางท่ี 8  ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางจังหวัดศรีสะเกษ 
    

  
อายุเฉลีย่

ของ
เกษตรกร 

(ป) 

ระยะเวลา
เฉลี่ยใน
การทํา
เกษตร 
(ป) 

ระดับ
การศึกษา

สูงสุด 

พื้นที่ใน
การทํา

การเกษตร 
(ไร) 

จํานวน
แรงงาน

ใน
ครัวเรือน
ที่มีอาย ุ
15-64 ป 

รายได 

คาใชจาย
ใน

ครัวเรือน 
(บาท/ป) 

หนี้สินใน
ครัวเรือน 
(บาท/ป) 

เงินออมใน
ครัวเรือน 
(บาท/ป) กลุม 

หลักจาก
ภาค

การเกษตร 
(บาท/ป) 

รองและ
รายไดเสริม
จากภาค

การเกษตร 
(บาท/ป) 

รวม 51 35 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

18 4 82,580 63,112 67,322 62,585 8,513 

กลุม
ที่ 1 

50 34 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

12 4 61,194 34,070 53,682 55,635 17,012 

กลุม
ที่ 2 

45 25 
มัธยมศึกษา

ตอนตน 
25 4 103,889 44,400 102,778 92,467 3,973 

กลุม
ที่ 3 

54 39 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

39 3 88,714 87,059 64,207 57,200 4,811 

  ที่มา: จากการสํารวจ 
กลุมตัวอยางแบงไดเปน 3 กลุมคือ กลุมท่ีมีแรงงานเพียงพอไมตองจางแรงงานหรือเครื่อง 

จักรกลทางการเกษตรมาชวยงาน มีจํานวน 17 คนคิดเปนรอยละ 31 .48 กลุมที่มีแรงงานเพียงพอแตอาศัยการจาง
แรงงานหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยในบางกิจกรรม มีจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 16.67 และกลุมที่
กลาววาแรงงานไมเพียงพอตองจางแรงงานหรือเครื่ องจักรกลทางการเกษตร หรือตองจางทั้งแรงงานคนและ
เครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวย มีจํานวน 28 คนหรือคิดเปนรอยละ 51.85 (ตารางท่ี 9) 
 
ตารางท่ี 9 ความพอเพียงของแรงงานของจังหวัดศรีสะเกษ 

หนวย : คน 
    เพียงพอ ไมเพียงพอ 
จังหวัด จํานวน   ตองจาง จาง จางไม ไมระบุวา 

  ตัวอยาง 
ไมตอง
จาง จางครบ จางบางชวง ไมระบุวา ครบทุก ครบทุก จางครบ 

    
 

ทุกขั้นตอน บางขั้นตอน จางครบ ขั้นตอน ขั้นตอน ทุกขั้นตอน 
          ทุกขั้นตอน       

ศรีสะเกษ 54 17 2 6 1 6 15 7 
ที่มา: จากการสํารวจ 
 



การศึกษาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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2) ความพอเพียงของแรงงาน 
เกษตรกรสวนใหญจํานวน 28 คนหรือคิดเปนรอยละ 51.85 มีแรงงานไมเพียงพอตองจางแรงงานคน

หรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร หรือตองจางทั้งแรงงานคนและเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยในการผลิตภาค
การเกษตรตลอดกระบวนการผลิต สาเหตุที่ทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากมีการเคลื่อนยายแรงงานจาก
ภาคการเกษตรสูภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการเปนจํานวนมาก ทั้งนี้การเพ่ิมขึ้นของอัตราคาจางขั้นต่ําในป  
พ.ศ. 2556 มีผลกระทบกับเกษตรกรในเรื่องของตนทุนและคาแรงสูงขึ้น อยางไรก็ตามหากเกิดการขาดแคลน
แรงงานในภาคการเกษตร เกษตรกรก็ยังจะทําการเกษตรตอไปจนกวาจะทําไมไหว  

3) สภาพปญหาการขาดแคลนแรงงานและความตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ ของเกษตรกร 
3 กลุม 

จากการเก็บขอมูลทั้ง 3 กลุมสามารถสรุปได ดังนี้ 
กลุมที่ 1 กลุมที่มีแรงงานพอเพียงและไมตองจางแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
เกษตรกรในกลุมนี้มีจํานวน 17 คนคิดเปนรอยละ 31.48 ประกอบอาชีพหลักคือการทํานาขาวและ

ปลูกพืชผลทางการเกษตรควบคูกันไป มีอายุเฉลี่ยรายละ 50 ป จัดเปนประชากรในวัยกลางคน ทําการเกษตร
มาแลวเฉลี่ยรายละ 34 ป สวนใหญมีการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มีที่ดินในการทําการเกษตรเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 12 ไร มีแรงงานที่มีอายุ 15-64 ปเฉลี่ยครัวเรือนละ 4 คน มีรายไดหลักภาคการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือน
ละ 61,194 บาทตอป รายไดรองนอกภาคการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 34,070 บาทตอป คาใชจายในครัวเรือน
เฉลี่ยครัวเรือนละ 53,682 บาทตอป มีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละ 55,635 บาทตอป มีเงินออมเฉลี่ยครัวเรือนละ 
17,012 บาทตอป  

สาเหตุที่เกษตรกรในกลุมนี้ไมตองจางแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยเนื่องจากมี
แรงงานในครัวเรือนเพียงพอ อีกทั้งมีพ้ืนที่ในการทําการเกษตรไมมาก ทั้งนี้หากเกิดการขาดแคลนแรงงานในภาค
การเกษตร เกษตรกรในกลุมนี้ก็ยังจะทําการเกษตรตอไป สําหรับการเพ่ิมขึ้นของคาจางขั้นต่ําในป พ.ศ. 2556 นั้น 
ไมมีผลกระทบกับเกษตรกรในกลุมนี้ สําหรับการสืบทอดอาชีพทางการเกษตรลูกหลานของเกษตรกรบางสวน      
ไมตองการกลับมาทําการเกษตรเนื่องจากเปนงานหนักและไมมีความมั่นคงในอาชีพ ลูกหลานเกษตรกรบางคนก็ไป
ประกอบอาชีพอ่ืนนอกภาคการเกษตรไมไดกลับมาชวยงานดานการเกษตร แตก็มีบางคนก็มาชวยทําการเกษตร
ในชวงวันหยุด ความชวยเหลือที่เกษตรกรตองการไดรับจากภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ ดูแลราคาขาย  
ของผลผลิตทางการเกษตร จัดหาระบบชลประทานเพื่อการเกษตรและบริหารจัดการทรัพยากรน้ําใหมีประสิทธิภาพ 

กลุมที่ 2 กลุมที่มีแรงงานใชเพียงพอในการผลิต โดยมีการจางแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทาง
การเกษตรดวยแตไมครบทุกขั้นตอน 

เกษตรกรในกลุมนี้มีจํานวน 9 คนคิดเปนรอยละ 16.67 โดยกลุมตัวอยางมีอายุเฉลี่ยรายละ 45 ป
จัดเปนประชากรในวัยแรงงาน ทําการเกษตรมาแลวเฉลี่ยรายละ 25 ป โดยกลุมนี้มีระดับการศึกษาที่แตกตางจาก
กลุมตัวอยางทั้งจังหวัดคือสวนใหญมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีที่ดินในการทําการเกษตรเฉลี่ยแลว
ครัวเรือนละ 25 ไร สมาชิกในครัวเรือนที่อายุระหวาง 15-64 ป เฉลี่ยครัวเรือนละ 4 คน มีรายไดหลักภาค
การเกษตรเฉลี่ยปละ 103,889 บาทตอป สําหรับรายไดรองนอกภาคการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 44,400 บาทตอป 
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มีคาใชจายเฉลี่ยครัวเรือนละ 102,778 บาทตอป มีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละ 92 ,467 บาทตอป มีเงินออมเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 3,973 บาทตอป  

เกษตรกรในกลุมนี้กลาววาแรงงานในครัวเรือนเพียงพอแตอาจจะตองจางแรงงานคนหรือ 
เครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยในบางกระบวนการผลิต สาเหตุที่ทําใหตองจางเนื่องจากเกษตรกรมีที่ดินในการ
ทําการเกษตรคอนขางมาก อีกทั้งทําการเกษตรหลายชนิดควบคูกับการปลูกขาว นอกจากนี้เกษตรกรยังตองการ
ความรวดเร็วในฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว สําหรับการจางแรงงานคนนั้นจะจางจากคนในพ้ืนที่ เชนเดียวกันกับ
การจางเครื่องจักรกลทางการเกษตร แตในชวงฤดูเก็บเกี่ยวจะมีเครื่องจักรกลทางการเกษตรจากภาคกลางมารับจาง
ดวย ทั้งนี้อัตราจางแรงงานคนจะเทากับอัตราคาจางขั้นต่ํา แตในชวงที่ตองการแรงงานมากคาจางจะสูงขึ้น อีกทั้ง
เกษตรกรจะตองสรางแรงจูงใจใหกับแรงงานเพ่ือมาทํางานกับตนเอง อาทิ การมีรถรับสงไปกลับบานและอาหาร
กลางวัน การจางงานจะเปนการจางรายวัน สําหรับการจางเครื่องจักรกลทางการเกษตรนั้นจางงานกันเปนไร คาจาง
ในฤดูกาลเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยวก็จะปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากเกษตรกรเพ่ิมคาจางเพ่ือจูงใจใหแรงงานที่มี
เครื่องจักรกลทางการเกษตรมาทํางานใหกับตนเอง ทั้งนี้หากในอนาคตเกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร 
เกษตรกรกย็ังจะทําการเกษตรตอเนื่องจากเปนอาชีพหลักและตองปลูกขาวไวบริโภค โดยเกษตรกรอาจจะเปลี่ยนไป
จางเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยแทนแรงงานคน 

ในสวนของการเพิ่มขึ้นของคาจางขั้นต่ําในป พ.ศ. 2556 นั้นเกษตรกรในกลุมนี้อาจจะมี 
ผลกระทบบางในเรื่องของคาจางแรงงานคนที่ปรับสูงขึ้น แตจากรายไดหลักและรายไดรองของกลุมเกษตรกร
ดังกลาวมาแลวไมนาจะมีผลกระทบกับเกษตรกรในกลุมนี้มากนัก  

กลุมที่ 3 กลุมที่มีแรงงานไมเพียงพอในการผลิต และตองจางแรงงานคนหรือ เครื่องจักรกล    
ทางการเกษตรมาใชในการทําการเกษตร 

เกษตรกรในกลุมนี้มีจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 51.85 โดยเปนเปนเกษตรกรที่ตองจาง
แรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยทุกขั้นตอนการผลิตจํานวน 6 คนคิดเปนรอยละ 21.43 และ
เกษตรกรอีก 15 คนหรือรอยละ 53.57 จางแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร หรือจางทั้งแรงงานคนและ
เครื่องจักรกลทางการเกษตรบางข้ันตอน ที่เหลืออีก 7 คนไมระบุวาจางแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร
หรือจางทั้งแรงงานคนและเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวย เกษตรกรในกลุมนี้มีอายุเฉลี่ยรายละ 54 ปซึ่งจัดเปน
ประชากรในวัยกลางคน ทําการเกษตรมาแลวเฉลี่ยรายละ 39 ป มีการศึกษาสวนใหญในระดับประถมศึกษาตอน
ปลาย มีที่ดินในการทําการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 39 ไร จํานวนแรงงานในครัวเรือนที่มีอายุระหวาง 15 -64 ป
เฉลี่ยครัวเรือนละ 3 คน มีรายไดหลักภาคการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 88,714 บาทตอป รายไดรองนอกภาคเกษตร
เฉลี่ยครัวเรือนละ 87,059 บาทตอป มีคาใชจายครัวเรือนเฉลี่ย 64 ,207 บาทตอป มีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละ 
57,200 บาทตอป มีเงินออมเฉลี่ยครัวเรือนละ 4,811 บาทตอป  

สาเหตุที่ทําใหเกิดการจางแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยเนื่องจากเกษตรกร   
ในกลุมนี้มีพ้ืนที่ในการทําการเกษตรมากและแรงงานในครัวเรือนของตนมีจํานวนนอย เนื่องจากเกษตรกรมีอายุมาก
และแรงงานในครัวเรือนบางสวนตองไปทํางานนอกภาคการเกษตร นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชเศรษฐกิจ อาทิ 
กระเทียม ออย มันสําปะหลัง ควบคูกับการทํานาขาว ซึ่งพืชดังกลาวตองใชแรงงานเปนจํานวนมากในขั้นตอนการ
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มีคาใชจายเฉลี่ยครัวเรือนละ 102,778 บาทตอป มีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละ 92 ,467 บาทตอป มีเงินออมเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 3,973 บาทตอป  

เกษตรกรในกลุมนี้กลาววาแรงงานในครัวเรือนเพียงพอแตอาจจะตองจางแรงงานคนหรือ 
เครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยในบางกระบวนการผลิต สาเหตุที่ทําใหตองจางเนื่องจากเกษตรกรมีที่ดินในการ
ทําการเกษตรคอนขางมาก อีกทั้งทําการเกษตรหลายชนิดควบคูกับการปลูกขาว นอกจากนี้เกษตรกรยังตองการ
ความรวดเร็วในฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว สําหรับการจางแรงงานคนนั้นจะจางจากคนในพ้ืนที่ เชนเดียวกันกับ
การจางเครื่องจักรกลทางการเกษตร แตในชวงฤดูเก็บเกี่ยวจะมีเครื่องจักรกลทางการเกษตรจากภาคกลางมารับจาง
ดวย ทั้งนี้อัตราจางแรงงานคนจะเทากับอัตราคาจางขั้นต่ํา แตในชวงที่ตองการแรงงานมากคาจางจะสูงขึ้น อีกทั้ง
เกษตรกรจะตองสรางแรงจูงใจใหกับแรงงานเพ่ือมาทํางานกับตนเอง อาทิ การมีรถรับสงไปกลับบานและอาหาร
กลางวัน การจางงานจะเปนการจางรายวัน สําหรับการจางเครื่องจักรกลทางการเกษตรนั้นจางงานกันเปนไร คาจาง
ในฤดูกาลเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยวก็จะปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากเกษตรกรเพ่ิมคาจางเพ่ือจูงใจใหแรงงานที่มี
เครื่องจักรกลทางการเกษตรมาทํางานใหกับตนเอง ทั้งนี้หากในอนาคตเกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร 
เกษตรกรกย็ังจะทําการเกษตรตอเนื่องจากเปนอาชีพหลักและตองปลูกขาวไวบริโภค โดยเกษตรกรอาจจะเปลี่ยนไป
จางเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยแทนแรงงานคน 

ในสวนของการเพิ่มขึ้นของคาจางขั้นต่ําในป พ.ศ. 2556 นั้นเกษตรกรในกลุมนี้อาจจะมี 
ผลกระทบบางในเรื่องของคาจางแรงงานคนที่ปรับสูงขึ้น แตจากรายไดหลักและรายไดรองของกลุมเกษตรกร
ดังกลาวมาแลวไมนาจะมีผลกระทบกับเกษตรกรในกลุมนี้มากนัก  

กลุมที่ 3 กลุมที่มีแรงงานไมเพียงพอในการผลิต และตองจางแรงงานคนหรือ เครื่องจักรกล    
ทางการเกษตรมาใชในการทําการเกษตร 

เกษตรกรในกลุมนี้มีจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 51.85 โดยเปนเปนเกษตรกรที่ตองจาง
แรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยทุกขั้นตอนการผลิตจํานวน 6 คนคิดเปนรอยละ 21.43 และ
เกษตรกรอีก 15 คนหรือรอยละ 53.57 จางแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร หรือจางทั้งแรงงานคนและ
เครื่องจักรกลทางการเกษตรบางข้ันตอน ที่เหลืออีก 7 คนไมระบุวาจางแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร
หรือจางทั้งแรงงานคนและเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวย เกษตรกรในกลุมนี้มีอายุเฉลี่ยรายละ 54 ปซึ่งจัดเปน
ประชากรในวัยกลางคน ทําการเกษตรมาแลวเฉลี่ยรายละ 39 ป มีการศึกษาสวนใหญในระดับประถมศึกษาตอน
ปลาย มีที่ดินในการทําการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 39 ไร จํานวนแรงงานในครัวเรือนที่มีอายุระหวาง 15 -64 ป
เฉลี่ยครัวเรือนละ 3 คน มีรายไดหลักภาคการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 88,714 บาทตอป รายไดรองนอกภาคเกษตร
เฉลี่ยครัวเรือนละ 87,059 บาทตอป มีคาใชจายครัวเรือนเฉลี่ย 64 ,207 บาทตอป มีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละ 
57,200 บาทตอป มีเงินออมเฉลี่ยครัวเรือนละ 4,811 บาทตอป  

สาเหตุที่ทําใหเกิดการจางแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยเนื่องจากเกษตรกร   
ในกลุมนี้มีพ้ืนที่ในการทําการเกษตรมากและแรงงานในครัวเรือนของตนมีจํานวนนอย เนื่องจากเกษตรกรมีอายุมาก
และแรงงานในครัวเรือนบางสวนตองไปทํางานนอกภาคการเกษตร นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชเศรษฐกิจ อาทิ 
กระเทียม ออย มันสําปะหลัง ควบคูกับการทํานาขาว ซึ่งพืชดังกลาวตองใชแรงงานเปนจํานวนมากในขั้นตอนการ
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ผลิต อีกทั้งยังมีพ้ืนที่ในการทําการเกษตรคอนขางมาก จากปจจัยดังกลาวทําใหเกษตรกรตองจางแรงงานคนหรือ
เครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวย ทั้งนี้การจางแรงงานคนจะจางเปนรายวันตามอัตราคาจางขั้นต่ํา แตในฤดูกาล
เพาะปลูกและเก็บเกี่ยว คาจางจะมีการปรับสูงขึ้นเนื่องจากเปนชวงเวลาที่เกษตรกรตองการความรวดเร็วในการ
เพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยว เกษตรกรจึงตองจางแรงงานคนดวยคาจางที่สูงขึ้นเพ่ือจูงใจใหแรงงานมาทํางาน 
เชนเดียวกันกับการจางเครื่องจักรกลทางการเกษตร ผูรับจางจะคิดคาจางเปนไร ในบางครั้งเกษตรกรตองออกคา
น้ํามันเชื้อเพลิงใหกับผูรับจางดวย ทั้งนี้แรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรจะจางมาจากคนในพ้ืนที่ มีบาง
ฤดูกาล อาทิ ฤดูกาลเก็บเก่ียวที่จะมีเครื่องจักรกลทางการเกษตรจากภาคกลางมารับจาง 

หากในอนาคตเกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร เกษตรกรอาจจะเปลี่ยนการจาง
แรงงานคนเปนการจางเครื่องจักรกลทางการเกษตร ทั้งนี้การทําการเกษตรในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษเปนการทํา
การเกษตรเชิงพาณิชย หากไดรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรจากภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ จะ
ทําใหตนทุนดานแรงงานของเกษตรกรลดลง อีกทั้งเปนการสนับสนุนการสืบทอดอาชีพทางการเกษตรใหกับ
เกษตรกรรุนใหม ความชวยเหลือทางการเกษตรที่เกษตรกรตองการไดรับจากภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ
การจัดสรรและจัดหาระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร และสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตร สนับสนุนดาน
เมล็ดพันธุ ปุย และยาปราบศัตรูพืช อีกท้ังเงินทุนเพ่ือการผลิตในภาคการเกษตร 

สรุปผลการศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ กลุมตัวอยางในจังหวัดนี้มีอาชีพหลักคืออาชีพทางการเกษตร 
โดยมีการปลูกขาวควบคูกับพืชเศรษฐกิจ อาทิ กระเทียม ออย มันสําปะหลัง อาชีพรองคือ การรับจางทั้งในและนอก
ภาคการเกษตร ประกอบอาชีพอิสระ อาทิ คาขาย ทํากลุมวิสาหกิจชุมชนหรือ OTOP แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
หรือทอผา ประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร อาทิ ทํางานโรงงานหรือรับราชการ รูปแบบของการทําการเกษตรใน
จังหวัดศรีสะเกษจะเปนการทําการเกษตรในเชิงพาณิชย ไมมีการชวยเหลือดานแรงงาน/ลงแขกกันในพ้ืนที่ อีกแลว  
มีพ้ืนที่ในการเพาะปลูกเฉลี่ยครัวเรือนละ 18 ไร เกษตรกรสวนใหญมีแรงงานในครัวเรือนของตนไมเพียงพอตอง
อาศัยการจางแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรหรือจางทั้งสองประเภท แตเปนการจางไมทุกขั้นตอนการ
ผลิต สําหรับการเพ่ิมขึ้นของอัตราคาจางในป พ.ศ. 2556 นั้นนาจะสงผลกระทบกับเกษตรกรในเรื่องของคาจาง
แรงงานที่เพ่ิมสูงขึ้นทําใหตนทุนการผลิต อาทิ ราคาปุย เมล็ดพันธุ น้ํามันเชื้อเพลิง สูงขึ้นดวย รวมทั้งราคาสินคา
อุปโภคและบริโภคท่ีปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้หากราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายไดมีความสมดุลกับตนทุนในการผลิตและคา
ครองชีพจะทําใหความรุนแรงของปญหาลดลง  

สําหรับความชวยเหลือที่เกษตรกรตองการจะไดรับจากรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ คือการ
จัดหาและจัดสรรระบบชลประทานเพื่อการเกษตร สนับสนุนดานเครื่องจักรกลทางการเกษตร เนื่องจากลักษณะการ
ทําการเกษตรในจังหวัดศรีสะเกษมีรูปแบบเปนการทําการเกษตรเชิงพาณิชยเต็มรูปแบบ   

4.1.5 รอยเอ็ด 
1) สภาพทั่วไป 

จังหวัดรอยเอ็ดมีจํานวนเกษตรกรที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 48 ราย สวนใหญมีอาชีพหลักคือ การ
ทํานา อาชีพรองคือการแปรรูปสินคาเกษตรเปนผลิตภัณฑ OTOP เชน ทําถั่วลิสงคั่วทราย ทอผา ประกอบอาชีพ
นอกภาคการเกษตร และมีรายไดเสริมจากเบี้ยยังชีพผูสูงอายุหรือญาติพ่ีนองสงเงินมาให กลุมตัวอยางมีอายุเฉลี่ย
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รายละ 54 ป จัดเปนประชากรในวัยกลางคน ระดับการศึกษาสวนใหญคือชั้นประถมศึกษาตอนปลาย สมาชิก      
ในครัวเรือนที่มีอายุระหวาง 15-64 ปเฉลี่ยครัวเรือนละ 3 คน ทําการเกษตรมาแลวเฉลี่ยรายละ 36 ป มีพ้ืนที่      
ทําการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 22 ไร  มีรายไดหลักจากการทําเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 109 ,792 บาทตอป และมี
รายไดรองนอกภาคเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 58 ,902 บาทตอป มีคาใชจายเฉลี่ย 81,154 บาทตอป มีหนี้สินเฉลี่ย 
100,217 บาทตอป และมีเงินออมเฉลี่ยครัวเรือนละ 18,787 บาทตอป (ตารางท่ี 10) 

 
ตารางท่ี 10  ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางจังหวัดรอยเอ็ด 

    
  

อายุเฉลีย่
ของ

เกษตรกร 
(ป) 

ระยะเวลา
เฉลี่ยใน
การทํา
เกษตร 
(ป) 

ระดับ
การศึกษา

สูงสุด 

พื้นที่ใน
การทํา

การเกษตร 
(ไร) 

จํานวน
แรงงาน

ใน
ครัวเรือน
ที่มีอาย ุ
15-64 ป 

รายได 

คาใชจาย
ใน

ครัวเรือน  
(บาท/ป) 

หนี้สินใน
ครัวเรือน  
(บาท/ป) 

เงินออม
ใน

ครัวเรือน  
(บาท/ป) 

กลุม 

หลักจาก
ภาค

การเกษตร 
(บาท/ป) 

รองและ
รายไดเสริม
จากภาค

การเกษตร 
(บาท/ป) 

รวม 54 36 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

22 3 109,792 58,902 81,154 100,217 18,787 

กลุม
ที่ 1 

56 48 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

12 3 33,000 35,467 52,000 40,000 47,600 

กลุม
ที่ 2 

55 40 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

13 3 56,667 49,500 64,000 78,333 9,860 

กลุม
ที่ 3 54 34 

ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

24 3 123,872 62,151 86,036 108,215 17,944 

ที่มา: จากการสํารวจ 
กลุมตัวอยางแบงไดเปน 3 กลุม คือกลุมท่ีมีแรงงานใชเพียงพอไมตองจางแรงงานหรือเครื่องจักรกล

ทางการเกษตรมาชวยในการทําการเกษตรจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 6.25 กลุมที่มีแรงงานเพียงพอแตอาศัยการ
จางเครื่องจักรกลทางการเกษตรหรือแรงงานคนมาชวยในการทําการเกษตรบางกิจกรรมจํานวน 6 คน คิดเปน   
รอยละ 12.50 และกลุมที่มีแรงงานไมเพียงพอ ตองจางแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยในการ  
ทําการเกษตร จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 81.25 (ตารางที่ 11) 

 
 
 
 
 
 



 
การศึกษาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ผลิต อีกทั้งยังมีพ้ืนที่ในการทําการเกษตรคอนขางมาก จากปจจัยดังกลาวทําใหเกษตรกรตองจางแรงงานคนหรือ
เครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวย ทั้งนี้การจางแรงงานคนจะจางเปนรายวันตามอัตราคาจางขั้นต่ํา แตในฤดูกาล
เพาะปลูกและเก็บเกี่ยว คาจางจะมีการปรับสูงขึ้นเนื่องจากเปนชวงเวลาที่เกษตรกรตองการความรวดเร็วในการ
เพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยว เกษตรกรจึงตองจางแรงงานคนดวยคาจางที่สูงขึ้นเพ่ือจูงใจใหแรงงานมาทํางาน 
เชนเดียวกันกับการจางเครื่องจักรกลทางการเกษตร ผูรับจางจะคิดคาจางเปนไร ในบางครั้งเกษตรกรตองออกคา
น้ํามันเชื้อเพลิงใหกับผูรับจางดวย ทั้งนี้แรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรจะจางมาจากคนในพ้ืนที่ มีบาง
ฤดูกาล อาทิ ฤดูกาลเก็บเก่ียวที่จะมีเครื่องจักรกลทางการเกษตรจากภาคกลางมารับจาง 

หากในอนาคตเกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร เกษตรกรอาจจะเปลี่ยนการจาง
แรงงานคนเปนการจางเครื่องจักรกลทางการเกษตร ทั้งนี้การทําการเกษตรในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษเปนการทํา
การเกษตรเชิงพาณิชย หากไดรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรจากภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ จะ
ทําใหตนทุนดานแรงงานของเกษตรกรลดลง อีกทั้งเปนการสนับสนุนการสืบทอดอาชีพทางการเกษตรใหกับ
เกษตรกรรุนใหม ความชวยเหลือทางการเกษตรที่เกษตรกรตองการไดรับจากภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ
การจัดสรรและจัดหาระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร และสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตร สนับสนุนดาน
เมล็ดพันธุ ปุย และยาปราบศัตรูพืช อีกท้ังเงินทุนเพ่ือการผลิตในภาคการเกษตร 

สรุปผลการศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ กลุมตัวอยางในจังหวัดนี้มีอาชีพหลักคืออาชีพทางการเกษตร 
โดยมีการปลูกขาวควบคูกับพืชเศรษฐกิจ อาทิ กระเทียม ออย มันสําปะหลัง อาชีพรองคือ การรับจางทั้งในและนอก
ภาคการเกษตร ประกอบอาชีพอิสระ อาทิ คาขาย ทํากลุมวิสาหกิจชุมชนหรือ OTOP แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
หรือทอผา ประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร อาทิ ทํางานโรงงานหรือรับราชการ รูปแบบของการทําการเกษตรใน
จังหวัดศรีสะเกษจะเปนการทําการเกษตรในเชิงพาณิชย ไมมีการชวยเหลือดานแรงงาน/ลงแขกกันในพ้ืนที่ อีกแลว  
มีพ้ืนที่ในการเพาะปลูกเฉลี่ยครัวเรือนละ 18 ไร เกษตรกรสวนใหญมีแรงงานในครัวเรือนของตนไมเพียงพอตอง
อาศัยการจางแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรหรือจางทั้งสองประเภท แตเปนการจางไมทุกขั้นตอนการ
ผลิต สําหรับการเพ่ิมขึ้นของอัตราคาจางในป พ.ศ. 2556 นั้นนาจะสงผลกระทบกับเกษตรกรในเรื่องของคาจาง
แรงงานที่เพ่ิมสูงขึ้นทําใหตนทุนการผลิต อาทิ ราคาปุย เมล็ดพันธุ น้ํามันเชื้อเพลิง สูงขึ้นดวย รวมทั้งราคาสินคา
อุปโภคและบริโภคท่ีปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้หากราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายไดมีความสมดุลกับตนทุนในการผลิตและคา
ครองชีพจะทําใหความรุนแรงของปญหาลดลง  

สําหรับความชวยเหลือที่เกษตรกรตองการจะไดรับจากรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ คือการ
จัดหาและจัดสรรระบบชลประทานเพื่อการเกษตร สนับสนุนดานเครื่องจักรกลทางการเกษตร เนื่องจากลักษณะการ
ทําการเกษตรในจังหวัดศรีสะเกษมีรูปแบบเปนการทําการเกษตรเชิงพาณิชยเต็มรูปแบบ   

4.1.5 รอยเอ็ด 
1) สภาพทั่วไป 

จังหวัดรอยเอ็ดมีจํานวนเกษตรกรที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 48 ราย สวนใหญมีอาชีพหลักคือ การ
ทํานา อาชีพรองคือการแปรรูปสินคาเกษตรเปนผลิตภัณฑ OTOP เชน ทําถั่วลิสงคั่วทราย ทอผา ประกอบอาชีพ
นอกภาคการเกษตร และมีรายไดเสริมจากเบี้ยยังชีพผูสูงอายุหรือญาติพ่ีนองสงเงินมาให กลุมตัวอยางมีอายุเฉลี่ย
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รายละ 54 ป จัดเปนประชากรในวัยกลางคน ระดับการศึกษาสวนใหญคือชั้นประถมศึกษาตอนปลาย สมาชิก      
ในครัวเรือนที่มีอายุระหวาง 15-64 ปเฉลี่ยครัวเรือนละ 3 คน ทําการเกษตรมาแลวเฉลี่ยรายละ 36 ป มีพ้ืนที่      
ทําการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 22 ไร  มีรายไดหลักจากการทําเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 109 ,792 บาทตอป และมี
รายไดรองนอกภาคเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 58 ,902 บาทตอป มีคาใชจายเฉลี่ย 81,154 บาทตอป มีหนี้สินเฉลี่ย 
100,217 บาทตอป และมีเงินออมเฉลี่ยครัวเรือนละ 18,787 บาทตอป (ตารางท่ี 10) 

 
ตารางท่ี 10  ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางจังหวัดรอยเอ็ด 

    
  

อายุเฉลีย่
ของ

เกษตรกร 
(ป) 

ระยะเวลา
เฉลี่ยใน
การทํา
เกษตร 
(ป) 

ระดับ
การศึกษา

สูงสุด 

พื้นที่ใน
การทํา

การเกษตร 
(ไร) 

จํานวน
แรงงาน

ใน
ครัวเรือน
ที่มีอาย ุ
15-64 ป 

รายได 

คาใชจาย
ใน

ครัวเรือน  
(บาท/ป) 

หนี้สินใน
ครัวเรือน  
(บาท/ป) 

เงินออม
ใน

ครัวเรือน  
(บาท/ป) 

กลุม 

หลักจาก
ภาค

การเกษตร 
(บาท/ป) 

รองและ
รายไดเสริม
จากภาค

การเกษตร 
(บาท/ป) 

รวม 54 36 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

22 3 109,792 58,902 81,154 100,217 18,787 

กลุม
ที่ 1 

56 48 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

12 3 33,000 35,467 52,000 40,000 47,600 

กลุม
ที่ 2 

55 40 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

13 3 56,667 49,500 64,000 78,333 9,860 

กลุม
ที่ 3 54 34 

ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

24 3 123,872 62,151 86,036 108,215 17,944 

ที่มา: จากการสํารวจ 
กลุมตัวอยางแบงไดเปน 3 กลุม คือกลุมท่ีมีแรงงานใชเพียงพอไมตองจางแรงงานหรือเครื่องจักรกล

ทางการเกษตรมาชวยในการทําการเกษตรจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 6.25 กลุมที่มีแรงงานเพียงพอแตอาศัยการ
จางเครื่องจักรกลทางการเกษตรหรือแรงงานคนมาชวยในการทําการเกษตรบางกิจกรรมจํานวน 6 คน คิดเปน   
รอยละ 12.50 และกลุมที่มีแรงงานไมเพียงพอ ตองจางแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยในการ  
ทําการเกษตร จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 81.25 (ตารางที่ 11) 
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ตารางท่ี 11  ความพอเพียงของแรงงานจังหวัดรอยเอ็ด 
หนวย : คน 

    เพียงพอ ไมเพียงพอ 
จังหวัด จํานวน   ตองจาง จาง จางไม ไมระบุวา 

  ตัวอยาง ไมตองจาง จางครบ จางบางชวง ไมระบุวา ครบทุก ครบทุก จางครบ 
    

 
ทุกขั้นตอน บางขั้นตอน จางครบ ขั้นตอน ขั้นตอน ทุกขั้นตอน 

          ทุกขั้นตอน       

รอยเอ็ด 48 3 2 4 0 15 13 11 
ที่มา: จากการสํารวจ 

2) ความพอเพียงของแรงงาน 
เกษตรกรจํานวน 39 รายหรือรอยละ 81 .25 ขาดแคลนแรงงานหรือมีแรงงานใชในการผลิตทาง

การเกษตรไมเพียงพอ โดยตองจางแรงงานหรือจางเครื่องจักรกลทางการเกษตรครบทุกขั้นตอนในการผลิตมีมาก
ที่สุดจํานวน 15 รายหรือคิดเปนรอยละ 31.25 (ตารางที่ 11) สาเหตุที่ทําใหตองจางแรงงานหรือเครื่องจักรกลทาง
การเกษตรเนื่องจากแรงงานในครัวเรือนมีนอย อีกทั้งมีที่ดินในการทําการเกษตรเปนจํานวนมาก นอกจากนี้
เกษตรกรในจังหวัดรอยเอ็ดก็เปนผูสูงอายุทําใหความสามารถในการทํางานลดลง 

3) สภาพปญหาการขาดแคลนแรงงานและความตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ ของเกษตรกร 
3 กลุม 

จากการเก็บขอมูลทั้ง 3 กลุมตัวอยางสามารถสรุปได ดังนี้ 
กลุมที่ 1 กลุมที่มีแรงงานพอเพียงและไมตองจางแรงงานหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
กลุมนี้มีจํานวน 3 คนคิดเปนรอยละ 6.25 อายุเฉลี่ยรายละ 56 ป ทําการเกษตรมาแลวโดยเฉลี่ยราย

ละ 48 ป จัดเปนประชากรวัยกลางคน ใชพ้ืนที่ในการทําเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 12 ไร มีสมาชิกในครัวเรือนมีอายุ
ระหวาง 15-64 ป เฉลี่ยครัวเรือนละ 3 คน การศึกษาสวนใหญคือระดับประถมศึกษาตอนปลาย รายไดหลักภาค
การเกษตรเฉลี่ย 33,000 บาทตอป มีรายไดรองนอกภาคเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 35 ,467 บาทตอป มีคาใชจาย
เฉลี่ยครัวเรือนละ 52,000 บาทตอป และมีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละ 40,000 บาทตอป มีเงินออมเฉลี่ยครัวเรือนละ 
47,600 บาทตอป มีอาชีพหลัก ทํานา เลี้ยงสัตว ประกอบอาชีพรอง เชน การแปรรูปผลิตภัณฑจากผลผลิตทาง
การเกษตร สําหรับการขึ้นคาจางขั้นต่ําในป 2556 นั้นจะมีผลกระทบในรูปของราคาสินคาอุปโภคและบริโภคที่มี
ราคาสูงขึ้น อีกท้ังทําใหตนทุนของปจจัยทางการเกษตรที่เพ่ิมขึ้น อาทิ ราคาปุย เมล็ดพันธุ 

สําหรับการสืบทอดอาชีพทางการเกษตร กลุมตัวอยางจํานวน 1 คนอยากใหลูกหลานของตนกลับมา
สืบทอดอาชีพทางการเกษตรตอ อีก 1 คนไมตองการเนื่องจากอาชีพเกษตรเปนงานหนักและไมมีความมั่นคงดาน
รายไดและไมมีความมั่นคงในชีวิต สวนกลุมตัวอยางอีก 1 คนไมระบุวาตองการใหลูกหลานกลับมาสืบทอดอาชีพตอ
จากตนเองหรือไม หากในอนาคตเกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรเกษตรกรก็ยังจะทําการเกษตรตอไป 
สําหรับความชวยเหลือที่เกษตรกรตองการจะไดรับจากรัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ การจัดหาระบบ
ชลประทานเพื่อการเกษตร การดูแลราคาผลผลิตทางการเกษตร การดูแลภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการพัฒนาที่ดิน  
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กลุมที่ 2 กลุมที่มีแรงงานใชเพียงพอในการผลิต โดยมีการจางแรงงานหรือจางเครื่องจักรกล
ทางการเกษตรดวยแตไมครบทุกขั้นตอนในการผลิต 

