
 

บทท่ี 1 
 

 บทนํา  
 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
หลังเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ไดมีกลุมชาวไรชาวนา นักศึกษา นักการเมือง 

เดินขบวนเรียกรองหลายครั้ง สาเหตุสําคัญมาจาก ปญหาที่ดินทํากินและการถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
นายทุน รัฐบาลในสมัย ฯพณฯ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ จึงไดแกไขปญหาดังกลาว โดยประกาศใช
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2518 
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ "ปจจุบันปรากฏวา เกษตรกรกําลังประสบความเดือดรอน เนื่องจาก
ตองสูญเสียสิทธิในที่ดินและกลายเปนผูเชาที่ดินตองเสีย คาเชาในอัตราสูงเกินควร ที่ดินขาดการ
บํารุงรักษา จึงทําใหอัตราการผลิตผลเกษตรกรรมอยูในระดับต่ํา เกษตรกรไมไดรับความเปนธรรม 
และเสียเปรียบจากการเชาที่ดิน จึงเปนความจําเปนอยางยิ่งที่รัฐจะตองดําเนินการแกไข ปญหา
ดังกลาวโดยดวนที่สุด โดยวิธีการปฏิรูปที่ดิน เพื่อชวยใหเกษตรกรมีที่ดินทํากินและใหการใชที่ดิน
เกิดประโยชนมากที่สุด" ผลจากการประกาศใชพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เมื่อ
วันที่ 6 มีนาคม 2518 เรียกโดยยอวา ส.ป.ก. โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุง 
สิทธิการถือครองที่ดิน การกระจายสิทธิในที่ดิน ทั้งในที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชน ที่มีมากเกิน
ความจําเปน ใหไปสูเกษตรกรที่ไมมีที่ดินทํากินพรองทั้งพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน พัฒนาอาชีพ 
ปรับปรุง สงเสริม และสนับสนุน ปจจัยการผลิตที่จําเปนตาง ๆ และใหมีการจัดตั้งกองทุนการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรรม เพื่อเปนทุนหมุนเวียน และใชจายเพื่อการปฏิรูปที่ดิน เพื่อใหเกษตรกร
มีรายได และพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดขีึ้น (สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2549) 

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม (ส.ป.ก.เชียงใหม) จัดตั้งขึ้นตามมาตราที่ 11 แหง
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ซ่ึงบัญญัติวา เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรา 25 ใชบังคับในทองที่จังหวัดใดแลว ใหจัดตั้งสํานักงานการปฏรูิป
ที่ดินจังหวัดขึ้น สังกัดสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยใหมีอํานาจหนาที่ในการ
ดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกําหนด สําหรับจังหวัดเชียงใหมไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนด 
เขตปฏิรูปที่ดินครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2520 ในทองที่2 อําเภอ คือ อําเภอแมแตง และ
อําเภอเชียงดาว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 94 ตอนที่ 41 ซ่ึงมีผลใหมีการจัดตั้งสํานักงานการ
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ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหมขึ้น และเปนราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัด สํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตอมาไดมีการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินในทองที่
อําเภอตางๆ อีก คือ อําเภอจอมทอง, เวียงแหง, อมกอย, ดอยเตา, แมแจม, ฮอด, ฝาง, แมอาย, ไชย
ปราการ, แมวาง, สันปาตอง, สันกําแพง, กิ่งอําเภอดอยหลอ, กิ่งอําเภอแมออน และสันทราย 
(สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม, 2546) 
 
วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปญหาและความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดเชียงใหม 

2. เพื่อศึกษาหาความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล ปจจัยทางการเกษตร สภาพ
เศรษฐกิจและสังคมกับความตองการในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดเชียงใหม 

3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาอาชพีของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
 
