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การใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรที่ไดรับเอกสารสทิธิของเมืองไชยเสดถา นครหลวง
เวียงจนัทน ประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
รจนา พวงมณีวงศ1 และ โสภิณ ทองปาน2 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรที่ไดรับเอกสารสิทธิ์ของเมืองไชยเสด-
ถา นครหลวงเวียงจันทน ประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเก็บขอมูลในรอบปการเพาะปลูก
2550 ซึ่งใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือหลักในการสัมภาษณหัวหนาครัวเรือนเกษตรกรหรือตัวแทนครัวเรือน
ตัวอยางใน 3หมูบาน คือหมูบานโชกนอย หมูบานนาเบียน และหมูบานเชียงดา รวมทั้งส้ิน 165 ครัวเรือนตัวอยาง
การวิเคราะหปจจัยทาง เศรษฐกิจ-สังคม และส่ิงแวดลอมที่มิความสัมพันธกับการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกร  

ผลการศึกษา พบวาเมืองไชยเสดถาเปนเมืองที่โครงการออกโฉนดที่ดินอยางรีบเรงไดดําเนินการพิสูจน
หลักฐานและออกโฉนดที่ดินใหแกประชาชนเปนที่เรียบรอย โดยหมูบานเกษตรกรตัวอยางทั้ง3หมูบานไดรับโฉนด
ที่ดินทายสุดในชวงปศ.ศ.2004 ซึ่งหลังมีโฉนดที่ดิน พบวาเกษตรกรตัวอยางมีพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 7.6 ไร/ครัวเรือน
หลังมีโฉนดเกษตรกรบางครัวเรือนไดมีการขายที่ดินเนื่องจากหลังมีโฉนด ที่ดินมีราคาสูงขึ้นซึ่งกอนมีโฉนดคือป
ค.ศ.2000 เกษตรกรมีพื้นที่ถือครอง 9.0ไรตอครัวเรือน การใชประโยชนที่ดินกอนมีโฉนดเปนการปลูกขาว พืชผัก
และเลี้ยงสัตว ทั้งนี้ ยังมีเกษตรกรบางครัวเรือนที่มีการปลอยทิ้งที่ดินเปนที่รกรางวางเปลาไมใชประโยชนพอหลังมี
โฉนดไดมีการบุกเบิกพื้นที่ โดยพื้นที่ ที่รกรางวางเปลาไดลดลงเกษตรกรไดมีการใชประโยชนที่ดินมากขึ้นเกษตรกร
สวนใหญอาศัยอยูในหมูบานมาตั้งแตบรรพบุรุษ มีอายุเฉล่ีย48ป อาชีพหลักทําเกษตร รายไดจากเกษตรกรรม
เฉล่ียครัวเรือนละ 98,683 บาท/ป สวนคาใชจายในการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 46,343 บาท/ป เกษตรกรสวน
ใหญปลูกขาวเปนพืชหลัก รองลงมาเปนการปลูกพืชผักตางๆโดยสวนใหญใชแรงงานภายในครัวเรือนจํานวน
แรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย4คนตอครัวเรือน 

 
คําสําคัญ : การใชประโยชนที่ดิน, เกษตรกร, เอกสารสิทธิ, โฉนดที่ดิน 
 
Abstract 

The objective of this research was to study land Use of farmers in  acquire land certificate  in  Peri – 
Urban  Xaisettha  District, Vientiane Capital City, Lao  People’s  Democratic  Republic. The census was 
carried out in crop year 2007 at 3 villages, namely Ban Choknoy, Ban Nabein, Ban Xeingda, by 
questionnaire and  interview from the 165 household Leader. Data analysis on socio- economic and 
environment  all factors relating to land use. 
 
 
 
1 สาขาการใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบางเขน 
2 ภาควิชาเศรษฐศาสตร เกษตรคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
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   Results revealed that Xaisettha district was acquired land certificate by the Land Titling 
project system and 3villages got land certificate in 2004,The Land occupancy average of household  
was 7.6  rai,  after obtained  the land certificate the land price was high,  so some of agriculture house 
holds sold and bought some new land.  Before the farmer got land certificate in 2000, the occupancy 
average 9.0 rai / household. The land use was for housing and agriculture, but some households let their 
occupancy land un use, After they got land certificate the  un use land  was reduced, and most of the 
farmer household were lived in the villages for a long times , the farmer age average 48 years old and 
the average farm  income per household  was 98,683 baht/ year, the average of  non - farm  income / 
household  was 43,630 baht/ year , the average of expenditure was  46,343 baht / year, the major crop 
was rice and the minor crops were vegetables. the household labours was mostly used in farming 
activities with the average number of 4 people.  
 