กลุมนี้มีจํานวน 6 คนหรือคิดเปนรอยละ 12.50 อายุเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง คือ 55 ป จัดเปน
ประชากรในวัยกลางคน ทําการเกษตรมาแลวเฉลี่ยรายละ 40 ป มีสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุระหวาง 15 -64 ป 
เฉลี่ยครัวเรือนละ 3 คน มีพ้ืนที่ในการทําการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 13 ไร  สวนใหญมีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย อาชีพหลักในภาคเกษตรคือ การทํานาและเลี้ยงสัตว อาชีพรองนอกภาคการเกษตรคือ 
รับจางทั่วไปทั้งในและนอกภาคการเกษตร รายไดหลักจาการเกษตรเฉลี่ย 56 ,667 บาทตอป รายไดรองนอกภาค
การเกษตรเฉลี่ย 49,500 บาทตอป มีคาใชจายรายเฉลี่ยปละ 64,000 บาท มีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละ 78,333 บาท
ตอป และมีเงินออมเฉลี่ยครัวเรือนละ 9,860 บาทตอป สาเหตุที่ตองจางแรงงานหรือจางเครื่องจักรกลทางการ
เกษตรมาชวยในการทําเกษตรเนื่องจากแรงงานในวัยเรียนบางคนตองไปเรียน และแรงงานบางสวนไปทํางานนอก
ภาคเกษตร นอกจากนี้การจางงานที่เกิดขึ้นยังเปนการจางแรงงานตามฤดูกาลเพาะปลูกที่เรงดวน อาทิ ฤดูเพาะปลูก
หรือเก็บเกี่ยว สําหรับการเพ่ิมขึ้นของคาจางขั้นต่ําในป พ.ศ. 2556 อาจจะสงผลกระทบกับเกษตรกรเนื่องจากตอง
จายคาจางแรงงานเพ่ิมขึ้น สําหรับการสืบทอดอาชีพทางการเกษตรของลูกหลานนั้นเกษตรกรสวนใหญตองการให
ลูกหลานกลับมาสืบทอดอาชีพตอจากตนเอง 

ความชวยเหลือที่เกษตรกรตองการจะไดรับจากภาครัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของคือ ระบบ
ชลประทานเพื่อการเพาะปลูกในภาคการเกษตร ลดตนทุนการผลิต อาทิ ราคาปุย ราคาเมล็ดพันธุพืช ดูแลราคาขาย
ของผลผลิตทางการเกษตร อีกท้ังสนับสนุนแหลงเงินทุนและจัดสรางเสนทางคมนาคมใหกับเกษตรกร 

กลุมที่ 3 กลุมที่มีแรงงานไมเพียงพอในการผลิตและตองจางแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทาง
การเกษตร หรือตองจางท้ังแรงงานคนและเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใชในการทําการเกษตร 

กลุมนี้เปนกลุมตัวอยางที่มีขนาดใหญที่สุดของจังหวัดรอยเอ็ดมีจํานวน 39 รายคิดเปนรอยละ 81.25 
มีอายุเฉลี่ยรายละ 54 ปจัดเปนประชากรในวัยกลางคน ทําการเกษตรมาแลวเฉลี่ยรายละ 34 ป มีสมาชิกใน
ครัวเรือนที่มีอายุระหวาง 15-64 ป เฉลี่ยครัวเรือนละ 3 คน ระดับการศึกษาสวนใหญคือชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
มีพ้ืนที่ในการทําการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 24 ไร รายไดหลักภาคการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 123,872 บาทตอป 
รายไดรองนอกภาคการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 62,151 บาทตอป คาใชจายเฉลี่ยครัวเรือนละ 86,036 บาทตอป มี
หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละ 108,215 บาทตอป และมีเงินออมเฉลี่ยครัวเรือนละ 17,944 บาทตอป อาชีพหลัก ในภาค
เกษตรคือ การทํานา การเลี้ยงสัตว ปลูกผักสวนครัว และทําสวนผลไม โดยปลูกผักและทําสวนผลไมควบคูไปกับการ
ทํานา และมีการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร อาทิ รับจาง รับราชการกับองคการปกครองสวนทองถิ่น 
ประกอบธุรกิจสวนตัว ทําผลิตภัณฑ OTOP นอกจากนี้เกษตรกรบางสวนยังมีรายไดเสริมจากการรับเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ เงินบํานาญหรือลูกหลานสงเงินมาให 

สาเหตุที่ตองจางแรงงานหรือเครื่องจักรมาชวยในการทําการเกษตร เนื่องจากแรงงานในครัวเรือนมี
นอย เกษตรกรมีที่ดินในการทําการเกษตรจํานวนมาก อีกทั้งถาเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยวผลผลิตชาจะทําใหผลผลิต
เสียหาย  สําหรับผลกระทบของการปรับอัตราคาจางขั้นต่ําในป 2556 นั้นเกษตรกรจํานวน 18 รายหรือรอยละ 
46.15 ไดรับผลกระทบจากตนทุนการผลิตที่เพ่ิมขึ้น หากเกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรในอนาคต 
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กลุมที่ 2 กลุมที่มีแรงงานใชเพียงพอในการผลิต โดยมีการจางแรงงานหรือจางเครื่องจักรกล
ทางการเกษตรดวยแตไมครบทุกขั้นตอนในการผลิต 

กลุมนี้มีจํานวน 6 คนหรือคิดเปนรอยละ 12.50 อายุเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง คือ 55 ป จัดเปน
ประชากรในวัยกลางคน ทําการเกษตรมาแลวเฉลี่ยรายละ 40 ป มีสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุระหวาง 15 -64 ป 
เฉลี่ยครัวเรือนละ 3 คน มีพ้ืนที่ในการทําการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 13 ไร  สวนใหญมีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย อาชีพหลักในภาคเกษตรคือ การทํานาและเลี้ยงสัตว อาชีพรองนอกภาคการเกษตรคือ 
รับจางทั่วไปทั้งในและนอกภาคการเกษตร รายไดหลักจาการเกษตรเฉลี่ย 56 ,667 บาทตอป รายไดรองนอกภาค
การเกษตรเฉลี่ย 49,500 บาทตอป มีคาใชจายรายเฉลี่ยปละ 64,000 บาท มีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละ 78,333 บาท
ตอป และมีเงินออมเฉลี่ยครัวเรือนละ 9,860 บาทตอป สาเหตุที่ตองจางแรงงานหรือจางเครื่องจักรกลทางการ
เกษตรมาชวยในการทําเกษตรเนื่องจากแรงงานในวัยเรียนบางคนตองไปเรียน และแรงงานบางสวนไปทํางานนอก
ภาคเกษตร นอกจากนี้การจางงานที่เกิดขึ้นยังเปนการจางแรงงานตามฤดูกาลเพาะปลูกที่เรงดวน อาทิ ฤดูเพาะปลูก
หรือเก็บเกี่ยว สําหรับการเพ่ิมขึ้นของคาจางขั้นต่ําในป พ.ศ. 2556 อาจจะสงผลกระทบกับเกษตรกรเนื่องจากตอง
จายคาจางแรงงานเพ่ิมขึ้น สําหรับการสืบทอดอาชีพทางการเกษตรของลูกหลานนั้นเกษตรกรสวนใหญตองการให
ลูกหลานกลับมาสืบทอดอาชีพตอจากตนเอง 

ความชวยเหลือที่เกษตรกรตองการจะไดรับจากภาครัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของคือ ระบบ
ชลประทานเพื่อการเพาะปลูกในภาคการเกษตร ลดตนทุนการผลิต อาทิ ราคาปุย ราคาเมล็ดพันธุพืช ดูแลราคาขาย
ของผลผลิตทางการเกษตร อีกท้ังสนับสนุนแหลงเงินทุนและจัดสรางเสนทางคมนาคมใหกับเกษตรกร 

กลุมที่ 3 กลุมที่มีแรงงานไมเพียงพอในการผลิตและตองจางแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทาง
การเกษตร หรือตองจางท้ังแรงงานคนและเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใชในการทําการเกษตร 

กลุมนี้เปนกลุมตัวอยางที่มีขนาดใหญที่สุดของจังหวัดรอยเอ็ดมีจํานวน 39 รายคิดเปนรอยละ 81.25 
มีอายุเฉลี่ยรายละ 54 ปจัดเปนประชากรในวัยกลางคน ทําการเกษตรมาแลวเฉลี่ยรายละ 34 ป มีสมาชิกใน
ครัวเรือนที่มีอายุระหวาง 15-64 ป เฉลี่ยครัวเรือนละ 3 คน ระดับการศึกษาสวนใหญคือชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
มีพ้ืนที่ในการทําการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 24 ไร รายไดหลักภาคการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 123,872 บาทตอป 
รายไดรองนอกภาคการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 62,151 บาทตอป คาใชจายเฉลี่ยครัวเรือนละ 86,036 บาทตอป มี
หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละ 108,215 บาทตอป และมีเงินออมเฉลี่ยครัวเรือนละ 17,944 บาทตอป อาชีพหลัก ในภาค
เกษตรคือ การทํานา การเลี้ยงสัตว ปลูกผักสวนครัว และทําสวนผลไม โดยปลูกผักและทําสวนผลไมควบคูไปกับการ
ทํานา และมีการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร อาทิ รับจาง รับราชการกับองคการปกครองสวนทองถิ่น 
ประกอบธุรกิจสวนตัว ทําผลิตภัณฑ OTOP นอกจากนี้เกษตรกรบางสวนยังมีรายไดเสริมจากการรับเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ เงินบํานาญหรือลูกหลานสงเงินมาให 

สาเหตุที่ตองจางแรงงานหรือเครื่องจักรมาชวยในการทําการเกษตร เนื่องจากแรงงานในครัวเรือนมี
นอย เกษตรกรมีที่ดินในการทําการเกษตรจํานวนมาก อีกทั้งถาเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยวผลผลิตชาจะทําใหผลผลิต
เสียหาย  สําหรับผลกระทบของการปรับอัตราคาจางขั้นต่ําในป 2556 นั้นเกษตรกรจํานวน 18 รายหรือรอยละ 
46.15 ไดรับผลกระทบจากตนทุนการผลิตที่เพ่ิมขึ้น หากเกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรในอนาคต 
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เกษตรกรเกือบทั้งหมด ก็ยังจะทําการเกษตรตอไปแตอาจจะปรับเปลี่ยนวิธีการทําการเกษตรเปนแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือเปลี่ยนวิธีการทําการเกษตร อาทิ เปลี่ยนจากการทํานาดําเปนการทํานาหวานหรือนาขาวโยน ปรับลด
พ้ืนที่ในการทําการเกษตร และใชวิธีการจางเครื่องจักรกลทางการเกษตรแทนการจางแรงงานคน สําหรับการสืบทอด
อาชีพใหกับลูกหลานของตนนั้นเกษตรสวนใหญตองการใหลูกหลานกลับมาสืบทอดการทําการเกษตรตอจากตนเอง  

ในเรื่องความชวยเหลือที่กลุมตัวอยางตองการจะไดรับจากรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ 
ระบบชลประทานเพื่อการเกษตร การลดตนทุนการผลิต การดูแลราคาของผลผลิตทางการเกษตรและหาตลาดใหกับ
เกษตรกร จัดหาแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา ลดดอกเบี้ยเงินกู พักชําระหนี้และปลดหนี้ อีกทั้งสนันสนุนองคความรู     
ในการทําการเกษตร สนับสนุนดานวัสดุในการทําการเกษตร อาทิ ปุย เมล็ดพันธุ 
 สรุปผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวน 48 คนของจังหวัดรอยเอ็ด พบวา กลุมตัวอยางประกอบ
อาชีพหลักคือการทํานาควบคูไปกับการเลี้ยงสัตว ปลูกผัก และทําไรขาวโพด มีอาชีพรองเปนการรับจางนอกภาค
การเกษตร อาทิ ขับรถรับจาง หรือรับเหมากอสราง การประกอบกลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชนหรือ OTOP ทําธุรกิจ
สวนตัว และมีรายไดเสริมจากเงินบํานาญ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ลูกหรือญาติใหเงินใช กลุมตัวอยางในจังหวัดนี้มีอายุ
เฉลี่ย 54 ป ซึ่งเปนประชากรวัยกลางคน มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 5 คนโดยเปนผูที่มีอายุระหวาง 15-64 ปจํานวน 
4 คน ทั้งนี้กลุมตัวอยางในจังหวัดนี้ทําการเกษตรเฉลี่ยรายละ 37 ป โดยมีพ้ืนที่ในการทําการเกษตรครัวเรือนเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 18 ไร 

จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางของจังหวัดรอยเอ็ดนี้ขาดแคลนแรงงานในการประกอบอาชีพ
เกษตรมาก โดยขาดแคลนแรงงานรอยละ 74.07 หรือคิดเปนเกษตรกรจํานวน 40 คน สาเหตุที่ทําใหเกิดการขาด
แคลนแรงงานในภาคการเกษตรเนื่องจากแรงงานในครัวเรือนมีนอย อีกทั้ งแรงงานในครัวเรือนบางสวนออกไป
ประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร และเกษตรกรมีอายุมากมีกําลังในการทํางานนอยลง ในสวนของที่ดินที่เกษตรกร
ใชในการทําการเกษตรก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกษตรกรตองจางแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรมา
ชวย เนื่องจากกลุมตัวอยางในจังหวัดนี้มีพ้ืนที่ในการทําการเกษตรคอนขางมากเฉลี่ยครัวเรือนละ 18 ไร นอกจากนี้
ฤดกูาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวก็เปนอีกปจจัยที่ทําใหเกิดการจางแรงงานหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยใน
การทําการเกษตรเพ่ือความรวดเร็วในกระบวนการผลิต 

ทั้งนี้จากการศึกษาพบวาจังหวัดรอยเอ็ดไมมีการชวยเหลือดานแรงงาน เชน การลงแขก มีเพียงบาง
ครัวเรือนแรงงานที่ประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรแลวใชวิธีลางานมาเพ่ือชวยครอบครัวทําการเกษตร 

สําหรับการเพิ่มขึ้นของอัตราคาจางขั้นต่ําในป พ.ศ. 2556 นั้นสงผลกระทบใหกับเกษตรกรโดยตรงใน
แงของคาจางแรงงานที่เพ่ิมข้ึน ราคาตนทุนปจจัยในการผลิต อาทิ ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ราคาปุย รวมถึงราคาสินคา
อุปโภคและบริโภคท่ีปรับตัวสูงขึ้น 

ความชวยเหลือจากรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของที่กลุมตัวอยางในจังหวัดรอยเอ็ดอยากไดรับ คือ 
ระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร การลดตนทุนปจจัยการผลิตทางการเกษตร อาทิ ราคาปุย ราคายาปราบศัตรูพืช 
น้ํามันเชื้อเพลิง การดูแลราคาขายของผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตได  รวมถึงจัดหาตลาดรองรับสินคาทาง
การเกษตร จัดหาแหลงเงินทุน เงินทุนดอกเบี้ยต่ํา ลดอัตราดอกเบี้ย พักชําระหนี้หรือปลดหนี้สิน สงเสริมการทํา
การเกษตร พัฒนาและถายทอดองคความรูทางการเกษตรใหกับเกษตรกร อีกทั้งจัดหาเมล็ดพันธุและปุยที่มีคุณภาพ
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ใหกับเกษตรกร แกไขปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ ภัยแลง หรือน้ําทวม และสงเสริมการประกอบอาชีพเสริม
ใหกับเกษตรกร 

4.1.6 จังหวัดอุดรธานี 
 1) สภาพทั่วไป 
 จังหวัดอุดรธานีมีจํานวนเกษตรกรที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 46 คน กลุมตัวอยางมีอายุเฉลี่ยรายละ 
53 ป จัดเปนประชากรวัยกลางคน ทําการเกษตรมาแลวเฉลี่ยรายละ 35 ป  มีพ้ืนที่ในการทําการเกษตรเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 20 ไร มีแรงงานที่มีอายุระหวาง 15-64 ป เฉลี่ยครัวเรือนละ 4 คน สวนใหญปลูกพืชไร เชน ทํานา   
มันสําปะหลัง ออย และยางพารา เปนอาชีพหลัก สวนอาชีพรองนอกภาคการเกษตร ไดแก ผลิตภัณฑสินคา OTOP 
เชน แปรรูปถั่วลิสง ทํางานโรงงานอุตสาหกรรม รับจางทั่วไป คาขาย และมีรายไดเสริมจากเงินบํานาญ เบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ บุตรหรือญาติสงเงินมาให สวนใหญมีการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย รายไดหลักจากภาค
การเกษตรปละ 117,293 บาทตอป รายไดรองนอกภาคการเกษตรเฉลี่ยปละ 57 ,741 บาทตอป มีคาใชจายเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 75,522 บาทตอป มีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละ 48,513 บาทตอป มีเงินออมเฉลี่ยครัวเรือนละ 12,548 
บาทตอป (ตารางท่ี 12) 

ตารางท่ี 12  ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางจังหวัดอุดรธานี 
    

  
อายุเฉลีย่

ของ
เกษตรกร 

(ป) 

ระยะเวลา
เฉลี่ยใน
การทํา
เกษตร 
(ป) 

ระดับ
การศึกษา

สูงสุด 

พื้นที่ใน
การทํา

การเกษตร 
(ไร) 

จํานวน
แรงงาน

ใน
ครัวเรือน
ที่มีอาย ุ
15-64 ป 

รายได 

คาใชจาย
ใน

ครัวเรือน 
(บาท/ป) 

หนี้สินใน
ครัวเรือน 
(บาท/ป) 

เงินออม
ใน

ครัวเรือน 
(บาท/ป) 

กลุม 

หลักจาก
ภาค

การเกษตร 
(บาท/ป) 

รองและ
รายไดเสริม
จากภาค

การเกษตร 
(บาท/ป) 

รวม 53 35 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

20 4 117,293 57,741 75,522 48,513 12,548 

กลุม
ที่ 1 

49 24 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

6 3 47,786 71,321 84,343 12,371 25,714 

กลุม
ที่ 2 

58 34 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

21 4 260,300 47,845 56,400 56,600 9,304 

กลุม
ที่ 3 

53 37 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

23 4 84,759 57,876 79,986 54,448 10,581 

ที่มา: จากการสํารวจ 
กลุมตัวอยางแบงไดเปน 3 กลุม คือกลุมที่มีแรงงานเกษตรเพียงพอไมตองจางแรงงานคนหรือ

เครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 15.22  กลุมที่มีแรงงานเพียงพอแตอาศัยการจาง
แรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยบางกระบวนการผลิตมีจํานวน 10 คนคิดเปนรอยละ 27.73 และ
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เกษตรกรเกือบทั้งหมด ก็ยังจะทําการเกษตรตอไปแตอาจจะปรับเปลี่ยนวิธีการทําการเกษตรเปนแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือเปลี่ยนวิธีการทําการเกษตร อาทิ เปลี่ยนจากการทํานาดําเปนการทํานาหวานหรือนาขาวโยน ปรับลด
พ้ืนที่ในการทําการเกษตร และใชวิธีการจางเครื่องจักรกลทางการเกษตรแทนการจางแรงงานคน สําหรับการสืบทอด
อาชีพใหกับลูกหลานของตนนั้นเกษตรสวนใหญตองการใหลูกหลานกลับมาสืบทอดการทําการเกษตรตอจากตนเอง  

ในเรื่องความชวยเหลือที่กลุมตัวอยางตองการจะไดรับจากรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ 
ระบบชลประทานเพื่อการเกษตร การลดตนทุนการผลิต การดูแลราคาของผลผลิตทางการเกษตรและหาตลาดใหกับ
เกษตรกร จัดหาแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา ลดดอกเบี้ยเงินกู พักชําระหนี้และปลดหนี้ อีกทั้งสนันสนุนองคความรู     
ในการทําการเกษตร สนับสนุนดานวัสดุในการทําการเกษตร อาทิ ปุย เมล็ดพันธุ 
 สรุปผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวน 48 คนของจังหวัดรอยเอ็ด พบวา กลุมตัวอยางประกอบ
อาชีพหลักคือการทํานาควบคูไปกับการเลี้ยงสัตว ปลูกผัก และทําไรขาวโพด มีอาชีพรองเปนการรับจางนอกภาค
การเกษตร อาทิ ขับรถรับจาง หรือรับเหมากอสราง การประกอบกลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชนหรือ OTOP ทําธุรกิจ
สวนตัว และมีรายไดเสริมจากเงินบํานาญ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ลูกหรือญาติใหเงินใช กลุมตัวอยางในจังหวัดนี้มีอายุ
เฉลี่ย 54 ป ซึ่งเปนประชากรวัยกลางคน มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 5 คนโดยเปนผูที่มีอายุระหวาง 15-64 ปจํานวน 
4 คน ทั้งนี้กลุมตัวอยางในจังหวัดนี้ทําการเกษตรเฉลี่ยรายละ 37 ป โดยมีพ้ืนที่ในการทําการเกษตรครัวเรือนเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 18 ไร 

จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางของจังหวัดรอยเอ็ดนี้ขาดแคลนแรงงานในการประกอบอาชีพ
เกษตรมาก โดยขาดแคลนแรงงานรอยละ 74.07 หรือคิดเปนเกษตรกรจํานวน 40 คน สาเหตุที่ทําใหเกิดการขาด
แคลนแรงงานในภาคการเกษตรเนื่องจากแรงงานในครัวเรือนมีนอย อีกทั้ งแรงงานในครัวเรือนบางสวนออกไป
ประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร และเกษตรกรมีอายุมากมีกําลังในการทํางานนอยลง ในสวนของที่ดินที่เกษตรกร
ใชในการทําการเกษตรก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกษตรกรตองจางแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรมา
ชวย เนื่องจากกลุมตัวอยางในจังหวัดนี้มีพ้ืนที่ในการทําการเกษตรคอนขางมากเฉลี่ยครัวเรือนละ 18 ไร นอกจากนี้
ฤดกูาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวก็เปนอีกปจจัยที่ทําใหเกิดการจางแรงงานหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยใน
การทําการเกษตรเพ่ือความรวดเร็วในกระบวนการผลิต 

ทั้งนี้จากการศึกษาพบวาจังหวัดรอยเอ็ดไมมีการชวยเหลือดานแรงงาน เชน การลงแขก มีเพียงบาง
ครัวเรือนแรงงานที่ประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรแลวใชวิธีลางานมาเพ่ือชวยครอบครัวทําการเกษตร 

สําหรับการเพิ่มขึ้นของอัตราคาจางขั้นต่ําในป พ.ศ. 2556 นั้นสงผลกระทบใหกับเกษตรกรโดยตรงใน
แงของคาจางแรงงานที่เพ่ิมข้ึน ราคาตนทุนปจจัยในการผลิต อาทิ ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ราคาปุย รวมถึงราคาสินคา
อุปโภคและบริโภคท่ีปรับตัวสูงขึ้น 

ความชวยเหลือจากรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของที่กลุมตัวอยางในจังหวัดรอยเอ็ดอยากไดรับ คือ 
ระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร การลดตนทุนปจจัยการผลิตทางการเกษตร อาทิ ราคาปุย ราคายาปราบศัตรูพืช 
น้ํามันเชื้อเพลิง การดูแลราคาขายของผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตได  รวมถึงจัดหาตลาดรองรับสินคาทาง
การเกษตร จัดหาแหลงเงินทุน เงินทุนดอกเบี้ยต่ํา ลดอัตราดอกเบี้ย พักชําระหนี้หรือปลดหนี้สิน สงเสริมการทํา
การเกษตร พัฒนาและถายทอดองคความรูทางการเกษตรใหกับเกษตรกร อีกทั้งจัดหาเมล็ดพันธุและปุยที่มีคุณภาพ
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ใหกับเกษตรกร แกไขปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ ภัยแลง หรือน้ําทวม และสงเสริมการประกอบอาชีพเสริม
ใหกับเกษตรกร 

4.1.6 จังหวัดอุดรธานี 
 1) สภาพทั่วไป 
 จังหวัดอุดรธานีมีจํานวนเกษตรกรที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 46 คน กลุมตัวอยางมีอายุเฉลี่ยรายละ 
53 ป จัดเปนประชากรวัยกลางคน ทําการเกษตรมาแลวเฉลี่ยรายละ 35 ป  มีพ้ืนที่ในการทําการเกษตรเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 20 ไร มีแรงงานที่มีอายุระหวาง 15-64 ป เฉลี่ยครัวเรือนละ 4 คน สวนใหญปลูกพืชไร เชน ทํานา   
มันสําปะหลัง ออย และยางพารา เปนอาชีพหลัก สวนอาชีพรองนอกภาคการเกษตร ไดแก ผลิตภัณฑสินคา OTOP 
เชน แปรรูปถั่วลิสง ทํางานโรงงานอุตสาหกรรม รับจางทั่วไป คาขาย และมีรายไดเสริมจากเงินบํานาญ เบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ บุตรหรือญาติสงเงินมาให สวนใหญมีการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย รายไดหลักจากภาค
การเกษตรปละ 117,293 บาทตอป รายไดรองนอกภาคการเกษตรเฉลี่ยปละ 57 ,741 บาทตอป มีคาใชจายเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 75,522 บาทตอป มีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละ 48,513 บาทตอป มีเงินออมเฉลี่ยครัวเรือนละ 12,548 
บาทตอป (ตารางท่ี 12) 

ตารางท่ี 12  ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางจังหวัดอุดรธานี 
    

  
อายุเฉลีย่

ของ
เกษตรกร 

(ป) 

ระยะเวลา
เฉลี่ยใน
การทํา
เกษตร 
(ป) 

ระดับ
การศึกษา

สูงสุด 

พื้นที่ใน
การทํา

การเกษตร 
(ไร) 

จํานวน
แรงงาน

ใน
ครัวเรือน
ที่มีอาย ุ
15-64 ป 

รายได 

คาใชจาย
ใน

ครัวเรือน 
(บาท/ป) 

หนี้สินใน
ครัวเรือน 
(บาท/ป) 

เงินออม
ใน

ครัวเรือน 
(บาท/ป) 

กลุม 

หลักจาก
ภาค

การเกษตร 
(บาท/ป) 

รองและ
รายไดเสริม
จากภาค

การเกษตร 
(บาท/ป) 

รวม 53 35 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

20 4 117,293 57,741 75,522 48,513 12,548 

กลุม
ที่ 1 

49 24 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

6 3 47,786 71,321 84,343 12,371 25,714 

กลุม
ที่ 2 

58 34 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

21 4 260,300 47,845 56,400 56,600 9,304 

กลุม
ที่ 3 

53 37 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

23 4 84,759 57,876 79,986 54,448 10,581 

ที่มา: จากการสํารวจ 
กลุมตัวอยางแบงไดเปน 3 กลุม คือกลุมที่มีแรงงานเกษตรเพียงพอไมตองจางแรงงานคนหรือ

เครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 15.22  กลุมที่มีแรงงานเพียงพอแตอาศัยการจาง
แรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยบางกระบวนการผลิตมีจํานวน 10 คนคิดเปนรอยละ 27.73 และ



การศึกษาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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กลุมที่มีแรงงานไมเพียงพอมีจํานวน 29 ราย คิดเปนรอยละ 63.04 ซึ่งการจางงานดังกลาวเปนการจางแรงงานคน
หรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร หรือจางทั้งแรงงานคนและเครื่องจักรกลทางการเกษตรตั้งแตการเตรียมดินจนถึง
การเก็บเกี่ยว (ตารางที่ 13) 
 
ตารางท่ี 13  ความพอเพียงของแรงงานจังหวัดอุดรธานี 

หนวย : คน 
    เพียงพอ ไมเพียงพอ 

จังหวัด จํานวน   ตองจาง จาง จางไม ไมระบุวา 
  ตัวอยาง ไมตองจาง จางครบ จางบางชวง ไมระบุวา ครบทุก ครบทุก จางครบ 
    

 
ทุกขั้นตอน บางขั้นตอน จางครบ ขั้นตอน ขั้นตอน ทุกขั้นตอน 

          ทุกขั้นตอน       

อุดรธาน ี 46 7 2 7 1 9 11 9 
ที่มา: จากการสํารวจ 

2) ความพอเพียงของแรงงาน 
เกษตรกรสวนใหญ 29 คนหรือคิดเปนรอยละ 63 .04 ขาดแคลนแรงงานใชในการผลิต ตองจาง

แรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร หรือจางทั้งแรงงานคนและเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยในทุก
ขั้นตอนการผลิต สาเหตุการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานีใชพ้ืนที่ในการทําการเกษตร
คอนขางมาก และรูปแบบการทําการเกษตรในจังหวัดอุดรธานีเปนการทําการเกษตรเชิงพาณิชย มีการปลูกขาว
ควบคูกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ อาทิ ออย หรือ มันสําปะหลัง ซึ่ งพืชดังกลาวตองการแรงงานในการเพาะปลูกและ
ดูแลเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ฤดูกาลเพาะปลูกและฤดูการเก็บเกี่ยวก็ยังเปนปจจัยที่สงผลใหเกิดการจางงานขึ้น
เนื่องจากเกษตรกรตองการความรวดเร็วในการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยว 

3) สภาพปญหาการขาดแคลนแรงงาน 
จากการเก็บขอมูลทั้ง 3 กลุมตัวอยางสามารถสรุปได ดังนี้ 
กลุมที่ 1 กลุมที่มีแรงงานพอเพียงและไมตองจางแรงงานหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
กลุมนี้มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 15.22 มีอายุเฉลี่ย 49 ป จัดเปนประชากรวัยกลางคน         

ทําการเกษตรมาแลวเฉลี่ยรายละ 24 ป มีพ้ืนที่ในการทําการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 6 ไร มีสมาชิกในครัวเรือนที่มี
อายุระหวาง 15-64 ปเฉลี่ยครัวเรือนละ 3 คน ระดับการศึกษาสวนใหญจบการศึกษาประถมศึกษาตอนปลาย อาชีพ
หลัก คือ ทํานา ปลูกยางพารา ปลูกมันสําปะหลัง ปลูกออยโรงงาน อาชีพรองนอกภาคการเกษตร คือ ผลิตสินคา 
OTOP อาทิ แปรรูปถั่วลิสง ทํางานโรงงานอุตสาหกรรม รับจางทั่วไป และคาขาย รายไดหลักจากภาคการเกษตร
เฉลี่ยครัวเรือนละ 47,786 บาทตอป รายไดรองจากนอกภาคการเกษตรเฉลี่ยนครัวเรือนละ 71 ,321 บาทตอป 
คาใชจายเฉลี่ยครัวเรือนละ 84,343 บาทตอป หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละ 12,371 บาทตอป และเงินออมเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 25,714 บาทตอป 
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การเพ่ิมขึ้นของอัตราคาจางขั้นต่ําในป พ.ศ. 2556 ไมมีผลกระทบโดยตรงตอเกษตรกรกลุมนี้ 
เนื่องจากใชแรงงานในครัวเรือนเปนหลัก และอาศัยญาติพ่ีนองมาชวยเหลือหรืออาศัยการลงแขกกับเพ่ือนบาน     
แตจะสงผลกระทบทางออมคือทําใหสินคาอุปโภคและบริโภคปรับราคาสูงขึ้น หากในอนาคตเกิดขาดแคลนแรงงาน
เกษตรกรกลุมนี้ก็จะยังคงทําการเกษตรตอไปเพราะเปนอาชีพหลัก  

กลุมตัวอยางมีความตองการใหลูกหลานมาทําการเกษตรสืบทอดตอเนื่องจากเปนอาชีพของบรรพบุรุษ 
อีกทั้งยังมีที่ดินเปนของตนเอง ความชวยเหลือที่เกษตรกรตองการจากภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  คือ 
สนับสนุนเงินทุนในการทําการเกษตรดอกเบี้ยต่ํา ควบคุมราคาปจจัยการผลิต และจัดหาระบบชลประทาน        
เพ่ือการเกษตร  

กลุมที่ 2 กลุมที่มีแรงงานพอเพียงแตอาศัยการจางแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร
มาชวยในบางกิจกรรม 

กลุมนี้มีจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 22 มีอายุเฉลี่ย 58 ป ทําการเกษตรมาแลวเฉลี่ยรายละ 34 ป 
มีพ้ืนที่ในการทําการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 21 ไร มีสมาชิกในครัวเรือนในวัยแรงงานอายุเฉลี่ย  15–64 ปเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 4 คน สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย มีรายไดหลักจากภาคการเกษตรเฉลี่ยปละ 
260,300 บาท และรายไดรองนอกภาคการเกษตรเฉลี่ย 47,845 บาทตอป โดยมีคาใชจายเฉลี่ยครัวเรือนละ 56,400 บาทตอป 
มีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละ 56,600 บาทตอป และมีเงินออมเฉลี่ยครัวเรือนละ 9,304 บาทตอป กลุมนี้มีแรงงาน    
ในครัวเรือนของตนเพียงพอตอการผลิตในภาคการเกษตร  แตอาศัยการจางแรงงานคนหรือเครื่องจักรกล          
ทางการเกษตรมาชวยในบางกระบวนการผลิตหรือบางฤดูกาล อาทิ ชวงฤดูกาลเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยว สาเหตุที่ตองจาง
แรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยเนื่องจากมีขนาดพ้ืนที่ในการทําการเกษตรคอนขางมาก       
ตองอาศัยแรงงานจํานวนมากในการทําการเกษตร นอกจากนี้ความรวดเร็วในการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวยังเปนอีกปจจัยหนึ่ง
ที่ทําใหเกษตรกรตองอาศัยการจางแรงงานเขามาชวย หากในอนาคตเกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร 
เกษตรกรในกลุมนี้ก็ยังจะทําการเกษตรตอไปเนื่องจากเปนอาชีพหลัก อีกทั้งทําการเกษตรเชิงพาณิชย ดังนั้น
เกษตรกรในกลุมนี้อาจจะเปลี่ยนจากการจางแรงงานคนมาเปนการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรเต็มรูปแบบ      
ในกระบวนงานที่เครือ่งจักรกลทางการเกษตรสามารถทดแทนแรงงานคนได 

กลุมที่ 3 กลุมที่มีแรงงานไมพอเพียงแตอาศัยการจางแรงงานหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
หรือจางท้ังแรงงานคนและเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยในการทําการเกษตร 

กลุมนี้เปนกลุมที่มีขนาดใหญที่สุดในกลุมตัวอยาง คือ มีจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 63.04 มีอายุเฉลี่ย 
53 ป ทําการเกษตรมาแลวเฉลี่ยรายละ 37 ป มีพ้ืนที่ในการทําการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 23 ไร มีสมาชิก        
ในครัวเรือนที่มีอายุระหวาง 15-64 ปเฉลี่ยครัวเรือนละ 4 คน ระดับการศึกษาสวนใหญคือชั้นประถมศึกษา      
ตอนปลาย รายไดหลักจากภาคการเกษตรเฉลี่ย 84 ,759 บาทตอป และมีรายไดรองนอกภาคการเกษตรเฉลี่ย 
57,876 บาทตอป มีคาใชจายเฉลี่ยครัวเรือนละ 79 ,986 บาทตอป มีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละ 54 ,448 บาทตอป 
และมีเงินออมเฉลี่ยครัวเรือนละ 10,581 บาทตอป ปจจัยที่ทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากเกษตรกร     
ในกลุมนี้มีอายุคอนขางมาก จัดเปนประชากรวัยกลางคน อีกทั้งแรงงานในครัวเรือนที่มีอายุระหวาง 15-64 ปมีเฉลี่ย
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การเพ่ิมขึ้นของอัตราคาจางขั้นต่ําในป พ.ศ. 2556 ไมมีผลกระทบโดยตรงตอเกษตรกรกลุมนี้ 
เนื่องจากใชแรงงานในครัวเรือนเปนหลัก และอาศัยญาติพ่ีนองมาชวยเหลือหรืออาศัยการลงแขกกับเพ่ือนบาน     
แตจะสงผลกระทบทางออมคือทําใหสินคาอุปโภคและบริโภคปรับราคาสูงขึ้น หากในอนาคตเกิดขาดแคลนแรงงาน
เกษตรกรกลุมนี้ก็จะยังคงทําการเกษตรตอไปเพราะเปนอาชีพหลัก  

กลุมตัวอยางมีความตองการใหลูกหลานมาทําการเกษตรสืบทอดตอเนื่องจากเปนอาชีพของบรรพบุรุษ 
อีกทั้งยังมีที่ดินเปนของตนเอง ความชวยเหลือที่เกษตรกรตองการจากภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  คือ 
สนับสนุนเงินทุนในการทําการเกษตรดอกเบี้ยต่ํา ควบคุมราคาปจจัยการผลิต และจัดหาระบบชลประทาน        
เพ่ือการเกษตร  

กลุมที่ 2 กลุมที่มีแรงงานพอเพียงแตอาศัยการจางแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร
มาชวยในบางกิจกรรม 

กลุมนี้มีจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 22 มีอายุเฉลี่ย 58 ป ทําการเกษตรมาแลวเฉลี่ยรายละ 34 ป 
มีพ้ืนที่ในการทําการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 21 ไร มีสมาชิกในครัวเรือนในวัยแรงงานอายุเฉลี่ย  15–64 ปเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 4 คน สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย มีรายไดหลักจากภาคการเกษตรเฉลี่ยปละ 
260,300 บาท และรายไดรองนอกภาคการเกษตรเฉลี่ย 47,845 บาทตอป โดยมีคาใชจายเฉลี่ยครัวเรือนละ 56,400 บาทตอป 
มีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละ 56,600 บาทตอป และมีเงินออมเฉลี่ยครัวเรือนละ 9,304 บาทตอป กลุมนี้มีแรงงาน    
ในครัวเรือนของตนเพียงพอตอการผลิตในภาคการเกษตร  แตอาศัยการจางแรงงานคนหรือเครื่องจักรกล          
ทางการเกษตรมาชวยในบางกระบวนการผลิตหรือบางฤดูกาล อาทิ ชวงฤดูกาลเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยว สาเหตุที่ตองจาง
แรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยเนื่องจากมีขนาดพ้ืนที่ในการทําการเกษตรคอนขางมาก       
ตองอาศัยแรงงานจํานวนมากในการทําการเกษตร นอกจากนี้ความรวดเร็วในการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวยังเปนอีกปจจัยหนึ่ง
ที่ทําใหเกษตรกรตองอาศัยการจางแรงงานเขามาชวย หากในอนาคตเกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร 
เกษตรกรในกลุมนี้ก็ยังจะทําการเกษตรตอไปเนื่องจากเปนอาชีพหลัก อีกทั้งทําการเกษตรเชิงพาณิชย ดังนั้น
เกษตรกรในกลุมนี้อาจจะเปลี่ยนจากการจางแรงงานคนมาเปนการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรเต็มรูปแบบ      
ในกระบวนงานที่เครือ่งจักรกลทางการเกษตรสามารถทดแทนแรงงานคนได 