ประโยชนท่ีจะไดรับจากงานวิจัย 
 ผลการศึกษาวิจัยคร้ังนี้จะเปนประโยชนแกสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม และ
องคการบริหารสวนตําบลของพื้นที่ที่ไดทําการศึกษาไดรับทราบถึงแนวทางความตองการของ
อาชีพเกษตรกร เพื่อเปนแนวทางในการนําไปพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดเชียงใหม 
 
สมมติฐานการวิจัยของการวิจัย 

ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล ปจจัยทางการเกษตร สภาพเศรษฐกิจ และสังคมมีความสัมพันธ
กับความตองการพัฒนาอาชีพ และแนวทางการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัด
เชียงใหม 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มุงศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดเชียงใหม โดยกลุมประชากรที่ใชในการศึกษา คือ เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชี
ยงใหม จํานวนทั้งหมด 11,349 คน ในพื้นที่ 12 อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ จํานวนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ทั้งหมด 74,122 ไร 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
เกษตรกร หมายถึง ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลักไดแก ผูที่เปนเกษตรกรอยูแลว

ตามความเปนจริง และใชเวลาสวนใหญในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมิใชอาชีพอ่ืน และเปนผู
ไมมีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปนของตนเองหรือของบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือมีที่ดินเล็กนอย
ไมเพียงพอแกการครองชีพ 

เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม ผูที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก 
ไดแก ผูที่ยังไมเปนเกษตรกร แตประสงคจะเปนเกษตรกร และมาขอรับการจัดที่ดินจากสํานักงาน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม บุคคลประเภทนี้ไดแก 

- ผูยากจน หมายถึง ผูมีรายไดซ่ึงรวมสิทธิหรือประโยชนอ่ืน ๆ ที่สามารถคํานวณ เปน
ตัวเงินได และเมื่อรวมกันแบวจะตองไมสูงกวาอัตรารายไดที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (คปก.) กําหนด 

- ผูจบการศึกษาทางการเกษตรกรรม หมายถึง ผูที่จบการศึกษาไมต่ํากวาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเทาในประเภทวิชาเกษตรกรรม 
- บุตรของเกษตรกรรม หมายถึง บตุรโดยชอบดวยกฎหมายของผูประกอบอาชีพ 

เกษตรกรรมเปนหลักบุคคลดังกลาวตองไมมีอาชีพอันมีรายไดประจําเพียงพอแกการยังชีพอยูแลว 
ไมมีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปนของตนเองและประสงคจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก
เกษตรกรจะได รับการจัดที่ดินจากการปฏิ รูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรมตามขนาดจํานวนที่  
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) เห็นสมควร แตทั้งนี้เนื้อที่ทั้งหมดเมื่อรวมกับที่เกษตรมี
อยูเดิมแลวตองไมเกิน ๕๐ ไร สําหรับการประกอบเกษตรกรรมโดยทั่วไป (ยกเวนถือครองที่ดิน
กอนป ๒๕๒๔) อาจไดรับไมเกิน ๑๐๐ ไร สวนเกษตรกรที่เล้ียงสัตวใหญไดรับที่ดินไมเกิน ๑๐๐ 
ไร 

เขตปฏิรูปท่ีดิน หมายถึง เขตที่ดินมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเปนเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม 
 สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) หมายถึง องคกรของรัฐมีอํานาจหนาที่ 
เทียบเทากรม สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่มีหนาที่ดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ใหเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบการปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 สํานักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม หมายถึง องคกรสวนทองถ่ินของรัฐที่มีหนาที่
ดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อจัดใหแกเกษตรกรผูไมมีที่ดินของตนเอง หรือเกษตรกร 
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ที่มีที่ดินเล็กนอยไมเพียงพอแกการ ครองชีพ และสถาบันเกษตรกรไดเชาซื้อ เชา หรือเขาทํา
ประโยชนในจังหวัดเชียงใหม 
 อาชีพการเกษตร หมายถึง การทําไร ทํานา ทําสวน เล้ียงสัตว ประมง และอื่นๆตามที่
รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 การพัฒนาอาชีพเกษตร หมายถึง การดําเนินกิจกรรมใดๆ ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ดานการทําการเกษตรตามความตองการของเกษตรกร เชนการปลูกพืช เล้ียงสัตว การแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร และการสนับสนุนปจจัยการผลิตตางๆ 

