
บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีแนวคิด เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้ 

1.แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเกษตร และพัฒนาอาชีพของเกษตรกร 
2.แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน 
3.บทบาทของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดเชียงใหม 
4.ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเกษตร และพัฒนาอาชีพของเกษตรกร 
วิจิตร (2535) ไดสรุปแนวทางในการพัฒนาการเกษตรในประเด็นตางๆ ไดแก ความหมาย

ของการพัฒนา องคประกอบในการพัฒนาการเกษตร ส่ิงที่เกี่ยวของในการพัฒนาการเกษตร ปจจัย
ที่มีผลตอการพัฒนาการเกษตร และหลักในการพัฒนาการเกษตร 

ความหมายของการพัฒนา  
การพัฒนา แปลวา เจริญ สรางเสริม เพิ่มพูน บูรณะ ทําความเจริญ เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี

ขึ้น คล่ีคลายไปในทางที่ดี หมายถึง การพัฒนาจากที่เดิมใหกาวหนาไปในดานเศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษา สาธารณสุข และสิ่งอื่นที่เกี่ยวของกับความเปนอยู เมื่อมีการพัฒนาใหเจริญกาวหนาไป
จากเดิมจะไปถึงระดับใดก็ตามเรียกวาเปนการพัฒนา 
 องคประกอบในการพัฒนาการเกษตร มี 3 อยาง คือ 

1. การใหการศึกษา 
2. การคนควาวิจัย 
3. การสงเสริมเผยแพร  
ส่ิงที่เกี่ยวของในการพัฒนาการเกษตร 

1. การเกษตรจําเปนตองอยูในพื้นที่มีลักษณะเปนพืน้ที่ที่กระจัดกระจายทั่วประเทศ และตอง 
ใชเนื้อที่ในการทําการเกษตรมากกวากิจการอื่นๆ 

2. พื้นที่การเกษตรแตละพื้นที่มคีวามแตกตางกันอยางเดนชดั ระหวางสถานที่หนึ่งกับสถานที่ 
หนึ่งหรือแมแตในสถานที่ใกลเคียงกัน โดยพื้นทีห่นึ่งอาจปลูกพืชไดผลดีแตที่สถานติดๆ กันอาจ
ปลูกพืชไดผลไมด ี

3. การเกษตรตองอาศัยจังหวะเวลาในการทําการเกษตรใหเหมาะสมตามสภาพดินฟาอากาศ  
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ฤดูกาล ซ่ึงไมสามารถเรงการผลิตเชนเดียวกับการทําอุตสาหกรรมได ตลอดจนตองคํานึงถึง
ระยะเวลาการทําลายของโรคแมลง ปริมาณน้ําฝน รวมทั้งภัยธรรมชาติ เชน น้ําทวม และภัยจาก
ความแหงแลง  

4. เวลาเปนปจจัยควบคุมการเจริญเติบโต และผลผลิตทางการเกษตร ทั้งนีก้ารผลิตพืช และ 
สัตวนั้นไมสามารถเรงการเจริญเติบโต และผลผลิตได 

5. ผูประกอบการเกษตรตองมีความชํานาญงานมากกวาแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
6. การเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติแตละครั้งของการเกษตรจะเปนผลใหมีการเปลี่ยนแปลงปจจัย 

อ่ืนๆ เพิ่มขึ้นตามไปดวย 
7. การเกษตรทีจ่ะกาวหนามกัตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  

 
ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาการเกษตร 
ปจจัยที่มีผลตอการเกษตรมี 2 ประการคือ 
1. ปจจัยจําเปนของการพัฒนาการเกษตร ไดแก การตลาดสินคาการเกษตร การเทคนิคใหม

เขาไปใชอยางตอเนื่อง จัดการเครื่องมือ และปจจัยการผลิตในทองถ่ิน สนับสนุนการผลิตแก
เกษตรกร และมีการขนสง 

2. ปจจัยตัวเรงของการพัฒนา ไดแก การศึกษาเพื่อการพัฒนา สินเชื่อเพื่อการเกษตร การ
ปฏิบัติงานของกลุมเกษตรกร การปรับปรุงและขยายเนื้อที่การเพาะปลูก และการวางแผนระดับชาติ
เพื่อการพัฒนาการเกษตร 

 
หลักในการพัฒนาการเกษตร 
ในการกําหนดหลักการพัฒนาการเกษตรนอกจากจะใชแนวคิด ทฤษฎี และปรัชญาในการ

พัฒนาโดยทั่วไปแลว ยังตองคํานึงถึงทรัพยากรสิ่งแวดลอมธรรมชาติซ่ึงเปนระบบนิเวศใหญ และ
สังคมมนุษย การจัดการตางๆ มาประกอบพิจารณา อยางไรก็ตามจึงแยกหลักการพัฒนาการเกษตร
ไว 2 ระดับคือ 

1. หลักการพัฒนาการเกษตรในระดับนโยบายโดยใชความรูทางเศรษฐศาสตรมาเปนตัว
กําหนดการพิจารณา ซ่ึงเกี่ยวของกับการวางแผนการพัฒนาการเกษตรโดยมีการกําหนดการขยายตัว
ทางการเกษตรทําใหทราบผลการพัฒนาการเกษตรวาเปนอยางไรอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงเปนไปตามแผนการพัฒนาหรือไมการรักษาผลผลิตทางการเกษตรใหคงที่หรือเพิ่มขึ้นตาม
ความตองการของประชาชนที่เพิ่มขึ้น การจัดสรรทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน และมีการ
กระจายรายไดที่เปนธรรม 
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2. หลักการพัฒนาการเกษตรในระดับพื้นที่ โดยมีการทําความเขาใจสภาพแวดลอมในพื้นที่ 
คือการเขาใจทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และสังคมศาสตรหรือสังคมเกษตรกร การวางแผนพัฒนา
แกไขปญหา และความตองการของเกษตรโดยแผนงานจะตองสอดคลองกับนโยบายเกษตรกรมี
ความคุนเคยในสิ่งเหลานนั้น ขบวนการพัฒนาจะตองตอเนื่องโดยตลอดเพื่อสรางความมั่นใจตั้งแต
ขบวนการผลิตไปจนถึงขบวนการจําหนาย ในการศึกษาเรียนรูดานการเกษตรของเกษตรกรตอง
อาศัยการเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปท่ีดิน 
  ความหมายของการปฏิรูปที่ดิน 