กลุมที่ 3 กลุมที่มีแรงงานไมพอเพียงแตอาศัยการจางแรงงานหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
หรือจางท้ังแรงงานคนและเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยในการทําการเกษตร 

กลุมนี้เปนกลุมที่มีขนาดใหญที่สุดในกลุมตัวอยาง คือ มีจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 63.04 มีอายุเฉลี่ย 
53 ป ทําการเกษตรมาแลวเฉลี่ยรายละ 37 ป มีพ้ืนที่ในการทําการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 23 ไร มีสมาชิก        
ในครัวเรือนที่มีอายุระหวาง 15-64 ปเฉลี่ยครัวเรือนละ 4 คน ระดับการศึกษาสวนใหญคือชั้นประถมศึกษา      
ตอนปลาย รายไดหลักจากภาคการเกษตรเฉลี่ย 84 ,759 บาทตอป และมีรายไดรองนอกภาคการเกษตรเฉลี่ย 
57,876 บาทตอป มีคาใชจายเฉลี่ยครัวเรือนละ 79 ,986 บาทตอป มีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละ 54 ,448 บาทตอป 
และมีเงินออมเฉลี่ยครัวเรือนละ 10,581 บาทตอป ปจจัยที่ทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากเกษตรกร     
ในกลุมนี้มีอายุคอนขางมาก จัดเปนประชากรวัยกลางคน อีกทั้งแรงงานในครัวเรือนที่มีอายุระหวาง 15-64 ปมีเฉลี่ย
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ครัวเรือนละ  4 คน ในขณะที่สัดสวนของเกษตรกรในกลุมตัวอยางนี้มีพ้ืนที่ในการทําการเกษตรมากกวา 20 ไร     
ซึ่งลักษณะการทําการเกษตรของกลุมที่เปนการทําการเกษตรเชิงพาณิชยเต็มรูปแบบ จําเปนอยางยิ่งที่ตองอาศัย
แรงงานคนเปนจํานวนมากหรืออาศัยเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวย นอกจากนี้ความรวดเร็วในการเพาะปลูก
และการเก็บเก่ียวยังเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดการจางแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวย 

สรุปผลการศึกษาในจังหวัดอุดรธานี กลุมตัวอยางที่มีขนาดใหญที่สุด คือ กลุมที่มีแรงงานไมเพียงพอ
ตองจางแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร หรือตองจางทั้งแรงงานคนและเครื่องจักรกลทางการเกษตร   
มาชวย ทั้งนี้ลักษณะของการทําการเกษตรในจังหวัดอุดรธานี เปนการทําการเกษตรเชิงพาณิชยเนื่องจากเกษตรกร
ทําอาชีพทางการเกษตรเปนอาชีพหลัก ขาวที่ผลิตไดจะไวบริโภคในครอบครัวถาเหลือก็จะขายเปนรายไดมาใชจาย
ในครอบครัว เกษตรกรบางคนไมมีอาชีพรอง พ้ืนที่ในการทําการเกษตรมีขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ เฉลี่ย 23 ไรตอราย 
อยางไรก็ตามเกษตรกรที่ทําการเกษตรสวนมากเปนประชากรในวัยกลางคนซึ่งความสามารถมีกําลังในการทํางาน
ลดลงเมื่อเทียบกับแรงงานในหนุมสาว 

สําหรับปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรนั้น หากเกิดปญหาดังกลาวเกษตรกรก็จะทํา
การเกษตรตอไป เนื่องจากการทําการเกษตรในจังหวัดอุดรธานีเปนการทําการเกษตรเชิงพาณิชยเต็มรูปแบบ       
แตอาศัยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําการเกษตรจากการใชแรงงานคนมาเปนการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตร
มาชวยในกระบวนการผลิต ทั้งนี้การขึ้นอัตราคาจางขั้นต่ําในป พ.ศ. 2556 นั้นสงผลกระทบกับเกษตรกรในจังหวัด
อุดรธานีอยางแนนอน ทั้งในเรื่องอัตราคาจางที่เพ่ิมขึ้น อีกทั้งการปรับตัวขึ้นของราคาสินคาอุปโภค สินคาบริโภค 
และวัสดุตนทุนในการผลิต ในสวนของความชวยเหลือที่เกษตรกรอยากจะไดรับจากรัฐบาล คือ การควบคุมตนทุน
การผลิต ชวยเหลือดานระบบการชลประทานเพ่ือการทําการเกษตร และการชวยเหลือดานเงินทุนในการประกอบ
อาชีพทางการเกษตร 

4.1.7 จังหวัดบุรีรัมย 
1) สภาพทั่วไป 

จังหวัดบุรีรัมยมีจํานวนเกษตรกรที่เปนกลุมตัวอยาง 45 คน คิดเปนรอยละ 11 ของกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด อายุเฉลี่ยของกลุมตัวอยางคือ 49 ป จัดเปนประชากรวัยกลางคน มีสมาชิกในครัวเรือนเปนผูที่มีอายุ
ระหวาง 15-64 ป เฉลี่ยครัวเรือนละ 3 คน โดยสวนใหญมีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมีพ้ืนที่  
ทําการเกษตรเฉลี่ย 28 ไรตอครัวเรือน ทําการเกษตรมาแลวเฉลี่ยรายละ 31 ป สวนใหญมีรายไดจากอาชีพหลักคือ
ทํานา รองลงมาคือการทําไรมันสําปะหลัง ออย ยางพารา รายไดรองคือการรับจางทั่วไปทั้งในและนอกภาค
การเกษตร มีรายไดเสริมจากเงินเดือนหรือคาตอบแทนจากการทํางานบริษัท ลูกหรือญาติสงเงินมาให รวมทั้งจาก
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุและเงินบํานาญ รายไดหลักจากการทําการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 177,766 บาทตอป รายได
รองนอกภาคการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือน 95,033 บาทตอป มีคาใชจายเฉลี่ยครัวเรือนละ 128,711 บาทตอป หนี้สิน
เฉลี่ยครัวเรือนละ 143,711 บาทตอป มีเงินออมเฉลี่ยครัวเรือนละ 12,741 บาทตอป สวนใหญออมกับกองทุนออม
ทรัพยหมูบาน สําหรับหนี้สินสวนใหญกูเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ตารางท่ี 14)  
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ตารางท่ี 14  ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางจังหวัดบุรีรัมย 
    

  
อายุเฉลีย่

ของ
เกษตรกร 

(ป) 

ระยะเวลา
เฉลี่ยใน
การทํา
เกษตร 
(ป) 

ระดับ
การศึกษา

สูงสุด 

พื้นที่ใน
การทํา

การเกษตร 
(ไร) 

จํานวน
แรงงาน

ใน
ครัวเรือน
ที่มีอาย ุ
15-64 ป 

รายได 

คาใชจาย
ใน

ครัวเรือน 
(บาท/ป) 

หนี้สินใน
ครัวเรือน 
(บาท/ป) 

เงินออม
ใน

ครัวเรือน 
(บาท/ป) 

กลุม 

หลักจาก
ภาค

การเกษตร 
(บาท/ป) 

รองและ
รายได

เสริมจาก
ภาค

การเกษตร 
(บาท/ป) 

รวม 49 31 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

28 3 177,766 95,033 128,711 143,711 12,741 

กลุม
ที่ 1 

62 51 
ประถมศึกษา

ตอนตน 
50 4 100,000 180,000 120,000 250,000 7,800 

กลุม
ที่ 2 

47 27 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

24 3 214,854 104,309 112,545 100,909 21,734 

กลุม
ที่ 3 

49 30 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

30 3 167,761 89,367 95,091 155,030 9,892 

ทีม่า: จากการสํารวจ 
กลุมตัวอยางในจังหวัดบุรีรัมยแบงไดเปน 3 กลุม คือ กลุมที่มีแรงงานใชเพียงพอไมตองจางแรงงาน

หรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยมีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.23 กลุมที่มีแรงงานเพียงพอแตอาศัยการ
จางแรงงานและเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยในกิจกรรมบางกิจกรรมมีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 24.44  
และกลุมที่มีแรงงานไมเพียงพอตองจางแรงงานคนและเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยในการทําการเกษตร     
มีจํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 73.33 (ตารางที่ 15) 
 
ตารางท่ี 15  ความพอเพียงของแรงงานจังหวัดบุรีรัมย 

หนวย : คน 
    เพียงพอ ไมเพียงพอ 

จังหวัด จํานวน   ตองจาง จาง จางไม ไมระบุวา 
  ตัวอยาง ไมตองจาง จางครบ จางบางชวง ไมระบุวา ครบทุก ครบทุก จางครบ 
    

 
ทุกขั้นตอน บางขั้นตอน จางครบ ขั้นตอน ขั้นตอน ทุกขั้นตอน 

     
ทุกขั้นตอน 

   
บุรีรัมย 45 1 1 8 2 14 18 1 

ที่มา: จากการสํารวจ 
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ตารางท่ี 14  ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางจังหวัดบุรีรัมย 
    

  
อายุเฉลีย่

ของ
เกษตรกร 

(ป) 

ระยะเวลา
เฉลี่ยใน
การทํา
เกษตร 
(ป) 

ระดับ
การศึกษา

สูงสุด 

พื้นที่ใน
การทํา

การเกษตร 
(ไร) 

จํานวน
แรงงาน

ใน
ครัวเรือน
ที่มีอาย ุ
15-64 ป 

รายได 

คาใชจาย
ใน

ครัวเรือน 
(บาท/ป) 

หนี้สินใน
ครัวเรือน 
(บาท/ป) 

เงินออม
ใน

ครัวเรือน 
(บาท/ป) 

กลุม 

หลักจาก
ภาค

การเกษตร 
(บาท/ป) 

รองและ
รายได

เสริมจาก
ภาค

การเกษตร 
(บาท/ป) 

รวม 49 31 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

28 3 177,766 95,033 128,711 143,711 12,741 

กลุม
ที่ 1 

62 51 
ประถมศึกษา

ตอนตน 
50 4 100,000 180,000 120,000 250,000 7,800 

กลุม
ที่ 2 

47 27 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

24 3 214,854 104,309 112,545 100,909 21,734 

กลุม
ที่ 3 

49 30 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

30 3 167,761 89,367 95,091 155,030 9,892 

ทีม่า: จากการสํารวจ 
กลุมตัวอยางในจังหวัดบุรีรัมยแบงไดเปน 3 กลุม คือ กลุมที่มีแรงงานใชเพียงพอไมตองจางแรงงาน

หรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยมีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.23 กลุมที่มีแรงงานเพียงพอแตอาศัยการ
จางแรงงานและเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยในกิจกรรมบางกิจกรรมมีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 24.44  
และกลุมที่มีแรงงานไมเพียงพอตองจางแรงงานคนและเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยในการทําการเกษตร     
มีจํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 73.33 (ตารางที่ 15) 
 
ตารางท่ี 15  ความพอเพียงของแรงงานจังหวัดบุรีรัมย 

หนวย : คน 
    เพียงพอ ไมเพียงพอ 

จังหวัด จํานวน   ตองจาง จาง จางไม ไมระบุวา 
  ตัวอยาง ไมตองจาง จางครบ จางบางชวง ไมระบุวา ครบทุก ครบทุก จางครบ 
    

 
ทุกขั้นตอน บางขั้นตอน จางครบ ขั้นตอน ขั้นตอน ทุกขั้นตอน 

     
ทุกขั้นตอน 

   
บุรีรัมย 45 1 1 8 2 14 18 1 

ที่มา: จากการสํารวจ 
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2) ความพอเพียงของแรงงาน 
เกษตรกรสวนใหญหรือรอยละ 73.33 ขาดแคลนแรงงานหรือมีแรงงานใชในการผลิตไมเพียงพอ 

ทั้งนี้เปนการจางแรงงานหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยในการผลิต แตเปนการจางงานไมครบทุกขั้นตอน 
ในการผลิตมากที่สุด  สาเหตุที่ทําใหเกิดการจางแรงงานมาชวย คือ ปจจัยดานฤดูกาล คือ ฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว 
เปนฤดูกาลที่เกษตรกรตองการแรงงานจํานวนมากมาชวยในการผลิต  สําหรับการเพ่ิมขึ้นของคาแรงขั้นต่ําในป  
พ.ศ. 2556 นั้น สงผลกระทบตอเกษตรกร เนื่องจากตนทุนในการผลิตปรับสูงขึ้น ในขณะที่ราคาผลผลิตไมไดเพ่ิมขึ้นตาม 
อยางไรก็ตามเกษตรกรมีความตองการที่จะทําการเกษตรตอไปเพราะเปนอาชีพที่ทํามาตั้งแตบรรพบุรุษ และจะทําตอไป
จนกวาจะทําไมไหว  

3) สภาพปญหาการขาดแคลนแรงงานและความตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ ของเกษตรกร 
3 กลุม 

 กลุมที่ 1 กลุมที่มีแรงงานพอเพียงและไมตองจางแรงงานหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร  
 กลุมนี้มี 1 คนคิดเปนรอยละ 2.22 ของกลุมตัวอยาง มีอายุ 62 ป จัดเปนประชากรในวัยสูงอายุ    

ทําการเกษตรมาแลว 51 ป มีสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุระหวาง 15-64 ปจํานวน 4 คน ระดับการศึกษาคือชั้น
ประถมศึกษาตอนตน มีพ้ืนที่ในการทําการเกษตร 50 ไร รายไดหลักจากภาคการเกษตรปละประมาณ 100,000 บาท 
รายไดรองนอกภาคการเกษตรปละประมาณ 180,000 บาท มีคาใชจายปละประมาณ 120,000 บาท มีหนี้สินปละ
ประมาณ 250,000 บาท มีเงินออมปละประมาณ 7,800 บาท 

 สําหรับการเพ่ิมขึ้นของอัตราคาจางขั้นต่ําวันละ 300 บาทในป พ.ศ. 2556 นั้น ไมมีผลกระทบ 
เพราะวามีแรงงานเพียงพอและมีเครื่องจักรกลทางการเกษตรในครัวเรือน อาทิ รถไถเดินตามเปนของตนเองการสืบ
ทอดอาชีพทางการเกษตรกรของลูกหลานนั้นเกษตรกรอยากใหลูกหลานของตนสืบทอดการทําการเกษตรตอ ความชวยเหลือ
ที่ตองการจะไดรับจากรัฐบาลคือ ควบคุมราคาขายของผลผลิตที่ผลิตได และจัดหาระบบการชลประทานเพ่ือการ
ผลิตในภาคเกษตร 
 กลุมที่ 2 กลุมที่มีแรงงานใชเพียงพอในการผลิต โดยมีการจางแรงงานหรือเครื่องจักรกล      
ทางการเกษตรดวยแตไมครบทุกขั้นตอน 
 กลุมนี้มีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 24.44 สวนใหญอยูใน มีอายุเฉลี่ยรายละ 47 ป จัดเปน
ประชากรในวัยกลางคน ทําการเกษตรมาแลวเฉลี่ยรายละ 27  ป มีสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุระหวาง 15–64 ป 
เฉลี่ยครัวเรือนละ 3 คน มีพ้ืนที่ในการทําการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 24 ไร ระดับการศึกษาสวนใหญจบประถมศึกษา 
ตอนปลาย อาชีพหลักในภาคเกษตรคือ ทํานา อาชีพรองนอกภาคการเกษตร คือ รับจางทั่วไป มีรายไดเสริมจาก
เงินเดือนหรือคาตอบแทนจากบริษัทและหนวยงานราชการ ลูกหรือญาติสงเงินมาให รายไดหลักภาคการเกษตร
เฉลี่ยครัวเรือนละ 214,854 บาทตอป รายไดรองนอกภาคการเกษตรเฉลี่ย 104,309 บาทตอป คาใชจายเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 112,545 บาทตอป หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละ 100,909 บาทตอป เงินออมเฉลี่ยครัวเรือนละ 21,734 บาทตอป 
ลักษณะการจางงานนั้นจะจางจากแรงงานคนในชุมชนและเปนการจางงานแบบจางเหมาเปนไร นอกจากนี้ยังมีการ
ลงแขกในชุมชน บางครั้งจะจางเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยในบางกิจกรรม สําหรับการเพ่ิมขึ้นของอัตรา
คาจางขั้นต่ําในป พ.ศ. 2556 นั้นไมสงผลกระทบมากนักเนื่องจากการจางงานเปนการจางงานแบบเหมา และการ
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จางงานเปนการจางเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวย สําหรับสาเหตุที่ทําใหตองการจางแรงงาน เนื่องจากแรงงาน
ในครัวเรือนบางสวนออกไปทํางานนอกภาคการเกษตร จะกลับมาชวยงานไดในชวงวันหยุด 
 สําหรับความตองการความชวยเหลือจากภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ  เกษตรกรอยากใหมีการ
อบรมใหความรูเพ่ิมเติมในดานการผลิตในภาคการเกษตรและการบริหารจัดการที่เกี่ยวของ ชวยเหลือเรื่องภัยพิบัติ
ตางๆ อาทิ ฝนแลง น้ําทวม โรคพืชและการระบาดของแมลงศัตรูพืช จัดหาระบบไฟฟาเพ่ือการเกษตร สนับสนุน
เมล็ดพันธุที่มีคุณภาพ และตองการใหรัฐชวยดูแลตนทุนในการผลิต อาทิ ราคาปุย ราคายาปราบศัตรูพืช น้ํามัน
เชื้อเพลิง และดูแลใหราคาผลผลิตสูงขึ้น ไดราคาที่เปนธรรม รวมทั้งเรื่องระบบชลประทานเพ่ือการผลิตในภาค
การเกษตรและเพ่ือการบริโภค 

กลุมที่ 3 กลุมที่มีแรงงานไมเพียงพอในการผลิต และตองจางแรงงานคนหรือเครื่องจักรมาใช    
ในการทําการเกษตร  

กลุมนี้เปนกลุมเกษตรกรจํานวน 33 คน เปนกลุมใหญที่สุดของจังหวัด คิดเปนรอยละ 73.33 มีอายุ
เฉลี่ย 49 ป จัดเปนประชากรในวัยกลางคน ทําการเกษตรมาแลวเฉลี่ยรายละ 30 ป มีสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ
ระหวาง 15–64 ปเฉลี่ยครัวเรือนละ 3 คน ระดับการศึกษาสวนใหญจบชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มีพ้ืนที่ในการทํา
การเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 30 ไร อาชีพหลักคือ ทํานา รองลงมาคือไรมันสําปะหลัง ออย ยางพารา รายไดหลัก
ภาคการเกษตรเฉลี่ย 167,761 บาทตอป โดยมีรายไดรองเฉลี่ยครัวเรือนละ 89,367 บาทตอป รายไดรอง คือ 
รับจางทั่วไป เงินเดือนหรือคาตอบแทนจากบริษัทและหนวยงานราชการ และมีรายไดเสริมจากเงินที่ลูกหรือญาติ  
สงมาให รวมถึงเบี้ยยังชีพผูสูงอายุหรือเงินบํานาญ คาใชจายเฉลี่ยครัวเรือนละ 95,091 บาทตอป หนี้สินเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 155,030 บาทตอป เงินออมเฉลี่ยครัวเรือนละ 9,892 บาทตอป สาเหตุที่ทําใหเกิดการขาดแคลน
แรงงานในภาคการเกษตร เนื่องจากเกษตรกรมีอายุมาก ไมสามารถทํางานไดเทากับแรงงานในวัย หนุมสาว 
นอกจากนี้แรงงานบางสวนออกไปทํางานนอกภาคการเกษตรและไปโรงเรียน จะกลับมาชวยงานในภาคการเกษตร
ไดในวันหยุด  

ทั้งนี้การจางแรงงานมีทั้งแรงงานคนและเครื่องจักรกลทางการเกษตร สวนใหญจะจางคนในชุมชน 
มาชวย ทั้งนี้ยังมีการชวยเหลือกันระหวางเพ่ือนบานในการทําการเกษตร อาทิ ชวนกันหวานขาว เปนตน   สําหรับ
การเพ่ิมขึ้นของอัตราคาจางขั้นต่ําวัน 300 บาทในป พ.ศ. 2556 นั้น มีผลกระทบโดยตรงเนื่องจากตนทุนการผลิต
และคาจางแรงงานมีการปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น หากในอนาคตเกิดการขาดแคลนแรงงาน เกษตรกรสวนใหญอาจปรับลด
พ้ืนที่ในการทําการเกษตร โดยเกษตรกรบางสวนอาจจะใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรแทนการจางแรงงานคน     
ในสวนของอนาคตของลูกหลานในครอบครัวนั้นสวนใหญตองการใหลูกหลานมาทําการเกษตรตอจากตน บางสวน
อาจจะทําการเกษตรเปนอาชีพเสริมในกรณีที่ประกอบอาชีพหลักเปนอาชีพอ่ืนนอกภาคการเกษตร 

ความชวยเหลือจากภาครัฐที่เกษตรกรตองการ คือ ใหรัฐบาลสนับสนุนเรื่องการเกษตรทั้งทางดาน
องคความรู ราคา การบริหารจัดการการผลิตและการตลาด พัฒนาคุณภาพผลผลิตของผลผลิตที่ผลิตได ลดตนทุน
การผลิต อาทิ ราคาปุย ราคาเมล็ดพันธ น้ํามันเชื้อเพลิง และราคายาปราบศัตรูพืช การปองกันเรื่องโรคระบาดและ
แมลงศัตรูพืช ดูแลราคาขายของพืชผลทางการเกษตร บริหารจัดการดานการตลาดใหมีประสิทธิภาพ จัดหาระบบ
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2) ความพอเพียงของแรงงาน 
เกษตรกรสวนใหญหรือรอยละ 73.33 ขาดแคลนแรงงานหรือมีแรงงานใชในการผลิตไมเพียงพอ 

ทั้งนี้เปนการจางแรงงานหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยในการผลิต แตเปนการจางงานไมครบทุกขั้นตอน 
ในการผลิตมากที่สุด  สาเหตุที่ทําใหเกิดการจางแรงงานมาชวย คือ ปจจัยดานฤดูกาล คือ ฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว 
เปนฤดูกาลที่เกษตรกรตองการแรงงานจํานวนมากมาชวยในการผลิต  สําหรับการเพ่ิมขึ้นของคาแรงขั้นต่ําในป  
พ.ศ. 2556 นั้น สงผลกระทบตอเกษตรกร เนื่องจากตนทุนในการผลิตปรับสูงขึ้น ในขณะที่ราคาผลผลิตไมไดเพ่ิมขึ้นตาม 
อยางไรก็ตามเกษตรกรมีความตองการที่จะทําการเกษตรตอไปเพราะเปนอาชีพที่ทํามาตั้งแตบรรพบุรุษ และจะทําตอไป
จนกวาจะทําไมไหว  

3) สภาพปญหาการขาดแคลนแรงงานและความตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ ของเกษตรกร 
3 กลุม 

 กลุมที่ 1 กลุมที่มีแรงงานพอเพียงและไมตองจางแรงงานหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร  
 กลุมนี้มี 1 คนคิดเปนรอยละ 2.22 ของกลุมตัวอยาง มีอายุ 62 ป จัดเปนประชากรในวัยสูงอายุ    

ทําการเกษตรมาแลว 51 ป มีสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุระหวาง 15-64 ปจํานวน 4 คน ระดับการศึกษาคือชั้น
ประถมศึกษาตอนตน มีพ้ืนที่ในการทําการเกษตร 50 ไร รายไดหลักจากภาคการเกษตรปละประมาณ 100,000 บาท 
รายไดรองนอกภาคการเกษตรปละประมาณ 180,000 บาท มีคาใชจายปละประมาณ 120,000 บาท มีหนี้สินปละ
ประมาณ 250,000 บาท มีเงินออมปละประมาณ 7,800 บาท 

 สําหรับการเพ่ิมขึ้นของอัตราคาจางขั้นต่ําวันละ 300 บาทในป พ.ศ. 2556 นั้น ไมมีผลกระทบ 
เพราะวามีแรงงานเพียงพอและมีเครื่องจักรกลทางการเกษตรในครัวเรือน อาทิ รถไถเดินตามเปนของตนเองการสืบ
ทอดอาชีพทางการเกษตรกรของลูกหลานนั้นเกษตรกรอยากใหลูกหลานของตนสืบทอดการทําการเกษตรตอ ความชวยเหลือ
ที่ตองการจะไดรับจากรัฐบาลคือ ควบคุมราคาขายของผลผลิตที่ผลิตได และจัดหาระบบการชลประทานเพ่ือการ
ผลิตในภาคเกษตร 
 กลุมที่ 2 กลุมที่มีแรงงานใชเพียงพอในการผลิต โดยมีการจางแรงงานหรือเครื่องจักรกล      
ทางการเกษตรดวยแตไมครบทุกขั้นตอน 
 กลุมนี้มีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 24.44 สวนใหญอยูใน มีอายุเฉลี่ยรายละ 47 ป จัดเปน
ประชากรในวัยกลางคน ทําการเกษตรมาแลวเฉลี่ยรายละ 27  ป มีสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุระหวาง 15–64 ป 
เฉลี่ยครัวเรือนละ 3 คน มีพ้ืนที่ในการทําการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 24 ไร ระดับการศึกษาสวนใหญจบประถมศึกษา 
ตอนปลาย อาชีพหลักในภาคเกษตรคือ ทํานา อาชีพรองนอกภาคการเกษตร คือ รับจางทั่วไป มีรายไดเสริมจาก
เงินเดือนหรือคาตอบแทนจากบริษัทและหนวยงานราชการ ลูกหรือญาติสงเงินมาให รายไดหลักภาคการเกษตร
เฉลี่ยครัวเรือนละ 214,854 บาทตอป รายไดรองนอกภาคการเกษตรเฉลี่ย 104,309 บาทตอป คาใชจายเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 112,545 บาทตอป หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละ 100,909 บาทตอป เงินออมเฉลี่ยครัวเรือนละ 21,734 บาทตอป 
ลักษณะการจางงานนั้นจะจางจากแรงงานคนในชุมชนและเปนการจางงานแบบจางเหมาเปนไร นอกจากนี้ยังมีการ
ลงแขกในชุมชน บางครั้งจะจางเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยในบางกิจกรรม สําหรับการเพ่ิมขึ้นของอัตรา
คาจางขั้นต่ําในป พ.ศ. 2556 นั้นไมสงผลกระทบมากนักเนื่องจากการจางงานเปนการจางงานแบบเหมา และการ
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จางงานเปนการจางเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวย สําหรับสาเหตุที่ทําใหตองการจางแรงงาน เนื่องจากแรงงาน
ในครัวเรือนบางสวนออกไปทํางานนอกภาคการเกษตร จะกลับมาชวยงานไดในชวงวันหยุด 
 สําหรับความตองการความชวยเหลือจากภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ  เกษตรกรอยากใหมีการ
อบรมใหความรูเพ่ิมเติมในดานการผลิตในภาคการเกษตรและการบริหารจัดการที่เกี่ยวของ ชวยเหลือเรื่องภัยพิบัติ
ตางๆ อาทิ ฝนแลง น้ําทวม โรคพืชและการระบาดของแมลงศัตรูพืช จัดหาระบบไฟฟาเพ่ือการเกษตร สนับสนุน
เมล็ดพันธุที่มีคุณภาพ และตองการใหรัฐชวยดูแลตนทุนในการผลิต อาทิ ราคาปุย ราคายาปราบศัตรูพืช น้ํามัน
เชื้อเพลิง และดูแลใหราคาผลผลิตสูงขึ้น ไดราคาที่เปนธรรม รวมทั้งเรื่องระบบชลประทานเพ่ือการผลิตในภาค
การเกษตรและเพ่ือการบริโภค 

กลุมที่ 3 กลุมที่มีแรงงานไมเพียงพอในการผลิต และตองจางแรงงานคนหรือเครื่องจักรมาใช    
ในการทําการเกษตร  

กลุมนี้เปนกลุมเกษตรกรจํานวน 33 คน เปนกลุมใหญที่สุดของจังหวัด คิดเปนรอยละ 73.33 มีอายุ
เฉลี่ย 49 ป จัดเปนประชากรในวัยกลางคน ทําการเกษตรมาแลวเฉลี่ยรายละ 30 ป มีสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ
ระหวาง 15–64 ปเฉลี่ยครัวเรือนละ 3 คน ระดับการศึกษาสวนใหญจบชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มีพ้ืนที่ในการทํา
การเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 30 ไร อาชีพหลักคือ ทํานา รองลงมาคือไรมันสําปะหลัง ออย ยางพารา รายไดหลัก
ภาคการเกษตรเฉลี่ย 167,761 บาทตอป โดยมีรายไดรองเฉลี่ยครัวเรือนละ 89,367 บาทตอป รายไดรอง คือ 
รับจางทั่วไป เงินเดือนหรือคาตอบแทนจากบริษัทและหนวยงานราชการ และมีรายไดเสริมจากเงินที่ลูกหรือญาติ  
สงมาให รวมถึงเบี้ยยังชีพผูสูงอายุหรือเงินบํานาญ คาใชจายเฉลี่ยครัวเรือนละ 95,091 บาทตอป หนี้สินเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 155,030 บาทตอป เงินออมเฉลี่ยครัวเรือนละ 9,892 บาทตอป สาเหตุที่ทําใหเกิดการขาดแคลน
แรงงานในภาคการเกษตร เนื่องจากเกษตรกรมีอายุมาก ไมสามารถทํางานไดเทากับแรงงานในวัย หนุมสาว 
นอกจากนี้แรงงานบางสวนออกไปทํางานนอกภาคการเกษตรและไปโรงเรียน จะกลับมาชวยงานในภาคการเกษตร
ไดในวันหยุด  

ทั้งนี้การจางแรงงานมีทั้งแรงงานคนและเครื่องจักรกลทางการเกษตร สวนใหญจะจางคนในชุมชน 
มาชวย ทั้งนี้ยังมีการชวยเหลือกันระหวางเพ่ือนบานในการทําการเกษตร อาทิ ชวนกันหวานขาว เปนตน   สําหรับ
การเพ่ิมขึ้นของอัตราคาจางขั้นต่ําวัน 300 บาทในป พ.ศ. 2556 นั้น มีผลกระทบโดยตรงเนื่องจากตนทุนการผลิต
และคาจางแรงงานมีการปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น หากในอนาคตเกิดการขาดแคลนแรงงาน เกษตรกรสวนใหญอาจปรับลด
พ้ืนที่ในการทําการเกษตร โดยเกษตรกรบางสวนอาจจะใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรแทนการจางแรงงานคน     
ในสวนของอนาคตของลูกหลานในครอบครัวนั้นสวนใหญตองการใหลูกหลานมาทําการเกษตรตอจากตน บางสวน
อาจจะทําการเกษตรเปนอาชีพเสริมในกรณีที่ประกอบอาชีพหลักเปนอาชีพอ่ืนนอกภาคการเกษตร 

ความชวยเหลือจากภาครัฐที่เกษตรกรตองการ คือ ใหรัฐบาลสนับสนุนเรื่องการเกษตรทั้งทางดาน
องคความรู ราคา การบริหารจัดการการผลิตและการตลาด พัฒนาคุณภาพผลผลิตของผลผลิตที่ผลิตได ลดตนทุน
การผลิต อาทิ ราคาปุย ราคาเมล็ดพันธ น้ํามันเชื้อเพลิง และราคายาปราบศัตรูพืช การปองกันเรื่องโรคระบาดและ
แมลงศัตรูพืช ดูแลราคาขายของพืชผลทางการเกษตร บริหารจัดการดานการตลาดใหมีประสิทธิภาพ จัดหาระบบ
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ชลประทานเพ่ือการผลิตทางการเกษตร จัดหาไฟฟาและหาแหลงเงินทุนทําการเกษตรดอกเบี้ยต่ํา การสงเสริม     
ใหความรูดานการทําการเกษตร ชวยเหลือหาอาชีพเสริมรองรับหลังจากการปลูกขาว  

สรุปผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวน 45 คนของจังหวัดบุรีรัมยพบวาสวนใหญมีอาชีพทํานา
เปนหลัก รองลงมาเปนการทําไรมันสําปะหลัง ออย ยางพารา อาชีพเสริมเปนการรับจางทั่วไปทั้งในและนอก     
ภาคการเกษตร กลุมตัวอยางที่มีขนาดใหญที่สุดคือกลุมที่ มีแรงงานในครัวเรือนไมพอเพียง ตองจางแรงงานหรือ
เครื่องจักรกลทางการเกษตร แตเปนการจางในบางขั้นตอนการผลิตเทานั้น สาเหตุของการขาดแคลนแร งงาน
เนื่องมาจากเกษตรกรมีอายุคอนขางมาก แรงงานในครัวเรือนบางสวนออกไปทํางานนอกภาคการเกษตร จะกลับมา
ชวยทําการเกษตรไดในวันหยุดเทานั้น นอกจากนี้พืชที่ปลูก อาทิ มันสําปะหลังหรือออย ยังเปนพืชที่ตองใชแรงงาน
เปนจํานวนมากในการผลิต 

สําหรับการเพ่ิมขึ้นของอัตราคาจางขั้นต่ําในป พ.ศ. 2556 นั้นจะสงผลตอเกษตรกรในแงของตนทุน
ดานคาแรงท่ีสูงขึ้น ราคาสินคาอุปโภคและบริโภครวมถึงปจจัยในการผลิตมีการปรับราคาสูงขึ้น อยางไรก็ตามเกษตร
ก็ยังจะทําการเกษตรตอไป แตอาจจะลดพื้นที่ในการทําเกษตรลง หรือใชวิธีการจางเครื่องจักรกลทางการเกษตรแทน
การจางแรงงาน ถาหากเกษตรกรยังจางแรงงานอยูก็อาจจะปรับเปลี่ยนวิธีการจางรายวันมาเปนการจางเหมาเปนไรแทน 

ทางดานการสืบทอดอาชีพของลูกหลานนั้นเกษตรกรสวนใหญอยากใหลูกหลานของตนสืบทอดอาชีพทางการเกษตร
ตอจากตนเอง แตสวนมากลูกหลานไมอยากจะทําเนื่องจากอาชีพเกษตรกรไมมีความมั่นคงดานรายได ไมมีสวัสดิการ 

อีกท้ังเปนงานที่หนัก ลําบาก และสกปรก 
ในสวนของความชวยเหลือที่เกษตรกรอยากจะไดรับจากรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ  คือ       

การดูแลดานราคาขายและดานการตลาดของผลผลิตทางการเกษตร  ลดตนทุนปจจัยในการผลิตและจัดหาเงินทุน
ดอกเบี้ยต่ําหรือปราศจากดอกเบี้ยมาใชในการผลิต  สนับสนุนและพัฒนาองคความรูดานการเกษตร รวมถึงจัดสรร
ระบบชลประทานเพื่อการผลิตในภาคการเกษตร 

สรุปผลการศึกษาท้ัง 7 จังหวัด พบวาเกษตรกรสวนใหญมีแรงงานทั้งในครัวเรือนไมเพียงพอตองจาง
ทั้งแรงงานรับจางและเครื่องจักรกลทางการเกษตรจํานวน 279 คน คิดเปนรอยละ 69.75 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด 
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ทางการเกษตรเปนกลุมที่มีจํานวนนอยที่สุดในการศึกษาครั้งนี้ ทําใหคาดการณไดวาปญหาการขาดแคลนแรงงาน   
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ในภาคเกษตรจะทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากบุตรหลานเกษตรกรสวนใหญไมอยากทํางานในภาคเกษตร เนื่องจาก
เปนงานหนัก ลําบาก และมีรายไดไมแนนอน ไมมีเงินออม ขาดแรงจูงใจในการชักจูงใหคนรุนใหมเขาสูภาคเกษตร 
ขาดการสงเสริมดานปจจัยการผลิตและโครงสรางพ้ืนฐานการผลิต โดยเฉพาะระบบการชลประทานเพ่ือการผลิต   
ในภาคการเกษตร ดังแสดงในตารางที่ 17 สาเหตุที่แรงงานไมเพียงพอ และตารางที่ 18 ความตองการความ
ชวยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งเกษตรกรมีความตองการใหภาครัฐชวยเหลือในเรื่องราคาขายของผลผลิตทางการเกษตร
และระบบการตลาด ลดตนทุนปจจัยการผลิต และจัดสรรระบบชลประทานเพื่อการผลิตในภาคการเกษตร 

สําหรับการเพ่ิมขึ้นของอัตราคาจางขั้นต่ํานั้นสงผลใหตนทุนการผลิตในแงของคาจางแรงงานและ
ปจจัยการผลิต/ตนทุนในการผลิตที่สูงขึ้น ราคาสินคาอุปโภคและสินคาบริโภคมีการปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้งสงผลใหเกิด
การเคลื่อนยายแรงงานออกจากภาคการเกษตรเขาสูภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ ดังแสดงในตารางที่ 19  
หากยังไมมีการควบคุมราคาปจจัยการผลิต สินคาอุปโภคและบริโภคดังที่เปนอยูในปจจุบัน ปจจัยเหลานี้จะทําให
ภาคเกษตรเหลือแตเกษตรกรที่มีอายุอยูในวัยกลางคน และเขาสูวัยผูสูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะสงผลตอผลิตภาพ
การผลิตและผลิตภาพแรงงานได ถาไมมีแรงงานรุนใหมมาทดแทน หรือทํางานในภาคเกษตรสืบทอดอาชีพของ
บรรพบุรุษ โดยเกษตรกรที่ไมไดรับผลกระทบจากการขึ้นอัตราคาจางขั้นต่ํานั้นเปนเพราะมีการจางเหมา
เครื่องจักรกลทางการเกษตรและการจางแรงงานแบบเหมาจายเปนไร หรือจางแรงงานคนในอัตราที่สูงกวาอัตรา
คาจางข้ันต่ํา ดังแสดงในตารางที่ 20 