ความตองการ หมายถึง ส่ิงที่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดเชียงใหม มีความปราถณา
อยากไดรับในเรื่องตางๆ เชน การสนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐาน (ถนน และแหลงน้ําเพื่อ
การเกษตร) ดานการผลิต (ปจจัยการผลิต ความรูในการผลิตพืช และเลี้ยงสัตวตางๆ) ดานการตลาด 
และการจัดการ (การรวมกลุมเพื่อผลิต จําหนายผลผลิต และแหลงตลาด) ซ่ึงแบงระดับของความ
ตองการออกเปน 5 ระดับ คือ 

ระดับ5   มากที่สุด  
ระดับ4   มาก 
ระดับ3   ปานกลาง 
ระดับ2   นอย 
ระดับ1   นอยที่สุด และไมตองการ 

เพศ หมายถึง เพศของเกษตรกรซึ่ง ที่ไดรับหนังสืออนุญาติใหเขาทําประโยชนในที่ดินเขต
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 

อายุ หมายถึง อายุเต็มของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัด

เชียงใหม 
ศาสนา หมายถึง สถาบัน ที่เปนที่เคารพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดเชียงใหม 
สถานภาพสมรส หมายถึง สถานภาพสมรสของตัวเกษตรกรที่เปนอยูในอยูในสภาพโสด  

สมรส หยารางหรือมาย 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน หมายถึง จํานวนบุคคลผูที่อาศัยอยูในครัวเรือนเดียวกันกับ

เกษตรกรซึ่งมีความสัมพันธกัน 
 จํานวนแรงงานในภาคเกษตร หมายถึง จํานวนบุคคลผูที่ทําการเกษตรของแตละครัวเรือน 
 จํานวนพื้นท่ีในเขตปฏิรูปท่ีดิน หมายถึง จํานวนพื้นที่ที่เกษตรกรไดรับสิทธิใหเขาทํา
ประโยชนเปนที่ดินทํากินซึ่งไดรับมอบจากจากสํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
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 รายไดในครัวเรือน หมายถึง รายไดทั้งหมดของครัวเรือนเกษตรกรทั้งนอกภาคการเกษตร
และในภาคการเกษตร 
 ภาวะหนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันทางการเงินในปจจุบันของเกษตรกรที่กูยืมมาจากภาครัฐ 
และนอกระบบ 

พื้นท่ีอยูอาศัย หมายถึง พื้นที่ที่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหมใชประโยชน
เพื่อการปลูกสรางบานเรือนหรือที่พักเพื่ออยูอาศัยในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 

พื้นท่ีทําการเกษตร หมายถึง พื้นที่ที่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหมใชทํากิน
โดยการปลูกพืชหรือเล้ียงสัตวในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 

อาชีพปลูกพืชไร หมายถึง อาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม พืชที่
ปลูกโดยใชเนื้อที่มาก มีการเจริญเติบโตเร็ว ไมตองการดูแลรักษามากเหมือนพืชสวน สวนใหญเปน
พืชลมลุก มีอายุตั้งแต 2 เดือน ถึง 1 ป หรือมากกวา โดยใชบริโภคเปนอาหารหลัก และขาย เชน ขาว 
ขาวโพด เปนตน 

อาชีพปลูกพืชสวน หมายถึง อาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม พืชที่
ปลุกโดยใชเนื้อที่นอย สามารถใหผลตอบแทนสูงตองการการดูแลรักษามาก สวนใหญจะเปนไมผล 
เชน ลําไย มะมวง เปนตน 

อาชีพเลี้ยงสัตว หมายถึง หมายถึง อาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
ซ่ึงเปนการเลี้ยงสัตวใหญ สัตวเล็ก สัตวปก ที่กอใหเกิดรายไดรวมถึงการเลี้ยงวัว/ควาย เพื่อใชงาน
เกษตร และเพื่อการบริโภค  