ความหมายของการปฏิรูปที่ดิน (land refrom) ไดมีผูใหความหมายไวดังตอไปนี้ Doreen 
(1967; อางโดยทศพล, 2541) การปฏิรูปที่ดิน หมายถึง การจัดสรร การกระจายการถือครองที่ดินเสยี
ใหม (land relationships) เพื่อผลประโยชนของเกษตรกรรายเล็ก และเกษตรกรที่ไรที่ดินทํากิน
การปฏิรูปที่ดินหมายถึงแผนงานของรัฐที่แสวงหาแนวทางในการปรับโครงสรางความสัมพันธใน
ที่ดินเสียใหม (restructrue land relationship) เพื่อกอใหเกิดความเปนธรรมในการกระจายรายได 
และความมั่งคั่งใหทั่วถึงและเพื่อใหเกิดการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยการปรับปรุงการใช
ประโยชนจากที่ดินที่ไดรับการจัดสรร (Inayatullaah, 1980; อางโดยทศพล, 2541) Renne (1955 
อางโดยทศพล, 2541) ไดใหคําจํากัดความของการปฏิรูปที่ดินโดยขยายความรวมไปถึงการปรับปรุง
สภาพการทํางานของผูใชแรงงานเพื่อเกษตรกรรมการปฏิรูประบบภาษีและสินเชื่อเพื่อชาวชนบท
การจัดระบบสังคมแบบสหกรณ และการปรับปรุงสถาบันตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเกษตรกรรม 

การปฏิรูปที่ดินตามความหมายเดิม หมายถึง วิธีการนําที่ดินมาแบงเสียใหม (land 

redistribution) การควบคุมคาเชาตลอดจนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยางอื่น อันมีลักษณะ
คลายคลึงกับที่กลาวมานี้หรือหมายถึงการกระจายที่ดินอันเปนบอเกิดแหงความมั่งคั่งสมบูรณของ
เจาของที่ดินมาใหแกเกษตรกรผูไรที่ดินทํากิน ใหมีรายไดและความเปนอยูที่ดีขึ้นความหมายอยาง
แคบของการปฏิรูปที่ดิน หมายถึง มาตรการที่รัฐนําที่ดินจากเจาของที่ดินรายใหญมาจัดใหเกษตรกร
ที่มีที่ดินนอยหรือไมมีเลย เพื่อเปนการกระจายความเปนธรรมในการถือครองที่ดิน รวมทั้ง
ผลประโยชนที่จะไดรับจากที่ดิน ในสวนของการนํามาซึ่งที่ดินนั้นมีวิธีการที่แตกตางกันขึ้นอยูกับ
ระบอบการปกครองของแตละประเทศวา เปนประชาธิปไตยหรือสังคมนิยมในระบอบ
ประชาธิปไตยที่ดินไดมาโดยการซื้อจากเจาของที่ดินที่มีเกินกวากฎหมายกําหนด โดยรัฐจาย
คาชดเชยใหในอัตราที่เปนธรรม สวนในระบอบสังคมนิยมไมมีการจายคาชดเชยหรือมีเพียง
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เล็กนอย การจัดที่ดินในระบอบประชาธิปไตย รัฐใหเชาหรือขายแกเกษตรกร สวนระบอบสังคม
นิยมรัฐจัดใหในลักษณะสหกรณโดยนําเอาที่ดินมารวมกันเปนของรัฐ 

ความหมายอยางกวางของการปฏิรูปที่ดิน หมายถึง การปฏิรูปโครงสรางการถือครองที่ดิน 
ซ่ึงมีความหมายเดยีวกับที่กลาวมาแลวในขางตน แตกาํหนดโครงสรางการผลิต ไดแก วิธีการเพาะ 
ปลูกพืชตางๆ การพัฒนาปรบัปรุงที่ดิน และโครงสรางบริการสนับสนุน หมายถึง ส่ิงกอสรางตางๆ 
เชน การชลประทาน สินเชื่อ บริการสาธารณสุข ถนน การศึกษาเปนตน (วรเวทย, 2540) การปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามที่กําหนดในกฎหมายการปฏิรูปที่ดิน มาตรา 4 หมายถึง การปรับปรุง
เกี่ยวกับสิทธิและการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรวมตลอดถึงการจัดที่อยูอาศัยในที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมนั้น โดยรัฐนําที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจาของที่ดินซึ่งมิไดทํา
ประโยชนในที่ดินนั้นดวยตนเอง หรือมีที่ดินเกินสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อจัดใหแกเกษตรกรผู
ไมมีที่ดินเปนของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กนอย ไมเพียงพอแกการครองชีพ และสถาบัน
เกษตรกรไดเชาซื้อ เชา หรือเขาทําประโยชนโดยรัฐใหความชวยเหลือในการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจําหนายใหเกิดผล
ดียิ่งขึ้น (สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2539) 
 
สาเหตุสําคัญของการจัดการปฏิรูปที่ดิน 

วรเวทย (2527) ไดสรุปถึงสาเหตุสําคัญที่นาํมาสูการปฏิรูปที่ดินในประเทศไทยไวดังนี้ 
1. จํานวนพลเมืองเพิ่มมากขึน้ ในขณะที่ทีด่ินเพื่อเกษตรกรรมมีจํากัด โดยมีการบุกรุกเพื่อ 

ทําลายปามากขึ้น จึงจําเปนตองหาทางใหมกีารใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด 
2. อัตราคาเชาซึ่งสูงเกินไปจนเกษตรกรรับไมไหว เพราะผลผลิตไมสอดคลองกัน เกิดการ

เอารัดเอาเปรียบจากเจาของที่ดิน ซ่ึงผูเชาไมมีทางเลือกเพราะที่ดินมีจํากัด และแมวาจะมี
พระราชบัญญัติออกมาควบคุมคาเชานาออกบังคับใช แตการบังคับใชไมทั่วถึง ในบางกรณีเจาของ
ที่ดิน และผูเชาตกลงกันเอง 

3. ปญหาความยากจนและหนี้สิน เนื่องจากภาคเกษตรกรรมแมจะเปนสวนใหญของ
ประเทศแตรายไดของเกษตรกรยังต่ํามากทําใหเกิดปญหาหนี้สินเนื่องจากการเอารัดเอาเปรียบ 
จากคาเชา และผลผลิตตกต่ํา 

4. ปญหาของเกษตรกรที่ไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินคือ การที่เกษตรกรผูบกุรุกที่ดินของรัฐ 
ไมสามารถกูเงินจากสถาบันการเงินเพื่อประกอบอาชีพได 

5. แรงกดดนัของกระแสแนวคิดปฏิรูปที่ดิน ซ่ึงเปนสถานการณสําคัญประการหนึ่งทีเ่ปน 
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ตัวเรงใหเกดิการผลักดันกฎหมายปฏิรูปทีด่ิน 
 
วัตถุประสงคของการปฏิรูปที่ดิน 

พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มาตรา 4 ไดกําหนดวตัถุประสงคในการ 
ปฏิรูปที่ดินไวดังนี ้

1. เพื่อปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธ ิและการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทําใหเกษตรกรผูเชา 
ที่ดิน ผูไรที่ดินทํากิน และผูประสงคจะเปนเกษตรกรไดมีโอกาสเปนเจาของที่ดินหรือมีที่ดิน
สําหรับทําการเกษตรเปนของตนเองอยางถาวรตลอดไป 

2. เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม และใชทรัพยากรที่ดนิใหมีประสิทธิภาพดวยการปรบัปรุง 
การผลิต ใหบริการดานสินเชื่อ และการตลาดเพื่อใหเกษตรกรมีรายไดสูงขึ้น 

3. สงเสริมใหมีการจัดตั้งสถาบันเกษตรกร พัฒนาอาชีพนอกการเกษตร บริการสาธารณูป 
โภค เพื่อเพิ่มสวัสดิการ และเสริมสรางความเจรญิในทองถ่ินทําใหเกษตรกรมีความเปนอยูดีขึ้น 
ขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปที่ดิน 
 

การดําเนนิงานปฏิรูปที่ดินแบงเปน 3 ขั้นตอนดังนี ้
1. ขั้นเตรียมการ ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล คัดเลือกพื้นที่และ 

ประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน ทั้งนี้แยกตามประเภทของที่ดินคือ  
− ที่ดินของรัฐ ศึกษาความเหมาะสมเบื้องตน โดยพิจารณาจากผลสํารวจดาน

เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร ขนาดการถือครองที่ดิน จํานวนเกษตรกรที่บุกรุกจับจองที่ดิน 
ขนาด เนื้อที่ที่บุกรุก และความเหมาะสมทางกายภาพ  

− ที่ดินเอกชน พิจารณาจากเนือ้ที่เชา จํานวนผูเชา และผลผลิตทางการเกษตร 
2. ขั้นจัดที่ดนิ  
− ที่ดินของรัฐจะมีการสํารวจ รังวัด และสอบสวนสิทธิหากมีที่ดินเกินสิทธิตาม

กฎหมายจะมีการเจรจาใหลดเนื้อที่ และแบงแยก เพื่อใหมีขนาดไมเกินสิทธิตามกฎหมาย และออก
หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) 

− ที่ดินเอกชน รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนที่ดินซึ่งเอกชนถือกรรมสิทธิเพื่อนํามาจัดสรรแก
เกษตรกรผูเชา หรือผูไรที่ดินทํากินหรือผูมีที่ดินนอย ไมเพียงพอแกการดํารงชีพที่ขึ้นทะเบียนไว 
เกษตรกรที่ไดรับที่ดินจะมีสิทธิเชา เชาซื้อ และมีโอกาสเปนเจาของที่ดนิ 
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3. ขั้นพัฒนา มีหลายลักษณะตามความเหมาะสมของพื้น ไดแก งานพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน เชน สรางถนน สรางแหลงน้ํา งานพัฒนาอื่น ๆ ไดแก งานสงเสริมการเกษตร การให
สินเชื่อเพื่อการเกษตร การสงเสริมอาชีพอ่ืน ๆ นอกการเกษตร รวมทั้งการสงเสริม กระบวนการ
เรียนรูเพื่อใหเกิดแนวคิดในการพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 

 
ท่ีดินท่ีนํามาปฏิรูปท่ีดิน 

ที่ดินที ่ส.ป.ก. นํามาดําเนนิการปฏิรูปที่ดินมี 2 ประเภท คือ 
1. ที่ดินของรัฐ ไดแก 

1.1 ปาสงวนแหงชาติที่เสื่อมโทรม เปนที่ดินซึ่งเสื่อมโทรมอยูในปาสงวนแหงชาติ
ไมสามารถฟนฟูใหกลับสูสภาพปาไมไดเหมือนเดิมและที่ดินมีสภาพเหมาะสมกับการเกษตรซึ่ง
คณะรัฐมนตรีมีมติใหดําเนินการปฏิรูปที่ดิน เมื่อมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตการปฏิรูปที่ดินใน
พื้นที่นั้นแลวมีผลเปนการเพิกถอนปาสงวนแหงชาติในแปลงพื้นที่นั้นโดยไมตองเพิกถอนตาม
กฎหมายปาสงวนแหงชาติอีก 

1.2 ที่จําแนกตามมติคณะรัฐมนตรี เปนที่ดินที่คณะกรรมการพัฒนาที่ดินไดจําแนก
การใชประโยชนในพื้นที่ และการนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติจําแนก
พื้นที่สวนใดออกจากปาไมถาวรเพื่อจัดสรรใหราษฎรแลวในกรณีที่เปนพื้นที่ขนาดคอนขางใหญมี
ความเหมาะสมตอการเกษตร และยังไมมีเอกสารสิทธิในที่ดินคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ
พิจารณาใหส.ป.ก. รับมาดําเนินการ 

1.3 ที่สาธารณประโยชน เปนที่สาธารณสมบัติแผนดินซึ่งพลเมืองเลิกใชประโยชน
หรือไดเปลี่ยนสภาพจากการเปนที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันแลว ส.ป.ก.จะดําเนินการเมื่อสภา
ตําบลยืนยันสภาพขอเท็จจริงในการเลิกใชผลประโยชนรวมกันของพลเมือง และเห็นสมควรให
นํามาปฏิรูปที่ดินโดยผานความเห็นชอบจากอําเภอ และจังหวัดตามขั้นตอน เมื่อมีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่นั้นแลวจะมีผลเปนการเพิกถอนสภาพการเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดินโดยมิตองมีการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

1.4 ที่ดินประเภทอื่นๆ ไดแก ที่สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับใชเพื่อเปน
ประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ หรือที่ราชพัสดุ ซ่ึงกระทรวงการคลังเปนผูดูแลหรือที่รกรางวาง
เปลา เมื่อไดรับความยินยอมจากทางราชการวาไมมีความจําเปนตองใชประโยชนที่ดินนั้นแลวให
ออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่นั้นซึ่งจะมีผลเปนการถอนสภาพการเปนสา
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ธารณสมบัติของแผนดินหรือที่ราชพัสดุโดยมิตองดําเนินการถอนสภาพตามกฎหมายวาดวยที่ราช
พัสดุ 

2. ที่ดินเอกชนไดแกการจัดซือ้หรือเวนคืนที่ดินซึ่งเอกชนไดถือกรรมสิทธิอยูเปนจํานวน 
มากเกินกวาตามเกณฑที่กฎหมายกําหนดดังนี ้

2.1 ที่ดินซึ่งบุคคลในครอบครัวเดียวกนัเปนเจาของใชประกอบเกษตรกรรมใน 
สวนที่เกนิกวา 50 ไร 

2.2 ที่ดินซึ่งบุคคลในครอบครัวเดียวกนัเปนเจาของใชประกอบเกษตรกรรม 
ประเภทเลี้ยงสัตวใหญในสวนที่เกินกวา 100 ไร (สัตวใหญ หมายถึง โค กระบือ และมา ตาม
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ) 