 
ตารางท่ี 16  ความพอเพียงของแรงงานภาคเกษตรของกลุมตัวอยางท้ัง 7 จังหวัด 

หนวย : คน 
 

 
เพียงพอ ไมเพียงพอ 

จังหวัด จํานวน 
 

ตองจาง จาง จางไม 
ครบทุก 
ขั้นตอน 

ไมระบุวา 
จางครบ 

ทุกข้ันตอน 
ตัวอยาง ไมตอง

จาง 
จางครบ 

ทุกข้ันตอน 
จางบางชวง 
บางขั้นตอน 

ไมระบุวา 
จางครบ 

ทุกข้ันตอน 

ครบทุก 
ขั้นตอน 

   
อุบลราชธานี 80 8 0 8 1 17 40 6 
นครราชสีมา 64 7 2 8 4 22 12 9 
ขอนแกน 63 7 1 11 0 15 22 7 
ศรีสะเกษ 54 17 2 6 1 6 15 7 
รอยเอ็ด 48 3 2 4 0 15 13 11 
อุดรธานี 46 7 2 7 1 9 11 9 
บุรีรัมย 45 1 1 8 2 14 18 1 

รวม  400 50 10 52 9 98   131     50 
ที่มา: จากการสํารวจ 
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ตารางท่ี 17  สาเหตุที่แรงงานไมเพียงพอ 

สาเหตุที่แรงงานไมเพียงพอ รอยละ  

1. แรงงานในครัวเรือนมีนอย (แรงงานบางสวนไปเรียนหรือไปทํางานนอกภาคการเกษตร ทํางาน
นอกพื้นที่ หรือมีการอพยพยายถิ่น)  76.40 

2. สมาชิกในครัวเรือนมีอายุนอยหรืออยูในวันเด็ก/อายุมากหรือมากกวา 60 ป ไมสามารถทํางาน
หนักได 

5.99 

3. มีที่ดินในการทําการเกษตรเปนจํานวนมาก หรือทําการเกษตรเชิงพาณิชย  4.58 

4. ปจจัยเรื่องฤดูกาลเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยว หากเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยวชาผลผลิตจะเสียหาย  2.82 

5. มีการประกอบอาชีพทางการเกษตรหลายอยางควบคูกับการทํานา  1.41 

6. ประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรควบคูไปกับการทําการเกษตร ทําใหไมมีเวลาทําการเกษตร
เต็มที่  0.7 

7. ไมระบุ  8.1 

รวม 100.00 

ที่มา: จากการสํารวจ 
 
ตารางท่ี 18  ความตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ 

ความตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ รอยละ  

1. ดูแลราคาขายของผลผลิตทางการเกษตรและหาตลาดรองรับสินคาทางการเกษตร 
บริหารจัดการดานการตลาดใหมีประสิทธิภาพ  22.78 

2. ชวยลดตนทุนการผลิต อาทิ คาจางแรงงาน ราคาปุย ราคายาปราบศัตรูพืช ราคา
น้ํามันใหมีราคาลดลง  20.25 

3. จัดหาระบบชลประทานเพ่ือการผลิตในการเกษตร มีการบริหารจัดการเปนกลุมผูใช
น้ําเพื่อการเกษตรสรางอางเก็บน้ํา คลองหรือฝาย ขุดบอบาดาล บอเก็บน้ําเพ่ือไวใช
เพ่ือกักเก็บน้ําไวใชในการทําเกษตร   

17.47 

4. สนับสนุนและจัดหาเงินทุนในการประกอบอาชีพทางการเกษตร อาทิ เงินทุน
ดอกเบี้ยต่ําหรือ ปลอดดอกเบี้ย จัดโครงการพักชําระหนี้  15.95 
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ตารางท่ี 18  ความตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ (ตอ) 
 

ความตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ รอยละ  

5. สนับสนุน ปุย ยาปราบศัตรูพืช เมล็ดพันธุพืชหรือพันธุสัตวที่มีคุณภาพ  9.37 

6. หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งกรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กรมประมง 
กรมปศุสัตว กรมการพัฒนาชุมชน กรมตรวจบัญชีสหกรณ องคกรปกครองทองถิ่น  
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร เขาไปอบรมให
ความรูดานการเกษตรใหแกเกษตรกรเพ่ิมเติม 

3.54 

7. สนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรใหกับเกษตรกรในพ้ืนที่  2.53 

8. ชวยเหลือในเรื่องการหางานรองรับหลังหมดฤดูกาลเพาะปลูก/เก็บเกี่ยว เชน 
สงเสริมการประกอบอาชีพเสริมใหแกเกษตรกร เพิ่มรายได เพิ่มอัตราคาจางขั้นต่ํา 
เพ่ิมคาครองชีพและเพ่ิมสวัสดิการในการทํางาน  

1.77 

9. ชวยเหลือเรื่องภัยภิบัติหรือภัยธรรมชาติทางการเกษตร เชน ฝนแลง น้ําทวม โรค
พืช หรือการระบาดของแมลงศัตรูพืช  

1.52 

10. ชวยเหลือเรื่องระบบสาธารณูปโภค อาทิ ไฟฟาหรือเสนทางคมนาคมใหกับ
เกษตรกร  1.27 

11. จัดสรรที่ดินทํากินใหกับเกษตรกร  1.27 
12. สนับสนุนดานการศึกษาภาคบังคับและนอกภาคบังคับดานการเรียนดาน
การเกษตรใหกับเยาวชนและเกษตรกรทุกวัย และสนับสนุนใหมีการสืบทอดอาชีพการ
ทําการเกษตร   

0.76 

13. ลดคาครองชีพ  0.51 

14. ปรับเปลี่ยนการทําการเกษตรเชิงพาณิชยเปนการทําเกษตรแบบพอเพียง  0.25 

15. จัดหาแรงงานตางดาวเพ่ือใชในการประกอบอาชีพการเกษตร  0.25 

16. ไมระบุ  0.51 

รวม 100.00 

ที่มา: จากการสํารวจ 
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ตารางท่ี 19  ผลกระทบของการขึ้นอัตราคาจางขั้นต่ํา 

มีผลกระทบ/สาเหตุ รอยละ  

1. ตนทุนการผลิตสูงขึ้น จากคาใชจายที่สูงขึ้น อาทิ คาจางแรงงาน คาน้ํามันเชื้อเพลิง  
คาจางเครื่องจักรกลทางการเกษตร ทําใหรายไดลดลง 

68.34 

2. ราคาสินคาอุปโภค บริโภค ปรับตัวสูงขึ้น 3.52 
3. เกิดการอพยพของแรงงานจากภาคการเกษตรสูภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจบริการ 
เนื่องจากมีอัตราคาจางเทากันแตงานสบายกวา มีสวัสดิการและการคุมครองแรงงาน
มากกวา  

2.51 

4. ไมระบุ  25.63 

รวม 100.00 

ที่มา: จากการสํารวจ 

 
ตารางท่ี 20 สาเหตุที่ทําใหเกษตรกรไมไดรับผลกระทบจากการขึ้นอัตราคาจางขั้นต่ํา 

ไมมีผลกระทบ/สาเหตุ รอยละ  

1. จางเหมาเครื่องจักรและมีผูควบคุมเครื่องจักร  21.9 

2. จางแรงงานแบบเหมาจายเปนไร 21.17 

3. จางแรงงานคนมาชวยงานโดยจายคาจางมากกวาหรือเทากับ 300 บาทตอคน
ตอวัน  

11.68 

4. มีแรงงานในครัวเรือนเพียงพอหรือมีการชวยเหลือกันดานแรงงานระหวาง
ญาติพ่ีนอง เพ่ือนบาน  10.95 

5. มีที่ดินทํากินไมมาก/ลดขนาดพ้ืนที่ในการทําการเกษตรทําการเกษตรเทาที่
แรงงานใชในการผลิตไดพอเพียง 1.46 

6. มีเครื่องจักรกลทางการเกษตรเปนของตนเอง 0.73 

7. เปลี่ยนรูปแบบการทําเกษตรเชิงพาณิชยเปนการทําการเกษตรพอเพียง 0.73 

8. ไมระบุ  31.38 

รวม 100.00 

ที่มา: จากการสํารวจ 
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4.2 ภาคเอกชน 
4.2.1 อุปสงคและอุปทานของแรงงานในตลาดแรงงานภาคเกษตร 

ปจจุบันอุปสงคแรงงานหรือความตองการแรงงานจะมีมากกวาอุปทานแรงงานหรือจํานวนแรงงานที่มีอยู 
เพราะในปจจุบันมีความตองการสินคาเกษตรเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากประชากรโลกที่เพ่ิมขึ้นและผลจากภาวะโลกรอน
ทําใหเกิดการขาดแคลนอาหาร จึงทําใหมีความพยายามเพ่ิมปริมาณผลผลิตใหไดมากที่สุดเพ่ือสนองความตองการ
ของผูบริโภค ดวยเหตุนี้จึงตองมีการจางแรงงานในภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้นดวย ในขณะที่อุปทานเริ่มลดลงเนื่องจาก
แรงงานภาคเกษตรเคลื่อนยายเขาสูระบบการผลิตอ่ืนๆ เพราะไดผลตอบแทนดีกวา  ความตองการแรงงานในภาค
เกษตรมีสูงแตปริมาณของแรงงานภาคเกษตรมีนอย ทั้งนี้อัตราคาจางและชวงเวลาตามฤดูกาลผลิตเปนตัวกําหนด 
อุปสงคและอุปทานดวย อยางไรก็ตามยังคงมีการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต เพราะสวนใหญยังคงจาง
แรงงานแบบรายวันและเปนคนที่อยูในพื้นท่ี  

4.2.2 ปญหาการขาดแคลนแรงงาน 
แรงงานที่ใชในโรงงานเปนแรงงานกึ่งฝมือและมีฝมือ โดยไดรับการฝกอบรมจากโรงงาน การเขา-ออก

งาน (Turnover) ของพนักงานจะข้ึนอยูกับฤดูกาลผลิตและการเก็บเกี่ยว พนักงานที่มีทักษะจะทํางานคอนขางถาวร 
โดยใชวิธีลางานในชวงฤดูเพาะปลูก สงผลใหเกิดการขาดแคลนมากในชวงนี้ ภาคเกษตรจะขาดแคลนแรงงานที่มีอายุ 
20-45 ป เพราะคนในวัยนี้จะเคลื่อนยายไปทํางานในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในแถบชุมชนเมือง เนื่องจาก
แรงงานตองการงานประจํา สามารถทํางานไดตลอดทั้งป 

4.2.3 ปญหาการเขาออกของแรงงาน 
พนักงานรุนใหมจะมีการเขาออกงานหรือ Turnover คอนขางสูง สวนพนักงานทักษะรวมทั้งแรงงาน   

ทีท่ํางานมานานและมีอายุมากแลวจะไมคอยออกจากงาน ใชการลางานในชวงฤดูกาลเพาะปลูกแลวกลับมาทํางานตอ 
การจางแรงงานในภาคเกษตรไมไดจางตอเนื่องตลอดทั้งป จางคราวละ 2-3 เดือน ประเภทแรงงานที่มีการขาดแคลน 
คือ แรงงานมีฝมือ อาทิ สัตวแพทย และแรงงานระดับลาง เชน คนงานเลี้ยงหมู เพราะคนไทยสวนใหญเลือกงาน   
ไมทํางานหนักแตตองการไดคาจางสูง สวนแรงงานตางดาวแมจะขยันแตตองควบคุมดูแลอยางใกลชิด  

4.2.4 ปจจัยฤดูกาลที่มีผลกระทบตออุปสงคและอุปทานของแรงงาน 
ปจจัยฤดูกาลมีผลกระทบตออุปสงคและอุปทานของแรงงานในภาคเกษตร ดังนี้ 
1) ผลกระทบตอการจางงานในภาคเกษตร ทําใหเกิดการจางแรงงานตามฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว

ของพืชแตละชนิด เมื่อหมดฤดูกาลก็ไมจางตอไปทําใหแรงงานภาคเกษตรมีรายไดไมตอเนื่อง  
2) ผลกระทบตอการผลิตทางการเกษตร คือ ในฤดูกาลผลิตและเก็บเกี่ยวจะมีแรงงานออกจากงาน เชน 

พนักงานฝายผลิต คนงานทั่วไป เพ่ือไปทํานา หลังฤดูเก็บเก่ียวแรงงานจะเคลื่อนยายไปหางานตางถิ่นมีผลทําใหกําลัง
การผลิตลดลง สงผลกระทบตอการผลิตและสงออก รวมทั้งการจางงานของสถานประกอบการในทองถิ่น  

3) ผลกระทบตอการตัดสินใจเพาะปลูกของเกษตรกร จากการทําการเกษตรในปจจุบันยังตองพ่ึงพา
แหลงน้ําธรรมชาติ ยังไมมีระบบชลประทานที่ดี ฤดูกาลจึงสงผลกระทบตออุปสงคและอุปทานของแรงงานภาค
เกษตรดวย โดยในชวงฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวจะมีความตองการแรงงานเปนจํานวนมากเนื่องจากผลผลิต    
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ตารางท่ี 19  ผลกระทบของการขึ้นอัตราคาจางขั้นต่ํา 

มีผลกระทบ/สาเหตุ รอยละ  

1. ตนทุนการผลิตสูงขึ้น จากคาใชจายที่สูงขึ้น อาทิ คาจางแรงงาน คาน้ํามันเชื้อเพลิง  
คาจางเครื่องจักรกลทางการเกษตร ทําใหรายไดลดลง 

68.34 

2. ราคาสินคาอุปโภค บริโภค ปรับตัวสูงขึ้น 3.52 
3. เกิดการอพยพของแรงงานจากภาคการเกษตรสูภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจบริการ 
เนื่องจากมีอัตราคาจางเทากันแตงานสบายกวา มีสวัสดิการและการคุมครองแรงงาน
มากกวา  

2.51 

4. ไมระบุ  25.63 

รวม 100.00 

ที่มา: จากการสํารวจ 

 
ตารางท่ี 20 สาเหตุที่ทําใหเกษตรกรไมไดรับผลกระทบจากการขึ้นอัตราคาจางขั้นต่ํา 

ไมมีผลกระทบ/สาเหตุ รอยละ  

1. จางเหมาเครื่องจักรและมีผูควบคุมเครื่องจักร  21.9 

2. จางแรงงานแบบเหมาจายเปนไร 21.17 

3. จางแรงงานคนมาชวยงานโดยจายคาจางมากกวาหรือเทากับ 300 บาทตอคน
ตอวัน  

11.68 

4. มีแรงงานในครัวเรือนเพียงพอหรือมีการชวยเหลือกันดานแรงงานระหวาง
ญาติพ่ีนอง เพ่ือนบาน  10.95 

5. มีที่ดินทํากินไมมาก/ลดขนาดพ้ืนที่ในการทําการเกษตรทําการเกษตรเทาที่
แรงงานใชในการผลิตไดพอเพียง 1.46 

6. มีเครื่องจักรกลทางการเกษตรเปนของตนเอง 0.73 

7. เปลี่ยนรูปแบบการทําเกษตรเชิงพาณิชยเปนการทําการเกษตรพอเพียง 0.73 

8. ไมระบุ  31.38 

รวม 100.00 

ที่มา: จากการสํารวจ 
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4.2 ภาคเอกชน 
4.2.1 อุปสงคและอุปทานของแรงงานในตลาดแรงงานภาคเกษตร 

ปจจุบันอุปสงคแรงงานหรือความตองการแรงงานจะมีมากกวาอุปทานแรงงานหรือจํานวนแรงงานที่มีอยู 
เพราะในปจจุบันมีความตองการสินคาเกษตรเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากประชากรโลกที่เพ่ิมขึ้นและผลจากภาวะโลกรอน
ทําใหเกิดการขาดแคลนอาหาร จึงทําใหมีความพยายามเพ่ิมปริมาณผลผลิตใหไดมากที่สุดเพ่ือสนองความตองการ
ของผูบริโภค ดวยเหตุนี้จึงตองมีการจางแรงงานในภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้นดวย ในขณะที่อุปทานเริ่มลดลงเนื่องจาก
แรงงานภาคเกษตรเคลื่อนยายเขาสูระบบการผลิตอ่ืนๆ เพราะไดผลตอบแทนดีกวา  ความตองการแรงงานในภาค
เกษตรมีสูงแตปริมาณของแรงงานภาคเกษตรมีนอย ทั้งนี้อัตราคาจางและชวงเวลาตามฤดูกาลผลิตเปนตัวกําหนด 
อุปสงคและอุปทานดวย อยางไรก็ตามยังคงมีการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต เพราะสวนใหญยังคงจาง
แรงงานแบบรายวันและเปนคนที่อยูในพื้นท่ี  

4.2.2 ปญหาการขาดแคลนแรงงาน 
แรงงานที่ใชในโรงงานเปนแรงงานกึ่งฝมือและมีฝมือ โดยไดรับการฝกอบรมจากโรงงาน การเขา-ออก

งาน (Turnover) ของพนักงานจะข้ึนอยูกับฤดูกาลผลิตและการเก็บเกี่ยว พนักงานที่มีทักษะจะทํางานคอนขางถาวร 
โดยใชวิธีลางานในชวงฤดูเพาะปลูก สงผลใหเกิดการขาดแคลนมากในชวงนี้ ภาคเกษตรจะขาดแคลนแรงงานที่มีอายุ 
20-45 ป เพราะคนในวัยนี้จะเคลื่อนยายไปทํางานในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในแถบชุมชนเมือง เนื่องจาก
แรงงานตองการงานประจํา สามารถทํางานไดตลอดทั้งป 

4.2.3 ปญหาการเขาออกของแรงงาน 
พนักงานรุนใหมจะมีการเขาออกงานหรือ Turnover คอนขางสูง สวนพนักงานทักษะรวมทั้งแรงงาน   

ทีท่ํางานมานานและมีอายุมากแลวจะไมคอยออกจากงาน ใชการลางานในชวงฤดูกาลเพาะปลูกแลวกลับมาทํางานตอ 
การจางแรงงานในภาคเกษตรไมไดจางตอเนื่องตลอดทั้งป จางคราวละ 2-3 เดือน ประเภทแรงงานที่มีการขาดแคลน 
คือ แรงงานมีฝมือ อาทิ สัตวแพทย และแรงงานระดับลาง เชน คนงานเลี้ยงหมู เพราะคนไทยสวนใหญเลือกงาน   
ไมทํางานหนักแตตองการไดคาจางสูง สวนแรงงานตางดาวแมจะขยันแตตองควบคุมดูแลอยางใกลชิด  

4.2.4 ปจจัยฤดูกาลที่มีผลกระทบตออุปสงคและอุปทานของแรงงาน 
ปจจัยฤดูกาลมีผลกระทบตออุปสงคและอุปทานของแรงงานในภาคเกษตร ดังนี้ 
1) ผลกระทบตอการจางงานในภาคเกษตร ทําใหเกิดการจางแรงงานตามฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว

ของพืชแตละชนิด เมื่อหมดฤดูกาลก็ไมจางตอไปทําใหแรงงานภาคเกษตรมีรายไดไมตอเนื่อง  
2) ผลกระทบตอการผลิตทางการเกษตร คือ ในฤดูกาลผลิตและเก็บเกี่ยวจะมีแรงงานออกจากงาน เชน 

พนักงานฝายผลิต คนงานทั่วไป เพ่ือไปทํานา หลังฤดูเก็บเก่ียวแรงงานจะเคลื่อนยายไปหางานตางถิ่นมีผลทําใหกําลัง
การผลิตลดลง สงผลกระทบตอการผลิตและสงออก รวมทั้งการจางงานของสถานประกอบการในทองถิ่น  

3) ผลกระทบตอการตัดสินใจเพาะปลูกของเกษตรกร จากการทําการเกษตรในปจจุบันยังตองพ่ึงพา
แหลงน้ําธรรมชาติ ยังไมมีระบบชลประทานที่ดี ฤดูกาลจึงสงผลกระทบตออุปสงคและอุปทานของแรงงานภาค
เกษตรดวย โดยในชวงฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวจะมีความตองการแรงงานเปนจํานวนมากเนื่องจากผลผลิต    
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ที่ออกมาพรอมๆ กัน จึงตองมีการจางแรงงานประเภทรายวันเพ่ิมมากขึ้น ถามีการวางแผนการทํางานลวงหนาก็จะ
ไมมีปญหา เชน จัดสรรเวลาใหพนักงานสลับกันหยุด เปนตน  

สําหรับอุตสาหกรรมเกษตร ผูประกอบการเกษตรที่ เปนโรงงานแปรรูปสินคาเกษตร จะขาดแคลน
แรงงานมากในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน เนื่องจากชวงนั้นสินคาเกษตรออกพรอมกันหลายชนิด เชน 
ขาว มันสําปะหลัง ออย แรงงานที่อยูในภาคอุตสาหกรรมลางานหรือลาออกไปเก็บเกี่ยวผลผลิตของตนเอง แรงงาน
ในโรงงานตองทํางานลวงเวลาเพ่ิมขึ้นเพ่ือรักษากําลังการผลิตใหเปนไปตามแผน โดยใหแรงงานเคลื่อนยายไปทํา
กิจการเกษตรของตนเองและรับจางดวย ซึ่งตองทําในไรนาของตัวเองใหเสร็จกอนถึงจะมาทํางานโรงงาน จึงมีการใช
แรงงานแบบหมุนเวียนตลอด เนื่องจากโรงงานเปดตลอดทั้งปทําใหมีการจางงานเต็มเวลาไมมีชวงปดโรงงาน แตชวง 
Low Season แรงงานอาจไดรับคาลวงเวลานอยลง  

4.2.5 ผลกระทบของการเพิ่มข้ึนของอัตราคาจางขั้นต่ําตอเกษตรกรและผูประกอบการในภาคเกษตร  
1) การเพ่ิมอัตราคาจางขั้นต่ําก็มีผลกระทบทําใหแรงงานภาคเกษตรขาดแคลนเพราะเกษตรกรมีรายได

นอยไมสามารถจางแรงงานเพ่ิมข้ึนได  
2) ทําใหแรงงานยายจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพราะเห็นวาไดคาจางแรงงาน

สูงกวาและเปนงานประจํา ทําใหมีความตองการแรงงานในภาคการเกษตรสูงขึ้น 
3) ผลกระทบตอตนทุนการผลิตสูงขึ้น ผูประกอบการมีภาระคาใชจายเพ่ิมมากขึ้น มีการปรับตนทุนราคา

สินคา อาจขาดสภาพคลองในการบริหารงานและมีการเลิกจางในที่สุด สําหรับผลกระทบตอเกษตรกร แมรายไดจะ
เพ่ิมมากข้ึน แตสินคาอุปโภคและบริโภค รวมทั้งปจจัยการผลิตก็ปรับราคาเพ่ิมขึ้นดวย ทําใหการเพ่ิมคาจางแรงงาน
ไมไดทําใหชีวิตความเปนอยูดีข้ึนกวาเดิม 

4) แรงงานจากประเทศเพ่ือนบาน อาทิ ลาว พมา และกัมพูชาเรียกรองคาจางเพ่ิม ผูประกอบการ       
ไมสามารถขายผลิตภัณฑไดสูงขึ้น เพราะมีคูแขงจากประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศจีนที่มี
คาแรงถูกกวาแยงตลาดไป ทั้งนี้ภาคเอกชนมีการเตรียมการในการเพ่ิมขึ้นของอัตราคาแรงขั้นต่ําโดยการเตรียมการ
นําเครื่องจักรมาใชแทนแรงงานคนในแผนกท่ีสามารถทดแทนได โดยพนักงานที่มีทักษะจะไดรับการปรับคาจางขั้นต่ํา
โดยอัตโนมัติ ทั้งนีข้ึ้นอยูกับทักษะและประสบการณในการทํางาน 

5) ผูประกอบการเกษตรอาจตองมีการปลดคนงานเนื่องจากตนทุนการผลิตสูงขึ้นหรืออาจตองปดกิจการ
ในที่สุด เนื่องจากหาแรงงานมาทํางานไดยากเพราะไปทํางานในภาคอุตสาหกรรมที่สบายกวา  

4.2.6 ความตองการแรงงานในภาคเกษตร  
ความตองการแรงงานในภาคเกษตรเพ่ิมขึ้นแตคงไมมากเนื่องจากมีการลงทุนเพ่ือใชเครื่องจักรแทน

แรงงานคนเพ่ิมขึ้น ลดการใชแรงงานที่ไมมีฝมือและหันมาใชแรงงานมีทักษะมากขึ้นโดยเฉพาะชางวิชาชีพ (ปวช./
ปวส.) หรือยกระดับฝมือใหมีศักยภาพใหสูงขึ้น จึงคาดวาคงไมมีการขาดแคลนแรงงานดานนี้ อาจจะขาดแคลน
แรงงานบางในบางฤดูกาลเทานั้น และความตองการแรงงานยังขึ้นอยูกับราคาผลผลิตทางการเกษตรดวย เนื่องจาก
แรงงานไทยไมตองการทํางานหนักและตองการคาแรงสูง แตงานในภาคเกษตรตองทํางานในที่โลงแจงเปนสวนใหญ 
ทําใหมีการนําเครื่องจักรมาใชเพ่ิมขึ้น แตก็ยังขาดแคลนแรงงานคนเพราะเครื่องจักรกลการเกษตรมีนอยเมื่อ    
เทียบกับพ้ืนที่เพาะปลูกท้ังหมด  
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4.2.7 การเตรียมการสําหรับใหความชวยเหลือเกษตรกร ผูประกอบการในภาคเกษตรที่ขาดแคลนแรงงาน  
1) รัฐบาลไทยควรมีการพัฒนาแรงงานไทยจากแรงงานไมมีฝมือ และกึ่งมีฝมือใหเปนแรงงานมีฝมือหรือ

มีทักษะ  
2) นําเขาแรงงานไมมีฝมือจากประเทศเพ่ือนบานเพ่ือทดแทนแรงงานระดับลางที่ขาดแคลนและเขาออก

จากงานบอย เฉพาะในสวนที่ขาดนั้นควรมีการปรับปรุงกฎเกณฑขอปฏิบัติของการนําเขาแรงงานตางดาวของรัฐบาล
ไทยใหมีความสะดวก ลดขั้นตอนและคาใชจาย ซึ่งทุกภาคสวนตองรวมกันพัฒนาฝมือแรงงานใหเปนแรงงานที่มีฝมือ
จะไดใชเครื่องทุนแรงและเครื่องจักรเปน เพ่ือลดการใชแรงงานคนและสรางผลผลิตไดมากขึ้น 

3) ควรมีนโยบายในการลดการใชแรงงาน เชน การสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีมาใชทดแทนแรงงาน 
การพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตรใหมีราคาถูกลง การปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการพ้ืนที่ในการทํา
การเกษตรและผลผลิตตอไรใหเพ่ิมขึ้น การใหความรูในการพัฒนาที่ดินใหมีความสมบูรณ การปรับคาจางแรงงาน  
ใหสูงขึ้นและรับสมัครแรงงานใหมอยูเรื่อยๆ  

4.2.8 การแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรของเกษตรกร ผูประกอบการในภาคเกษตร 
1) ควรมีการประสานงานกันระหวางภาครัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงเกษตรและสหกรณในการปลูกจิตสํานึกและสรางบุคลากรภาคเกษตร         
การบริหารจัดการแรงงานรวมถึงการยายถิ่นฐานของเกษตรกร ปจจุบันยังไมมีการบูรณาการรวมกันเทาท่ีควร 

2) ควรใชวิธีการลดการใชพ้ืนที่ทําการเกษตร ปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกใหใชแรงงานลดลงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตโดยใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรเขามาชวย  

3) จัดสวัสดิการ การเพ่ิมคาจางแรงงานตามอัตราคาจางแรงขั้นต่ําเพ่ือจูงใจแรงงานใหทํางาน           
ในภาคเกษตร  

4) ฝกอบรมแรงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานตางดาวใหมีฝมือมากขึ้น   
5) การใหแรงงานที่มีอยูทํางานลวงเวลาเพ่ิมข้ึน การปรับวิธีการวาจางจากรายวันเปนรายชั่วโมง รวมทั้ง

ยืดหยุนเรื่องระเบียบวินัยลงบางไมใหขัดกับนโยบายคุณภาพ เชน การใชแรงงานสัมพันธในการพูดคุย และทําความ
เขาใจกับพนักงานถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น 

4.2.9 การแกไขปญหาเขาออกของแรงงาน 
เพ่ิมคาจางและสวัสดิการ เพ่ิมแรงจูงใจ เชน มีวันหยุดโดยจายคาจาง สรางความมั่นใจใหกับแรงงาน   

ใหความชวยเหลือในยามคับขัน สนับสนุนในดานสภาพแวดลอมตางๆ ในการทํางานใหแกพนักงาน อาทิ          
ปรับสภาพแวดลอมการทํางาน มีระบบการสอนงาน ปฐมนิเทศ และระบบการใหคําแนะนําปรึกษาในการทํางาน  

4.2.10 การจูงใจใหแรงงานทํางานในภาคเกษตร 
ภาครัฐตองสงเสริมการเพ่ิมราคาผลผลิตเพ่ือจูงใจใหคนทํางานในภาคเกษตรและใหเกษตรกรอยูได 

จัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรใหแรงงานทํางานงายและสะดวกสบายขึ้น การจัดสวัสดิการอ่ืนๆ ควบคูไปกับการ
ปรับคาแรงใหมีความเหมาะสมกับคาครองชีพ เพ่ือใหเกษตรกรมีความมั่นคง มีเกียรติในสังคม และสงเสริม         
ใหเกษตรกรมีเครื่องจักรกลทางการเกษตรเปนของตนเอง  
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ที่ออกมาพรอมๆ กัน จึงตองมีการจางแรงงานประเภทรายวันเพ่ิมมากขึ้น ถามีการวางแผนการทํางานลวงหนาก็จะ
ไมมีปญหา เชน จัดสรรเวลาใหพนักงานสลับกันหยุด เปนตน  

สําหรับอุตสาหกรรมเกษตร ผูประกอบการเกษตรที่ เปนโรงงานแปรรูปสินคาเกษตร จะขาดแคลน
แรงงานมากในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน เนื่องจากชวงนั้นสินคาเกษตรออกพรอมกันหลายชนิด เชน 
ขาว มันสําปะหลัง ออย แรงงานที่อยูในภาคอุตสาหกรรมลางานหรือลาออกไปเก็บเกี่ยวผลผลิตของตนเอง แรงงาน
ในโรงงานตองทํางานลวงเวลาเพ่ิมขึ้นเพ่ือรักษากําลังการผลิตใหเปนไปตามแผน โดยใหแรงงานเคลื่อนยายไปทํา
กิจการเกษตรของตนเองและรับจางดวย ซึ่งตองทําในไรนาของตัวเองใหเสร็จกอนถึงจะมาทํางานโรงงาน จึงมีการใช
แรงงานแบบหมุนเวียนตลอด เนื่องจากโรงงานเปดตลอดทั้งปทําใหมีการจางงานเต็มเวลาไมมีชวงปดโรงงาน แตชวง 
Low Season แรงงานอาจไดรับคาลวงเวลานอยลง  

4.2.5 ผลกระทบของการเพิ่มข้ึนของอัตราคาจางขั้นต่ําตอเกษตรกรและผูประกอบการในภาคเกษตร  
1) การเพ่ิมอัตราคาจางขั้นต่ําก็มีผลกระทบทําใหแรงงานภาคเกษตรขาดแคลนเพราะเกษตรกรมีรายได

นอยไมสามารถจางแรงงานเพ่ิมข้ึนได  
2) ทําใหแรงงานยายจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพราะเห็นวาไดคาจางแรงงาน

สูงกวาและเปนงานประจํา ทําใหมีความตองการแรงงานในภาคการเกษตรสูงขึ้น 
3) ผลกระทบตอตนทุนการผลิตสูงขึ้น ผูประกอบการมีภาระคาใชจายเพ่ิมมากขึ้น มีการปรับตนทุนราคา

สินคา อาจขาดสภาพคลองในการบริหารงานและมีการเลิกจางในที่สุด สําหรับผลกระทบตอเกษตรกร แมรายไดจะ
เพ่ิมมากข้ึน แตสินคาอุปโภคและบริโภค รวมทั้งปจจัยการผลิตก็ปรับราคาเพ่ิมขึ้นดวย ทําใหการเพ่ิมคาจางแรงงาน
ไมไดทําใหชีวิตความเปนอยูดีข้ึนกวาเดิม 

4) แรงงานจากประเทศเพ่ือนบาน อาทิ ลาว พมา และกัมพูชาเรียกรองคาจางเพ่ิม ผูประกอบการ       
ไมสามารถขายผลิตภัณฑไดสูงขึ้น เพราะมีคูแขงจากประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศจีนที่มี
คาแรงถูกกวาแยงตลาดไป ทั้งนี้ภาคเอกชนมีการเตรียมการในการเพ่ิมขึ้นของอัตราคาแรงขั้นต่ําโดยการเตรียมการ
นําเครื่องจักรมาใชแทนแรงงานคนในแผนกท่ีสามารถทดแทนได โดยพนักงานที่มีทักษะจะไดรับการปรับคาจางขั้นต่ํา
โดยอัตโนมัติ ทั้งนีข้ึ้นอยูกับทักษะและประสบการณในการทํางาน 

5) ผูประกอบการเกษตรอาจตองมีการปลดคนงานเนื่องจากตนทุนการผลิตสูงขึ้นหรืออาจตองปดกิจการ
ในที่สุด เนื่องจากหาแรงงานมาทํางานไดยากเพราะไปทํางานในภาคอุตสาหกรรมที่สบายกวา  

4.2.6 ความตองการแรงงานในภาคเกษตร  
ความตองการแรงงานในภาคเกษตรเพ่ิมขึ้นแตคงไมมากเนื่องจากมีการลงทุนเพ่ือใชเครื่องจักรแทน

แรงงานคนเพ่ิมขึ้น ลดการใชแรงงานที่ไมมีฝมือและหันมาใชแรงงานมีทักษะมากขึ้นโดยเฉพาะชางวิชาชีพ (ปวช./
ปวส.) หรือยกระดับฝมือใหมีศักยภาพใหสูงขึ้น จึงคาดวาคงไมมีการขาดแคลนแรงงานดานนี้ อาจจะขาดแคลน
แรงงานบางในบางฤดูกาลเทานั้น และความตองการแรงงานยังขึ้นอยูกับราคาผลผลิตทางการเกษตรดวย เนื่องจาก
แรงงานไทยไมตองการทํางานหนักและตองการคาแรงสูง แตงานในภาคเกษตรตองทํางานในที่โลงแจงเปนสวนใหญ 
ทําใหมีการนําเครื่องจักรมาใชเพ่ิมขึ้น แตก็ยังขาดแคลนแรงงานคนเพราะเครื่องจักรกลการเกษตรมีนอยเมื่อ    
เทียบกับพ้ืนที่เพาะปลูกท้ังหมด  
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4.2.7 การเตรียมการสําหรับใหความชวยเหลือเกษตรกร ผูประกอบการในภาคเกษตรที่ขาดแคลนแรงงาน  
1) รัฐบาลไทยควรมีการพัฒนาแรงงานไทยจากแรงงานไมมีฝมือ และกึ่งมีฝมือใหเปนแรงงานมีฝมือหรือ

มีทักษะ  
2) นําเขาแรงงานไมมีฝมือจากประเทศเพ่ือนบานเพ่ือทดแทนแรงงานระดับลางที่ขาดแคลนและเขาออก

จากงานบอย เฉพาะในสวนที่ขาดนั้นควรมีการปรับปรุงกฎเกณฑขอปฏิบัติของการนําเขาแรงงานตางดาวของรัฐบาล
ไทยใหมีความสะดวก ลดขั้นตอนและคาใชจาย ซึ่งทุกภาคสวนตองรวมกันพัฒนาฝมือแรงงานใหเปนแรงงานที่มีฝมือ
จะไดใชเครื่องทุนแรงและเครื่องจักรเปน เพ่ือลดการใชแรงงานคนและสรางผลผลิตไดมากขึ้น 

3) ควรมีนโยบายในการลดการใชแรงงาน เชน การสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีมาใชทดแทนแรงงาน 
การพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตรใหมีราคาถูกลง การปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการพ้ืนที่ในการทํา
การเกษตรและผลผลิตตอไรใหเพ่ิมขึ้น การใหความรูในการพัฒนาที่ดินใหมีความสมบูรณ การปรับคาจางแรงงาน  
ใหสูงขึ้นและรับสมัครแรงงานใหมอยูเรื่อยๆ  

4.2.8 การแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรของเกษตรกร ผูประกอบการในภาคเกษตร 
1) ควรมีการประสานงานกันระหวางภาครัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงเกษตรและสหกรณในการปลูกจิตสํานึกและสรางบุคลากรภาคเกษตร         
การบริหารจัดการแรงงานรวมถึงการยายถิ่นฐานของเกษตรกร ปจจุบันยังไมมีการบูรณาการรวมกันเทาท่ีควร 

2) ควรใชวิธีการลดการใชพ้ืนที่ทําการเกษตร ปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกใหใชแรงงานลดลงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตโดยใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรเขามาชวย  

3) จัดสวัสดิการ การเพ่ิมคาจางแรงงานตามอัตราคาจางแรงขั้นต่ําเพ่ือจูงใจแรงงานใหทํางาน           
ในภาคเกษตร  

4) ฝกอบรมแรงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานตางดาวใหมีฝมือมากขึ้น   
5) การใหแรงงานที่มีอยูทํางานลวงเวลาเพ่ิมข้ึน การปรับวิธีการวาจางจากรายวันเปนรายชั่วโมง รวมทั้ง

ยืดหยุนเรื่องระเบียบวินัยลงบางไมใหขัดกับนโยบายคุณภาพ เชน การใชแรงงานสัมพันธในการพูดคุย และทําความ
เขาใจกับพนักงานถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น 

4.2.9 การแกไขปญหาเขาออกของแรงงาน 
เพ่ิมคาจางและสวัสดิการ เพ่ิมแรงจูงใจ เชน มีวันหยุดโดยจายคาจาง สรางความมั่นใจใหกับแรงงาน   

ใหความชวยเหลือในยามคับขัน สนับสนุนในดานสภาพแวดลอมตางๆ ในการทํางานใหแกพนักงาน อาทิ          
ปรับสภาพแวดลอมการทํางาน มีระบบการสอนงาน ปฐมนิเทศ และระบบการใหคําแนะนําปรึกษาในการทํางาน  