Keywords:  Land use, land certificate, Famer  
 
คํานํา 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เปนประเทศที่มีที่ตั้งอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 236,200 ตารางกิโลเมตร  มีจํานวนประชากรรวมทั้งส้ิน  6,068,117 คน และเปนประเทศ
ที่มีความอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ จากแผนนโยบายของรัฐบาลที่มีความตองการพัฒนาประเทศ
เพื่อใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น  รัฐบาลจึงหาแนวทางเพื่อใหเกิดการลงทุนและมีการใชประโยชนจากที่ดิน
เพิ่มมากขึ้น  โครงการออกโฉนดที่ดินอยางเรงดวนจึงเปนนโยบายหนึ่งที่รัฐบาลไดดําเนินการเพื่อเปนการสงเสริมใหมี
การใชประโยชนที่ดินเพิ่มขึ้น  รวมถึงการจัดสรรที่ดินทํากินแกเกษตรกรใหมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง  ซึ่งจะชวยลด
การบุกรุกการตัดไมทําลายปา นอกจากนี้ยังปนการสรางความมั่นใจใหแกประชาชนในการลงทุนเพื่อผลิตสินคาและ
บริการตางๆ  กอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  แตผลจากการออกเอกสารสิทธิ์ก็ไดสงผลกระทบตอการใช
ประโยชนที่ดินของเกษตรกรเชนเดียวกัน เนื่องจากเกษตรกรบางสวนไดนําเอกสารสิทธิ์ตางๆ ที่ไดรับไปใชในการ
แลกเปลี่ยนหรือการซื้อขายเพื่อตองการเงินมาลงทุนในกิจการตางๆ  รวมถึงการตอบสนองความตองการอัน
เนื่องมาจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ สังคมและปจจัยอื่นๆ ทําใหการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรภายหลังการไดรับ
เอกสารสิทธิ์เกิดการเปลี่ยนแปลง (กรมวางแผนและพัฒนาที่ดินแหงชาติ, 2005) 
 โครงการออกโฉนดที่ดินอยางเรงดวนเปนนโยบายหนึ่งที่รัฐบาลไดดําเนินการเพื่อเปนการชวยเหลือให
ประชาชนไดรับใบโฉนดที่ดินอยางทั่วถึงและไมตองเสียคาใชจาย  ซึ่งเมืองไชยเสดถาเปนเมืองหนึ่งของนครหลวง
เวียงจันทนที่โครงการออกโฉนดที่ดินไดดําเนินการออกโฉนดที่ดินใหแกประชาชน  มีการเริ่มทดลองโครงการชวงป 
ค.ศ. 1995 ในเขตตัวเมือง  20  หมูบาน  ซึ่งไดแจกจายใบโฉนดที่ดินใหแกประชาชนในพื้นที่ดังกลาวเสร็จส้ินในป
ค.ศ. 1999  รวมทั้งส้ิน 7,421 แปลง  ในที่นี้เปนที่ดินที่มีเจาของ 6,484  แปลงและที่ดินที่เปนของรัฐ  937  แปลง   
โดยเปนที่ดินที่ไดมาจากการตัดสินของศาลและนํามาเปนของรัฐจากกลุมคนที่ปลอยทิ้งรางที่ดินภายหลังการ
เปล่ียนแปลงระบบการปกครอง  และมีที่ดินบางสวนไดจากบุคคลที่มอบใหแกรัฐดวยความเต็มใจเพื่อการนําไปใชใน
สาธารณประโยชน  (กรมที่ดิน, 1999)  สวนในเขตชานเมืองไชยเสดถาไดเริ่มโครงการออกโฉนดที่ดินโดยโครงการ
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เชื่อมตอระยะที่ 1 (เริ่มในปค.ศ. 1997 ถึงปค.ศ. 2003) รวมทั้งส้ิน 32 หมูบาน  ซึ่งโครงการไดดําเนินการพิสูจน
หลักฐานและออกโฉนดที่ดินเปนรายหมูบาน และจะมีหนวยงานที่เกี่ยวของเปนผูแจกจายใบโฉนดใหแกประชาชนใน
แตละหมูบานและไดเริ่มแจกจายใบโฉนดที่ดินในปค.ศ. 1998 ถึงปค.ศ. 2005  มีจํานวนทั้งหมด  24,682 แปลง โดย
เปนที่ดินที่มีเจาของ 22,907 และเปนที่ดินของรัฐ 1,775 แปลง (กรมที่ดิน, 1997) 
 