การปลูกพืชเชิงเดี่ยว หมายถึง การปลูกพืชพันธุเดียวหรือชนิดเดียวในพื้นที่ซํ้าๆ เพื่อใหงาย
ตอการการเก็บเกี่ยวและใหผลผลิตสูง 
 การปลูกพืชหลายชนดิและเลี้ยงสัตว หมายถึง การปลูกพืชหลายชนดิพรอมกันในพืน้ที่
เดียวกัน หรือปลูกผสมกันไปตามความเหมาะสมของสภาพที่ตองการตามธรรมชาติ และมีการเลี้ยง
สัตวในพืน้ที่เดียวกันซึ่งเกื้อประโยชนตอกันและกัน 
 การเลี้ยงสัตวอยางเดียว หมายถึง การเลี้ยงสัตวเพื่อบริโภคหรือเพื่อขายเพียงอยางเดียว ซ่ึง
อาจมีการเลี้ยงสัตวหลายชนดิ เชน โค สุกร และไก เปนตน 
 รายไดในครัวเรือน หมายถึง ผลรวมของรายไดจากการประกอบอาชีพทั้งในภาคการเกษตร 
และนอกภาคการเกษตรของครัวเรือน 

รายไดจากการปลูกพืช หมายถึง ผลรวมของรายไดจากการประกอบอาชีพการปลูกพืชเพียง
อยางเดียว 



 6 

รายไดจากการเลี้ยงสัตว หมายถึง ผลรวมของรายไดจากการประกอบอาชีพการเล้ียงสัตว
เพียงอยางเดียว 

รายไดจากการรับจาง หมายถึง ผลรวมของรายไดจากการประกอบอาชีพรับจางทั้งใน และ
นอกภาคการเกษตรเพียงอยางเดียว 

ภาวะหนี้สินจาก ธ.ก.ส. หมายถึง ภาระผูกพันทางการเงินในปจจุบันของเกษตรกรกับ 
ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)  

ภาวะหนี้สินจาก ธนาคารพานิชย หมายถึง ภาระผูกพันทางการเงินในปจจุบันของ
เกษตรกรกับธนาคารพานิชยตางๆ 

ความเพียงพอของทุนในการทําการเกษตร หมายถึง ความตองการเงินทุนในการทํา
การเกษตรของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
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กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 
   ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)                                       
 
 

 
ตัวแปรตาม (Dependent Variable)   

1. ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล    3.    เศรษฐกิจ และสังคม 
1.1 เพศ          1.4 ศาสนา          3.1 รายไดในครัวเรือน 
1.2 อายุ          1.5 สถานภาพสมรส         3.2 รายไดจากการปลูกพืช 
1.3 ระดับการศึกษา           3.3 รายไดจากการเลี้ยงสัตว 

2. ปจจัยทางดานการเกษตร           3.4 รายไดจากการรับจาง 
2.1 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน          3.5 ภาวะหนี้สินจาก ธ.ก.ส. 

 2.2 จํานวนแรงงานในภาคเกษตร          3.6 ภาวะหนี้สินจากธนาคารพานิชย 
 2.3 จํานวนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน         3.7 ความเพียงพอของทุนในการทํา 
 2.4 พื้นที่อยูอาศัย                 การเกษตร 
 2.5 พื้นที่ทําการเกษตร    
 2.6 อาชีพปลูกพืชไร    
 2.7 อาชีพปลูกพืชสวน    
 2.8 อาชีพเลี้ยงสัตว    
 2.9 การปลูกพืชเชิงเดี่ยว     
 2.10 การปลูกพืชหลายชนิด และเลี้ยงสัตว 
 2.11 การเลี้ยงสัตวอยางเดียว 

ความตองการในการพัฒนาอาชีพ
ของเกษตรกร 

3.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
3.2 ดานการผลิตพืช และสัตว 
3.3 ดานการบริหาร และจัดการ 