2.3 ที่ดินแปลงใดที่เจาของไมไดใชประกอบเกษตรกรรมในสวนทีเ่กินกวา 20 ไร  
ทั้งนี้ผูที่อยูในเกณฑที่อาจถูกจัดซื้อที่ดินตามขอ 2.1. และ2.2. สามารถยื่นคํารองขอมีสิทธิในที่ดิน 
เกินกวาที่กฎหมายกําหนดได หากทําประโยชนในที่ดินนั้นดวยตนเองเกินกวาที่กลาวแลวไมต่ํากวา 
1 ป กอนวันที่พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ใชบังคับ และจะตอง
แสดงไดวามีความสามารถ และมีปจจัยที่จะใชที่ดินใหเปนประโยชนทางเกษตรกรรมได 

สําหรับผูที่อยูในเกณฑที่อาจถูกจัดซื้อตามขอ 2.3 ถามี ความประสงคจะประกอบ
เกษตรกรรมดวยตนเองและแสดงไดวาตนมีความสามารถและมีปจจัยที่จะใชที่ดินตามขอ 2.1 และ 
2.2 ไดในกรณีที่เจาของที่ดินตองการขายที่ดิน ทั้งหมด ให ส.ป.ก. และส.ป.ก. สามารถซื้อได
ทั้งหมดเชนกัน 

2.4 ที่ดินพระราชทาน เปนที่ดินทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยทีพ่ระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวัพระราชทานแกเกษตรกร โดยผานกระบวนการของการปฏิรูปที่ดิน 

2.5 ที่ดินที่บริจาคโดยพระราชกุศล เปนที่ดินของเอกชนผูซ่ึงมีวัตถุประสงคจะ
ดําเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโดยการมอบที่ดินให ส.ป.ก. 
นํามาดําเนินการปฏิรูปที่ดิน 

 
ผูมีสิทธิไดรับท่ีดินจากการปฏิรูปท่ีดิน 

ตามพระราชบญัญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แกไขเพิม่เติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2532 ผูมีสิทธิไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดิน มี 3 ประเภท คือ 

1. เกษตรกร ตามความหมายในมาตรา 4 หมายถึง 
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1.1 ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก ไดแก ผูที่เปนเกษตรกรอยูแลวและใชเวลาสวน
ใหญในอาชีพเกษตรกร และจะตองเปนผูไมมีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปนของตนเองหรือมีที่เล็กนอย
ไมเพียงพอแกการดํารงชีพ 

1.2 ผูประสงคจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก ไดแก ผูที่ยังไมเปนเกษตรกรแต
ประสงคจะเปนเกษตรกร และมาขอรับการจัดที่ดินในการปฏิรูปที่ดินเกษตรกรประเภทนี้ ไดแก
1.2.1 ผูยากจน หมายถึง ผูมีรายไดซ่ึงรวมสิทธิประโยชนอ่ืนที่สามารถคํานวณเปนตัวเงินได และเมื่อ
รวมกันแลวจะตองไมสูงกวาอัตราที่ คปก. กําหนดไวในป 2528 ซ่ึงกําหนดใหใช 15,000 บาท ตอ
คนตอป เปนเกณฑกําหนดรายไดของผูยากจน (มติ คปก. คร้ังที่ 4 2538  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2538) 

1.2.2 ผูจบการศึกษาทางเกษตรกรรม หมายถึง ผูที่จบการศึกษาไมต่ํากวาระดับ 
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ หรือเทียบเทาในวชิาเกษตรกรรม 

1.2.3 บุตรของเกษตรกร หมายถึง บุตรโดยชอบดวยกฎหมายของผูประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเปนหลักบุคคลดังกลาวตามขอ 1.2 จะตองไมมีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปนของตนเอง 
และตองไมมีอาชีพอ่ืนอันมีรายไดประจําการเพียงพอแกการยังชีพ 

2. สถาบันเกษตร หมายถึง กลุมเกษตรกร สหกรณการเกษตร และชุมชนสหกรณ
การเกษตรตามกฎหมายวาดวยสหกรณ 

3. ผูประกอบกิจการอื่นที่เปนการสนับสนุน หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม กิจการที่เปนการสนับสนุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หมายถึง กิจการทาง
วิชาการเกษตร กิจการ ที่เปนการสนับสนุนหรือประกันราคาพืชผลหรือลดตนทุนการผลิตทาง
การเกษตร กิจการที่เปนขอตกลงรวมกับ ส.ป.ก. ในการดําเนินการผลิต และจําหนายผลผลิตทางการ
เกษตร กิจการที่เปนการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม และปจจัยการผลิตตลอดจนการจําหนาย และ
การตลาดใหเกิดผลดียิ่งขึ้น 

กิจการที่เปนการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หมายถึง กิจการ แปรรูป 
ผลิตผลเกษตรกรรม ซ่ึงใชผลผลิตทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินเปนหลักกิจการดังกลาวขางตน
เปนไปตามประกาศกระทรวงเกษตร และสหกรณ กรณีที่มีปญหา คปก. จะเปนผูวินิจฉัย (สํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ,2543) 
 
นโยบายการพฒันาในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก) มีนโยบายในการสนับสนุนเพื่อการ 
พัฒนาในเขตการปฏิรูปที่ดินดานตาง ๆ ที่สําคัญดังนี้ 



 

 

16

1. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 วางแผนพฒันาโครงสรางพื้นฐานเปนรายพื้นทีใ่หมีการพัฒนาทั้งระบบ 
1.2 สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน และเอื้ออํานวยตอการผลิต 

และการจําหนาย เชน เสนทางคมนาคม หรือแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 
2. ดานอนุรักษฟนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในเขตปฏิรูปที่ดิน 

2.1 สงเสริมเกษตรกรปลูกไมยืนตนในทีด่นิที่ไดรับจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อฟนฟ ู
สภาพแวดลอม 

2.3 สงเสริมเกษตรเกษตรกรทําการผลิตในรูปแบบที่เอื้ออํานวยตอการอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อาทิ เกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสาน เพื่อการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

2.4 ประสานความรวมมือกับองคกรทองถ่ินและชุมชนพัฒนาปาชุมชน รวมทั้ง
การจัดทําโครงการธนาคารอาหารชุมชน (foods bank) 

2.5 ประสานความรวมมือจากสวนราชการที่เกี่ยวของในการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรในเขตปฏิรูปที่ดิน 

3. ดานการพัฒนาเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร 
3.1 สงเสริมการพัฒนาผูนําเกษตรกร โดยการฝกอบรมดานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรการสรางเครือขายการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพผูนํา รวมทั้งสงเสริมสิทธิ และหนาที่
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 

 3.2 สงเสริมการพัฒนากลุมและองคกรชุมชน โดยการใหความรูดานการพัฒนา
ผูนํากลุมการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ เพื่อพัฒนาใหเปนสถาบันเกษตรในรูปแบบสหกรณตอไป 

