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  วิจัย เร่ืองการจัดหาพื้ น ท่ีทางการเกษตรและท่ีอยู่อาศัยตามมิ ติทางกฎหมายของ  
ผูด้อ้ยโอกาสบนพื้นท่ีสูง จงัหวดัเชียงราย  มุ่งศึกษาถึงปัญหาการจดัหาพื้นท่ีทางการเกษตรและท่ีอยู่
อาศยัให้แก่ผูด้อ้ยโอกาสบนพื้นท่ีสูงจงัหวดัเชียงราย เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงแนวทางพฒันากฎหมายในการ
จดัหาพื้นท่ีการเกษตรและท่ีอยูอ่าศยัให้แก่ผูด้อ้ยโอกาสบนพื้นท่ีสูงจงัหวดัเชียงราย โดยมีขอบเขต
พื้นท่ีท าการศึกษา คือ อ าเภอเชียงแสน อ าเภอเชียงของและอ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชียงราย  
    วจิยัเร่ืองน้ีไดท้  าการศึกษาจากการคน้ควา้ทางเอกสารและจากการลงส ารวจพื้นท่ี ณ อ าเภอ
เชียงแสน อ าเภอเชียงของและอ าเภอเวียงแก่น จงัหวดัเชียงราย  ท าให้ทราบถึงบริบทโดยทัว่ไปของ
อ าเภอเชียงแสน อ าเภอเชียงของและอ าเภอเวยีงแก่น และหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการออกเอกสารสิทธิในท่ีดินแต่ละประเภทในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงราย และน าขอ้มูลทั้งหมดมา
ศึกษาอยา่งเป็นระบบเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาและหาแนวทางการพฒันากฎหมายในการจดัหา
พื้นท่ีการเกษตรและท่ีอยูอ่าศยัใหแ้ก่ผูด้อ้ยโอกาสบนพื้นท่ีสูงจงัหวดัเชียงราย 

 จากการศึกษาพบว่าผูด้้อยโอกาสบนพื้นท่ีสูงส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ในขั้นตอนทาง
กฎหมายถึงวิธีการไดม้าซ่ึงท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรมและเพื่อการอยูอ่าศยัตามเอกสารสิทธิท่ีดินแต่
ละประเภท ผูด้อ้ยโอกาสบนพื้นท่ีสูงส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิในท่ีดิน ปัญหาการไม่มีเอกสารสิทธิ
ในท่ีดินเป็นสาเหตุท่ีน าไปสู่ปัญหาการบุกรุกพื้นท่ีป่า ท าใหเ้กิดความไม่มัน่คงในเร่ืองการครอบครอง
ท่ีดิน ท าให้ผูค้รอบครองไม่เอาใจใส่ท่ีจะลงทุนพัฒนาท่ีดินและเกิดความห่วงแหนท่ีดินท ากิน 
ประกอบกบัพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีภูเขามีความลาดชนัและไม่มีระบบชลประทาน การปลูกพืชไร่
เชิงเด่ียวจึงเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดโดยเฉพาะขา้วโพดเล้ียงสัตว ์จึงน าไปสู่การเส่ือมโทรมของดินและ
ผลผลิตต ่าลงเป็นเหตุใหเ้กษตรกรตอ้งการขยายพื้นท่ีเพิ่มข้ึนน าไปสู่ปัญหาการบุกรุกพื้นท่ีป่า 
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 ด้านกฎหมายท่ีเก่ียวกับการจดัหาท่ีดินทางการเกษตรและท่ีอยู่อาศยัท่ีใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบันมีหลายฉบับ แต่ละฉบับได้บัญญัติหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรท่ีดินแตกต่างกัน มี
หน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการจดัสรรท่ีดินหลายหน่วยงาน และแต่ละหน่วยงาน
ต่างด าเนินการจดัสรรท่ีดินตามอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายบญัญติัแตกต่างกนัไป ไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกนัและสิทธิในท่ีดินท่ีประชาชนไดรั้บการจดัสรรตามกฎหมายแต่ละฉบบัก็แตกต่างกนัไม่เป็น
ระบบเดียวกนัและเท่าเทียมกนั     