4.2.10 การจูงใจใหแรงงานทํางานในภาคเกษตร 
ภาครัฐตองสงเสริมการเพ่ิมราคาผลผลิตเพ่ือจูงใจใหคนทํางานในภาคเกษตรและใหเกษตรกรอยูได 

จัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรใหแรงงานทํางานงายและสะดวกสบายขึ้น การจัดสวัสดิการอ่ืนๆ ควบคูไปกับการ
ปรับคาแรงใหมีความเหมาะสมกับคาครองชีพ เพ่ือใหเกษตรกรมีความมั่นคง มีเกียรติในสังคม และสงเสริม         
ใหเกษตรกรมีเครื่องจักรกลทางการเกษตรเปนของตนเอง  

 



การศึกษาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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4.2.11 การปฏิรูปการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
ระบบการศึกษาในปจจุบันไมไดสรางแรงจูงใจใหคนมาทําเกษตร จึงควรมีกองทุนใหสําหรับผูจบทาง

การเกษตร โดยสนับสนุนใหผูเรียนประกอบอาชีพ “นักธุรกิจการเกษตร” โดยการใหเยาวชนเรียนรูอยางลึกซึ้ง     
ถึงการเปนเกษตรกรสมัยใหม ใชภูมิปญญาจากบรรพบุรุษและการเกษตรแผนใหมควบคูกันไป มีการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือทําการเกษตรระบบใหมโดยการปรับปรุงระบบการผลิต การสนับสนุนใหมีการประกอบอาชีพการเกษตร   
ที่เหมาะสม สอดคลองกับวิถีชีวิตและแนวคิดของนักศึกษา รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณใชในการพัฒนาทักษะ   
ดานเกษตรอยางเพียงพอกอนทําอาชีพการเกษตร 

ระบบการศึกษาตองมีการวางแผนการทําการเกษตรตั้งแตเริ่มเขาเรียนเพ่ือจบออกมาทําการเกษตร  
ได มีระบบการเรียนการสอนที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงและใหความรูในการเพ่ิมผลผลิตที่มีคุณภาพและผลผลิต
เพ่ิมขึ้น ถามีการปฏิรูปการศึกษาโดยฉพาะระบบอาชีวศึกษาและการเกษตร ควรปฏิรูปการเรียนการสอนใหมี
คุณภาพ ซึ่งจะตองวัดประสิทธิภาพการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ เนนการเรียนโดยการลงมือปฎิบัติจริง เพราะ
บริษัทเอกชนขนาดใหญมีการลงทุนดานเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมมากขึ้น และมีความตองการแรงงานอาชีวศึกษา
มากขึ้น 

4.2.12 การใชเทคโนโลยี เครื่องจักรกลทางการเกษตรแทนแรงงานคนในภาคเกษตร 
การนําเขาเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาทดแทนการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรปจจุบันรัฐบาล 

จะใหความสําคัญเฉพาะกับเครื่องจักรขนาดใหญที่ ใชในภาคอุตสาหกรรมเทานั้น จึงควรใหความสําคัญ              
กับเครื่องจักรกลทางการเกษตรขนาดเล็กที่ใชในธุรกิจภาคการเกษตร เพ่ือแกไขการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะในภาค
เกษตร โดยรัฐบาลควรใหการสนับสนุนการนําเขาเครื่องจักรกลทางการเกษตรขนาดเล็กเพ่ือใชในการเกษตรดวย 
ปจจุบันการใชเทคโนโลยีแทนแรงงานคนในภาคการเกษตร สามารถที่จะดําเนินการในบางพ้ืนที่และบางกิจกรรม
เทานั้น 

นอกจากนี้ ควรอบรมใหความรูในการทํางานดานการเกษตรโดยการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตร
ทดแทนแรงงานคน เนื่องจากเกษตรกรไมสามารถใชเทคโนโลยีไดเพราะไมมีเงินทุน ขาดความรูในการนําเทคโนโลยี
มาใช และสามารถใชไดในบางพ้ืนที่ การใชเทคโนโลยีแทนแรงงานคนไมเหมาะสมกับเกษตรกรที่มีที่นาต่ํากวา 15 ไร 
ขณะที่เกษตรกรสวนใหญมีไรนาขนาดเล็กนอยกวา 10 ไรจึงยังคงตองใชแรงงานคนอยู 

หนวยงานที่เกี่ยวของควรสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่มีราคาไมแพง ผลิตไดภายในประเทศ 
ซอมแซมไดงายและเหมาะสมกับพืชชนิดตางๆ ควรมีการสนับสนุนงานพัฒนาวิจัยทางการเกษตรแตในชวงเริ่มตน
ของการวิจัยมักมีปญหา 2 เรื่อง คือ การขาดตนแบบงานวิจัยสูการปฎิบัติจริง และ ตนทุนระยะเริ่มตนสูง รัฐจึงควร
สนับสนุนดานตนทุนในการวิจัยและการผลิตเครื่องจักรกลทางการเกษตร 

4.2.13 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อแกปญหาที่เกี่ยวกับการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร 
1) ควรมีการสงเสริมใหเกษตรกรมีรายไดจากการทําการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น โดยการลดคาใชจายและ

เพ่ิมผลผลิต สงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคา เพราะจะทําใหคนที่ทํางานภาคอุตสาหกรรม
กลับมาทําการเกษตรเพิ่มขึ้น 
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2) ควรมีการปลูกฝงคานิยมของเกษตรกรใหรักบานเกิด รักการเกษตร ใหอยูอยางพอเพียง  
3) การเพิ่มสวัสดิการ ปรับอัตราคาจางข้ันต่ํา ทั้งนี้รัฐบาลควรที่จะสอบถามขอมูลกับภาคเอกชนในการ

กําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําโดยพิจารณาถึงคาครองชีพของประชาชนเปนหลัก 
4) ฝกทักษะคนใหสามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือทําใหแรงงานมีคาตอบแทนเพ่ิมขึ้น  
5) การลดหยอนภาษีใหแกผูประกอบการที่ตองรับภาระคาจางแรงงานที่สูงขึ้น 
6) ภาครัฐใหการสนับสนุนการลงทุนของเกษตรกรใหหันมาใชเครื่องจักรกลการเกษตรมากข้ึน  

4.2.14 ขอเสนอแนะเพื่อแกปญหาการเขาออกของแรงงาน  
1) ขอความรวมมือจากภาครัฐในการพัฒนาฝมือแรงงานเพ่ือหาความถนัด สงเสริมใหแรงงานคนหา

ความสามารถของตนเองอยางชัดเจน การเขาออกก็จะนอยลง  
2) การสนับสนุนระบบใหความรู ปรับทัศนคติทั้งนายจาง ลูกจางในดานการชวยเหลือการปรับตัวของ

พนักงานใหม เชน Generation Cap Menitoring การCoaching ที่ด ี 
3) มีสวัสดิการในโรงงาน เชน ที่พักฟรี มีรถรับสง อาหารกลางวัน เปนตน 
4) มีการนําเครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงานคน ซึ่งเปนการยกระดับแรงงานสูแรงงานฝมือ 

 
4.3 ภาครัฐ 

4.3.1 อุปสงคและอุปทานของแรงงานในตลาดแรงงานภาคเกษตร 
อุปสงคแรงงานภาคเกษตร อุปสงคแรงงานในภาคเกษตรมีลักษณะเปนบวก คือ เมื่ออัตราคาจางหรือ

รายไดจากการทําการเกษตรหรือราคาสินคาเกษตรเพ่ิมมากขึ้นก็จะมีความตองการแรงงานเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งในปจจุบัน
สินคาเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน ขาวหอมมะลิ ออยโรงงาน ยางพารา มันสําปะหลัง และปาลมน้ํามัน 
มีแนวโนมที่ราคาดีขึ้น ทําใหประชาชนหันมาสนใจประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจดานการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น แต
สวนใหญเปนธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจครอบครัวทําใหมีแรงงานใชในการผลิตไมเพียงพอ ผูประกอบการในภาค
การเกษตร เชน โรงสีขาว โรงงานรับซื้อมันสําปะหลัง จึงมีความตองการแรงงานมากขึ้น นอกจากนี้ปญหาการ    
ขาดแคลนแรงงานยังขึ้นอยูกับปจจัยฤดูกาล เชน ในฤดูกาลเพาะปลูก และเก็บเกี่ยวจะมีความตองการแรงงานมาก
ทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

อุปทานแรงงานภาคเกษตร จํานวนแรงงานที่พรอมทํางานภาคเกษตรกรรม ในปจจุบันมีจํานวนลดลง
มากจนเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากประชากรรุนใหมมีการศึกษามากขึ้น มีคานิยมไมอยากทํางาน 
ภาคเกษตรเพราะเปนงานที่หนัก สกปรก และลําบาก ประกอบกับนโยบายการปรับคาจาง 300 บาทของรัฐบาล   
ชุดปจจุบัน ทําใหแรงงานที่มีอายุ 35-50 ปซึ่งอยูในภาคเกษตรสวนใหญเคลื่อนยายเขาสูภาคอุตสาหกรรมและ
บริการมากขึ้น อีกทั้งการลดลงของอุปทานแรงงานจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศไทยที่เขาสูวัย
ผูสูงอายุมากขึ้น ทําใหแรงงานภาคเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนใหญอยูในวัยกลางคนซึ่งมีอายุ 50 ปขึ้นไป 
สงผลใหอุปสงคแรงงานในภาคเกษตรมีมาก ในขณะที่อุปทานแรงงานมีนอยไมพอเพียงกับความตองการแรงงาน   
ทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร จึงตองใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรเขามาทดแทนสงผลให
เกษตรกรตองลงทุนสูงขึ้น แตมีขอสังเกตที่สําคัญ คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงหาแรงงานไทยทั้งในพ้ืนที่และ
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2) ควรมีการปลูกฝงคานิยมของเกษตรกรใหรักบานเกิด รักการเกษตร ใหอยูอยางพอเพียง  
3) การเพิ่มสวัสดิการ ปรับอัตราคาจางข้ันต่ํา ทั้งนี้รัฐบาลควรที่จะสอบถามขอมูลกับภาคเอกชนในการ

กําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําโดยพิจารณาถึงคาครองชีพของประชาชนเปนหลัก 
4) ฝกทักษะคนใหสามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือทําใหแรงงานมีคาตอบแทนเพ่ิมขึ้น  
5) การลดหยอนภาษีใหแกผูประกอบการที่ตองรับภาระคาจางแรงงานที่สูงขึ้น 
6) ภาครัฐใหการสนับสนุนการลงทุนของเกษตรกรใหหันมาใชเครื่องจักรกลการเกษตรมากข้ึน  

4.2.14 ขอเสนอแนะเพื่อแกปญหาการเขาออกของแรงงาน  
1) ขอความรวมมือจากภาครัฐในการพัฒนาฝมือแรงงานเพ่ือหาความถนัด สงเสริมใหแรงงานคนหา

ความสามารถของตนเองอยางชัดเจน การเขาออกก็จะนอยลง  
2) การสนับสนุนระบบใหความรู ปรับทัศนคติทั้งนายจาง ลูกจางในดานการชวยเหลือการปรับตัวของ

พนักงานใหม เชน Generation Cap Menitoring การCoaching ที่ด ี 
3) มีสวัสดิการในโรงงาน เชน ที่พักฟรี มีรถรับสง อาหารกลางวัน เปนตน 
4) มีการนําเครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงานคน ซึ่งเปนการยกระดับแรงงานสูแรงงานฝมือ 

 
4.3 ภาครัฐ 

4.3.1 อุปสงคและอุปทานของแรงงานในตลาดแรงงานภาคเกษตร 
อุปสงคแรงงานภาคเกษตร อุปสงคแรงงานในภาคเกษตรมีลักษณะเปนบวก คือ เมื่ออัตราคาจางหรือ

รายไดจากการทําการเกษตรหรือราคาสินคาเกษตรเพ่ิมมากขึ้นก็จะมีความตองการแรงงานเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งในปจจุบัน
สินคาเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน ขาวหอมมะลิ ออยโรงงาน ยางพารา มันสําปะหลัง และปาลมน้ํามัน 
มีแนวโนมที่ราคาดีขึ้น ทําใหประชาชนหันมาสนใจประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจดานการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น แต
สวนใหญเปนธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจครอบครัวทําใหมีแรงงานใชในการผลิตไมเพียงพอ ผูประกอบการในภาค
การเกษตร เชน โรงสีขาว โรงงานรับซื้อมันสําปะหลัง จึงมีความตองการแรงงานมากขึ้น นอกจากนี้ปญหาการ    
ขาดแคลนแรงงานยังขึ้นอยูกับปจจัยฤดูกาล เชน ในฤดูกาลเพาะปลูก และเก็บเกี่ยวจะมีความตองการแรงงานมาก
ทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

อุปทานแรงงานภาคเกษตร จํานวนแรงงานที่พรอมทํางานภาคเกษตรกรรม ในปจจุบันมีจํานวนลดลง
มากจนเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากประชากรรุนใหมมีการศึกษามากขึ้น มีคานิยมไมอยากทํางาน 
ภาคเกษตรเพราะเปนงานที่หนัก สกปรก และลําบาก ประกอบกับนโยบายการปรับคาจาง 300 บาทของรัฐบาล   
ชุดปจจุบัน ทําใหแรงงานที่มีอายุ 35-50 ปซึ่งอยูในภาคเกษตรสวนใหญเคลื่อนยายเขาสูภาคอุตสาหกรรมและ
บริการมากขึ้น อีกทั้งการลดลงของอุปทานแรงงานจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศไทยที่เขาสูวัย
ผูสูงอายุมากขึ้น ทําใหแรงงานภาคเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนใหญอยูในวัยกลางคนซึ่งมีอายุ 50 ปขึ้นไป 
สงผลใหอุปสงคแรงงานในภาคเกษตรมีมาก ในขณะที่อุปทานแรงงานมีนอยไมพอเพียงกับความตองการแรงงาน   
ทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร จึงตองใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรเขามาทดแทนสงผลให
เกษตรกรตองลงทุนสูงขึ้น แตมีขอสังเกตที่สําคัญ คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงหาแรงงานไทยทั้งในพ้ืนที่และ
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ตางพ้ืนที่มารับจางทํางานได มีการใชแรงงานตางดาวนอยมากเพราะคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญซึ่งมีอายุ
อยูในวัยกลางคนไมตองการทิ้งถ่ินฐานไปขายแรงงานตางถ่ิน 

สรุปขอเท็จจริงเกี่ยวกับอุปสงคและอุปทานแรงงานภาคเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แมวาจะมี
อุปสงคมากกวาอุปทานแรงงาน แตก็เปนบางชวงคือ จะขาดแคลนแรงงานในชวงฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว   
ทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรจะมีความตองการแรงงานมาก โดยเกษตรกรสวนใหญมักจะใชแรงงาน
ภายในครอบครัวเปนหลักและใชแรงงานในพ้ืนที่ดวย แตถาหาแรงงานในพ้ืนที่ไมไดก็ตองจางแรงงานจากตางพ้ืนที่ 
นอกจากนี้ งานในภาคเกษตรในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝนเปนหลัก ปจจุบัน
สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป ฝนทิ้งชวง สภาพดินมีความแหงแลง จึงทําใหแรงงานอพยพไปทํางานตางพ้ืนที่ 

4.3.2 ปญหาการขาดแคลนแรงงาน 
1) สาเหตุปญหาการขาดแคลนแรงงาน 

1.1) เปนการขาดแคลนแรงงานตามฤดูกาล สาเหตุที่ขาดแคลนเนื่องจากภาคเกษตรมีความตองการ
แรงงานมากในชวงฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว เชน การเก็บเกี่ยวจะทําพรอมๆ กันทําใหแรงงานที่มีในภาค
เกษตรมีจํานวนไมเพียงพอกับความตองการ 

1.2) มีการขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเกษตรโดยเฉพาะแรงงานไรฝมือ 
อาทิ พนักงานฝายผลิต คนงานทั่วไป และกรรมกร สาเหตุที่ขาดแคลนเพราะมีการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ สวน
แรงงานภาคเกษตรความตองการแรงงานจะขยายตัวตามการเพ่ิมของการบริโภคสินคาเกษตรที่มีการขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง สงผลใหเกิดการขาดแคลนแรงงาน    

1.3) ความไมสอดคลองในเรื่องของทักษะและประสบการณของแรงงานไมตรงกับความตองการของ
ตลาด โดยเฉพาะแรงงานชางระดับอาชีวศึกษา ในขณะคนรุนใหมสวนใหญนิยมศึกษาในระดับอุดมศึกษา คนวัย
ทํางานที่เปนหนุมสาว (อายุ 18-35 ป) สวนใหญอยูในโรงงานภาคอุตสาหกรรมหรือไปทํางานในเมืองใหญ รวมทั้ง 
ไปทํางานตางประเทศ ทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงานในพ้ืนที่ เนื่องจากการจางงานในภาคเกษตรเปนแบบระยะสั้น 
ตามฤดูกาล 

2) แนวทางการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงาน ควรมีการสรางแรงจูงใจในการทําการเกษตร อาทิ  
เพ่ิมคาแรง ดูแลราคาผลผลิตทางการเกษตรใหมีราคาสูงขึ้น นอกจากนี้หากเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 
พ.ศ. 2558 คาดวาแรงงานตางดาวจากประเทศเพ่ือนบานจะเขามาทดแทนการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร
ของไทยในอนาคต เพราะไดคาแรงที่สูงกวาประเทศเพ่ือนบาน 

สรุปไดวา ภาคเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานในชวงฤดู
เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต ไมไดมีการขาดแคลนตลอดทั้งป เนื่องจากมีการเคลื่อนยายแรงงานภาคเกษตรเขาสู
เมืองใหญๆ ตลอดจนคานิยมของสังคมตองการใหบุตรหลานเรียนในระดับอุดมศึกษาแลวทํางานราชการหรือ
บริษัทเอกชน ทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงานประเภทใชทักษะ กึ่งฝมือ และไรฝมือ เชน แรงงานกรีดยางพารา ทั้งนี้
ภาคเกษตรมีความตองการแรงงานชายและหญิงในชวงอายุ 18-30 ปสูง แตขาดแคลนแรงงานในชวงอายุดังกลาว
เพราะมีการอพยพเขาสูภาคอุตสาหกรรมซ่ึงมีคาจางและสวัสดิการที่ดีกวาการทํางานในภาคการเกษตร อีกทั้งยังมี
การขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับภาคเกษตร เชน โรงสีขาว โรงงานแปรรูปมันสําปะหลัง เปนตน  
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4.3.3 ปญหาการเขาออกของแรงงาน  
1) สาเหตุของปญหาการเขาออกของแรงงาน 

ในภาคเกษตร อาทิ กิจการอุตสาหกรรมเกษตร เชน แปรรูปมันสําปะหลัง ยางพารา ฯลฯ จะมี
ปญหาการเขาออกแรงงาน โดยเฉพาะในชวงที่รัฐมีการสนับสนุนราคาสินคาเกษตร เชน การประกันราคาพืชผลทาง
การเกษตร การรับจํานําขาว เปนตน สงผลใหสินคาเกษตรมีราคาสูงขึ้น แรงงานสวนหนึ่งจะยายงานออกจากภาค
การผลิตอ่ืนๆ เขาสูภาคการเกษตร หากราคาสินคาเกษตรตกต่ําก็จะมีการยายแรงงานกลับเขาสูภาคการผลิตอ่ืนๆ 
เกิดการขาดแคลนแรงงานเปนชวงๆ โดยพบวาอัตราการเขาออกของแรงงานในระดับลางจะมีมากกวาแรงงานฝมือ 
สวนใหญจะเปนแรงงานที่อยูในสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก และมีลักษณะงานที่เปนงานหนัก รายไดนอย    
หากคาจางแรงงานเพ่ิมขึ้นผูประกอบการเกษตรก็จะลดการจางแรงงานลง แตหากผูประกอบการเกษตรมีคุณธรรม 
มีน้ําใจในการจัดสวัสดิการตางๆ ที่ตรงตามความตองการของแรงงาน มีการเพ่ิมอัตราคาจางตามประสบการณและ
ทักษะของแรงงานตามระยะเวลาที่กําหนดไวก็จะสามารถลดปญหาการเขาออกงานลงไดระดับหนึ่ง   

สําหรับแรงงานภาคเกษตรที่เกษตรกรจางจะเปนการจางงานระยะสั้น ไมมีปญหาเรื่องเขาออกงาน 
การเขาออกของแรงงานภาคการเกษตรจะอยูในชวงฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวในชวงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม   
ซึ่งเปนชวงระยะเวลาสั้นๆ เชน การทํานา การปลูกมันสําปะหลัง การทําไรขาวโพด การทําสวนผัก เปนตน การทํา
การเกษตรในรูปแบบนี้จะไมมีปญหาการเขาออกของแรงงาน สวนการทําการเกษตรที่ตอง ใชระยะเวลานาน เชน 
การทําสวนยางพารา สวนปาลมน้ํามัน การทําสวนผลไมตางๆ นั้นแรงงานในภาคการเกษตรส วนนี้จะมีการเขาออก
บางขึ้นอยูกับสภาพการจางงานของนายจางและสภาพการทํางาน ซึ่งการเขาออกของแรงงานในสวนนี้จะทําใหเกิด
ปญหาการหาแรงงานมาทดแทนไดยาก เพราะเปนแรงงานที่มีความรู มีทักษะและความเขาใจงานที่ทําซึ่งเปน
แรงงานมีฝมือในการทํางาน เมื่อถึงฤดูกาลทํานาจะพบวาแรงงานที่ไปทํางานในเมืองใหญจะกลับมาชวยครอบครัว  
ที่อยูในชนบททํานา   

สรุปไดวา ปญหาการเขาออกงานของแรงงานภาคเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวม
มีปญหานอย เนื่องจากเปนการเขาออกตามฤดูกาล อาทิ ฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว ในชวงเวลาดังกลาว
พนักงานในภาคอุตสาหกรรมจะมีการลาออกเปนจํานวนมากเพ่ือไปทํางานในภาคการเกษตร หากผูประกอบการ    
ไมอนุญาตใหพนักงานลางานไดก็จะลาออกจากงาน แตหลังจากหมดฤดูกาลการผลิตในภาคการเกษตรแลวพนักงาน
ก็จะกลับเขามาทํางานในภาคอุตสาหกรรมใหม ทําใหเกิดการเขาออกของแรงงานทั้งดานเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร ในชวงฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวจะมีการเขาออกของแรงงานจากภาคอุตสาหกรรมสูภาคการเกษตร 
เนื่องจากภาคการเกษตรใหคาจางที่สูงกวา (300-350 บาทตอวันตอคน และอาหารกลางวันหนึ่งมื้อ) ทําใหเกิดการ
ขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม  

2) แนวทางแกไขปญหาการเขาออกของแรงงาน 
ปญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรนั้น ผูประกอบการและเกษตรกรจะอาศัยการนําเครื่องจักรกล

ทางการเกษตรเขามาใชในภาคการผลิต นอกจากนี้จะใชการจางแรงงานภายในหมูบานมาชวยในการผลิต ดังนั้น 
หากมีการสรางแรงจูงใจในการทําการเกษตร อาทิ คาแรง หรือราคาผลผลิตมีราคาสูงขึ้น แรงงานก็จะเคลื่อนยาย
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จากภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการกลับมาสูภาคการเกษตรมากขึ้น  สําหรับผูประกอบการจะหาวิธีการจัดการ
กําลังคนในชวงเวลาดังกลาวใหสอดคลองกับกําลังการผลิต เชน สลับกันลาไปทําการเกษตร 

4.3.4 ปจจัยฤดูกาลที่กระทบตออุปสงคและอุปทานของแรงงาน 
ความไมสมดุลของอุปสงคและอุปทานแรงงานสงผลกระทบตอเกษตรกรและผูประกอบการเกษตร ดังนี้ 
1) ขาดแคลนแรงงานในดานการผลิต อุปสงคจะมากกวาอุปทานแรงงาน เนื่องจากชวงฤดูหลังการ

เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวแรงงานภาคเกษตรจะเคลื่อนยายจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรม แตในชวงเพาะปลูก
หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตจะมีความตองการแรงงานเปนจํานวนมาก จึงมีการจางแรงงานจากจังหวัดอ่ืนหรือตางพ้ืนที่ 
รวมทั้งแรงงานตางดาวมารับเหมาเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต จากความตองการแรงงานที่มีมากในบางชวงนั้น 
ทําใหแรงงานขึ้นคาจางแรงงานและทําใหมีการแยงแรงงานกัน เกษตรกรตางก็เสนอคาแรงที่สูงกวาในการจาง
แรงงานมาใชในการเก็บเก่ียวผลผลิตของตน เพราะหากเก็บเก่ียวชาผลผลิตจะเสียหาย 

2) การวางงานและการทํางานต่ํากวาระดับในชวงนอกฤดูกาลทํานา อุปสงคจะนอยกวาอุปทาน หรือ
อุปทานแรงงานจะมากกวาอุปสงค ทําใหมีผูวางงานและรอฤดูกาลหลังเวลาการทํานา นอกจากนี้ภัยธรรมชาติ เชน 
ฝนแลง น้ําทวม ทําใหแรงงานในภาคเกษตรขาดรายได มีผลกระทบตออุปสงคและอุปทานของแรงงาน เนื่องจาก
สภาพสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่สงผลใหเกิดการอพยพเคลื่อนยายแรงงานไปทํางานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ   
ที่แรงงานภาคเกษตรมีความถนัดนอยกวาการทํางานในภาคเกษตรซึ่งเปนการทํางานต่ํา กวาระดับความรู
ความสามารถของแรงงานภาคเกษตร สวนแรงงานภาคเกษตรที่อยูในวัยกลางคนและผูสูงอายุที่เคลื่อนยายออกไป
หางานทํานอกภาคเกษตรไมไดก็จะวางงาน 

3) กําลังการผลิตลดลงในงานภาคเกษตร โดยลดลงเปนชวงๆ ถาฤดูแลงก็เขาไปหางานทําในเมืองหรือ
กรุงเทพฯ พอถึงฤดูฝนก็จะกลับมาทํางานในภาคเกษตร สภาพพ้ืนที่ทั่วไปของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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เพาะปลูกไดมากขึ้น สวนอุปทานนั้นฤดูกาลก็มีผลกระทบเชนกัน เชน กรณีฝนแลง ก็ไมมีความตองการแรงงานเพ่ิม 
โดยนอกชวงฤดูฝนอุปสงคและอุปทานแรงงานภาคการเกษตรจะเปลี่ยนไปในพ้ืนที่ที่ทําการเกษตรที่ตองอาศัยแหลงน้ํา
ธรรมชาติ สวนในพ้ืนที่ที่ไมอาศัยน้ําจากธรรมชาติอาจมีพ้ืนที่ที่มีการชลประทานที่ดีในพ้ืนที่ดังกลาวฤดูกาลจะไมมี
ผลกระทบตออุปสงคและอุปทานของแรงงานภาคการเกษตร 

สรุปไดวา ปจจัยฤดูกาลมีผลกระทบในการทําการเกษตรที่ตองพ่ึงพาธรรมชาติโดยเฉพาะในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ระบบการชลประทานยังมีไมทั่วถึง โดยเกษตรกรจะเริ่มดําเนินการผลิตเมื่อฝนตกหรือมีน้ํา
เพียงพอ ซึ่งเปนชวงที่ตองการแรงงานจํานวนมาก แรงงานสวนมากจะออกจากงานในชวงฤดูฝนเพ่ือกลับไปทํานา 
ทําใหนายจาง/สถานประกอบการขาดแคลนแรงงานไรฝมือหรือแรงงานฝายผลิตในชวงนั้น โดยมีระยะเวลาประมาณ 
2-3 เดือน แตในทางกลับกันหากฝนไมตกตามฤดูกาล แรงงานก็ไมเคลื่อนยายออกจากงาน แตก็มีบางสวน
เคลื่อนยายกลับสูภาคเกษตรถือเปนการพักผอนจากการทํางานในระบบหรือในภาคอุตสาหกรรม ทําใหเกิดการ  
ขาดแคลนแรงงานภาคอุตสาหกรรมในฤดูทํานา 

4.3.5 ผลกระทบของการเพิ่มข้ึนของอัตราคาจางขั้นต่ําทีมี่ตอเกษตรกรและผูประกอบการในภาคเกษตร  
การเพ่ิมข้ึนของอัตราคาจางขั้นต่ํามีผลกระทบตอเกษตรกรและผูประกอบในภาคเกษตร ดังนี้ 
1) ตนทุนการผลิตเพ่ิมขึ้นจากปจจัยการผลิต คือ มีคาใชจายดานแรงงานเพ่ิมสูงขึ้น เชน คาจางดํานา 

คาจางเก็บเกี่ยว และคาจางอ่ืนๆ ในขณะที่จําหนายผลผลิตไดราคาเดิมหรือลดลง ยกเวนขาวที่รัฐบาลมีการรับจํานํา  
2) ขาดแคลนแรงงานทําการเกษตรในทองถิ่น เพราะแรงงานภาคเกษตรบางคนเคลื่อนยายไปทํางาน

ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการตางๆ ซึ่งมีอัตราคาจางที่เทากันหรือมากกวา แตทํางานสบายกวา จึงทําใหมี
แรงงานรับจางทํางานในภาคเกษตรนอยลง กําลังการผลิตลดลง ขาดแคลนแรงงานในบางกิจการที่ยังไมสามารถ    
นําเครื่องจักรมาทดแทนแรงงานได 

3) ผูทําการเกษตรลดลง เพราะแรงงานหายากและคนมีเงินมากจายคาแรงใหแรงงานไดมากกวา
แรงงานก็จะไปทําใหกอน คนมีเงินนอยก็ตองรอจนกวาคนอ่ืนจะใชแรงงานเสร็จ ทําใหผลผลิตเสียหาย ตนทุนเพ่ิมขึ้น 
บางรายตองลดพ้ืนที่ทําการเกษตร รวมทั้งแรงงานภาคเกษตรที่ยังคงทํางานในภาคเกษตรอยู จะเรียกรองสวัสดิการ
เพ่ิม อาทิ อาหารและน้ําดื่ม ทําใหมีผูทําการเกษตรลดลงเพราะไมมีเงินจัดหาสวัสดิการตางๆ ใหแกแรงงานภาค
เกษตร 

4) เกษตรกรตองมีภาระคาใชจายเพ่ิมขึ้นเนื่องจากราคาสินคาอุปโภคและบริโภคสินคามีการปรับตัว
สูงขึ้น 

5) วิสาหกิจชุมชนดานการเกษตร แปรรูปกิจการเกษตร OTOP และผูประกอบการในภาคเกษตร       
มีตนทุนเพ่ิมข้ึนทําใหตองเลิกกิจการเพราะประสบภาวะขาดทุน 

6) ผูประกอบการมีการใชแรงงานตางดาว (พมา ลาว กัมพูชา) และประเทศในอาเซียน เชน เวียตนาม 
หรืออินโดนีเซีย เขามาทํางานแทนแรงงานไทยและทําใหเกษตรกรบางสวนตองใชเครื่องจักรกลทางการเกษตร
ทดแทนแรงงาน 

สําหรับเกษตรกรที่ไมไดรับผลกระทบสวนใหญใชวิธีการจางแรงงานแบบจางเหมาเปนไร การขึ้นคาแรง
ขั้นต่ําจึงมีผลกระทบแตไมมากนักในเกษตรกรกลุมนี้ โดยแนวทางแกไขปญหาจากผลกระทบดังกลาวนั้น เกษตรกร
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ไดแกไขปญหาโดยการลดพ้ืนที่การผลิตการเกษตรลง ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต เชน การทําการเกษตรที่ไมตอง       
ใชแรงงานมาก สวนผูประกอบการเกษตรใชวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานภาคเกษตร และใชเครื่องจักรกล     
ทางการเกษตรแทนแรงงานคน 

4.3.6 ความตองการแรงงานในภาคเกษตร 
ปจจุบันความตองการแรงงานในภาคเกษตรมีเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีการขยายตัวของภาคเกษตรจากการ   

ที่ราคาสินคาเกษตรหลายชนิดดีขึ้นและมีระบบการจํานําผลผลิตของภาครัฐ ซึ่งความตองการแรงงานจะเพ่ิมขึ้น  
ตามฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวของแตละประเภทสินคา เชน ขาว ยางพารา มันสําปะหลัง ออย ฯลฯ ประกอบกับ
แรงงานในภาคเกษตรลดลงเพราะไปทํางานตางถิ่น ตางประเทศ สําหรับแนวโนมความตองการแรงงานในอนาคต 
คาดวาจะคงที่เนื่องจากมีการนําเทคโนโลยีมาใชมากขึ้น เชน การเปลี่ยนวิธีการทํานาแบบปกดําเปนการทํานาหวาน
หรือนาโยนซึ่งใชแรงงานคนนอยลง การจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือที่ทันสมัยมาใชทดแทนแรงงานคนมากขึ้น         
แตแรงงานที่ใชเฉพาะทางหรือแรงงานที่มีทักษะยังมีจํานวนไมเพียงพอกับความตองการ อาทิ แรงงานกรีดยาง     
ซึ่งแรงงานเหลานี้ตองมีการฝกอบรมหรือฝกทักษะเปนพิเศษ อีกท้ังแรงงานไทยไมนิยมทํางานต่ํากวาระดับการศึกษา
หรืองานที่ใชแรงงาน สงผลใหเกิดการขาดแคลนแรงงาน ประกอบกับแรงงานในภาคการเกษตรมีจํานวนผูสูงอายุ 
เพ่ิมมากขึ้นทํางานหนักไมไหว ซึ่งความตองการแรงงานในภาคเกษตรขึ้นอยูกับการปลูกพืชแตละชนิด โดยพืช    
บางชนิดใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรแทนแรงงานคนไมได เชน ยางพารา พริก หอม กระเทียม ความตองการ
แรงงานยังคงมีมาก มีการจางแรงงานโดยใหคาจางสูง สวนการปลูกขาวซึ่งใชเครื่องจักรกลทางการเกษตร        
แทนแรงงานคนไดก็จะทําใหความตองการแรงงานมีแนวโนมลดลง 

สรุปแนวโนมความตองการแรงงานภาคการเกษตร แบงเปนความตองการใน 2 สวน 
สวนที่ 1 แรงงานในภาคการเกษตรที่มีความรู มีทักษะและความเขาใจในการทําการเกษตรอยางแทจริง 

มีความรูและความสามารถในการจัดการและการบริหาร สามารถปรับปรุงและบํารุงพ้ืนที่ที่ใชในการทําการเกษตร
เพ่ือนําไปสูการผลิตสินคาทางการเกษตรที่มีคุณภาพ สามารถแขงขันในตลาดโลกได ซึ่งแรงงานในสวนนี้มีแนวโนม
ลดลงและคาดวาจะขาดแคลนแรงงานในลักษณะนี้มากขึ้น 

สวนที่ 2 แรงงานในภาคการเกษตรที่เปนแรงงานจางทั่วไปนั้น มีแนวโนมไมลดลงและคาดวาแรงงาน  
ในสวนนี้ยังสามารถหาแรงงานรับจางไดทั่วไป การเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558 หากมีการ
เคลื่อนยายแรงงานจากประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็อาจจะแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงาน     
ในภาคเกษตรในสวนของแรงงานไรฝมือไดระดับหนึ่ง 

4.3.7 การเตรียมการสําหรับใหความชวยเหลือเกษตรกร ผูประกอบการในภาคเกษตรที่ขาดแคลนแรงงาน  
วิธีการเตรียมการใหความชวยเหลือเกษตรกร ผูประกอบการในภาคการเกษตรที่ขาดแคลนแรงงาน คือ  
1) การสงเสริมความรูดานเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือลดการใชแรงงานคน 
2) การแนะนําใหผูประกอบการในภาคเกษตรแจงตําแหนงงานและเขารวมรับสมัครในงานนัดพบ

แรงงาน ประชาสัมพันธตําแหนงงาน ณ สํานักงานจัดหางาน และผานสื่อตางๆ  
3) หนวยงานที่เกี่ยวของ ใหความชวยเหลือใหเกษตรกรใหมีรายไดตลอดปหลังจากทํานาปหรือทําไร 

โดยการสนับสนุนการรวมกลุมของแมบานเกษตรกร กลุมเกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชน เพ่ือเกิดการสรางงานตลอดป 
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4) สนับสนุนโครงการเกษตรกรรุนใหมและยุวเกษตรกรเพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกรักภาคการเกษตร 
โดยใหความรูดานการทําการเกษตรที่ยั่งยืนกับเกษตรกร การปรับเปลี่ยนทัศนคติของเด็กนักเรียนทุกระดับใหมี
ความรูสึกวาการทําการเกษตรเปนอาชีพที่มีเกียรติ รวมทั้งใหการยกยองเชิดชูเกษตรกรที่มีความรูและประสบ
ความสําเร็จในการทําการเกษตรเพื่อใหเปนตัวอยางและแรงจูงใจแกผูทําการเกษตร  

5) สงเสริมการเปลี่ยนคานิยมการทํางานจากภาคอุตสาหกรรมมาทํางานในภาคเกษตรและใชชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6) ควรมีการจัดทําฐานขอมูลแรงงานของจังหวัด รวมทั้งความตองการของผูใชแรงงานในลักษณะ
คลังขอมูลของจังหวัดดวย  

4.3.8 การแกไขปญหาที่เกี่ยวกับการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรของเกษตรกร ผูประกอบการ        
ในภาคเกษตร 

1) หนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เกษตรอําเภอ ผูใหญบานควรสนับสนุน
ใหมีการใชประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่นเขามาชวยแกปญหาการขาดแคลนแรงงาน เชน การลงแขกเกี่ยวขาว  
เนนการพึง่พาตนเองและญาต ิ

2) ควรมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของการประกอบอาชีพดานการเกษตรดวยการนําเทคโนโลยีใหมๆ 
หรือนําเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาทดแทนแรงงานคนมากขึ้น โดยเริ่มตั้งแตการเตรียมดินไปจนถึงเก็บเกี่ยว และ
นําผลผลิตไปแปรรูปอยางครบวงจร 