3.3 สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนโดยการสนับสนุนกลุมอาชีพในเขตปฏิรูปที่ดิน
ดําเนินธุรกิจ สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการผลิต และการพัฒนาพื้นที่แกเกษตรกร รวมทั้งสินเชื่อเพื่อการ
ดําเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดิน 

3.4 ประสานงานสวนราชการที่เกี่ยวของ พัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูป
ที่ดินทั้งในและนอกการเกษตร เพื่อใหการสนับสนุนปจจัยการผลิตและการฝกอบรมความรูดาน
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใหมีความมั่นคง (สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม, 2545) 

นที (2544) กลาววา เกษตรกรผูที่ไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินสวนใหญมีฐานะยากจน ไม 
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สามารถพัฒนาที่ดินและชีวิตความเปนอยูของตนใหดีขึ้นได เปนหนาที่ของรัฐที่จะตองชวยเหลือใน
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และพัฒนาอาชีพตลอดจนรายไดของเกษตรกร 
 การสงเสริม และพัฒนาที่ดินใหเกษตรกรมีรายไดจากการเกษตรมากขึ้น ที่ดินของรัฐที่
นํามาปฏิรูปที่ดินเปนแปลงใหญ แตสวนใหญจะเปนดินเลว ทําการเกษตรไมไดดี เกษตรกรสวน
ใหญจึงประสบความลําบาก ส.ป.ก. พยายามเขาชวยพัฒนาตามกําลังงบประมาณ แตไมเพียงพอที่จะ
ชวยเหลือเกษตรกรสวนใหญได การสงเสริมบํารุงเกษตรกรรมใหกับเกษตรกรจึงเปนปญหาที่ตอง
แกไขใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นตอไป 
 สุรางค (2545) กลาววา งานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเปนงานอันดับหนึ่งที่ ส.ป.ก. คิดวา
เปนปจจัยที่สําคัญในการชวยใหเกษตรกรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 
 เกษตรกร หมายถึง ผูที่ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร และไดรับการอนุมัติใหขึ้นทะเบียนตาม
ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร และสหกรณ วาดวยการขึ้นทะเบียน
เกษตรกร พ.ศ. 2544 โดยจําแนกลักษณะการประกอบการเกษตรเปน 2 ประเภท คือ สวนบุคคล 
และนิติบุคคล หากเกษตรกรรายใดที่ยังไมไดจดทะเบียนเกษตรกร ขอใหดําเนินการขอขึ้นทะเบียน
เกษตรกรใหเรียบรอย ตามวาระของการประกาศรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

เขตปฏิรูปที่ดิน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ) หมายความวา เขตที่ดินที่ไดมีพระราช
กฤษฎีกากําหนดเปนเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซ่ึงมีแผนที่แสดงเขตระบุทองที่ที่อยูในเขต
ปฏิรูปที่ดินดวย และใหกําหนดเฉพาะที่ดินที่จะดําเนินการปฏิรูปที่ดิน เวนแตในกรณีที่จําเปนจะถือ
เขตของ ตําบลหรืออําเภอเปนหลักก็ได และมีขอยกเวนไมตองประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน ในกรณีที่ ส.
ป.ก.ไดที่ดินมาเปนแปลงเล็กแปลงนอย และมิไดอยูในเขตปฏิรูปที่ดิน ให ส.ป.ก.มีอํานาจจัดที่ดิน
ใหกับเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรเสมือนวาเปนที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 

 
ประโยชนของการปฏิรูปท่ีดิน คือ  
 1. รักษาที่ดินเพื่อการเกษตรใหเปนของเกษตรกรโดยแทจริง ไดรับการคุมครองสิทธิและ
ควบคุมไมใหมีการเปลี่ยนสิทธิการถือครองแกผูอ่ืน ยกเวนตกทอด ทางมรดกแกทายาทที่เปน
เกษตรกร หรือโอนใหแก ส.ป.ก. หรือสถาบันเกษตรกร  
  2. เกษตรกรที่ถือครองทํากินอยูเดิมในที่ของรัฐ จะไดรับการจัดใหทํากินใน ขนาดที่
เหมาะสม และไดรับหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูป ขนาดที่เหมาะสม และไดรับ
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หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูป ที่ดิน ซ่ึงสามารถค้ําประกันเงินกูตามโครงการ
แปลงสินทรัพยเปนทุนได  
 3. ที่ดินไดรับการพัฒนา มีถนนหนทางแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร ทําให
เกษตรกรมีความเปนอยูที่มีขึ้น  
 4. กระจายระบบผูกขาดที่ดินจากผูมีที่ดินมากเกินกฎหมายกําหนดและไมไดใชประโยชน
ในที่ดินเพื่อการเกษตรดวยตนเองมาจัดใหเกษตรกรไดมีที่ดิน ทํากิน โดยรัฐจะโอนกรรมสิทธิ์ให
เมื่อเกษตรกรที่ไดรับการคัดเลือกไดชําระ คาเชาซื้อครบถวนแลว เพื่อเปนเจาของที่ดินตามกฎหมาย
และไดใชที่ดินเพื่อ การเกษตรตอไป 
 
วัตถุประสงคของการปฏิรูปที่ดิน (พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518) มี 3 
ประการ คือ  
 1. เพื่อปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทําใหเกษตรกรผูเชา
ที่ดิน ผูไรที่ดินทํากิน และผูประสงคจะเปนเกษตรกร ไดมีโอกาสเปนเจาของที่ดินหรือมีที่ดิน
สําหรับทําการเกษตรเปนของตนเองอยางถาวรตอไป  
 2. เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม และใชทรัพยากรที่ดนิใหมีประสิทธิภาพดวยการปรบัปรุง
การผลิต ใหบริการดานสินเชื่อและการตลาดใหเกษตรกร  
 3.สงเสริมใหมีการจัดตั้งสถาบันเกษตรกร พัฒนาอาชีพนอกการเกษตร บริการ
สาธารณูปโภค เพื่อเพิ่มสวัสดิการและเสริมสรางความเจริญในทองถ่ินทําใหเกษตรกรมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น  
 
บทบาทของสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดเชียงใหม 
 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 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
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหมขึ้น และเปนราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัด สํานักงานการปฏิรูป
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ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตอมาไดมีการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินในทองที่
อําเภอตางๆ อีก คือ อําเภอจอมทอง, เวียงแหง, อมกอย, ดอยเตา, แมแจม, ฮอด, ฝาง, แมอาย, ไชย
ปราการ, แมวาง, สันปาตอง, สันกําแพง, กิ่งอําเภอดอยหลอ, กิ่งอําเภอแมออน และสันทราย 
 สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับ 

1. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกฎหมายอืน่ที่
เกี่ยวของ 

2. ดําเนินการจัดซื้อที่ดินเอกชน และการนําที่ดินของรฐัมาดําเนนิการปฏิรูปที่ดิน 
3. จัดที่ดินทํากิน และที่อยูอาศัยใหเกษตรกรทําประโยชนโดยการเชาหรือเชาซื้อ 

4. ดําเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 
5. ประสานงานการสงเสริม และพัฒนาอาชีพทั้งดานการเกษตร และนอกการเกษตร 

 6. ประสานงานการพัฒนาโครงสรางขั้นพื้นฐาน 
 7. บริหารเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเปนทุนหมุนเวียนและเปน
คาใชจายเพื่อการปฏิรูปที่ดิน การบริหารจัดการที่ดินของรัฐ การใหกูยืมเงินสําหรับการพัฒนาอาชีพ 
 8. รับรองราคาประเมนิ และวงเงินในการใชเอกสาร ส.ป.ก.4-01 ค้ําประกันเงินกูจากธกส. 