 ดังนั้น จึงมีความสนใจที่จะศึกษาลักษณะการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรที่ไดรับเอกสารสิทธิ์ในเขตชาน
เมืองไชยเสดถาภายหลังจากการไดรับเอกสารสิทธิ์ในการใชประโยชนที่ดิน เพื่อตองการทราบถึงสภาพเศรษฐกิจ 
สังคมและการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรวา มีการใชประโยชนที่ดินมากหรือนอยเพียงใด ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
หนวยงานออกโฉนดที่ดินในการดําเนินงานในอนาคตวา  สมควรจะออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ใดกอนหรือหลังเพื่อจะ
เปนประโยชนแกเจาของที่ดิน รวมทั้งยังเปนการประหยัดงบประมาณของรัฐในการใชจายเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
และบรรลุผลตามเปาหมาย 
 
วัตถุประสงคเพ่ือการศึกษา 
 1.  เพื่อทราบถึงลักษณะการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรที่ไดรับเอกสารสิทธิ์ในเขตชานเมืองไชยเสดถา  
นครหลวงเวียงจันทน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 2.  เพื่อทราบถึงปจจัยทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรที่
ไดรับเอกสารสิทธิ์ในเขตชานเมืองไชยเสดถา  นครหลวงเวียงจันทน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
วิธีการวิจัย 
 ในการศึกษาการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรที่ไดรับเอกสารสิทธิ์ในเขตชานเมืองไชยเสดถา  นครหลวง
เวียงจันทน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มีวิธีการวิจัยโดยใชการสํารวจ การสัมภาษณแบบกึ่ง
โครงสรางแบบปลายเปด เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยกลุมเปาหมายของการศึกษาเปนกลุม
เกษตรกรใน 3 หมูบานตัวอยาง ไดแก บานโชกนอย บานนาเบียน บานเชียงดา จํานวน 165 ครัวเรือน สวนการ
วิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย และคารอยละคาต่ําสุด สูงสุด ในการอธิบายประกอบตาราง 

 
ผลการศึกษา และวิจารณ 
 ผลการศึกษาเรื่อง การใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรที่ไดรับเอกสารสิทธิของเมืองไชยเสดถา 

นครหลวงเวียงจันทน  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดแบงการเสนอผลการศึกษา และ วิเคราะห
ออกเปน 6 ตอน ดังนี้ 

  1.  สภาพทั่วไป ของพื้นที่ 
  2.  สภาพเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรตัวอยาง 
  3.  การใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรตัวอยาง 
  4 . ปจจัยทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกร 
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ตอนที่ 1. สภาพทั่วไปของพื้นที่ของเมืองไชยเสดถา นครหลวงเวียงจันทน 
เมืองไชยเสดถาเปนเมืองที่มีลักษณะเปนตัวเมือง- ชานเมืองและ ชนนะบด ประกอบมี 52 หมูบาน  มี 

17.479 ครัวเรือน มี พลเมืองทังหมด 92.485 คน เปนหญิง 47.188 คน ชาย 45.297 คน ประชาชนสวนใหญนับถือ
ศาสนาพุทธและประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด  