เม่ือได้ศึกษาแล้วจึงมีขอ้เสนอแนะในการพฒันาการจดัหาพื้นท่ีทางการเกษตรและท่ีอยู่
อาศยัของผูด้อ้ยโอกาสบนพื้นท่ีสูงจงัหวดัเชียงราย มีดงัต่อไปน้ี 

1. หน่วยงานของรัฐต้องจดักิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผูด้้อยโอกาสบนพื้นท่ีสูง ท าให้
ผูด้้อยโอกาสบนพื้นท่ีสูงมีความรู้ในขั้นตอนทางกฎหมายในการขอเอกสารสิทธิในท่ีดินแต่ละ
ประเภท และรู้ถึงสิทธิและหนา้ท่ีในการใชท่ี้ดินแต่ละประเภท รวมทั้งบทก าหนดโทษในความรับ
ผิดตามกฎหมาย และตอ้งจดักิจกรรมท่ีให้ผูท่ี้ไดรั้บเอกสารสิทธิท่ีดินมีจิตส านึกห่วงแหนท่ีดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และใชท่ี้ดินท่ีไดรั้บเอกสารสิทธิใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุดตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงและแนวคิดทฤษฎีใหม่ตามแนวทางการจดัการท่ีดินและน ้ าเพื่อการเกษตรท่ีย ั้งยืนของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
   2. ตอ้งแก้ไขเง่ือนไขของพระราชบญัญติัการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 ให้ผูมี้
เอกสารสิทธิ ส.ป.ก มีสิทธิโอนท่ีดินให้แก่บุคคลอ่ืนได้เช่นเดียวกับเอกสารสิทธิของประมวล
กฎหมายท่ีดิน ภายใตข้อ้จ ากดัหา้มโอนภายใน 10 ปีนบัแต่วนัท่ีไดเ้อกสารสิทธิ ส.ป.ก. 
  3. รัฐบาลตอ้งมีนโยบายช่วยเหลือก าหนดพื้นท่ีเป้าหมาย มีการตั้งคณะกรรมการระดบัชาติ
เพื่อการประสานความร่วมมือจากทุกหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อด าเนินการออกเอกสารสิทธิ
ให้แก่ผูด้อ้ยโอกาสบนพื้นท่ีสูงในพื้นท่ีเป้าหมาย ซ่ึงสามารถน านโยบายของโฉนดชุมชนมาปรับใช้
ในการให้เอกสารสิทธิท่ีดินแก่ชุมชนในเขตป่าสงวน เพื่อการถือครองท่ีดินท ากินภายใตก้ารก ากบั
ของรัฐ ท าให้เกิดแรงจูงใจในการพฒันาพื้นท่ีและการผลิตท่ีย ัง่ยืนแทนท่ีจะรีบใช้ทรัพยากรให้มาก
ท่ีสุดเพราะความไม่มัน่คงในการครอบครองท่ีดิน ภาครัฐเองสามารถลดภาระในการดูแลประชาชน
ลง เน่ืองจากภาระดงักล่าวไดม้อบใหก้บัชุมชนเป็นผูจ้ดัการดูแลแทนรัฐ 
  4. กระบวนการท าให้ได้มาซ่ึงสิทธิในท่ีดินของผูด้อ้ยโอกาสบนพื้นท่ีสูงจงัหวดัเชียงราย
ข้ึนอยู่กับ (1) กฎหมายท่ีมีอยู่แล้ว (2) อ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน (3) นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของรัฐบาลมีส่วนส าคญัมากในก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายท่ีจะให้การช่วยเหลือ การเร่งรัดการ
ออกเอกสารสิทธิในแก่ผูด้อ้ยโอกาสและปรับปรุงแกไ้ขกฎและระเบียบของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
และตอ้งมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  
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  ขั้นตอนท่ี 1 รัฐบาลตอ้งมีนโยบายในการจดัหาท่ีดินเพื่อการเกษตรและท่ีอยูอ่าศยัให้แก่
ผูด้อ้ยโอกาสบนพื้นท่ีสูง 
  ขั้นตอนท่ี 2 รัฐบาลตอ้งจดัตั้งคณะกรรมการระดบัชาติ ประกอบไปดว้ยนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนท่ีดิน
เพื่อการเกษตรและท่ีอยูอ่าศยัใหแ้ก่ผูด้อ้ยโอกาสบนพื้นท่ีสูง 
  ขั้นตอนท่ี 3  คณะกรรมการระดบัชาติตอ้งก าหนดจุดหรือพื้นท่ีท่ีจะใหก้ารช่วยเหลือ 
 ขั้นตอนท่ี 4  ตอ้งจดัตั้งคณะกรรมการระดบัพื้นท่ี ประกอบไปดว้ยผูว้่าราชการจงัหวดั
เป็นประธาน หัวหนา้หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวกบัท่ีดินในพื้นท่ี ตวัแทนองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน
ในพื้นท่ีและมีหัวหน้าส านักงานท่ีดินจงัหวดัเป็นเลขานุการ เพื่อท าการศึกษาขอบเขตอ านาจและ
หน้าท่ีของหน่วยงานต่างๆขั้นตอนทางกฎหมายและระเบียบในการขอเอกสารสิทธิในท่ีดิน รวมทั้ง
ขอ้จ ากดัของอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน และศึกษาปัญหาและอุปสรรคร่วมกนั หากพบปัญหาทาง
กฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคและไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของพื้นท่ี เป้าหมายให้รายงานต่อ
คณะกรรมการระดบัชาติและรัฐบาลเพื่อด าเนินการแกไ้ขกฎหมายนั้น 
 ขั้นตอนท่ี 5 ให้คณะกรรมการระดับพื้นท่ีออกส ารวจลักษณะพื้นท่ีเป้าหมาย จ านวน
ประชากรท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ แจง้ขั้นตอนการขอรับเอกสารสิทธิท่ีดิน รวมทั้งหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขของผูจ้ะไดรั้บความช่วยเหลือ 
 ขั้นตอนท่ี 6  ด าเนินการส ารวจท่ีดินของผูข้อรับการช่วยเหลือ และออกเอกสารสิทธิท่ีดิน
ให้แก่ผูข้อรับความช่วยเหลือ ภายใตข้อ้จ ากดัการหา้มโอนท่ีดินแก่บุคคลอ่ืนในระยะเวลา 10 ปีนบัแต่
ไดรั้บเอกสารสิทธิ 
 ขั้นตอนท่ี 7 คณะกรรมการระดบัพื้นท่ีตอ้งเขา้ตรวจสอบการถือครองท่ีดินและการใช้
ประโยชน์ท่ีดินท่ีไดรั้บเอกสารสิทธิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใชป้ระโยชน์ท่ีดินนั้น     
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 The Agricultural and residential land allocation in legal dimension of the high land 
underprivileged people in Chiangrai research aimed to study the issue on agricultural and 
residential land allocation of high land underprivileged people in Chiangrai. This research 
intended to archive the law development guidelines which will be able to efficiently providing 
land to those people. The research scope was in the area of chiang-saen, chiang-kong and wiang-
gaen district, Chiangrai province. 
  This research was done by documentary study and survey in the area of chiang-saen, 
chiang-kong and wiang-gaen district to explore the general context of the research area including 
the state organization responsible of issuing certificate of ownership in Chiangrai. The data 
collected were systematically analyzed to create the platform in finding of law development 
guidelines to efficiently providing land to the high land underprivileged people. 
 The research found highland underprivileged people to be lack of knowledge 
concerning legal procedure to obtain land for agricultural and residential purposes. They were not in 
possession of title deeds required as ownership certificate of the land. This issue led to the 
encroachment of the forest, making the ownership of the land unsustainable. Therefore, the occupier 
did not invest in land development or cherished their properties because of such reason. Also, 
geographical nature of the mountain was steep, no water conservancy available. So, the 
monoculture was the most popular, especially growing corn. Monoculture degraded the soil, and 
when done continuously, the harvestable products reduce. The issue causes the cropper to expand 
cultivation area which overlaps and encroaching the forest. 
 