9. จัดทําสาระบบที่ดิน และสรางระบบฐานขอมูลประจําจังหวัด 
 10. รวมมือหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ตาราง 1 ขอมูลการจัดที่ดิน ส.ป.ก. เชียงใหม 
 

ขอมูลการจัดที่ดิน ส.ป.ก. เชียงใหม 

อําเภอ ตําบล ราย แปลง ไร 
ดอยหลอ ดอยหลอ 667.00 806.00 4542.91 
ดอยหลอ ยางคราม 1123.00 1206.00 6512.57 
ดอยหลอ สันติสุข 1358.00 1502.00 6440.76 
จอมทอง ขวงเปา 208.00 221.00 689.98 
จอมทอง บานแปะ 38.00 44.00 117.10 
เชียงดาว เชียงดาว 449.00 547.00 3369.84 
เชียงดาว ทุงขาวพวง 13.00 15.00 132.02 
เชียงดาว ปงโคง 73.00 83.00 386.87 
เชียงดาว เมืองงาย 147.00 169.00 680.84 
เชียงดาว เมืองนะ 472.00 668.00 3962.49 
เชียงดาว แมนะ 886.00 1018.00 4569.90 
ไชยปราการ ปงตํา 8.00 8.00 40.53 
ไชยปราการ แมทะลบ 99.00 118.00 598.76 
ไชยกราการ ศรีดงเย็น 187.00 230.00 1174.10 
ไชยปราการ หนองบัว 150.00 187.00 886.78 
ฝาง แมขา 524.00 634.00 4830.11 
ฝาง แมคะ 394.00 486.00 3618.05 
ฝาง แมงอน 76.00 94.00 673.57 
ฝาง แมสูน 254.00 341.00 1506.50 
ฝาง เวียง 225.00 285.00 2747.15 
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ตาราง 1 ขอมูลการจัดที่ดิน ส.ป.ก. เชียงใหม (ตอ) 
 

ขอมูลการจัดที่ดิน ส.ป.ก. เชียงใหม (ตอ) 

อําเภอ ตําบล ราย แปลง ไร 
ฝาง สันทราย 160.00 192.00 1468.28 
แมแจม กองแขก 253.00 360.00 2095.49 
แมแจม ชางเคิ่ง 163.00 200.00 871.84 
แมแจม ทาผา 98.00 130.00 557.55 
แมแจม แมนาจร 36.00 41.00 152.03 
แมแจม แมศึก 148.00 176.00 968.29 
แมแตง ขี้เหล็ก 291.00 332.00 1928.11 
แมแตง บานชาง 470.00 645.00 5091.01 
แมแตง บานเปา 455.00 576.00 2786.10 
แมแตง แมแตง 88.00 106.00 1067.46 
แมแตง แมหอพระ 741.00 943.00 4206.45 
แมแตง สันมหาพน 223.00 272.00 1914.42 
แมแตง อินทขิล 302.00 350.00 2903.15 
แมวาง ดอนเปา 242.00 293.00 882.90 
แมวาง ทุงป 189.00 210.00 1170.55 
แมออน ออนกลาง 29.00 39.00 252.99 
แมออน ออนเหนือ 25.00 28.00 32.79 
แมอาย ทาตอน 8.00 15.00 87.51 
แมอาย บานหลวง 67.00 82.00 873.87 
แมอาย แมนาวาง 362.00 449.00 2752.84 
แมอาย สันตนหมอ 63.00 67.00 211.46 
เวียงแหง เมืองแหง 40.00 42.00 134.44 
สันกําแพง ออนใต 321.00 376.00 885.14 
สันทราย หนองหาร 303.00 363.00 1202.70 
อมกอย ยางเปยง 237.00 282.00 1930.04 
อมกอย สบโขง 60.00 67.00 607.02 
อมกอย อมกอย 295.00 448.00 1382.90 
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ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
สุพัฒน และคณะ (2535) ไดศึกษาการพัฒนาการเกษตรกับเศรษฐกิจสังคมครัวเรือน

เกษตรกร สรุปไดวา การพัฒนาการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได และการใชทรัพยากรการผลิตใหเหมาะสม
ตองทราบ ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกรเพื่อนํามากําหนดแนวทางใน
การพัฒนา สําหรับการสนับสนุนเกษตรกรกลุมเปาหมายโดยเฉพาะเกษตรกรระบบยอย โดยใหการ
สนับสนุนปจจัยในการปรับระบบการผลิตทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น ลดการเคลื่อนยายแรงงาน
กิจกรรมตาง ๆ ที่ใหการสงเสริม เชน กิจกรรมสัตวน้ํา ปศุสัตว หรือกิจกรรม ไมผล ไมยืนตน พบวา
กิจกรรมปศุสัตวมีศักยภาพที่จะพัฒนาไดในพื้นที่อาศัยน้ําฝน แตตองการปจจัยเงินทุน การบริหาร
และการจัดการที่ดี การยกระดับราคาผลิตผล ไมสามารถประกันความมั่นคงของรายไดใหกับ
เกษตรกรได เปนเพียงการกระตุนใหมีการขยายการผลิตของพืชที่ไดรับการประกันราคาเทานั้น 
การเงินและการแขงขันในดานตลาดกับผูผลิตในภูมิภาคนี้เปนขอจํากัดที่สําคัญ ถึงแมจะมีการปรับ
ระบบอยางมีศักยภาพ แตการผลิตและการตลาดยังขึ้นอยูกับขอจํากัดตางๆในพื้นที่ตลอดจนองคกร
และสถาบันที่เกี่ยวของกับเกษตรกรเพื่อการปกปองและรักษาผลประโยชนจากขบวนการผลิตและ
การตลาดของสินคาเกษตรกรรม 