3) การปรับลดพ้ืนที่ในการทําการเกษตร การปรับเปลี่ยนวิธีการการทํานาจากปกดําเปนใชการหวาน  
ซึ่งจะดูแลเฉพาะในระยะแรกจึงไมตองพ่ึงพาแรงงานมาก  

4) ควรมีการปรับขึ้นคาจางแรงงานและเพ่ิมสวัสดิการใหกับครอบครัว บุตรของแรงงานเพ่ือเปนการ   
จูงใจ เชน เลี้ยงอาหารกลางวัน มีรถรับสง เปนตน  

5) สงเสริมการปลูกพืชฤดูแลงเพ่ือเปนการสรางรายไดใหตอเนื่องตลอดทั้งป ทําใหแรงงานในภาค
การเกษตรไมตองอพยพไปสูภาคการผลิตอ่ืน แตปจจุบันประสบกับปญหาแหลงน้ําที่ไมเพียงพอตอความตองการ  
ของเกษตรกร ทําใหพ้ืนที่ที่สามารถปลูกพืชฤดูแลงไดจํากัดเขตเฉพาะพ้ืนที่ในเขตชลประทานหรือพ้ืนที่ที่เกษตรกร  
มีการกักเก็บน้ําไวในปริมาณมากเทานั้น 

6) เพ่ิมราคาผลผลิตทางการเกษตรและมีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร เพราะเปนปจจัยที่สําคัญ 

ที่จะดึงแรงงานในภาคอุตสาหกรรมใหกลับมาทํางานในภาคการเกษตรได  
7) การสรางเกษตรกรรุนใหมใหมีใจรักในการทําการเกษตรก็ เปนการแกไขปญหาระยะยาวที่รัฐบาล  

ควรดําเนินการและจําเปนตองปรับโครงสรางในการทําการเกษตรใหเกษตรกรมีความเปนอยูที่ดีและมีความมั่นคง    

ในการดํารงชีวิต รวมทั้งการจัดสรรเงินทุนใหผูที่สมัครใจเรียนดานการเกษตรในสถาบันการศึกษาอยางตอเนื่อง เพ่ือให
เยาวชนรุนใหมมีทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพในภาคเกษตรตอไป 

4.3.9 การแกไขปญหาการเขาออกงานของแรงงาน โดยเกษตรกรผูประกอบการในภาคเกษตร 
ปจจุบันการเขาออกของแรงงานภาคเกษตรไมชัดเจน เพราะเปนการจางระยะสั้น ผูประกอบการ

ตองการใหแรงงานทํางานอยางตอเนื่องไมเขาออกงานบอยๆ ก็ตองจายคาจางสูงขึ้น มีสวัสดิการเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้



 
การศึกษาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ไดแกไขปญหาโดยการลดพ้ืนที่การผลิตการเกษตรลง ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต เชน การทําการเกษตรที่ไมตอง       
ใชแรงงานมาก สวนผูประกอบการเกษตรใชวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานภาคเกษตร และใชเครื่องจักรกล     
ทางการเกษตรแทนแรงงานคน 

4.3.6 ความตองการแรงงานในภาคเกษตร 
ปจจุบันความตองการแรงงานในภาคเกษตรมีเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีการขยายตัวของภาคเกษตรจากการ   

ที่ราคาสินคาเกษตรหลายชนิดดีขึ้นและมีระบบการจํานําผลผลิตของภาครัฐ ซึ่งความตองการแรงงานจะเพ่ิมขึ้น  
ตามฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวของแตละประเภทสินคา เชน ขาว ยางพารา มันสําปะหลัง ออย ฯลฯ ประกอบกับ
แรงงานในภาคเกษตรลดลงเพราะไปทํางานตางถิ่น ตางประเทศ สําหรับแนวโนมความตองการแรงงานในอนาคต 
คาดวาจะคงที่เนื่องจากมีการนําเทคโนโลยีมาใชมากขึ้น เชน การเปลี่ยนวิธีการทํานาแบบปกดําเปนการทํานาหวาน
หรือนาโยนซึ่งใชแรงงานคนนอยลง การจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือที่ทันสมัยมาใชทดแทนแรงงานคนมากขึ้น         
แตแรงงานที่ใชเฉพาะทางหรือแรงงานที่มีทักษะยังมีจํานวนไมเพียงพอกับความตองการ อาทิ แรงงานกรีดยาง     
ซึ่งแรงงานเหลานี้ตองมีการฝกอบรมหรือฝกทักษะเปนพิเศษ อีกท้ังแรงงานไทยไมนิยมทํางานต่ํากวาระดับการศึกษา
หรืองานที่ใชแรงงาน สงผลใหเกิดการขาดแคลนแรงงาน ประกอบกับแรงงานในภาคการเกษตรมีจํานวนผูสูงอายุ 
เพ่ิมมากขึ้นทํางานหนักไมไหว ซึ่งความตองการแรงงานในภาคเกษตรขึ้นอยูกับการปลูกพืชแตละชนิด โดยพืช    
บางชนิดใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรแทนแรงงานคนไมได เชน ยางพารา พริก หอม กระเทียม ความตองการ
แรงงานยังคงมีมาก มีการจางแรงงานโดยใหคาจางสูง สวนการปลูกขาวซึ่งใชเครื่องจักรกลทางการเกษตร        
แทนแรงงานคนไดก็จะทําใหความตองการแรงงานมีแนวโนมลดลง 

สรุปแนวโนมความตองการแรงงานภาคการเกษตร แบงเปนความตองการใน 2 สวน 
สวนที่ 1 แรงงานในภาคการเกษตรที่มีความรู มีทักษะและความเขาใจในการทําการเกษตรอยางแทจริง 

มีความรูและความสามารถในการจัดการและการบริหาร สามารถปรับปรุงและบํารุงพ้ืนที่ที่ใชในการทําการเกษตร
เพ่ือนําไปสูการผลิตสินคาทางการเกษตรที่มีคุณภาพ สามารถแขงขันในตลาดโลกได ซึ่งแรงงานในสวนนี้มีแนวโนม
ลดลงและคาดวาจะขาดแคลนแรงงานในลักษณะนี้มากขึ้น 

สวนที่ 2 แรงงานในภาคการเกษตรที่เปนแรงงานจางทั่วไปนั้น มีแนวโนมไมลดลงและคาดวาแรงงาน  
ในสวนนี้ยังสามารถหาแรงงานรับจางไดทั่วไป การเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558 หากมีการ
เคลื่อนยายแรงงานจากประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็อาจจะแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงาน     
ในภาคเกษตรในสวนของแรงงานไรฝมือไดระดับหนึ่ง 

4.3.7 การเตรียมการสําหรับใหความชวยเหลือเกษตรกร ผูประกอบการในภาคเกษตรที่ขาดแคลนแรงงาน  
วิธีการเตรียมการใหความชวยเหลือเกษตรกร ผูประกอบการในภาคการเกษตรที่ขาดแคลนแรงงาน คือ  
1) การสงเสริมความรูดานเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือลดการใชแรงงานคน 
2) การแนะนําใหผูประกอบการในภาคเกษตรแจงตําแหนงงานและเขารวมรับสมัครในงานนัดพบ

แรงงาน ประชาสัมพันธตําแหนงงาน ณ สํานักงานจัดหางาน และผานสื่อตางๆ  
3) หนวยงานที่เกี่ยวของ ใหความชวยเหลือใหเกษตรกรใหมีรายไดตลอดปหลังจากทํานาปหรือทําไร 

โดยการสนับสนุนการรวมกลุมของแมบานเกษตรกร กลุมเกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชน เพ่ือเกิดการสรางงานตลอดป 
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4) สนับสนุนโครงการเกษตรกรรุนใหมและยุวเกษตรกรเพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกรักภาคการเกษตร 
โดยใหความรูดานการทําการเกษตรที่ยั่งยืนกับเกษตรกร การปรับเปลี่ยนทัศนคติของเด็กนักเรียนทุกระดับใหมี
ความรูสึกวาการทําการเกษตรเปนอาชีพที่มีเกียรติ รวมทั้งใหการยกยองเชิดชูเกษตรกรที่มีความรูและประสบ
ความสําเร็จในการทําการเกษตรเพื่อใหเปนตัวอยางและแรงจูงใจแกผูทําการเกษตร  

5) สงเสริมการเปลี่ยนคานิยมการทํางานจากภาคอุตสาหกรรมมาทํางานในภาคเกษตรและใชชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6) ควรมีการจัดทําฐานขอมูลแรงงานของจังหวัด รวมทั้งความตองการของผูใชแรงงานในลักษณะ
คลังขอมูลของจังหวัดดวย  

4.3.8 การแกไขปญหาที่เกี่ยวกับการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรของเกษตรกร ผูประกอบการ        
ในภาคเกษตร 

1) หนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เกษตรอําเภอ ผูใหญบานควรสนับสนุน
ใหมีการใชประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่นเขามาชวยแกปญหาการขาดแคลนแรงงาน เชน การลงแขกเกี่ยวขาว  
เนนการพึง่พาตนเองและญาต ิ

2) ควรมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของการประกอบอาชีพดานการเกษตรดวยการนําเทคโนโลยีใหมๆ 
หรือนําเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาทดแทนแรงงานคนมากขึ้น โดยเริ่มตั้งแตการเตรียมดินไปจนถึงเก็บเกี่ยว และ
นําผลผลิตไปแปรรูปอยางครบวงจร 

3) การปรับลดพ้ืนที่ในการทําการเกษตร การปรับเปลี่ยนวิธีการการทํานาจากปกดําเปนใชการหวาน  
ซึ่งจะดูแลเฉพาะในระยะแรกจึงไมตองพ่ึงพาแรงงานมาก  

4) ควรมีการปรับขึ้นคาจางแรงงานและเพ่ิมสวัสดิการใหกับครอบครัว บุตรของแรงงานเพ่ือเปนการ   
จูงใจ เชน เลี้ยงอาหารกลางวัน มีรถรับสง เปนตน  

5) สงเสริมการปลูกพืชฤดูแลงเพ่ือเปนการสรางรายไดใหตอเนื่องตลอดทั้งป ทําใหแรงงานในภาค
การเกษตรไมตองอพยพไปสูภาคการผลิตอ่ืน แตปจจุบันประสบกับปญหาแหลงน้ําที่ไมเพียงพอตอความตองการ  
ของเกษตรกร ทําใหพ้ืนที่ที่สามารถปลูกพืชฤดูแลงไดจํากัดเขตเฉพาะพ้ืนที่ในเขตชลประทานหรือพ้ืนที่ที่เกษตรกร  
มีการกักเก็บน้ําไวในปริมาณมากเทานั้น 

6) เพ่ิมราคาผลผลิตทางการเกษตรและมีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร เพราะเปนปจจัยที่สําคัญ 

ที่จะดึงแรงงานในภาคอุตสาหกรรมใหกลับมาทํางานในภาคการเกษตรได  
7) การสรางเกษตรกรรุนใหมใหมีใจรักในการทําการเกษตรก็ เปนการแกไขปญหาระยะยาวที่รัฐบาล  

ควรดําเนินการและจําเปนตองปรับโครงสรางในการทําการเกษตรใหเกษตรกรมีความเปนอยูที่ดีและมีความมั่นคง    

ในการดํารงชีวิต รวมทั้งการจัดสรรเงินทุนใหผูที่สมัครใจเรียนดานการเกษตรในสถาบันการศึกษาอยางตอเนื่อง เพ่ือให
เยาวชนรุนใหมมีทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพในภาคเกษตรตอไป 

4.3.9 การแกไขปญหาการเขาออกงานของแรงงาน โดยเกษตรกรผูประกอบการในภาคเกษตร 
ปจจุบันการเขาออกของแรงงานภาคเกษตรไมชัดเจน เพราะเปนการจางระยะสั้น ผูประกอบการ

ตองการใหแรงงานทํางานอยางตอเนื่องไมเขาออกงานบอยๆ ก็ตองจายคาจางสูงขึ้น มีสวัสดิการเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้



การศึกษาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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อาจปรับตัวโดยการใชเครื่องจักรและเทคโนโลยีมาชวยในการผลิต การปรับทัศนคติ การพัฒนาฝมือแรงงานที่มีอยู
เพ่ือใหสามารถทดแทนแรงงานที่มีการเขาออก การสงเสริมใหเกิดการสรางเครือขายของกลุมแรงงาน  

4.3.10 การจูงใจใหแรงงานทํางานในภาคเกษตร 
1) ควรมีการรณรงคใหประชากรวัยแรงงานปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สราง

จิตสํานึกและปลูกฝงความรูใหตระหนักถึงความสําคัญของการประกอบอาชีพภาคเกษตร ปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีตอการ
ผลิตภาคเกษตรแกเยาวชนรุนใหม การเปลี่ยนคานิยมในการทํางานภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีความไมแนนอนขึ้นอยูกับ
ภาวะเศรษฐกิจของโลกกลับมาเปนกําลังผลิตในภาคเกษตรเพ่ือเปนแหลงอาหารของโลก 

2) การทําการเกษตรระบบฟารมควบคุมไดไมตองรอธรรมชาติ สงเสริมการผลิตที่เนนดานคุณภาพและ
มีมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิต ทําใหเกษตรกรมีรายไดท่ีเพ่ิมมากขึ้น 

3) การสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการใหความรูในดานวิชาการเกี่ยวกับการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น 
เพ่ือใหประชาชนหันมาใหความสนใจในการประกอบอาชีพดานการเกษตรมากขึ้น เชน สงเสริมการปลูกพืชฤดูแลง 
ที่ใชน้ําในปริมาณนอย และสงเสริมใหมีอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตรอยางจริงจังและไดมาตรฐาน
เพ่ือเปนการสรางรายไดท่ีตอเนื่องตลอดทั้งป  

4) ในเชิงนโยบายจําเปนตองหามาตรการอุดหนุนใหภาคเกษตรใหมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
การเกษตรและแขงขันไดกับภาคการผลิตอ่ืน โดยตองมีนโยบายการประกันราคาผลผลิตทางการเกษตรที่แนนอน 
การอุดหนุนสินคาเกษตรจากรัฐบาล  เพ่ิมราคาผลผลิตทางการเกษตรใหสูงขึ้น สงเสริมใหเกษตรกรทําปุยชีวภาพ
เพ่ือเปนการลดตนทุนในการผลิตจะทําใหเกษตรกรมีรายไดจากการขาดผลผลิตเพิ่มข้ึน  

5) การมีที่ดินทําการเกษตร ก็เปนแรงจูงใจใหคนทํางานในภาคเกษตรมากขึ้น การทําโซนนิ่ง (Zoning) 
ประเทศ แตละพ้ืนที่จะปลูกพืชที่ภาครัฐสงเสริมใหมีการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑจากผลผลิตทางการเกษตร
เพ่ือใหมีการจางแรงงานเพิ่มขึ้นและเปนการเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร  

6) สนับสนุนแหลงเงินกูใหแรงงานภาคเกษตร หรือการใหเงินทุนในการทําการเกษตร 
7) ควรมีการจัดสวัสดิการใหแกแรงงานในภาคเกษตรตามความเหมาะสม  
8) จัดสรรระบบชลประทานเพื่อการทําการเกษตรใหครอบคลุมทุกภาคสวน 

4.3.11 การปฏิรูปการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
1) ควรมีการปฏิรูปการศึกษาในเรื่องทัศนคติเกี่ยวกับการศึกษา และการปลูกฝงทัศนคติเกี่ยวกับการ

ทํางานใหมวาทุกตําแหนงลวนแตมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีและมีรายไดที่มั่นคง ไปพรอมๆ กับการปฏิรูปองคความรูในการ
ทําการเกษตรใหเหมาะสมกับภูมิภาค  

2) การพัฒนาและสรางความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา สถาบันการฝกอบรม และสถาน
ประกอบการตางๆ ใหมีการวางแผนกําลังคน รวมทั้งการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงาน เพ่ือยกระดับคาจางใหสูงขึ้น 
โดยสถานศึกษาอ่ืนๆ นอกจากสถาบันอาชีวศึกษาควรมีการเปดหลักสูตรการเกษตรเพ่ิมขึ้นโดยใชบุคคลากรทางดาน
การเกษตรโดยตรงในการอบรมและสอนใหเกิดความรู มีศูนยการเรียนรูดานการเกษตรทั้งระบบ  

3) ควรสงเสริมการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) รวมทั้งตองมีการปฏิรูป
การศึกษาภาคบังคับ และศึกษาแบบครบวงจรเพื่อจูงใจใหแรงงานกลับเขามาทํางานในบานเกิด และใหสวนราชการ
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ที่เกี่ยวของเขาไปใหความรู เชน วิทยาลัยอาชีพลงไปสอนในพ้ืนที่ ควรใชหลักสูตรการเรียนรูวิชาการควบคูกับการ
ปฏิบัติจริง และสนับสนุนใหผูมีความสามารถดําเนินธุรกิจเปนของตนเองได 

4) สรางเกษตรกรหรือแรงงานดานการเกษตรใหมีความรูในการบริหารและจัดการทรัพยากรที่มีอยู
อยางถูกตองเหมาะสม มุงเนนการทําการเกษตรที่ยั่งยืน การสงเสริมการทําการเกษตรเพ่ือชีวิตหรือเกษตรเพ่ือการ  
มีงานทํา โดยควรมีการสนับสนุนกิจกรรมการเกษตรใหครบวงจร  

4.3.12 การใชเทคโนโลยี เครื่องจักรแทนแรงงานคนในภาคเกษตร  
ในปจจุบันการใชเทคโนโลยีทดแทนแรงงานคนไดเฉพาะบางสาขาเกษตรเทานั้น เชน การปลูกขาว 

การตัดออย การปลูกมันสําปะหลัง สามารถใชเทคโนโลยีเขามาชวยลดปญหาการขาดแคลนแรงงานได ตางกันกับ
การกรีดยางที่ไมสามารถนําเทคโนโลยีมาใชได เพราะตองใชแรงงานคนกรีดที่มีทักษะเฉพาะในการกรีดยาง   

การใชเทคโนโลยีจึงชวยลดปญหาการขาดแคลนแรงงานไดในระดับหนึ่งและใชในพ้ืนที่ที่สามารถใช
เครื่องจักรกลทางการเกษตรหรือเทคโนโลยีได แตจะกอใหเกิดปญหาการวางงานของแรงงานภาคเกษตรและทําให
ตนทุนการผลิตสูงกวาการจางแรงงานคน เนื่องจากการทําเกษตรในประเทศไทยจะทําในลักษณะครอบครัวใชพ้ืนที่
นอย ไมสามารถทําการเกษตรขนาดใหญเชนในตางประเทศที่เกษตรกรมีพ้ืนที่หลายรอยไร ดังนั้น การใชเทคโนโลยี
ไมไดลดปญหาแรงงานภาคเกษตรไดทั้งหมด เนื่องจากการใชเครื่องจักรอุปกรณที่ทันสมัยยังตองใชแรงงานคนที่มี
ทักษะในการควบคุมซึ่งยังมีจํานวนนอย การใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรจึงไมสามารถทําใหลดปญหาการ     
ขาดแคลนแรงงานไดทั้งหมด 

โดยในการทําการเกษตรในพ้ืนที่ขนาดใหญหรือมากกวา 20 ไรขึ้นไปนั้น การใชเครื่องจักรกล        
ทางการเกษตรเปนสิ่งจําเปน เพราะจะทําใหสามารถใชทดแทนแรงงานคนและเพ่ิมผลผลิตไดคุมกับตนทุนการผลิต 
ซึ่งเปนการประหยัดคาใชจายในการลงทุนทางการเกษตร เนื่องจากเครื่องจักรทางการเกษตรลงทุนครั้งเดียวมีอายุ
การใชงานยาวนานและมีคาใชจายที่ถูกกวาแรงงานคน เชน เครื่องเกี่ยวขาว สามารถทดแทนแรงงานได 10-20 คนตอวัน 
แตการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรในนาขาว รถไถ หวาน เกี่ยวตองลงทุนสูง อีกทั้งการใชเทคโนโลยีแทน
แรงงานคนจึงใชไดในบางประเภทเทานั้น สําหรับงานเกษตรบางประเภท เชน เก็บผลไม เก็บหอม กระเทียม      
เก็บพริก ไมสามารถใชเทคโนโลยีแทนไดก็ยังคงตองใชแรงงานคนเชนเดิม โดยจุดออนของเทคโนโลยี คือ องคความรู
ในการใชเทคโนโลยี เหมาะสมกับวัยหนุมสาวมากกวาผูสูงอายุ  และเรื่องราคาเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่มีราคา
คอนขางสูง 

สรุปขอดีและขอเสียของการใชเทคโนโลยี เครื่องจักรกลทางการเกษตรแทนแรงงานคน คือ 
ขอดี มีความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา สามารถลดปญหาการขาดแคลนแรงงานภาค

การเกษตรในฤดูที่มีความตองการแรงงานจํานวนมาก ลดการสูญเสียของผลผลิตดานการเกษตรในฤดูเก็บเกี่ยว ซึ่งใน
ปจจุบันมีการนําเครื่องจักรกลทางการเกษตรเขามาใชทดแทนแรงงานในภาคเกษตรเพ่ิมขึ้นในบางพ้ืนที่ เชน จังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งแรงงานในภาคเกษตรสามารถศึกษา หาความรูในเรื่องตางๆ นํามาปรับใชกับการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมได แตจะตองมีวิธีการเตรียมการผลิต โดยการใหองคความรูในการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตร     
ทําการผลิตใหไดปริมาณงานมากกวาแรงงานคน อีกทั้งมีการปรับเปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกใหเหมาะสมกับการนํา
เครื่องจักรมาใช  
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อาจปรับตัวโดยการใชเครื่องจักรและเทคโนโลยีมาชวยในการผลิต การปรับทัศนคติ การพัฒนาฝมือแรงงานที่มีอยู
เพ่ือใหสามารถทดแทนแรงงานที่มีการเขาออก การสงเสริมใหเกิดการสรางเครือขายของกลุมแรงงาน  

4.3.10 การจูงใจใหแรงงานทํางานในภาคเกษตร 
1) ควรมีการรณรงคใหประชากรวัยแรงงานปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สราง

จิตสํานึกและปลูกฝงความรูใหตระหนักถึงความสําคัญของการประกอบอาชีพภาคเกษตร ปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีตอการ
ผลิตภาคเกษตรแกเยาวชนรุนใหม การเปลี่ยนคานิยมในการทํางานภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีความไมแนนอนขึ้นอยูกับ
ภาวะเศรษฐกิจของโลกกลับมาเปนกําลังผลิตในภาคเกษตรเพ่ือเปนแหลงอาหารของโลก 

2) การทําการเกษตรระบบฟารมควบคุมไดไมตองรอธรรมชาติ สงเสริมการผลิตที่เนนดานคุณภาพและ
มีมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิต ทําใหเกษตรกรมีรายไดท่ีเพ่ิมมากขึ้น 

3) การสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการใหความรูในดานวิชาการเกี่ยวกับการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น 
เพ่ือใหประชาชนหันมาใหความสนใจในการประกอบอาชีพดานการเกษตรมากขึ้น เชน สงเสริมการปลูกพืชฤดูแลง 
ที่ใชน้ําในปริมาณนอย และสงเสริมใหมีอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตรอยางจริงจังและไดมาตรฐาน
เพ่ือเปนการสรางรายไดท่ีตอเนื่องตลอดทั้งป  

4) ในเชิงนโยบายจําเปนตองหามาตรการอุดหนุนใหภาคเกษตรใหมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
การเกษตรและแขงขันไดกับภาคการผลิตอ่ืน โดยตองมีนโยบายการประกันราคาผลผลิตทางการเกษตรที่แนนอน 
การอุดหนุนสินคาเกษตรจากรัฐบาล  เพ่ิมราคาผลผลิตทางการเกษตรใหสูงขึ้น สงเสริมใหเกษตรกรทําปุยชีวภาพ
เพ่ือเปนการลดตนทุนในการผลิตจะทําใหเกษตรกรมีรายไดจากการขาดผลผลิตเพิ่มข้ึน  

5) การมีที่ดินทําการเกษตร ก็เปนแรงจูงใจใหคนทํางานในภาคเกษตรมากขึ้น การทําโซนนิ่ง (Zoning) 
ประเทศ แตละพ้ืนที่จะปลูกพืชที่ภาครัฐสงเสริมใหมีการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑจากผลผลิตทางการเกษตร
เพ่ือใหมีการจางแรงงานเพิ่มขึ้นและเปนการเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร  

6) สนับสนุนแหลงเงินกูใหแรงงานภาคเกษตร หรือการใหเงินทุนในการทําการเกษตร 
7) ควรมีการจัดสวัสดิการใหแกแรงงานในภาคเกษตรตามความเหมาะสม  
8) จัดสรรระบบชลประทานเพื่อการทําการเกษตรใหครอบคลุมทุกภาคสวน 

4.3.11 การปฏิรูปการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
1) ควรมีการปฏิรูปการศึกษาในเรื่องทัศนคติเกี่ยวกับการศึกษา และการปลูกฝงทัศนคติเกี่ยวกับการ

ทํางานใหมวาทุกตําแหนงลวนแตมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีและมีรายไดที่มั่นคง ไปพรอมๆ กับการปฏิรูปองคความรูในการ
ทําการเกษตรใหเหมาะสมกับภูมิภาค  

2) การพัฒนาและสรางความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา สถาบันการฝกอบรม และสถาน
ประกอบการตางๆ ใหมีการวางแผนกําลังคน รวมทั้งการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงาน เพ่ือยกระดับคาจางใหสูงขึ้น 
โดยสถานศึกษาอ่ืนๆ นอกจากสถาบันอาชีวศึกษาควรมีการเปดหลักสูตรการเกษตรเพ่ิมขึ้นโดยใชบุคคลากรทางดาน
การเกษตรโดยตรงในการอบรมและสอนใหเกิดความรู มีศูนยการเรียนรูดานการเกษตรทั้งระบบ  

3) ควรสงเสริมการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) รวมทั้งตองมีการปฏิรูป
การศึกษาภาคบังคับ และศึกษาแบบครบวงจรเพื่อจูงใจใหแรงงานกลับเขามาทํางานในบานเกิด และใหสวนราชการ
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ที่เกี่ยวของเขาไปใหความรู เชน วิทยาลัยอาชีพลงไปสอนในพ้ืนที่ ควรใชหลักสูตรการเรียนรูวิชาการควบคูกับการ
ปฏิบัติจริง และสนับสนุนใหผูมีความสามารถดําเนินธุรกิจเปนของตนเองได 

4) สรางเกษตรกรหรือแรงงานดานการเกษตรใหมีความรูในการบริหารและจัดการทรัพยากรที่มีอยู
อยางถูกตองเหมาะสม มุงเนนการทําการเกษตรที่ยั่งยืน การสงเสริมการทําการเกษตรเพ่ือชีวิตหรือเกษตรเพ่ือการ  
มีงานทํา โดยควรมีการสนับสนุนกิจกรรมการเกษตรใหครบวงจร  

4.3.12 การใชเทคโนโลยี เครื่องจักรแทนแรงงานคนในภาคเกษตร  
ในปจจุบันการใชเทคโนโลยีทดแทนแรงงานคนไดเฉพาะบางสาขาเกษตรเทานั้น เชน การปลูกขาว 

การตัดออย การปลูกมันสําปะหลัง สามารถใชเทคโนโลยีเขามาชวยลดปญหาการขาดแคลนแรงงานได ตางกันกับ
การกรีดยางที่ไมสามารถนําเทคโนโลยีมาใชได เพราะตองใชแรงงานคนกรีดที่มีทักษะเฉพาะในการกรีดยาง   

การใชเทคโนโลยีจึงชวยลดปญหาการขาดแคลนแรงงานไดในระดับหนึ่งและใชในพ้ืนที่ที่สามารถใช
เครื่องจักรกลทางการเกษตรหรือเทคโนโลยีได แตจะกอใหเกิดปญหาการวางงานของแรงงานภาคเกษตรและทําให
ตนทุนการผลิตสูงกวาการจางแรงงานคน เนื่องจากการทําเกษตรในประเทศไทยจะทําในลักษณะครอบครัวใชพ้ืนที่
นอย ไมสามารถทําการเกษตรขนาดใหญเชนในตางประเทศที่เกษตรกรมีพ้ืนที่หลายรอยไร ดังนั้น การใชเทคโนโลยี
ไมไดลดปญหาแรงงานภาคเกษตรไดทั้งหมด เนื่องจากการใชเครื่องจักรอุปกรณที่ทันสมัยยังตองใชแรงงานคนที่มี
ทักษะในการควบคุมซึ่งยังมีจํานวนนอย การใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรจึงไมสามารถทําใหลดปญหาการ     
ขาดแคลนแรงงานไดทั้งหมด 

โดยในการทําการเกษตรในพ้ืนที่ขนาดใหญหรือมากกวา 20 ไรขึ้นไปนั้น การใชเครื่องจักรกล        
ทางการเกษตรเปนสิ่งจําเปน เพราะจะทําใหสามารถใชทดแทนแรงงานคนและเพ่ิมผลผลิตไดคุมกับตนทุนการผลิต 
ซึ่งเปนการประหยัดคาใชจายในการลงทุนทางการเกษตร เนื่องจากเครื่องจักรทางการเกษตรลงทุนครั้งเดียวมีอายุ
การใชงานยาวนานและมีคาใชจายที่ถูกกวาแรงงานคน เชน เครื่องเกี่ยวขาว สามารถทดแทนแรงงานได 10-20 คนตอวัน 
แตการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรในนาขาว รถไถ หวาน เกี่ยวตองลงทุนสูง อีกทั้งการใชเทคโนโลยีแทน
แรงงานคนจึงใชไดในบางประเภทเทานั้น สําหรับงานเกษตรบางประเภท เชน เก็บผลไม เก็บหอม กระเทียม      
เก็บพริก ไมสามารถใชเทคโนโลยีแทนไดก็ยังคงตองใชแรงงานคนเชนเดิม โดยจุดออนของเทคโนโลยี คือ องคความรู
ในการใชเทคโนโลยี เหมาะสมกับวัยหนุมสาวมากกวาผูสูงอายุ  และเรื่องราคาเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่มีราคา
คอนขางสูง 

สรุปขอดีและขอเสียของการใชเทคโนโลยี เครื่องจักรกลทางการเกษตรแทนแรงงานคน คือ 
ขอดี มีความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา สามารถลดปญหาการขาดแคลนแรงงานภาค

การเกษตรในฤดูที่มีความตองการแรงงานจํานวนมาก ลดการสูญเสียของผลผลิตดานการเกษตรในฤดูเก็บเกี่ยว ซึ่งใน
ปจจุบันมีการนําเครื่องจักรกลทางการเกษตรเขามาใชทดแทนแรงงานในภาคเกษตรเพ่ิมขึ้นในบางพ้ืนที่ เชน จังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งแรงงานในภาคเกษตรสามารถศึกษา หาความรูในเรื่องตางๆ นํามาปรับใชกับการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมได แตจะตองมีวิธีการเตรียมการผลิต โดยการใหองคความรูในการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตร     
ทําการผลิตใหไดปริมาณงานมากกวาแรงงานคน อีกทั้งมีการปรับเปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกใหเหมาะสมกับการนํา
เครื่องจักรมาใช  
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  ขอเสีย การใชเทคโนโลยีแทนกําลังคนทําใหตองเพ่ิมรายจายเปนผลใหตนทุนในการผลิตเพ่ิมขึ้น 
อีกท้ังการใชเทคโนโลยีมีราคาแพง เกษตรกรสวนใหญเขาถึงยาก จึงควรมีการสงเสริมใหมีการรวมกลุมในรูปสหกรณ
การเกษตร เพ่ือจัดซื้อและรวมกันใชเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร 

4.3.13 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อแกปญหาที่เกี่ยวกับการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร 
1) ควรกําหนดกรอบนโยบายในมิติตางๆ เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงานใหเกิดระบบคาจางและ

ผลตอบแทนที่เปนธรรม พัฒนาระบบสวัสดิการและการคุมครองแรงงานที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
และความม่ันคงของมนุษย 

2) กําหนดนโยบายและแนวทางการจัดการแรงงานที่เหมาะสม เพ่ือรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและสังคมผูสูงอาย ุ

3) ควรมีการปรับปรุงเรื่องระบบการผลิต การชลประทาน การรวมกลุม สรางความเขมแข็งของกลุม 
การควบคุมคุณภาพของผลผลิต รวมถึงระบบการจําหนายผลผลิต และการพัฒนาความรูและเทคโนโลยีทางการ
เกษตรเพื่อพัฒนาการทําเกษตรในประเทศไทย 

4) ควรมีการปลูกจิตสํานึกในการรักถิ่นฐานและการประกอบอาชีพการเกษตร โดยการปรับแนวคิด 
ทัศนคติเกี่ยวกับการศึกษา การประกอบอาชีพของเยาวชนรุนใหมที่จะเขาสูตลาดแรงงานโดยมุงการศึกษาเพ่ือการ  
มีงานทําเปนหลัก ควรมีการระดมแนวคิดของบุคคลทุกกลุมอาชีพ ศึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการเกษตรจาก
ประเทศคูแขงขันเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันกับตางประเทศ 

5) ควรมีการสงเสริมอาชีพใหกับประชาชน เชน การผลิตสินคา OTOP เพ่ือสรางรายไดใหกับคนใน
หมูบาน ชุมชน จะไดมอีาชีพเสริมนอกฤดูกาลทําการเกษตร และไมตองเคลื่อนยายแรงงานไปทํางานที่อ่ืน 

6) สงเสริมการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตภาคการเกษตร  โดยการประยุกตใชภูมิปญญา
ทองถิ่นในการทําการเกษตร พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต จัดฝกอบรมทักษะในการใชเทคโนโลยีใหแกเกษตรกร 

7) สงเสริมใหมีการเผยแพรขอมูลที่เกี่ยวของกับตลาดแรงงานใหประชาชนไดรับรู เชน รายไดของแต
ละอาชีพ อัตราการวางงานของผูเรียนจบระดับการศึกษาตางๆ 

ขอเสนอแนะดังกลาวจะมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ จะตองมีการศึกษาโครงสรางตลาดแรงงาน 
ระบบการจางงาน โครงสรางคาจางซึ่งมีความแตกตางในสาขาเดียวกันหรือตางสาขา ทั้งแรงงานในระบบและ
แรงงานนอกระบบ สถานการณแนวโนมอุปสงค อุปทานของตลาดแรงงานรายสาขา และควรมีการประชาสัมพันธ
ตําแหนงงานวางในพ้ืนที่ชุมชนอยางครอบคลุมทุกพ้ืนที ่

4.3.14 ขอเสนอแนะเพื่อแกปญหาการเขาออกของแรงงาน 
1) นายจางหรือเจาของสถานประกอบการควรมีการปรับปรุงเกี่ยวกับสวัสดิการ รวมถึงโอกาสและ

ความเจริญกาวหนาใหสอดคลองกับความตองการของแรงงาน 
2) ควรมีการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา มีขอมูลประกอบการตัดสินใจในการศึกษา ขณะเดียวกัน

ตองสรางความมั่นคง สรางวินัย ใหกับแรงงานที่อยูในสถานประกอบการใหมีความรับผิดชอบตอหนาที่และตอ
องคกร 
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3) สงเสริมใหแรงงานภาคเกษตรมีอาชีพที่มั่นคงตอเนื่องไมใหเกิดปญหาแรงงานภาคเกษตรไหลเขาสู
แรงงานภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งสงเสริมใหมีการจางแรงงานอยางตอเนื่อง การสงเสริมการพัฒนาอาชีพในครัวเรือน
เกษตร การมีศูนยเรียนรูฝกอาชีพ สื่อที่ใหความรู สนับสนุนเครื่องมือ และเทคโนโลยี 

4) ดานความเชื่อมั่นในการผลิตและการทํางาน ควรมีการสงเสริมความรูดานสิทธิและกฎหมายของ
เกษตรกรหรือลูกจาง ในการกําหนดสัญญา การจาง และการถูกเลิกจางใหเขมงวด 

จากการสํารวจความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของทั้งภาคเอกชนและรัฐ ซึ่งประกอบดวยเกษตรจังหวัด 
เกษตรอําเภอ สํานักงานแรงงานจังหวัด สํานักงานจัดหางานจังหวัด สํานักงานคุมครองแรงงานและสวัสดิการจังหวัด 
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด องคการปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานสถิติจังหวัด ผูประกอบการในกิจการเกษตร  
ที่สําคัญ หอการคาจังหวัด จํานวนจังหวัดละ 12 คน 7 จังหวัด รวม 84 คน เกี่ยวกับความคิดเห็นในเรื่องปญหาการ
ขาดแคลนแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเด็นสําคัญ สรุปได ดังนี้  

อุปสงคและอุปทานแรงงาน ผูที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน เห็นวาอุปสงคแรงงานภาคเกษตร 
มีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน แตเปนการเพ่ิมตามความตองการแรงงานตามฤดูกาลเพียงบางชวงเวลา และตามราคาสินคา
เกษตร รวมทั้งอัตราคาจางเปนสําคัญ ในขณะที่อุปทานแรงงานเปนไปตามการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรไทย
เขาสูวัยผูสูงอายุ การใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงานคน และการใชแรงงานตางดาวจากประเทศ
เพ่ือนบานจึงเปนสิ่งจําเปนในอนาคต เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญอยูในวัยกลางคนหรือมีอายุ 50 ปขึ้นไปมีกําลัง
ทํางานลดลง และบุตรหลานเกษตรกรสวนใหญไมสนใจทํางานในภาคเกษตร เนื่องจากมีการศึกษามากขึ้น ตองการ
ทํางานที่ไดรับเงินเดือนและสวัสดิการ ตลอดจนมีความมั่นคงในการทํางานมากกวางานในภาคเกษตร 

ปญหาการขาดแคลนแรงงาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเปนการขาดแคลนแรงงานในชวงฤดู
เพาะปลูกและเก็บเกี่ยว ทั้งภาคอุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรกร เนื่องจากมีผลผลิตออกมาพรอมกันกับการ
เดินเครื่องแปรรูปผลผลิตของโรงงาน โดยแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเกษตรจะเคลื่อนยายไปทํางานเกษตรในไรนา
ตัวเอง ญาติพ่ีนองหรือพอแม ในชวงเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวซึ่งจะมีความตองการแรงงานจํานวนมาก แตเมื่อหมด
ฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวแรงงานวัยหนุมสาวก็จะกลับเขาทํางานในโรงงานตามเดิม โดยแรงงานวัยกลางคน
และผูสูงอายุทํางานในภาคเกษตรเปนอาชีพหลัก มีอาชีพรองนอกชวงฤดูกาลเพาะปลูกอยูบาง แตรายไดจาก        
ทั้งอาชีพหลักและอาชีพรองไมแนนอน 