http://dict.longdo.com/search/occupier
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 In part of law regarding land allocation, there’re various laws concerning such matter, 
each one lay down different rules and allocation method. There’re many state office responsible 
of land allocation which separately authorized by government with different standards. Each law 
governing those authorities was different in both rights and system, supposedly unequal. 
 After the study was completed, there’re recommendations regarding the research of 
Agricultural and residential land allocation in legal dimension of the high land underprivileged 
people in Chiangrai as follows. 
 1. The government shall hold the training program which aims to provide those 
underprivileged with knowledge regarding legal procedure to obtain each form of the title deed 
including penalty and liability under such law. The program should foster the awareness of 
reserving the land and resources it’s contained, bringing out the most of its necessity as king 
bhumipol’s sustainable agriculture philosophy dictates. 
 2. Agricultural Land Reform Act. BE. 2518 must be amend to allow the owner of 
Agricultural Land Reform Office licenses (ส ป ก .) the ability to transfer their ownership of the 
license to others as the Land Act did with included terms of 10 years transfer restriction after the 
authorization of license. 
 3. The government policy must help allocate the target area. The national level 
committee must be formed to coordinate each relating government office in order to carry the 
operation to deliver title deeds to high land underprivileged people of the target area. This policy 
could use the same model as community title deeds in application with the provision of land 
deeds to those who lived in reserved forest area, as the ownership under government supervision. 
This kind of policy will encourages the owners to develop their lands with sustainability in mind 
instead of exhausting its resources quickly and expanding their cultivation area because of the 
unsustainability of land ownership, lessened government burden on monitoring the people by 
having the community manages itself. 
 4. The procedure to obtain the ownership of the land of high land underprivileged people 
in Chiangrai depends on (1) the existing law (2) state office authority (3) government policy. 
Especially, the government policy plays the significant role in allocating the area needing help, hasten 
the issuing of certificate of ownership and improving regulations of relating department. The step will 
be as follows. 
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 Step 1 : The government shall issue the policy to allocate the land for agricultural and 
residential purpose to high land underprivileged people. 
 Step 2 : The government shall form the committee of the national level with prime 
minister as the president including other relating department ministers to efficiently deal with the 
land allocation for agricultural and residential purpose of high land underprivileged people issue. 
 Step 3 : The national committee must allocate the area that required help.  
 Step 4 : There must be the establishment of area level committee including the provincial 
governor as president, the head of the government offices concerning land administration in the area, 
the representative of the sub district administration organization, the chief of provincial department of 
land as secretary in order to study the authorities of each organization, legal procedure required to 
submit the request for title deed including the limitations of authorities of each organization in order to 
study the issue collaboratively. If the issue concerning inconsistent of law and actual state of the area 
were to be arisen, report to the committee and the government to initiate the amendment process. 
 Step 5 : The area committee shall investigate the target area, the numbers of people 
requiring aid, providing information regarding the process to obtain the title deed including terms and 
requirement of people qualify to receive aid. 
 Step 6 :  Proceed to investigate the people requesting aid and issue the certificate of 
ownership to such people under the term in which the transfer will be prohibited for 10 years, 
starting from the day of obtaining the land deed. 
 Step 7 : The area committee shall investigate those who obtained the land deed to 
ensure the utilization of the land to be in accordance with the terms specified. 
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กติติกรรมประกำศ 
 

 การวิจัยเร่ืองการจัดหาพื้ นท่ีทางการเกษตรและท่ีอยู่อาศัยตามมิติทางกฎหมายของ  
ผูด้อ้ยโอกาสบนพื้นท่ีสูง จงัหวดัเชียงราย น้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  คณะผูว้ิจยัขอขอบคุณส านกังาน
คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติท่ีได้ให้โอกาสและทุนสนับสนุนงานวิจัยเร่ืองน้ี  รวมทั้ งขอขอบคุณ
ส านกัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุชาติ ล้ีตระกูล ท่ีไดใ้ห้
ขอ้มูลและค าปรึกษาตลอดการท าวจิยัจนส าเร็จไปไดด้ว้ยดี 

คณะผู ้วิจ ัยหวงัว่าผลการศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและย ัง่ยืนต่อไป   
                        
 
   ผูช่้วยศาสตราจารยท์ศพร  มูลรัตน์ 
               หวัหนา้โครงการวจิยั 
                  สิงหาคม 2558 
 
 
 
 
 