วีระ (2533) ไดศึกษาเจตคติของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาในเขตปฏิรูปที่ดิน
โครงการยอยจังหวัดเพชรบูรณ ที่มีตอรูปแบบการปลูกพืชตามระบบการปลูกพืช ผลการวิจัยสรุป
ไดวา เกษตรกรที่เขารวมโครงการโดยสวนรวมมีเจตคติที่ดีตอรูปแบบการปลูกพืชตามระบบการ
ปลูกพืชที่กําหนด และหากมีการกําหนดชนิดพืชที่จะนํามาใชในรูปแบบการปลูกนอกเหนือไปจาก
ที่กําหนดไวในโครงการยอยแลว พบวาเกษตรกรมีเจตคติที่ดีตอพืชตางๆ ไดแก ถ่ัวเขียว พริกขาว
ฟาง และถ่ัวเหลือง ตามลําดับ และพืชที่เกษตรกรมีเจตคติไมดีไดแก ยาสูบพื้นเมือง กระเจี๊ยบแดง 
แตงโม ขาวโพดเลี้ยงสัตว และงา ตามลําดับ นอกจากนี้พบวา เพศ อายุ การศึกษา และสถานภาพ
ทางสังคมของเกษตรกรมีอิทธิพลตอการมีเจตคติของเกษตรกร โดยที่เพศชายมีแนวโนมที่จะมีเจต
คติที่ดีตอระบบการปลูกพืชมากกวาเพศหญิง และเกษตรกรที่มีวัยเร่ิมเปนผูใหญหรือวัยผูใหญ
ตอนตน (อายุ 18 – 40 ป) มีแนวโนมที่จะมี เจตคติที่ดีตอระบบการปลูกพืชมากกวาทุกระดับอายุ
เกษตรกรที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนมที่มีเจตคติที่ดีตอระบบการปลูกพืชมากกวาเกษตรกรที่มี
การศึกษาต่ํากวา และเกษตรกรที่มีสถานภาพทางสังคมที่ดีกวามีแนวโนมที่จะมีเจตคติที่ดีตอระบบ
การปลูกพืชมากกวาเกษตรกรที่ไมเปนสมาชิกและมีตําแหนงทางสังคมต่ํา 
 วรวิทย (2539) ไดศึกษาความสอดคลองระหวางนโยบายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กับความตองการของชาวบาน ศึกษาเฉพาะกรณีหมูบานไสขรบจังหวัดสุราษฎรธานี สรุป
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ผลการวิจัยไดดังนี้ ในดานความตองการของชาวบานพบวา โดยรวมชาวบานมีความตองการปฏิรูป
ที่ดินในระดับสูงคือ การพัฒนาดานพื้นฐานมากที่สุด รองลงมาคือดานการจัดการที่ดิน และดานการ
พัฒนาอาชีพและรายไดตามลําดับ ความสอดคลองระหวางนโยบายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กับความตองการของชาวบาน พบวา ชาวบานมีความตองการปฏิรูปที่ดินสอดคลองกับนโยบายการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แตจุดเนนตางกัน คือการดําเนินนโยบายของรัฐที่ผานมาเนนดานการ
จัดที่ดินมากที่สุด แตชาวบานไสขรบมีความตองการจัดที่ดินนอยที่สุด ส่ิงที่ชาวบานตองการมาก
ที่สุดคือ ดานการพัฒนาขั้นพื้นฐาน ในเรื่องปจจัยที่มีผลตอความตองการของชาวบานกับการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวม ปจจัยที่ใชในการศึกษาทุกตัวแปรไมมีอิทธิพล
ตอความตองการของชาวบาน แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวาระยะเวลาในการถือครองที่ดินมี
ผลตอความตองการดานการจัดที่ดิน คือชาวบานที่ถือครองที่ดินนานกวา 10 ป จะมีความตองการ
ดานการจัดการที่ดินมากกวาชาวบานที่ถือครองที่ดินนอยกวา 10 ป 
 กฤษณะ (2546) ไดศึกษาปจจัยลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม การใชประโยชนที่ดิน
ปจจุบัน และปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลตอการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรใน
โครงการปฏิรูปที่ดินปาหวยแมขะนิง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน สรุปผลการศึกษาพบวา เกษตรกร
สวนใหญเปนเพศชาย อายุเฉลี่ยประมาณ 45 ป มีการศึกษาระดับประถมศึกษา สมาชิกในครัวเรือน
เฉลี่ย 4 คน จํานวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2.51 คน มีการรับรูขอมูลขาวสารดานการเกษตรจาก
โทรทัศนมากที่สุด มีความรูดานการอนุรักษดิน น้ํา และปาไมอยูในระดับดี มีจํานวนแปลงถือครอง
สวนใหญ 1-2 แปลง ขนาดการถือครองเฉลี่ย 18.74 ไร ระยะเวลาถือครองเฉลี่ย 16.47 ป มีรายได
เฉลี่ย 26,771.01 บาท/ป และรายจายรวมเฉลี่ย 61,921.76 บาท/ป มีหนี้สินเฉลี่ย 50,632.37 บาท/
ครัวเรือน สวนใหญกูเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร น้ําเพื่อการเกษตรสวน
ใหญอาศัยน้ําฝน เกษตรกรมีสระเก็บน้ําประจําไรนาแลวรอยละ 38.49 พื้นที่สวนใหญประกอบดวย
กลุมชุดดิน 47C และ D ซ่ึงมีความเหมาะสมสําหรับเปนทุงหญาเลี้ยงสัตวและปลูกไมโตเร็ว แต
สวนใหญมีการใชประโยชนที่ดินในการปลูกพืชไร ปญหาและความตองการใหทางราชการ
ชวยเหลือมากที่สุดคือ ราคาผลผลิตตกต่ํา เกษตรกรมีการใชประโยชนที่ดินตามหลักเกณฑและการ
สงเสริมของราชการคิดเปนรอยละ 59.35 โดยมีรายไดจากภาคเกษตรเฉลี่ย 21,028.90 บาท/ป การ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช Chi-square พบวา ระดับการศึกษา จํานวนแปลงถือครอง ภาวะเงินออม 
ภาวะหนี้สินและการมีสะน้ําประจําไรนา มีความสัมพันธกับการใชประโยชนที่ดินตามหลักเกณฑ
และการสงเสริมของราชการอยางมีนัยสําคัญ 
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 ประสาท (2541) ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาอาชีพการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 17 
จังหวัดภาคเหนือ ผลการศึกษาพบวาแนวคิดที่จะนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นจะตองควบคูกับการ
พัฒนาองคกรที่ตองการ ภาวะผูนําที่เหมาะสม การมีสวนรวมของสมาชิก การจูงใจในการทํางาน มี
การทํางานเปนทีม มีความผูกพันและการยอมรับของสมาชิกองคกร ความสัมพันธตางๆนี้ จะ
นําไปสูการแปลงนโยบายไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาอาชีพการเกษตร
ในเขตปฏิรูปที่ดิน การพัฒนาเศรษฐกิจ การเพิ่มศักยภาพ และการจัดองคกรการเกษตรจึงควร
ดําเนินการดังนี้ 

1. กําหนดพื้นที่เพื่อการพัฒนา ตามลําดับความสําคัญเรงดวน 
2. จําแนกกลุมเปาหมายของการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการ โดยใหกลุมเปาหมายเขา