ปญหาการเขาออกงาน เปนปญหาของภาคอุตสาหกรรมเกษตรในพ้ืนที่นี้ เนื่องจากใชแรงงาน   
ในพ้ืนที่เปนสวนใหญ ซึ่งแรงงานจะเคลื่อนยายกลับไปทํางานในภาคเกษตรในชวงฤดูกาลผลิต แลวยายกลับเขาสู
โรงงานหรือภาคอุตสาหกรรมเกษตรอีกครั้งนอกชวงฤดูกาลผลิต ทั้งนี้การเขาออกงาน นอกจากขึ้นอยูกับฤดูกาลผลิต
แลวยังขึ้นอยูกับภัยธรรมชาติ เชน ฝนแลง น้ําทวม ศัตรูพืชระบาด ฯลฯ ก็จะมีการเขาออกงานนอย ซึ่ง
ผูประกอบการฯพยายามแกไขปญหาโดยการใหแรงงานที่เหลือทํางานลวงเวลา หากมีการเขาออกงานนอยในบางป
เนื่องจากภัยธรรมชาติก็จะไมมีการทํางานลวงเวลา 

ผลกระทบของการขึ้นอัตราคาจางขั้นต่ํา แมวาจะทําใหตนทุนและปจจัยการผลิตของเกษตรกร
และผูประกอบการเพ่ิมสูงขึ้น รวมทั้งคาครองชีพเพ่ิมขึ้นจากราคาสินคาอุปโภคบริโภคในครัวเรือนเพ่ิมขึ้นในขณะที่
ราคาผลผลิตไมแนนอน แตเกษตรกรที่ใชวิธีการจางเหมาเพียงบางชวงฤดูกาลผลิตจะมีผลกระทบไมมากนัก สวน



 
การศึกษาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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3) สงเสริมใหแรงงานภาคเกษตรมีอาชีพที่มั่นคงตอเนื่องไมใหเกิดปญหาแรงงานภาคเกษตรไหลเขาสู
แรงงานภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งสงเสริมใหมีการจางแรงงานอยางตอเนื่อง การสงเสริมการพัฒนาอาชีพในครัวเรือน
เกษตร การมีศูนยเรียนรูฝกอาชีพ สื่อที่ใหความรู สนับสนุนเครื่องมือ และเทคโนโลยี 

4) ดานความเชื่อมั่นในการผลิตและการทํางาน ควรมีการสงเสริมความรูดานสิทธิและกฎหมายของ
เกษตรกรหรือลูกจาง ในการกําหนดสัญญา การจาง และการถูกเลิกจางใหเขมงวด 

จากการสํารวจความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของทั้งภาคเอกชนและรัฐ ซึ่งประกอบดวยเกษตรจังหวัด 
เกษตรอําเภอ สํานักงานแรงงานจังหวัด สํานักงานจัดหางานจังหวัด สํานักงานคุมครองแรงงานและสวัสดิการจังหวัด 
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด องคการปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานสถิติจังหวัด ผูประกอบการในกิจการเกษตร  
ที่สําคัญ หอการคาจังหวัด จํานวนจังหวัดละ 12 คน 7 จังหวัด รวม 84 คน เกี่ยวกับความคิดเห็นในเรื่องปญหาการ
ขาดแคลนแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเด็นสําคัญ สรุปได ดังนี้  

อุปสงคและอุปทานแรงงาน ผูที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน เห็นวาอุปสงคแรงงานภาคเกษตร 
มีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน แตเปนการเพ่ิมตามความตองการแรงงานตามฤดูกาลเพียงบางชวงเวลา และตามราคาสินคา
เกษตร รวมทั้งอัตราคาจางเปนสําคัญ ในขณะที่อุปทานแรงงานเปนไปตามการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรไทย
เขาสูวัยผูสูงอายุ การใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงานคน และการใชแรงงานตางดาวจากประเทศ
เพ่ือนบานจึงเปนสิ่งจําเปนในอนาคต เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญอยูในวัยกลางคนหรือมีอายุ 50 ปขึ้นไปมีกําลัง
ทํางานลดลง และบุตรหลานเกษตรกรสวนใหญไมสนใจทํางานในภาคเกษตร เนื่องจากมีการศึกษามากขึ้น ตองการ
ทํางานที่ไดรับเงินเดือนและสวัสดิการ ตลอดจนมีความมั่นคงในการทํางานมากกวางานในภาคเกษตร 

ปญหาการขาดแคลนแรงงาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเปนการขาดแคลนแรงงานในชวงฤดู
เพาะปลูกและเก็บเกี่ยว ทั้งภาคอุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรกร เนื่องจากมีผลผลิตออกมาพรอมกันกับการ
เดินเครื่องแปรรูปผลผลิตของโรงงาน โดยแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเกษตรจะเคลื่อนยายไปทํางานเกษตรในไรนา
ตัวเอง ญาติพ่ีนองหรือพอแม ในชวงเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวซึ่งจะมีความตองการแรงงานจํานวนมาก แตเมื่อหมด
ฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวแรงงานวัยหนุมสาวก็จะกลับเขาทํางานในโรงงานตามเดิม โดยแรงงานวัยกลางคน
และผูสูงอายุทํางานในภาคเกษตรเปนอาชีพหลัก มีอาชีพรองนอกชวงฤดูกาลเพาะปลูกอยูบาง แตรายไดจาก        
ทั้งอาชีพหลักและอาชีพรองไมแนนอน 

ปญหาการเขาออกงาน เปนปญหาของภาคอุตสาหกรรมเกษตรในพ้ืนที่นี้ เนื่องจากใชแรงงาน   
ในพ้ืนที่เปนสวนใหญ ซึ่งแรงงานจะเคลื่อนยายกลับไปทํางานในภาคเกษตรในชวงฤดูกาลผลิต แลวยายกลับเขาสู
โรงงานหรือภาคอุตสาหกรรมเกษตรอีกครั้งนอกชวงฤดูกาลผลิต ทั้งนี้การเขาออกงาน นอกจากขึ้นอยูกับฤดูกาลผลิต
แลวยังขึ้นอยูกับภัยธรรมชาติ เชน ฝนแลง น้ําทวม ศัตรูพืชระบาด ฯลฯ ก็จะมีการเขาออกงานนอย ซึ่ง
ผูประกอบการฯพยายามแกไขปญหาโดยการใหแรงงานที่เหลือทํางานลวงเวลา หากมีการเขาออกงานนอยในบางป
เนื่องจากภัยธรรมชาติก็จะไมมีการทํางานลวงเวลา 

ผลกระทบของการขึ้นอัตราคาจางขั้นต่ํา แมวาจะทําใหตนทุนและปจจัยการผลิตของเกษตรกร
และผูประกอบการเพ่ิมสูงขึ้น รวมทั้งคาครองชีพเพ่ิมขึ้นจากราคาสินคาอุปโภคบริโภคในครัวเรือนเพ่ิมขึ้นในขณะที่
ราคาผลผลิตไมแนนอน แตเกษตรกรที่ใชวิธีการจางเหมาเพียงบางชวงฤดูกาลผลิตจะมีผลกระทบไมมากนัก สวน
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ภาคอุตสาหกรรมเกษตรจะประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานและการเขาออกงาน โดยแรงงานวัยหนุม สาว      
จะเคลื่อนยายไปทํางานในภาคบริการ ซึ่งมีสภาพการทํางานที่ดีกวา ทําใหผูประกอบการฯ จูงใจใหแรงงานทํางาน
อยางตอเนื่อง โดยการมีโบนัส มีคาลวงเวลา มีการฝกอบรม มีการใหความกาวหนาในสายงานอาชีพ เปนตน 

ความตองการแรงงานในภาคเกษตร จากการที่ภาคเกษตรเขาสูสังคมผูสูงอายุมากขึ้น ความตองการ
แรงงานระดับลางในวัยหนุมสาวและการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงานคนจะมีมากขึ้น เนื่องจาก
แรงงานภาคเกษตรที่เขาสูวัยสูงอายุนี้จะมีกําลังหรือศักยภาพในการผลิตลดลง ในขณะที่ความตองการสินคาเกษตร 
มีเพ่ิมข้ึนตามการเพิ่มขึน้ของจํานวนประชากรโลก 

การแกปญหาการขาดแคลนแรงงาน  ในสวนของเกษตรกรนั้น สวนใหญแกไขปญหาการ       
ขาดแคลนแรงงานโดยการจางแรงงานรับจางและจางเครื่องจักรกลทางการเกษตรในบางขั้นตอน และครบทุก
ขั้นตอน นอกจากนี้ยังใชวิธีปรับเปลี่ยนระบบการเพาะปลูก เชน เปลี่ยนจากนาดําเปนนาหวานที่ใชแรงงานคน
นอยลงบางรายก็ลดพ้ืนที่การผลิตลงหรือทําการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชแรงงานเทาที่มีอยู       
ในครัวเรือน โดยภาครัฐใหขอเสนอแนะวาควรมีการใชเทคโนโลยีแทนแรงงานคนมากขึ้น รวมทั้งการฟนฟูวัฒนธรรม  
ลงแขก เปนตน 

การจูงใจใหแรงงานทํางานในภาคเกษตร โดยการปรับปรุงระบบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  
การใหเงินทุน ที่ดิน ปจจัยการผลิต ระบบการชลประทาน และการเพ่ิมการฝกปฎิบัติจริง การเพ่ิมอัตราคาจางและ
สวัสดิการตางๆ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมในการทํางาน ใหงานภาคเกษตรเปนงานที่มีเกียรติและ      
มีศักดิ์ศรี 

การใชเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงานคนในภาคเกษตร ควรเปน
เทคโนโลยีที่ใชในทองถิ่นได รวมทั้งมีการรวมกลุมในรูปสหกรณจัดซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตรใหแกสมาชิกไดใช
ประโยชนรวมกัน 

สรุปผลการศึกษาปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พบวาครัวเรือนเกษตรเกือบรอยละ 70 ขาดแคลนแรงงานหรือมีแรงงานในครัวเรือนไมเพียงพอ ตองจางทั้ง
แรงงานคนและเครื่องจักรกลทางการเกษตร เนื่องจากสมาชิกในครัวเรือนเคลื่อนยายไปทํางานในเมืองหรือศึกษาตอ
และสมาชิกในครัวเรือนที่เหลืออยูเปนผูอยูในวัยกลางคนและผูสูงอายุ อีกทั้งมีพ้ืนที่ทําการเกษตรเปนจํานวนมาก 
หรือทําการเกษตรเชิงพาณิชยเปนเหตุผลสําคัญ จากปจจัยดังกลาวทําใหเกิดการขาดแคลนกําลังแรงงานที่จะใช    
ในการผลิต หรือทําใหอุปสงคมากกวาอุปทานแรงงาน อยางไรก็ตามยังมีครัวเรือนรอยละ 12.5 ที่มีแรงงาน         
ในครัวเรือนเพียงพอเพราะมีแรงงานในครัวเรือนเพียงพอและมีพ้ืนที่เพาะปลูกนอย ซึ่งเปนขอคนพบสําคัญที่แตกตาง
จากภาคอ่ืน เพราะภาคอ่ืนจะมีการขาดแคลนแรงงานหรือมีแรงงานไมเพียงพอและตองจางแรงงานตางดาว 
นอกจากนี้ในบางจังหวัดที่ทําการศึกษายังคงมีการชวยเหลือเรื่องแรงงานหรือลงแขก ซึ่งบางจังหวัดที่ทําการศึกษา
และจังหวัดอ่ืนๆ  ไมมีการลงแขกแลว แมวาเกษตรกรสวนใหญแมจะอยูในวัยกลางคนแตก็มีความตั้งใจที่จะทํา
การเกษตรตอไปแมวาจะเกิดปญหาขาดแคลนแรงงาน โดยใชวิธีการลดพ้ืนที่เพาะปลูกลง หรือปรับเปลี่ยนวิธีการ
ผลิตที่ใชแรงงานนอยลง แสดงใหเห็นวา แรงงานภาคเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนแรงงานที่มีอายุมากกวา 
50 ปไมสามารถเคลื่อนยายไปทํางานในภาคการผลิตอ่ืนไดเพราะอายุมากจึงตองทํางานในภาคการเกษตรตอไป  
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เกษตรกรสวนใหญ ที่ขาดแคลนแรงงานยังคงหาแรงงานทั้งในพ้ืนที่และตางพ้ืนที่มาใชในการผลิตได และยังไมพบวา
มีการจางแรงงานตางดาวเหมือนภาคอ่ืน อีกทั้งยังมีการจางเหมาตามฤดูกาลและการเขาออกงานระหวาง
ภาคอุตสาหกรรมเกษตรและภาคเกษตร ทําใหปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีนอย 
เนื่องจากเกษตรกรและผูประกอบการยังคงสามารถแกไขปญหาดวยวิธีการตางๆ ดังที่กลาวมาแลวได ซึ่งปญหาการ
ขาดแคลนแรงงานที่พบในการศึกษาครั้งนี้เปนการขาดแคลนแรงงานเพียงบางชวงฤดูกาล คือ ฤดูกาลเพาะปลูกและ
เก็บเกี่ยวเทานั้น ไมไดขาดแคลนแรงงานตลอดทั้งปจนตองจางแรงงานตางดาวแบบประจําเหมือนภาคอ่ืนๆ ของ
ประเทศไทย 
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บทที่ 5 
สรุป และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนการศึกษา

ขอเท็จจริงของปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรของเกษตรกรและผูประกอบการในภาคเกษตร        
ใน 7 จังหวัดที่มีแรงงานภาคเกษตรมากที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จังหวัดอุบลราชธานี 
นครราชสีมา ขอนแกน ศรีสะเกษ รอยเอ็ด อุดรธานี และบุรีรัมย โดยสัมภาษณแรงงานภาคเกษตรดวยแบบ
สัมภาษณแบบเจาะลึกจํานวน 400 คน รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวยเกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ 
ผูใหญบาน สํานักงานแรงงานจังหวัด สํานักงานจัดหางานจังหวัด สํานักงานคุมครองแรงงานและสวัสดิการจังหวัด 
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานสถิติจังหวัด หอการคาจังหวัด และ
ผูประกอบการในกิจการเกษตรที่สําคัญ จังหวัดละ 12 คน รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 484 คน เพ่ือศึกษาขอเท็จจริง
ของปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรของเกษตรกรและผูประกอบการภาคเกษตร โดยใชวิธีการ      
เชิงคุณภาพในการวิเคราะหสภาพปญหา โดยสรุปผลขอเท็จจริงและขอเสนอแนะจากการศึกษา ดังนี้ 
 
5.1 สรุป 

5.1.1 กลุมเกษตรกร สรุปผลการศึกษาทั้ง 7 จังหวัด พบวา เกษตรกรสวนใหญมีแรงงานในครัวเรือน      
ไมเพียงพอตองจางทั้งแรงงานรับจางหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรจํานวน 279 คน หรือคิดเปนรอยละ 69.75 
ของจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด ซึ่งเปนการจางแบบไมครบทุกขั้นตอนมากที่สุด คือ 131 คน คิดเปนรอยละ 
32.75 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด สําหรับเกษตรกรที่มีแรงงานพอเพียงทั้งแบบไมตองจางแรงงานรับจางและ
เครื่องจักรกลทางการเกษตร และแบบที่ตองจางครบทุกขั้นตอน จางบางชวงบางขั้นตอนและไมระบุวาจางครบ
ทุกขั้นตอนหรือไมจํานวน 121 คนคิดเปนรอยละ 30.25 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด นอกจากนี้เกษตรกรกลุมที่   
ไมตองจางทั้งแรงงานรับจางและเครื่องจักรกลทางการเกษตรมีจํานวน 50 คนหรือคิดเปนรอยละ 12.5 เนื่องจาก
มีพ้ืนที่การเพาะปลูกนอย ไมไดทําการเพาะปลูกผลผลิตที่หลากหลาย และมีแรงงานในครัวเรือนเพียงพอ 

ผลการศึกษาทั้ง 7 จังหวัด สรุปไดวาเกษตรกรสวนใหญมีแรงงานไมเพียงพอหรือมีการขาดแคลน
แรงงาน แตเปนการขาดแคลนแรงงานเฉพาะชวงฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว  โดยเกษตรกรใชวิธีการจาง
แรงงานรับจางและจางเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยแตไมครบทุกขั้นตอนมีจํานวนมากที่สุด และสามารถ
แกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานดังกลาวได ทั้งนี้เพราะการทําการเกษตรมีความตองการจางแรงงานเพียงบางชวง
ฤดูกาลผลิตเทานั้น นอกจากนี้แรงงานในครัวเรือนที่เหลืออยูแมวาจะเปนวัยกลางคนหรือมีอายุ 50 ปขึ้นไป    
เปนสวนใหญแตก็ยังคงทํางานในภาคเกษตรที่ไมใชกําลังแรงงานมากนักได อีกทั้งยังมีการชวยเหลือด านแรงงาน
ทั้งในครัวเรือนเกษตรและเพ่ือนบานอยูบางในบางพ้ืนที่ แตอยางไรก็ตามจากผลการศึกษาที่พบวามีเกษตรกร    
ที่ตองจางแรงงานรับจางและเครื่องจักรกลทางการเกษตรมีจํานวน 98 คนคิดเปนรอยละ 24.5 ของกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด ในขณะที่เกษตรกรที่มีแรงงานพอเพียงไมตองจางแรงงานรับจางและเครื่องจักรกลทางการเกษตร     
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ตอไปได โดยมีขอสังเกตสําคัญคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงหาแรงงานไทยทั้งในพ้ืนที่และตางพ้ืนที่มารับจาง
ทํางานได  

ปญหาการขาดแคลนแรงงาน ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนการขาดแคลนแรงงาน       
ตามฤดูกาล โดยสาเหตุที่ขาดแคลนแรงงานเพราะทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมีความตองการแรงงาน
มากในชวงฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว หากเก็บเกี่ยวหรือแปรรูปผลผลิตชาจะทําใหผลผลิตเสียหาย จึงเกิดการ
จูงใจใหแรงงานทํางานทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยการใหสวัสดิการตางๆ เพ่ิมขึ้น อาทิ รถรับสง 
อาหารกลางวัน คาลวงเวลา เปนตน 

ปญหาการเขาออกของแรงงานภาคเกษตร ปญหาการเขาออกงานของแรงงานภาคเกษตรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมมีปญหานอยเนื่องจากเปนการเขาออกตามฤดูกาล อาทิ ฤดูกาลเพาะปลูกและ
เก็บเกี่ยว ในชวงเวลาดังกลาวพนักงานในภาคอุตสาหกรรมจะมีการลางานหรือลาออกเปนจํานวนมากเพ่ือไป
ทํางานในภาคการเกษตร แตหลังจากหมดฤดูกาลการผลิตในภาคการเกษตรแลวพนักงานก็จะกลับเขามาทํางาน
ในภาคอุตสาหกรรม ทําใหมีการเขาออกของแรงงานทั้งในกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ผูประกอบการ
และเกษตรกรจะแกปญหาโดยการนําเครื่องจักรกลทางการเกษตรเขามาใชในการผลิต นอกจากนี้จะใชการจาง
แรงงานภายในหมูบานมาชวยในการผลิต ดังนั้นหากมีการสรางแรงจูงใจในการทําการเกษตร อาทิ เพ่ิมคาจาง
แรงงานหรือเพ่ิมราคาผลผลิตใหมีราคาสูงขึ้น และสรางอาชีพเสริมหลังการทําการเกษตรเพ่ือใหแรงงาน        
ภาคเกษตรมีรายไดตลอดทั้งป แรงงานก็จะเคลื่อนยายจากภาคอุตสาหกรรมและบริการกลับมาสูภาคการเกษตร
มากขึ้น สําหรับผูประกอบการในภาคเกษตรจะใชวิธีการจัดการกําลังคนในชวงเวลาดังกลาวใหสอดคลองกับกําลัง
การผลิต เชน สลับกันลาไปทําการเกษตร 

ผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของอัตราคาจางขั้นต่ําที่มีตอเกษตรกรและผูประกอบการภาคเกษตร 
ผลกระทบที่สําคัญ คือ ตนทุนการผลิตในสวนของคาจางแรงงานเพ่ิมสูงขึ้น อีกทั้งราคาสินคาอุปโภคและบริโภค
รวมทั้งปจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น เกษตรกรและผูประกอบการตองมีภาระคาใชจายเพ่ิมขึ้น ซึ่งทําใหวิสาหกิจ
ชุมชนดานการเกษตร แปรรูปกิจการเกษตรหรือ OTOP และผูประกอบการในภาคเกษตรมีตนทุนเพ่ิมขึ้นทําให
ตองเลิกกิจการเพราะประสบภาวะขาดทุน สําหรับเกษตรกรที่ไมไดรับผลกระทบสวนใหญใชวิธีการจางแรงงาน
แบบจางเหมา ไมมีการจางงานแบบรายวัน โดยแนวทางแกไขปญหาจากผลกระทบดังกลาวนั้น เกษตรกรไดแกไข
ปญหาโดยการลดพ้ืนที่การผลิตการเกษตรลง ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต เชน การทําการเกษตรที่ไมตองใชแรงงานมาก 
สวนผูประกอบการเกษตรใชวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานภาคเกษตรและใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรแทน
แรงงานคน 

ความตองการแรงงานในภาคเกษตร สรุปแนวโนมความตองการแรงงานภาคการเกษตร แบงเปน
ความตองการใน 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 แรงงานภาคเกษตรที่มีความรู มีทักษะและความเขาใจในการทําการเกษตร
อยางแทจริง มีความสามารถในการจัดการและการบริหารสามารถปรับปรุงและบํารุงพ้ืนที่ที่ใชในการทํา
การเกษตรเพ่ือนําไปสูการผลิตสินคาทางการเกษตรที่มีคุณภาพ สามารถแขงขันในตลาดโลกได ซึ่งแรงงานในสวน
นี้มีแนวโนมลดลง และคาดวาจะขาดแคลนแรงงานในลักษณะนี้มากขึ้น  กลุมที่ 2 แรงงานภาคเกษตรที่เปน
แรงงานจางทั่วไปหรือแรงงานไรฝมือนั้น มีแนวโนมไมลดลงและคาดวาแรงงานในสวนนี้ยังสามารถหาแรงงาน
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เปนกลุมที่มีจํานวนนอยที่สุดในการศึกษาครั้งนี้ ทําใหคาดการณไดวาปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร    
จะทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากลูกหลานของเกษตรกรสวนใหญไมอยากทํางานในภาคเกษตร เนื่องจากเปนงาน
หนัก ลําบาก มีรายไดไมแนนอน และไมมีสวัสดิการ ทําใหเกิดการขาดแรงจูงใจในการใหคนรุนใหมเขาสูภาค
เกษตร ขาดการสงเสริมดานปจจัยการผลิตและโครงสรางพ้ืนฐานการผลิต โดยเฉพาะการชลประทาน ซึ่ง
เกษตรกรมีความตองการใหภาครัฐชวยเหลือในเรื่องปจจัยการผลิต การลดตนทุนการผลิต และระบบชลประทาน
เพ่ือการผลิตในภาคการเกษตรมากที่สุด 

สําหรับการเพ่ิมขึ้นของอัตราคาจางขั้นต่ํา ที่ทําใหตนทุนการผลิตทางการเกษตรเพ่ิมสูงขึ้นและสงผล
กระทบใหการเคลื่อนยายแรงงานออกจากภาคเกษตรเขาสูภาคอุตสาหกรรมและบริการ เนื่องจากไดรับคาจาง
แรงงานเทากันหรือมากกวา แตมีสภาพการทํางานและสวัสดิการตางๆ ที่ดีกวามาก หากยังไมมีการควบคุมราคา
ปจจัยการผลิต สินคาอุปโภคและบริโภคดังที่เปนอยูในปจจุบัน ปจจัยเหลานี้จะทําใหภาคเกษตรเหลือแต
เกษตรกรที่มีอายุอยูในวัยกลางคนและเขาสูวัยผูสูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะสงผลตอผลิตภาพการผลิตและผลิต
ภาพแรงงานไดถาไมมีแรงงานรุนใหมมาทดแทนหรือทํางานในภาคเกษตรสืบทอดอาชีพของบรรพบุรุษ 

5.1.2 กลุมภาครัฐ 
จากการสัมภาษณแบบเจาะลึกหนวยงานที่เกี่ยวของในภาครัฐ ไดแก เกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ 

ผูใหญบาน สํานักงานแรงงานจังหวัด สํานักงานจัดหางานจังหวัด สํานักงานคุมครองแรงงานและสวัสดิการจังหวัด 
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานสถิติจังหวัด พบวา มีความคิดเห็นเปนไป  
ในทิศทางเดียวกันในประเด็นที่สําคัญ สรุปได ดังนี้ 

อุปสงคแรงงานภาคเกษตร อุปสงคแรงงานในภาคเกษตรหรือความตองการแรงงานในภาคเกษตร
ขึ้นอยูกับราคาสินคาและความตองการของตลาด เนื่องจากอุปสงคของแรงงานเปนอุปสงคสืบเนื่อง ดังนั้น หากมี
ความตองการสินคาเกษตรเ พ่ิมมากขึ้นก็จะมีความตองการแรงงานมากขึ้นตามไปดวย ซึ่ ง ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีการขยายตัวของการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่เคยปลูกในภาคใตและภาคอ่ืนๆ อาทิ
ยางพารา ปาลมน้ํามัน ออย เปนพืชพลังงานที่ตลาดทั้งในและตางประเทศมีความตองการเพ่ิมมากขึ้น และยังเปน
แหลงผลิตสําคัญของขาวหอมมะลิ อีกท้ังหลายจังหวัดเปนจังหวัดชายแดนที่มีศักยภาพในการขยายตัวรองรับการ
เปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เชน อุดรธานี อุบลราชธานี ศรีสะเกษ จึงมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งดาน
การคา อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและบริการ ทําใหความตองการแรงงานเพ่ือรองรับความตองการของตลาดและ
การเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีมากข้ึนตามไปดวย 

อุปทานแรงงานภาคเกษตร หรือจํานวนแรงงานที่มีอยูในภาคเกษตรนั้น มีจํานวนลดลงตามการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรเขาสูวัยผูสูงอายุ ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้พบวาแรงงานที่ยังคงอยูในภาคเกษตร  
มีอายุเฉลี่ย 52 ป ซึ่งเปนวัยกลางคนมีกําลังในการทํางานลดลง ไมสามารถทํางานหนักได การใชเครื่องจักรกล
ทางการเกษตรและการจางแรงงานคนมาใชในการทําการเกษตรจึงเปนสิ่งจําเปนและเปนทางเลือกในการ
แกปญหาดานอุปทานแรงงานหรือจํานวนแรงงานในครัวเรือนซึ่งมีลดลงมีไมเพียงพอตอการผลิต ทั้งนี้เพ่ือให
สามารถรักษาระดับการผลิตใหเพียงพอกับการบริโภคในครัวเรือนและจําหนายเพ่ือเปนรายไดหลักของครอบครัว
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ตอไปได โดยมีขอสังเกตสําคัญคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงหาแรงงานไทยทั้งในพ้ืนที่และตางพ้ืนที่มารับจาง
ทํางานได  

ปญหาการขาดแคลนแรงงาน ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนการขาดแคลนแรงงาน       
ตามฤดูกาล โดยสาเหตุที่ขาดแคลนแรงงานเพราะทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมีความตองการแรงงาน
มากในชวงฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว หากเก็บเกี่ยวหรือแปรรูปผลผลิตชาจะทําใหผลผลิตเสียหาย จึงเกิดการ
จูงใจใหแรงงานทํางานทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยการใหสวัสดิการตางๆ เพ่ิมขึ้น อาทิ รถรับสง 
อาหารกลางวัน คาลวงเวลา เปนตน 

ปญหาการเขาออกของแรงงานภาคเกษตร ปญหาการเขาออกงานของแรงงานภาคเกษตรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมมีปญหานอยเนื่องจากเปนการเขาออกตามฤดูกาล อาทิ ฤดูกาลเพาะปลูกและ
เก็บเกี่ยว ในชวงเวลาดังกลาวพนักงานในภาคอุตสาหกรรมจะมีการลางานหรือลาออกเปนจํานวนมากเพ่ือไป
ทํางานในภาคการเกษตร แตหลังจากหมดฤดูกาลการผลิตในภาคการเกษตรแลวพนักงานก็จะกลับเขามาทํางาน
ในภาคอุตสาหกรรม ทําใหมีการเขาออกของแรงงานทั้งในกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ผูประกอบการ
และเกษตรกรจะแกปญหาโดยการนําเครื่องจักรกลทางการเกษตรเขามาใชในการผลิต นอกจากนี้จะใชการจาง
แรงงานภายในหมูบานมาชวยในการผลิต ดังนั้นหากมีการสรางแรงจูงใจในการทําการเกษตร อาทิ เพ่ิมคาจาง
แรงงานหรือเพ่ิมราคาผลผลิตใหมีราคาสูงขึ้น และสรางอาชีพเสริมหลังการทําการเกษตรเพ่ือใหแรงงาน        
ภาคเกษตรมีรายไดตลอดทั้งป แรงงานก็จะเคลื่อนยายจากภาคอุตสาหกรรมและบริการกลับมาสูภาคการเกษตร
มากขึ้น สําหรับผูประกอบการในภาคเกษตรจะใชวิธีการจัดการกําลังคนในชวงเวลาดังกลาวใหสอดคลองกับกําลัง
การผลิต เชน สลับกันลาไปทําการเกษตร 

ผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของอัตราคาจางขั้นต่ําที่มีตอเกษตรกรและผูประกอบการภาคเกษตร 
ผลกระทบที่สําคัญ คือ ตนทุนการผลิตในสวนของคาจางแรงงานเพ่ิมสูงขึ้น อีกทั้งราคาสินคาอุปโภคและบริโภค
รวมทั้งปจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น เกษตรกรและผูประกอบการตองมีภาระคาใชจายเพ่ิมขึ้น ซึ่งทําใหวิสาหกิจ
ชุมชนดานการเกษตร แปรรูปกิจการเกษตรหรือ OTOP และผูประกอบการในภาคเกษตรมีตนทุนเพ่ิมขึ้นทําให
ตองเลิกกิจการเพราะประสบภาวะขาดทุน สําหรับเกษตรกรที่ไมไดรับผลกระทบสวนใหญใชวิธีการจางแรงงาน
แบบจางเหมา ไมมีการจางงานแบบรายวัน โดยแนวทางแกไขปญหาจากผลกระทบดังกลาวนั้น เกษตรกรไดแกไข
ปญหาโดยการลดพ้ืนที่การผลิตการเกษตรลง ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต เชน การทําการเกษตรที่ไมตองใชแรงงานมาก 
สวนผูประกอบการเกษตรใชวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานภาคเกษตรและใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรแทน
แรงงานคน 

ความตองการแรงงานในภาคเกษตร สรุปแนวโนมความตองการแรงงานภาคการเกษตร แบงเปน
ความตองการใน 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 แรงงานภาคเกษตรที่มีความรู มีทักษะและความเขาใจในการทําการเกษตร
อยางแทจริง มีความสามารถในการจัดการและการบริหารสามารถปรับปรุงและบํารุงพ้ืนที่ที่ใชในการทํา
การเกษตรเพ่ือนําไปสูการผลิตสินคาทางการเกษตรที่มีคุณภาพ สามารถแขงขันในตลาดโลกได ซึ่งแรงงานในสวน
นี้มีแนวโนมลดลง และคาดวาจะขาดแคลนแรงงานในลักษณะนี้มากขึ้น  กลุมที่ 2 แรงงานภาคเกษตรที่เปน
แรงงานจางทั่วไปหรือแรงงานไรฝมือนั้น มีแนวโนมไมลดลงและคาดวาแรงงานในสวนนี้ยังสามารถหาแรงงาน
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เปนกลุมที่มีจํานวนนอยที่สุดในการศึกษาครั้งนี้ ทําใหคาดการณไดวาปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร    
จะทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากลูกหลานของเกษตรกรสวนใหญไมอยากทํางานในภาคเกษตร เนื่องจากเปนงาน
หนัก ลําบาก มีรายไดไมแนนอน และไมมีสวัสดิการ ทําใหเกิดการขาดแรงจูงใจในการใหคนรุนใหมเขาสูภาค
เกษตร ขาดการสงเสริมดานปจจัยการผลิตและโครงสรางพ้ืนฐานการผลิต โดยเฉพาะการชลประทาน ซึ่ง
เกษตรกรมีความตองการใหภาครัฐชวยเหลือในเรื่องปจจัยการผลิต การลดตนทุนการผลิต และระบบชลประทาน
เพ่ือการผลิตในภาคการเกษตรมากที่สุด 

สําหรับการเพ่ิมขึ้นของอัตราคาจางขั้นต่ํา ที่ทําใหตนทุนการผลิตทางการเกษตรเพ่ิมสูงขึ้นและสงผล
กระทบใหการเคลื่อนยายแรงงานออกจากภาคเกษตรเขาสูภาคอุตสาหกรรมและบริการ เนื่องจากไดรับคาจาง
แรงงานเทากันหรือมากกวา แตมีสภาพการทํางานและสวัสดิการตางๆ ที่ดีกวามาก หากยังไมมีการควบคุมราคา
ปจจัยการผลิต สินคาอุปโภคและบริโภคดังที่เปนอยูในปจจุบัน ปจจัยเหลานี้จะทําใหภาคเกษตรเหลือแต
เกษตรกรที่มีอายุอยูในวัยกลางคนและเขาสูวัยผูสูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะสงผลตอผลิตภาพการผลิตและผลิต
ภาพแรงงานไดถาไมมีแรงงานรุนใหมมาทดแทนหรือทํางานในภาคเกษตรสืบทอดอาชีพของบรรพบุรุษ 

5.1.2 กลุมภาครัฐ 
จากการสัมภาษณแบบเจาะลึกหนวยงานที่เกี่ยวของในภาครัฐ ไดแก เกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ 

ผูใหญบาน สํานักงานแรงงานจังหวัด สํานักงานจัดหางานจังหวัด สํานักงานคุมครองแรงงานและสวัสดิการจังหวัด 
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานสถิติจังหวัด พบวา มีความคิดเห็นเปนไป  
ในทิศทางเดียวกันในประเด็นที่สําคัญ สรุปได ดังนี้ 

อุปสงคแรงงานภาคเกษตร อุปสงคแรงงานในภาคเกษตรหรือความตองการแรงงานในภาคเกษตร
ขึ้นอยูกับราคาสินคาและความตองการของตลาด เนื่องจากอุปสงคของแรงงานเปนอุปสงคสืบเนื่อง ดังนั้น หากมี
ความตองการสินคาเกษตรเ พ่ิมมากขึ้นก็จะมีความตองการแรงงานมากขึ้นตามไปดวย ซึ่ ง ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีการขยายตัวของการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่เคยปลูกในภาคใตและภาคอ่ืนๆ อาทิ
ยางพารา ปาลมน้ํามัน ออย เปนพืชพลังงานที่ตลาดทั้งในและตางประเทศมีความตองการเพ่ิมมากขึ้น และยังเปน
แหลงผลิตสําคัญของขาวหอมมะลิ อีกท้ังหลายจังหวัดเปนจังหวัดชายแดนที่มีศักยภาพในการขยายตัวรองรับการ
เปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เชน อุดรธานี อุบลราชธานี ศรีสะเกษ จึงมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งดาน
การคา อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและบริการ ทําใหความตองการแรงงานเพ่ือรองรับความตองการของตลาดและ
การเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีมากข้ึนตามไปดวย 

อุปทานแรงงานภาคเกษตร หรือจํานวนแรงงานที่มีอยูในภาคเกษตรนั้น มีจํานวนลดลงตามการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรเขาสูวัยผูสูงอายุ ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้พบวาแรงงานที่ยังคงอยูในภาคเกษตร  
มีอายุเฉลี่ย 52 ป ซึ่งเปนวัยกลางคนมีกําลังในการทํางานลดลง ไมสามารถทํางานหนักได การใชเครื่องจักรกล
ทางการเกษตรและการจางแรงงานคนมาใชในการทําการเกษตรจึงเปนสิ่งจําเปนและเปนทางเลือกในการ
แกปญหาดานอุปทานแรงงานหรือจํานวนแรงงานในครัวเรือนซึ่งมีลดลงมีไมเพียงพอตอการผลิต ทั้งนี้เพ่ือให
สามารถรักษาระดับการผลิตใหเพียงพอกับการบริโภคในครัวเรือนและจําหนายเพ่ือเปนรายไดหลักของครอบครัว
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ปญหาการเขาออกของแรงงานของแรงงานภาคเกษตร 
พนักงานรุนใหมจะมีการเขาออกงานหรือ Turnover คอนขางสูง สวนพนักงานทักษะ รวมทั้ง

แรงงานที่ทํางานมานานและมีอายุมากแลวจะไมคอยออกจากงาน ใชการลางานในชวงฤดูกาลเพาะปลูกแลว
กลับมาทํางานตอ ในภาคเกษตรไมไดจางตอเนื่องตลอดทั้งป จางคราวละ 2-3 เดือน  

ผลกระทบของการเพิ่มข้ึนของอัตราคาจางขั้นต่ําตอเกษตรกรและผูประกอบการในภาคเกษตร   
การเพ่ิมอัตราคาจางขั้นต่ําก็มีผลกระทบทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น ผูประกอบการมีภาระ

คาใชจายเพ่ิมมากขึ้น มีการปรับตนทุนราคาสินคา อาจขาดสภาพคลองในการบริหารงานและมีการเลิกจาง       
ในที่สุด 

ความตองการแรงงานในภาคเกษตร  
ความตองการแรงงานในภาคเกษตรเพ่ิมขึ้นแตคงไมมากเนื่องจากมีการลงทุนเพ่ือใชเครื่องจักร