มามีสวนรวม 
3. จัดรูปแบบการบริหารองคกร และพัฒนาสถาบันเกษตรกรใหเปนศูนยกลางรับบริการ

จากรัฐในดานตางๆ 
4. รัฐใหการสนับสนุนบริการพื้นฐานที่จําเปน รวมทั้งการแกไขสารบัญญัติที่ เปน

อุปสรรคตอกิจกรรมพัฒนาและปญหาขอขัดแยงในเชิงนโยบายใหมีความเกื้อกูลตอ
การดําเนินงาน 

5. เรงรัดการดําเนินงานใหทันกับสถานการณการเปล่ียนแปลง และติดตามประเมินผล
เพื่อการปรับแผนงานตางๆ 

พยุงศักดิ์ (2544) ศึกษาความตองการในการพัฒนาอาชีพเกษตรของชาวเขาเผามูเซอดํา
หมูบานดอยปูหมื่น โดยใชแบบสอบถามแลวนํามาวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาไคสแควร ผลการวิจัย พบวา เกษตรกรสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง
และทําการการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 14 ไร พื้นที่ทําการเกษตรมีลักษณะลาดเอียง พืชหลักที่
ปลูกไดแก ชา บวย ล้ินจี่ และลักษณะการเลี้ยงสัตว เลี้ยงเพื่อการบริโภคและใชประกอบพิธีกรรม 
สัตวที่เล้ียงไดแก หมูและไก ความตองการในการพัฒนาอาชีพการเกษตรในระดับที่เกษตรกร
ตองการมาก คือการถือครองที่ดิน ความรูดานการเกษตร การฝกอบรมและศึกษาดูงานดาน
การเกษตร การเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต ราคาผลผลิตทางการเกษตร สวนความ
ตองการในการเลือกชนิดพืชที่ปลูกในระดับที่มาก คือ ชาและบวย ความตองการในการเลือกชนิด
สัตวที่เล้ียง ในระดับที่มาก คือ หมูและไก จากผลการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปร
อิสระกับตัวแปรตามพบวา พื้นที่ถือครองการเกษตรมีความสัมพันธกับความตองการในการพัฒนา
อาชีพการเกษตร ปญหาอุปสรรคที่พบคือเกษตรกรสวนใหญไมไดรับการศึกษา มีความเขาใจและ
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ใชภาษาไทยในการติดตอส่ือสารไดนอย แรงงานในครัวเรือนมีจํากัด รายไดรวมของครัวเรือนถือวา
ไมสูง เกษตรกรโดยสวนใหญขาดการรับรูขาวสารดานการเกษตรและไมไดรับสื่อตางๆ การ
คมนาคมขนสงไมสะดวก ขอเสนอแนะ คือ รัฐบาลควรใหความสนใจ ในการสนับสนุนสงเสริม
และพัฒนาการ เกษตรที่ สู งอย า งจริ งจั งโดยมีการทํ าความ เข า ใจ เกี่ ย วกับสภาพพื้นที่ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสังคมของเกษตรกร โดยใชแนวทางการพัฒนาจากรายงานการวิจัยในครั้งนี้
เพื่อวางแผนพัฒนาและสงเสริมอาชีพและความเปนอยูของเกษตรกรชาวเขา ซ่ึงการพัฒนานั้น
จะตองสอดคลองกับความตองการที่แทจริงของเกษตรกร 

พรพรรณ (2543) รายงานโครงการฟนฟูสภาพแวดลอมที่เสื่อมโทรม ชวยพัฒนาผืนดินและ
เพิ่มรายไดแกเกษตรกรซึ่งมีระยะเวลาดําเนินการ 6 ป คือตั้งแตป 2542-2547 วา ในป 2535 ส.ป.ก. 
ไดรับความชวยเหลือจากองคกรความรวมมือระหวางประเทศของรัฐบาลญี่ปุนในดานวิชาการ เพื่อ
ศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่เปาหมายรวม 4 จังหวัด คือ
จังหวัดขอนแกน มหาสารคาม มุกดาหาร และสกลนคร เนื้อที่ 1.38 ลานไร ผลการศึกษา พบวา 
เกษตรกรในพื้นที่มีความตองการแหลงน้ําเพื่อทําการเกษตรรวมทั้งการกอสรางและปรับปรุงถนน 
การใหความชวยเหลือเพื่อสนับสนุนการผลิตและการจําหนายผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้งพื้นที่
ดังกลาวมีสภาพดินเสื่อมโทรม ผลผลิตตกต่ํา เกษตรกรสวนใหญยังคงมีฐานะยากจนและไมไดรับ
การพัฒนาทองถ่ินอยางจริงจัง จากการดําเนินงานในป 2542 ถึงปจจุบัน (วีระชัย, 2545) เปนการ
เตรียมแผนแมบท 4 จังหวัด ไดแก การอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน การสํารวจอุทกธรณีวิทยาเพื่อ
เปนการพัฒนาเกษตรกรที่เขารวมโครงการใหเกิดความเขาใจตรงกัน อบรมเกษตรที่รวมโครงการ
พัฒนาแหลงน้ํา สนับสนุนปจจัยการผลิต โครงการนี้นับเปนสวนชวยใหเกษตรกรในเขตปฏิรูป
ที่ดินไดมีสวนรวมในกรพัฒนาตนเอง ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน สามารถรวมกลุมเปนองคกรชุมชนที่
มีความแข็งแกรง โดยเนนการมีสวนรวมของเกษตรกร องคกรชุมชนและภายนอกเพื่อใหเกษตรมี
ความเปนอยูที่ดีขึ้น 

ปรัชญา (2539) ศึกษาสภาพความตองการของเกษตรและความตองการของเกษตรกรใน
การสงเสริมการปลูกพืชไรในฤดูแลงในเขตอําเภอ พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ประชากรที่ใชคือ 
เกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 151 คน โดยใชสถิติ รอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการศึกษาพบวาผูใหขอมูลสวนใหญเปนเพศชาย อายุเฉลี่ย 45 ป สมาชิกในครัวเรือน 4-5 คน จบ
ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 และมีครอบครัวละ 26 ไรและสวนมากเปนที่ดินของตนเอง 

ปญหา และอุปสรรคในการทําการเกษตรที่พบคือ เกษตรกรประสบปญหาผลผลิตตกต่ํา
วัสดุราคาแพง ขาดแคลนเงินทุน และความรูที่ดินเสื่อมโทรมแรงงานไมเพียงพอ เกษตรกรมีความ
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ตองการความชวยเหลือเกี่ยวกับแหลงเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ํา ตองการปรับปรุงแหลงน้ํา
ชลประทาน ปรับปรุงดินใหมีความอุดมสมบูรณ ปรับปรุงพืชพันธุ ใหเหมาะสมกับทองถ่ินตองการ
ปุยและยากําจัดศัตรูพืชในราคาถูก 
 