ทดแทนแรงงานคนเพิ่มขึ้น ลดการใชแรงงานที่ไมมีฝมือและหันมาใชแรงงานมีทักษะมากขึ้นโดยเฉพาะชางวิชาชีพ 
(ปวช.และปวส.) หรือยกระดับฝมือใหมีศักยภาพใหสูงขึ้น จึงคาดวาคงไมมีการขาดแคลนแรงงานดานนี้  อาจจะ
ขาดแคลนแรงงานบางในชวงบางฤดูกาลเทานั้น 

การใชเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรแทนแรงงานคนในภาคเกษตร 
ปจจุบันการใชเทคโนโลยีแทนแรงงานคนในภาคการเกษตร สามารถที่จะดําเนินการในบางพ้ืนที่เทานั้น 
นอกจากนีเ้กษตรกรสวนใหญไมสามารถใชเทคโนโลยีไดเพราะไมมีเงินทุน ขาดความรูในการนําเทคโนโลยีมาใช 
อีกท้ังตนทุนในการนําเอาเครื่องจักรมาใชแทนแรงงานคนยังสูงมาก เกษตรกรไมสามารถเขาถึงได 

5.1.4 การอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาพบวา การศึกษาครั้งนี้มีขอเหมือนและขอแตกตางจากการศึกษาที่ผานมา ดังนี้ 
ขอเหมือน ในประเด็นอุปสงคและอุปทานแรงงาน จากการศึกษาครั้งนี้พบวาอุปสงคแรงงาน  

ภาคเกษตรมีมากกวาอุปทานแรงงานภาคเกษตรและมีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้น แตเปนการเพ่ิมตามความตองการ
แรงงานตามฤดูกาลเพียงบางชวงเวลาและตามราคาสินคาเกษตรรวมทั้งอัตราคาจางเปนสําคัญ ในขณะที่อุปทาน
แรงงานเปนไปตามการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรไทยซึ่งเขาสูวัยผูสูงอายุ การใชเครื่องจักรกล            
ทางการเกษตรทดแทนแรงงานคนและการใชแรงงานตางดาวจากประเทศเพ่ือนบานจึงเปนสิ่งจําเปนในอนาคต 
เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญอยูในวัยกลางคนหรือมีอายุ 50 ปขึ้นไปมีกําลังในการทํางานลดลง อีกทั้งบุตรหลาน
ของเกษตรกรสวนใหญไมสนใจทํางานในภาคเกษตรเพราะมีการศึกษามากขึ้น ตองการทํางานที่ไดรับเงินเดือน
และสวัสดิการ ที่มากกวา ในภาคการเกษตร ตลอดจนมีความมั่นคงในการทํางานมากกวางานในภาคเกษตร 
สอดคลองกับงานวิจัยของเสาวณี จันทะพงษ (2555) และจารึก สิงหปรีชา (2553) ซึ่งพบวาประเทศไทยจะมีการ
ขาดแคลนแรงงานจากการที่อุปสงคแรงงานมากกวาอุปทานแรงงาน ซึ่งเปนไปตามการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประชากรเขาสูวัยผูสูงอายุ ทั้งนี้การจางแรงงานตางดาวในภาคธุรกิจจะสามารถชวยแกไขปญหาการขาดแคลน
แรงงานตามฤดูกาลได จากการที่โครงสรางทางประชากรของไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุมากขึ้น ความตองการ
แรงงานระดับลางในวัยหนุมสาวและการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงานคนจะมีมากขึ้น เนื่องจาก
แรงงานภาคเกษตรที่เขาสูวัยสูงอายุนี้จะมีกําลังหรือศักยภาพในการผลิตลดลง ในขณะที่ความตองการสินคา

87 
 

รับจางไดทั่วไปได สําหรับการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558 หากมีการเคลื่อนยายแรงงาน
จากประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็อาจจะแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรในสวน
ของแรงงานไรฝมือไดระดับหนึ่ง  

การใชเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรแทนแรงงานคนในภาคเกษตร ในปจจุบันมี
การใชเทคโนโลยีทดแทนแรงงานคนเฉพาะบางชวงฤดูกาลผลิตเทานั้น เชน การปลูกขาว การตัดออย การปลูกมัน
สําปะหลัง สามารถใชเทคโนโลยีเขามาชวยลดปญหาการขาดแคลนแรงงานได ตางกับการกรีดยางที่ไมสามารถนํา
เทคโนโลยีมาใชได เพราะตองใชแรงงานคนกรีดที่มีทักษะเฉพาะในการกรีดยาง การใชเทคโนโลยีจึงชวยลดปญหา
การขาดแคลนแรงงานไดในระดับหนึ่งและใชในพ้ืนที่ที่สามารถใชเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีได แตจะกอใหเกิด
ปญหาการวางงานของแรงงานภาคเกษตรและทําใหตนทุนการผลิตสูงกวาการจางแรงงานคน เนื่องจากการทํา
เกษตรในประเทศไทยจะทําในลักษณะครอบครัว  ใชพ้ืนที่นอย ไมสามารถทําการเกษตรขนาดใหญเชนใน
ตางประเทศที่เกษตรกรมีพ้ืนที่หลายรอยไร ดังนั้นการใชเทคโนโลยีไมสามารถลดปญหาแรงงานภาคเกษตรได
ทั้งหมด เนื่องจากการใชเครื่องจักรอุปกรณที่ทันสมัยยังตองใชแรงงานคนที่มีทักษะในการควบคุมซึ่งยังมีจํานวน
นอย โดยจุดออนของเทคโนโลยี คือ องคความรูในการใชเทคโนโลยีเหมาะสมกับวัยหนุมสาวมากกวาผูสูงอายุ  
อีกท้ังการใชเทคโนโลยีมีราคาแพง เกษตรกรสวนใหญเขาถึงยาก  

5.1.3 กลุมภาคเอกชน 
จากการสัมภาษณแบบเจาะลึกหนวยงานที่เกี่ยวของในภาคเอกชน ไดแก หอการคาจังหวัด และ

ผูประกอบการในกิจการเกษตรที่สําคัญ พบวา มีความคิดเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกันในประเด็นที่สําคัญ สรุปได 
ดังนี้ 

อุปสงคและอุปทานของแรงงานในตลาดแรงงานภาคเกษตร 
ปจจุบันอุปสงคแรงงานหรือความตองการแรงงานจะมีมากกวาอุปทานแรงงานหรือจํานวน

แรงงานที่มีอยู เพราะในปจจุบันสินคาเกษตรมีความตองการเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่อุปทานเริ่มลดลงเนื่องจาก
แรงงานภาคเกษตรเคลื่อนยายเขาสูระบบการผลิตอ่ืนๆ เพราะไดผลตอบแทนดีกวาและบางสวนเขาสูระบบ
การศึกษา ทั้งนี้อัตราคาจางและชวงเวลาตามฤดูกาลผลิตยอมเปนตัวกําหนดอุปสงคและอุปทานดวย อยางไรก็ตาม
ยังคงมีการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต เพราะสวนใหญยังคงจางพนักงานแบบรายวันและเปนคนที่อยู     
ในพ้ืนที่  

ปญหาการขาดแคลนแรงงาน 
แรงงานที่ใชในโรงงานเปนแรงงานกึ่งฝมือและมีฝมือ โดยไดรับการฝกอบรมจากโรงงาน การเขา-

ออกงาน (Turnover) ของพนักงานจะขึ้นอยูกับฤดูกาลผลิตและการเก็บเกี่ยว พนักงานที่มีทักษะจะทํางาน
คอนขางถาวร โดยใชวิธีลางานในชวงฤดูเพาะปลูก จึงมีการขาดแคลนมากในชวงนี้ สําหรับภาคเกษตรจะขาดแคลน
แรงงานที่ในชวงอายุ 20-45 ป เพราะคนในวัยนี้จะเคลื่อนยายไปทํางานในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในแถบ
ชุมชนเมือง เนื่องจากแรงงานตองการงานประจํา สามารถทํางานไดตลอดทั้งป 
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ปญหาการเขาออกของแรงงานของแรงงานภาคเกษตร 
พนักงานรุนใหมจะมีการเขาออกงานหรือ Turnover คอนขางสูง สวนพนักงานทักษะ รวมทั้ง

แรงงานที่ทํางานมานานและมีอายุมากแลวจะไมคอยออกจากงาน ใชการลางานในชวงฤดูกาลเพาะปลูกแลว
กลับมาทํางานตอ ในภาคเกษตรไมไดจางตอเนื่องตลอดทั้งป จางคราวละ 2-3 เดือน  

ผลกระทบของการเพิ่มข้ึนของอัตราคาจางขั้นต่ําตอเกษตรกรและผูประกอบการในภาคเกษตร   
การเพ่ิมอัตราคาจางขั้นต่ําก็มีผลกระทบทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น ผูประกอบการมีภาระ

คาใชจายเพ่ิมมากขึ้น มีการปรับตนทุนราคาสินคา อาจขาดสภาพคลองในการบริหารงานและมีการเลิกจาง       
ในที่สุด 

ความตองการแรงงานในภาคเกษตร  
ความตองการแรงงานในภาคเกษตรเพ่ิมขึ้นแตคงไมมากเนื่องจากมีการลงทุนเพ่ือใชเครื่องจักร

ทดแทนแรงงานคนเพิ่มขึ้น ลดการใชแรงงานที่ไมมีฝมือและหันมาใชแรงงานมีทักษะมากขึ้นโดยเฉพาะชางวิชาชีพ 
(ปวช.และปวส.) หรือยกระดับฝมือใหมีศักยภาพใหสูงขึ้น จึงคาดวาคงไมมีการขาดแคลนแรงงานดานนี้  อาจจะ
ขาดแคลนแรงงานบางในชวงบางฤดูกาลเทานั้น 

การใชเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรแทนแรงงานคนในภาคเกษตร 
ปจจุบันการใชเทคโนโลยีแทนแรงงานคนในภาคการเกษตร สามารถที่จะดําเนินการในบางพ้ืนที่เทานั้น 
นอกจากนีเ้กษตรกรสวนใหญไมสามารถใชเทคโนโลยีไดเพราะไมมีเงินทุน ขาดความรูในการนําเทคโนโลยีมาใช 
อีกท้ังตนทุนในการนําเอาเครื่องจักรมาใชแทนแรงงานคนยังสูงมาก เกษตรกรไมสามารถเขาถึงได 

5.1.4 การอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาพบวา การศึกษาครั้งนี้มีขอเหมือนและขอแตกตางจากการศึกษาที่ผานมา ดังนี้ 
ขอเหมือน ในประเด็นอุปสงคและอุปทานแรงงาน จากการศึกษาครั้งนี้พบวาอุปสงคแรงงาน  

ภาคเกษตรมีมากกวาอุปทานแรงงานภาคเกษตรและมีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้น แตเปนการเพ่ิมตามความตองการ
แรงงานตามฤดูกาลเพียงบางชวงเวลาและตามราคาสินคาเกษตรรวมทั้งอัตราคาจางเปนสําคัญ ในขณะที่อุปทาน
แรงงานเปนไปตามการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรไทยซึ่งเขาสูวัยผูสูงอายุ การใชเครื่องจักรกล            
ทางการเกษตรทดแทนแรงงานคนและการใชแรงงานตางดาวจากประเทศเพ่ือนบานจึงเปนสิ่งจําเปนในอนาคต 
เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญอยูในวัยกลางคนหรือมีอายุ 50 ปขึ้นไปมีกําลังในการทํางานลดลง อีกทั้งบุตรหลาน
ของเกษตรกรสวนใหญไมสนใจทํางานในภาคเกษตรเพราะมีการศึกษามากขึ้น ตองการทํางานที่ไดรับเงินเดือน
และสวัสดิการ ที่มากกวา ในภาคการเกษตร ตลอดจนมีความมั่นคงในการทํางานมากกวางานในภาคเกษตร 
สอดคลองกับงานวิจัยของเสาวณี จันทะพงษ (2555) และจารึก สิงหปรีชา (2553) ซึ่งพบวาประเทศไทยจะมีการ
ขาดแคลนแรงงานจากการที่อุปสงคแรงงานมากกวาอุปทานแรงงาน ซึ่งเปนไปตามการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประชากรเขาสูวัยผูสูงอายุ ทั้งนี้การจางแรงงานตางดาวในภาคธุรกิจจะสามารถชวยแกไขปญหาการขาดแคลน
แรงงานตามฤดูกาลได จากการที่โครงสรางทางประชากรของไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุมากขึ้น ความตองการ
แรงงานระดับลางในวัยหนุมสาวและการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงานคนจะมีมากขึ้น เนื่องจาก
แรงงานภาคเกษตรที่เขาสูวัยสูงอายุนี้จะมีกําลังหรือศักยภาพในการผลิตลดลง ในขณะที่ความตองการสินคา
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รับจางไดทั่วไปได สําหรับการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558 หากมีการเคลื่อนยายแรงงาน
จากประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็อาจจะแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรในสวน
ของแรงงานไรฝมือไดระดับหนึ่ง  

การใชเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรแทนแรงงานคนในภาคเกษตร ในปจจุบันมี
การใชเทคโนโลยีทดแทนแรงงานคนเฉพาะบางชวงฤดูกาลผลิตเทานั้น เชน การปลูกขาว การตัดออย การปลูกมัน
สําปะหลัง สามารถใชเทคโนโลยีเขามาชวยลดปญหาการขาดแคลนแรงงานได ตางกับการกรีดยางที่ไมสามารถนํา
เทคโนโลยีมาใชได เพราะตองใชแรงงานคนกรีดที่มีทักษะเฉพาะในการกรีดยาง การใชเทคโนโลยีจึงชวยลดปญหา
การขาดแคลนแรงงานไดในระดับหนึ่งและใชในพ้ืนที่ที่สามารถใชเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีได แตจะกอใหเกิด
ปญหาการวางงานของแรงงานภาคเกษตรและทําใหตนทุนการผลิตสูงกวาการจางแรงงานคน เนื่องจากการทํา
เกษตรในประเทศไทยจะทําในลักษณะครอบครัว  ใชพ้ืนที่นอย ไมสามารถทําการเกษตรขนาดใหญเชนใน
ตางประเทศที่เกษตรกรมีพ้ืนที่หลายรอยไร ดังนั้นการใชเทคโนโลยีไมสามารถลดปญหาแรงงานภาคเกษตรได
ทั้งหมด เนื่องจากการใชเครื่องจักรอุปกรณที่ทันสมัยยังตองใชแรงงานคนที่มีทักษะในการควบคุมซึ่งยังมีจํานวน
นอย โดยจุดออนของเทคโนโลยี คือ องคความรูในการใชเทคโนโลยีเหมาะสมกับวัยหนุมสาวมากกวาผูสูงอายุ  
อีกท้ังการใชเทคโนโลยีมีราคาแพง เกษตรกรสวนใหญเขาถึงยาก  

5.1.3 กลุมภาคเอกชน 
จากการสัมภาษณแบบเจาะลึกหนวยงานที่เกี่ยวของในภาคเอกชน ไดแก หอการคาจังหวัด และ

ผูประกอบการในกิจการเกษตรที่สําคัญ พบวา มีความคิดเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกันในประเด็นที่สําคัญ สรุปได 
ดังนี้ 

อุปสงคและอุปทานของแรงงานในตลาดแรงงานภาคเกษตร 
ปจจุบันอุปสงคแรงงานหรือความตองการแรงงานจะมีมากกวาอุปทานแรงงานหรือจํานวน

แรงงานที่มีอยู เพราะในปจจุบันสินคาเกษตรมีความตองการเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่อุปทานเริ่มลดลงเนื่องจาก
แรงงานภาคเกษตรเคลื่อนยายเขาสูระบบการผลิตอ่ืนๆ เพราะไดผลตอบแทนดีกวาและบางสวนเขาสูระบบ
การศึกษา ทั้งนี้อัตราคาจางและชวงเวลาตามฤดูกาลผลิตยอมเปนตัวกําหนดอุปสงคและอุปทานดวย อยางไรก็ตาม
ยังคงมีการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต เพราะสวนใหญยังคงจางพนักงานแบบรายวันและเปนคนที่อยู     
ในพ้ืนที่  

ปญหาการขาดแคลนแรงงาน 
แรงงานที่ใชในโรงงานเปนแรงงานกึ่งฝมือและมีฝมือ โดยไดรับการฝกอบรมจากโรงงาน การเขา-

ออกงาน (Turnover) ของพนักงานจะขึ้นอยูกับฤดูกาลผลิตและการเก็บเกี่ยว พนักงานที่มีทักษะจะทํางาน
คอนขางถาวร โดยใชวิธีลางานในชวงฤดูเพาะปลูก จึงมีการขาดแคลนมากในชวงนี้ สําหรับภาคเกษตรจะขาดแคลน
แรงงานที่ในชวงอายุ 20-45 ป เพราะคนในวัยนี้จะเคลื่อนยายไปทํางานในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในแถบ
ชุมชนเมือง เนื่องจากแรงงานตองการงานประจํา สามารถทํางานไดตลอดทั้งป 
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คานิยมในการทํางานภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีความไมแนนอน ขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจของโลกกลับมาเปนกําลัง
ผลิตในภาคเกษตรเพ่ือเปนแหลงอาหารของโลก 

3) สรางเกษตรกรหรือแรงงานดานการเกษตรใหมีความรูในการบริหารและจัดการทรัพยากรที่มีอยู
อยางถูกตองและเหมาะสม มุงเนนการทําการเกษตรที่ยั่งยืน การสงเสริมการทําการเกษตรเพื่อการมีงานทํา โดยมี
การสนับสนุนกิจกรรมกทางการเกษตรใหครบวงจร  

4) การปรับลดพ้ืนที่ในการทําการเกษตร การปรับเปลี่ยนวิธีการการทํานาจากปกดําเปนใชการ
หวาน ซึ่งจะดูแลเฉพาะในระยะแรกจึงไมตองพ่ึงพาแรงงานมาก 

5) หนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เกษตรอําเภอ ควรสนับสนุนใหมี
การใชประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่นเขามาชวยแกปญหาการขาดแคลนแรงงาน อาทิ การลงแขกเกี่ยวขาว เนนการ
พ่ึงพาตนเอง ญาติและเพ่ือนบาน 

6) รัฐบาลตองสงเสริมใหภาคเกษตรเปนภาคที่สรางความมั่นคงดานอาหารใหประชากรในประเทศ 
เปนรากฐานที่สําคัญทางเศรษฐกิจและดึงดูดใหคนในภาคเกษตรไมใหออกไปทํางานนอกภาคเกษตร จึงตองให
ความสําคัญกับการสงเสริมและสนับสนุนอยางตอเนื่องเกี่ยวกับความรู เงินทุน แหลงน้ําในเขตชลประทานและ 
นอกเขตชลประทานในการทําการเกษตร 

7) ควรมีการจัดทําฐานขอมูลแรงงานของจังหวัด รวมทั้งความตองการของผูใชแรงงานในลักษณะ
คลังขอมูลของจังหวัด 

5.2.2 ขอเสนอแนะในการจัดการเชิงนโยบาย 
1) ในเชิงนโยบายจําเปนตองหามาตรการอุดหนุนใหภาคเกษตรสามารถที่จะพ่ึงพาตนเองและ

แขงขันไดกับภาคการผลิตอื่นได โดยตองมีนโยบายการประกันราคาผลผลิตทางการเกษตรที่แนนอน การอุดหนุน
ราคาสินคาเกษตรจากรัฐบาล  เพ่ิมราคาผลผลิตทางการเกษตรใหสูงขึ้น สงเสริมใหเกษตรกรทําการเกษตรแบบ
ยั่งยืนเพ่ือเปนการลดตนทุนในการผลิต  

2) ควรกําหนดกรอบนโยบายในมิติตางๆ เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงานใหเกิดระบบคาจางและ
ผลตอบแทนที่เปนธรรม และพัฒนาระบบสวัสดิการและการคุมครองแรงงานที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงสิทธิ       
ขั้นพ้ืนฐานและความม่ันคงของมนุษย 

3) กําหนดนโยบายและแนวทางการจัดการแรงงานภาคเกษตรที่เหมาะสม เพ่ือรองรับการเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
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เกษตรมีเพ่ิมขึ้นตามการเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากรโลกและสอดคลองกับงานวิจัยของสํานักงานเศรษฐกิจการ
แรงงาน (2556) กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (2552) และสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
(2550) ซึ่งพบวาความตองการกําลังคนโดยรวมมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 0.73 ต อป โดยสาขาหลักที่มี
อัตราการขยายตัวของการจางงานมากที่สุด คือ ภาคเกษตรกรรม มีอัตราการขยายตัวของการจางงานเฉลี่ย   
รอยละ 0.95 ตอป โดยภาตตะวันออกเฉียงเหนือมีการจางงานมากที่สุด และมีการจางงานแรงงานที่มีอายุ
ระหวาง 40-49 ปมากที่สุด รองลงมาคืออายุระหวาง 50-59 ป ซึ่งอายุเฉลี่ยของแรงงานภาคเกษตรในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ 52 ป จึงมีแนวโนมที่แรงงานจะเขาสูวัยกลางคนมากขึ้น เนื่องจากแรงงานวัยหนุมสาวสวนใหญที่มี
การศึกษาระดับอุดมศึกษาจะเคลื่อนยายเขาสูภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ การเตรียมความพรอมโดยการ
ปรับเปลี่ยนระบบการเพาะปลูกและการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตร ตลอดจนการนําแรงงานตางดาวมาใช    
ในกิจการเกษตรที่มีลักษณะเปนงาน 3D จึงเปนสิ่งจําเปน 

ขอแตกตาง ปญหาการขาดแคลนแรงงานและปญหาการเขาออกงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จะเปนการขาดแคลนแรงงานในชวงฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวทั้งภาคอุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรกร 
เนื่องจากมีผลผลิตออกมาพรอมกันกับชวงเวลาที่ โรงงานเดินเครื่องแปรรูปผลผลิต โดยแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมเกษตรจะเคลื่อนยายไปทํางานในภาคเกษตรในไรนาตัวเอง ญาติพ่ีนอง หรือพอแม ซึ่งชวงเวลา
ฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวนั้นจะมีความตองการแรงงานจํานวนมาก แตเมื่อหมดฤดูกาลเพาะปลูกและ     
เก็บเกี่ยวแรงงานวัยหนุมสาวก็จะกลับเขาทํางานในโรงงาน สําหรับการแกปญหาการขาดแคลนแรงงาน ในสวน
ของเกษตรกรนั้นสวนใหญแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานโดยการจางแรงงานรับจางและจางเครื่ องจักรกล
ทางการเกษตรในบางขั้นตอนและครบทุกข้ันตอน และใชวิธีปรับเปลี่ยนระบบการเพาะปลูก เชน เปลี่ยนจากนาดํา
เปนนาหวานที่ใชแรงงานคนนอยลง การเขาออกงานของแรงงานภาคเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ แมวา
จะทําใหแรงงานในภาคอุตสาหกรรมขาดแคลน แตก็แสดงใหเห็นวาแรงงานในภาคนี้ยังคงกลับมาประกอบอาชีพ
การเกษตรใหแกครัวเรือนในชวงที่ครัวเรือนขาดแคลนแรงงาน และยังคงมีการชวยเหลือกันในเรื่องแรงงานจาก
ญาติ เพ่ือนบาน การลงแขก ในขณะที่ภาคอ่ืนๆ ตองใชการจางแรงงานตางดาวเทานั้น อีกทั้งยังสามารถ         
หาแรงงานในพ้ืนที่และตางพ้ืนที่มาใชในชวงที่มีความตองการแรงงานมากได ทําใหปญหาการขาดแคลนแรงงาน
ในภาคนี้ไมรุนแรงเหมือนภาคอ่ืนๆ และเปนขอคนพบที่ทําใหทราบวาหากภาคอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงาน 
ภาคเกษตรกรรมก็จะไมขาดแคลน โดยจะลากลับมาทําการเกษตรในชวงฤดูกาลเกษตรดังกลาว 
   
5.2 ขอเสนอแนะ 

5.2.1 ขอเสนอแนะในการจัดการเชิงปฏิบัติ 
1) ควรมีการสงเสริมใหมีการรวมกลุมของเกษตรกรในรูปสหกรณการเกษตรเพ่ือจัดซื้อและรวมกัน

ใชเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
2) ควรมีการรณรงคใหประชากรวัยแรงงานปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สราง

จิตสํานึกและปลูกฝงความรูใหตระหนักถึงความสําคัญของการประกอบอาชีพภาคเกษตร รวมทั้งการเปลี่ยน
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คานิยมในการทํางานภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีความไมแนนอน ขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจของโลกกลับมาเปนกําลัง
ผลิตในภาคเกษตรเพ่ือเปนแหลงอาหารของโลก 

3) สรางเกษตรกรหรือแรงงานดานการเกษตรใหมีความรูในการบริหารและจัดการทรัพยากรที่มีอยู
อยางถูกตองและเหมาะสม มุงเนนการทําการเกษตรที่ยั่งยืน การสงเสริมการทําการเกษตรเพื่อการมีงานทํา โดยมี
การสนับสนุนกิจกรรมกทางการเกษตรใหครบวงจร  

4) การปรับลดพ้ืนที่ในการทําการเกษตร การปรับเปลี่ยนวิธีการการทํานาจากปกดําเปนใชการ
หวาน ซึ่งจะดูแลเฉพาะในระยะแรกจึงไมตองพ่ึงพาแรงงานมาก 

5) หนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เกษตรอําเภอ ควรสนับสนุนใหมี
การใชประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่นเขามาชวยแกปญหาการขาดแคลนแรงงาน อาทิ การลงแขกเกี่ยวขาว เนนการ
พ่ึงพาตนเอง ญาติและเพ่ือนบาน 

6) รัฐบาลตองสงเสริมใหภาคเกษตรเปนภาคที่สรางความมั่นคงดานอาหารใหประชากรในประเทศ 
เปนรากฐานที่สําคัญทางเศรษฐกิจและดึงดูดใหคนในภาคเกษตรไมใหออกไปทํางานนอกภาคเกษตร จึงตองให
ความสําคัญกับการสงเสริมและสนับสนุนอยางตอเนื่องเกี่ยวกับความรู เงินทุน แหลงน้ําในเขตชลประทานและ 
นอกเขตชลประทานในการทําการเกษตร 

7) ควรมีการจัดทําฐานขอมูลแรงงานของจังหวัด รวมทั้งความตองการของผูใชแรงงานในลักษณะ
คลังขอมูลของจังหวัด 

5.2.2 ขอเสนอแนะในการจัดการเชิงนโยบาย 
1) ในเชิงนโยบายจําเปนตองหามาตรการอุดหนุนใหภาคเกษตรสามารถที่จะพ่ึงพาตนเองและ

แขงขันไดกับภาคการผลิตอื่นได โดยตองมีนโยบายการประกันราคาผลผลิตทางการเกษตรที่แนนอน การอุดหนุน
ราคาสินคาเกษตรจากรัฐบาล  เพ่ิมราคาผลผลิตทางการเกษตรใหสูงขึ้น สงเสริมใหเกษตรกรทําการเกษตรแบบ
ยั่งยืนเพ่ือเปนการลดตนทุนในการผลิต  

2) ควรกําหนดกรอบนโยบายในมิติตางๆ เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงานใหเกิดระบบคาจางและ
ผลตอบแทนที่เปนธรรม และพัฒนาระบบสวัสดิการและการคุมครองแรงงานที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงสิทธิ       
ขั้นพ้ืนฐานและความม่ันคงของมนุษย 

3) กําหนดนโยบายและแนวทางการจัดการแรงงานภาคเกษตรที่เหมาะสม เพ่ือรองรับการเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
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เกษตรมีเพ่ิมขึ้นตามการเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากรโลกและสอดคลองกับงานวิจัยของสํานักงานเศรษฐกิจการ
แรงงาน (2556) กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (2552) และสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
(2550) ซึ่งพบวาความตองการกําลังคนโดยรวมมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 0.73 ต อป โดยสาขาหลักที่มี
อัตราการขยายตัวของการจางงานมากที่สุด คือ ภาคเกษตรกรรม มีอัตราการขยายตัวของการจางงานเฉลี่ย   
รอยละ 0.95 ตอป โดยภาตตะวันออกเฉียงเหนือมีการจางงานมากที่สุด และมีการจางงานแรงงานที่มีอายุ
ระหวาง 40-49 ปมากที่สุด รองลงมาคืออายุระหวาง 50-59 ป ซึ่งอายุเฉลี่ยของแรงงานภาคเกษตรในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ 52 ป จึงมีแนวโนมที่แรงงานจะเขาสูวัยกลางคนมากขึ้น เนื่องจากแรงงานวัยหนุมสาวสวนใหญที่มี
การศึกษาระดับอุดมศึกษาจะเคลื่อนยายเขาสูภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ การเตรียมความพรอมโดยการ
ปรับเปลี่ยนระบบการเพาะปลูกและการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตร ตลอดจนการนําแรงงานตางดาวมาใช    
ในกิจการเกษตรที่มีลักษณะเปนงาน 3D จึงเปนสิ่งจําเปน 

ขอแตกตาง ปญหาการขาดแคลนแรงงานและปญหาการเขาออกงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จะเปนการขาดแคลนแรงงานในชวงฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวทั้งภาคอุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรกร 
เนื่องจากมีผลผลิตออกมาพรอมกันกับชวงเวลาที่ โรงงานเดินเครื่องแปรรูปผลผลิต โดยแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมเกษตรจะเคลื่อนยายไปทํางานในภาคเกษตรในไรนาตัวเอง ญาติพ่ีนอง หรือพอแม ซึ่งชวงเวลา
ฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวนั้นจะมีความตองการแรงงานจํานวนมาก แตเมื่อหมดฤดูกาลเพาะปลูกและ     
เก็บเกี่ยวแรงงานวัยหนุมสาวก็จะกลับเขาทํางานในโรงงาน สําหรับการแกปญหาการขาดแคลนแรงงาน ในสวน
ของเกษตรกรนั้นสวนใหญแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานโดยการจางแรงงานรับจางและจางเครื่ องจักรกล
ทางการเกษตรในบางขั้นตอนและครบทุกข้ันตอน และใชวิธีปรับเปลี่ยนระบบการเพาะปลูก เชน เปลี่ยนจากนาดํา
เปนนาหวานที่ใชแรงงานคนนอยลง การเขาออกงานของแรงงานภาคเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ แมวา
จะทําใหแรงงานในภาคอุตสาหกรรมขาดแคลน แตก็แสดงใหเห็นวาแรงงานในภาคนี้ยังคงกลับมาประกอบอาชีพ
การเกษตรใหแกครัวเรือนในชวงที่ครัวเรือนขาดแคลนแรงงาน และยังคงมีการชวยเหลือกันในเรื่องแรงงานจาก
ญาติ เพ่ือนบาน การลงแขก ในขณะที่ภาคอ่ืนๆ ตองใชการจางแรงงานตางดาวเทานั้น อีกทั้งยังสามารถ         
หาแรงงานในพ้ืนที่และตางพ้ืนที่มาใชในชวงที่มีความตองการแรงงานมากได ทําใหปญหาการขาดแคลนแรงงาน
ในภาคนี้ไมรุนแรงเหมือนภาคอ่ืนๆ และเปนขอคนพบที่ทําใหทราบวาหากภาคอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงาน 
ภาคเกษตรกรรมก็จะไมขาดแคลน โดยจะลากลับมาทําการเกษตรในชวงฤดูกาลเกษตรดังกลาว 
   
5.2 ขอเสนอแนะ 

5.2.1 ขอเสนอแนะในการจัดการเชิงปฏิบัติ 
1) ควรมีการสงเสริมใหมีการรวมกลุมของเกษตรกรในรูปสหกรณการเกษตรเพ่ือจัดซื้อและรวมกัน

ใชเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
2) ควรมีการรณรงคใหประชากรวัยแรงงานปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สราง

จิตสํานึกและปลูกฝงความรูใหตระหนักถึงความสําคัญของการประกอบอาชีพภาคเกษตร รวมทั้งการเปลี่ยน
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แบบสัมภาษณแรงงานภาคเกษตร 

โครงการศึกษาปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผูสัมภาษณ............................................................................วันที่................................ ................................... 
ชื่อผูใหขอมูล.........................................................เพศ.................อายุ.........ป สถานะในครัวเรือน................... 
ระดับการศึกษาสูงสุด............................................................ระยะเวลาที่ทําการเกษตรมาแลว........................ป 
บานเลขท่ี..........................หมูที่...........ชื่อหมูบาน...........................................ตําบล..........................................
อําเภอ...................................................จังหวัด.......... .....................................โทรศัพท.................................. 
ประเภทการเกษตรที่ทํา.................................................................. พ้ืนที่ถือครอง ทําการเกษตร ...................ไร  
รายไดหลักจากการเกษตร ปละประมาณ.....................บาท โดยเปนรายไดจาก................................................. 
รายไดรองจากนอกภาคเกษตรเกษตร ปละประมาณ.....................บาท โดยเปนรายไดจาก............................... 
คาใชจายในครัวเรือนตอเดือน.......................บาท  หนี้สินในครัวเรือนตอเดือน.....................บาท 
เงินออมในครัวเรือนตอเดือน...................บาท 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ................ คน จํานวนสมาชิกผูมีรายได...............คน 

จํานวนสมาชิกที่อายุ 15-64 ป..............คน จํานวนสมาชิกที่อายุ 64 ปขึ้นไป..............คน 
จํานวนสมาชิกที่อายุต่ํากวา 15 ป..............คน 
1.  จํานวนแรงงานที่ใชในครัวเรือนอายุ 15 – 64 ปมีจํานวนพอเพียงกับการผลิตหรือไม 
2.  หากไมพอเพียงหรือมีการขาดแคลนแรงงาน มีการขาดแคลนแรงงานประเภทใดที่ขาดแคลนจํานวนเทาไหร 
3. หากขาดแคลนแรงงาน เปนเพราะเหตุใดจึงขาดแคลนงาน และถาไมขาดแคลนแรงงานเปนเพราะเหตุใด 
จึงไมขาดแคลนแรงงาน 
4..  แกปญหาการขาดแคลนแรงงานอยางไร เชน ใชแรงงานเด็กหรือลูกหลานที่อายุนอยกวา 15 ปทํางาน 
หรือใชแรงงานผูสูงอายุมากกวา 64 ปชวยทํางาน หรือใชวิธีจางแรงงาน  ลงแขก การจางแรงงานตางดาว 
5..  เพราะเหตุใดจึงใชวิธีการในขอ 4 ในการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงาน 
6.  การเพ่ิมข้ึนของอัตราคาจางขั้นต่ํา มีผลกระทบหรือตอทานหรือไม  และมีผลกระทบอยางไร 
7.  มีความตองการแรงงานใชในการทําการเกษตรตอไปเพ่ิมข้ึนหรือลดลง  
8.  หากในอนาคตเกิดขาดแคลนแรงงาน ไมมีแรงงานใชในการทําการเกษตร จะยังคงทําการเกษตรตอหรือไม 
เพราะเหตุใด 
9.  คุณเคยฝกอบรมการใชเครื่องจักรแทนแรงงานคนหรือไม และนําเครื่องจักรมาใชแทนแรงงานคนหรือไม   
10. อนาคตของลูกหลานในครอบครัว คุณอยากใหลูกหลานเรียนดานการเกษตรเพ่ือมาพัฒนาการเกษตร    
ในครัวเรือนใหดีขึ้น หรือชวยทําการเกษตรตอหรือไม เพราะเหตุใด 
11. ความตองการความชวยเหลือจากภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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แบบสัมภาษณหนวยงานราชการ/เอกชน/องคกรเอกชน/นักวิชาการ 
 

1.  อุปสงคและอุปทานของแรงงานในตลาดแรงงานภาคเกษตรเปนอยางไร 
2.  มีการขาดแคลนแรงงานหรือไม  แรงงานประเภทใดที่ขาดแคลน ขาดแคลนอยางไร ทําไมจึงขาดแคลน 
3.  มีปญหาการเขาออกของแรงงานหรือไม อยางไร 
4.  มีปจจัยฤดูกาลที่กระทบตออุปสงคและอุปทานของแรงงานหรือไม อะไรบาง มีผลกระทบอยางไร 
5.  การเพ่ิมขึ้นของอัตราคาจางขั้นต่ํา มีผลกระทบหรือตอเกษตรกรและผูประกอบการในภาคเกษตรหรือไม  
และมีผลกระทบอยางไร 
6.  ความตองการแรงงานในภาคเกษตรมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นหรือลดลง และคาดวาจะเกิดการขาดแคลนแรงงาน
หรือไม 
7.  มีวิธีการเตรียมการสําหรับใหความชวยเหลือเกษตรกร/ผูประกอบการในภาคเกษตรที่ขาดแคลนแรงงาน
หรือไม อยางไร 
8.  การแกไขปญหาที่เกี่ยวกับการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรของเกษตรกร/ผูประกอบการในภาคเกษตร 
ที่ผานมาเปนอยางไร 
  8.1 การแกปญหาการขาดแคลนแรงงาน 

8.2 การแกปญหาการเขาออกของแรงงาน 
9.  หากในอนาคตเกิดขาดแคลนแรงงาน ไมมีแรงงานใชในการทําการเกษตร จะจูงใจใหคนทํางานในภาค
เกษตรไดอยางไร 
10.  การปฎิรูปการศึกษา โดยเฉพาะระบบอาชีวศึกษา ใหผูเรียนจบมีงานทํา และมีรายไดดี มีเกียรติในสังคม 
จะทําใหผูเรียนหันมาเรียนดานการเกษตร เพ่ือทําการเกษตรตอไปไดหรือไม และควรมีการปรับปรุงอยางไร 
11.  การใชเทคโนโลยีแทนแรงงานคนในภาคเกษตร สามารถที่จะดําเนินการในพ้ืนที่ไดหรือไม และสามารถ
ชวยลดปญหาการขาดแคลนแรงงานไดหรือไม อยางไร 
12..  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือแกปญหาที่เก่ียวกับการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร 
  12.1 ขอเสนอแนะเพ่ือแกปญหาการขาดแคลนแรงงาน 

12.2 ขอเสนอแนะเพ่ือแกปญหาการเขาออกของแรงงาน 
 

.................................... 
 
 

 
 