เมืองไชยเสดถามีพื้นที่ทังหมด 13,921 เฮกตาร พื้นที่สวนใหญเปนทุงราบมีหวยหนอง คลองบึง ลักษณะ
ภูมิอากาศจากบทรายงานของศูนยสํารวจและแบงเขตดินเกษตรกรรมไดรายงานวา ลักษณะของภูมิอากาศเปนแบบ
รอนชื้น/ แหง (hot wet / dry tropical climate) อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 14 
องศาเซลเซียส  ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแตเดือน พฤษภาคมถึงเดือนกันยายนปริมาณน้ําฝนสูงสุดเทากับ 2,105 มม./ป
ปริมาณน้ําฝนต่ําสุด เฉล่ีย 1,200 มม./ป ดี สวนฤดูแลงเริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม  

ภูมิสัณฐาน (Physiographic) จากขอมูล ของ ศูนยสํารวดและแบงเขตดินเกษตรกรรมไดชี้ใหเห็นวาสภาพ
พื้นที่นครหลวงเวียงจันทนที่ประกอบดวยเขตตัวเมืองใน และตัวเมือง ซึ่งระดับความลาดชันในนครหลวงเวียงจันทน
ไดแบงออกเปนหลายประเภทดังนี้:  เขต ตัวเมืองในมีสภาพพื้นที่เปนทุงราบ มีความลาดชัน 0-2 % บางสวนเปน
พื้นที่ลุมสลับเนินมีความลาดชันเพียง 0- 8 % สวนเขตนอกเมืองมีสภาพเปนลูกคลื่น มีความลาดชันระหวาง 8 -30 
% เฉพาะเขตนอกเมืองทางทิศตาวันตกจะมีลักษณะเปนพื้นที่สูงชันเปนเขาสูงมีระดับความลาดชันมากกวา 30%  

ลักษณะของดินจากขอมูล ศูนยสํารวจและแบงเขตดินเกษตรกรรมไดรายงานวาทุงราบเวียงจันทน ดินใน
เขตนครหลวงเวียงจันทนในเขตพื้นที่ทุงราบระดับความลาดชัน 0-2% ชั้นดินลึกกวา 100 ซม. พบเปนหมวดดิน 
GLEYSOLS( GL) หมวดดิน FLUVISOLS  หมวดดนิ LUVISOLS  

หมวดดิน FLUVISOLS เปนดินชั้นหนาปานกลาง ถึงเหนียวมาก (L, CL – HC) ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
ในระดับต่ํา – ปานกลาง   

หมวดดิน GLEYSOLS เปนดินมีลักษณะการบวมน้ําหรือน้ําขังระยะยาวนานในปหมวดดินดังกลาวมีอยู
ตามพื้นที่ราบเพียงและ เปนเขตต่ํา มักมีน้ําขังในฤดูฝน เปนสี คลํ้า-ดํา เนื้อดินปานกลางถึงหนัก ปริมาณอินทรียวัตถุ
ในดินสูง 

หมวดดิน LUVISOLS พบในพื้นที่ราบเพียงเนื้อดินเปนดินตมแกมเหนียว (CL) ปริมาณอินทรียวัตถุใน
ระดับปานกลาง ดินเขตพื้นที่ราบลุมสลับเนินเล็กนอยระดับความลาดชันระหวาง 2-8 %  พบเปนดิน CAMBISOLS 
ในชั้นดินลึกมากกวา100 ซม. นับจากหนาดิน เนื้อดินเปนดินตมแกมทราย (SL) ตม (L) ตมแกมเหนียว (CL) และ
เหนียวหนัก (HC) ปริมาณอินทรียวัตถุในดินเฉลี่ยในระดับปานกลาง 

ดินในเขตที่มีระดับความลาดชันเปนลูกคลื่นแต 16-30% และลาดชันสูงระหวาง 30-55% ในระดับชั้นดิน
ตื้นกวา 30 ซม. นับจากหนาดิน เปนดินทรายแกมตม ตมแกมทราย และตม  ( LS, SL, L ) ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
เฉล่ียอยูในระดับปานกลาง 
 
ตอนที่ 2. สภาพเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนเกษตรกรตัวอยาง 

ครัวเรือนเกษตรกรตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้คือหัวหนาครัวเรือนหรือผูแทนครัวเรือนที่สามารถใหขอมูล
ไดจํานวน 165 ครัวเรือนซึ่งสวนใหญเปนเพศชายจํานวนรอยละ 92.12 และเปนเพศหญิงรอยละ 7.88 รูปแบบ
ครัวเรือนสวนใหญเปนครอบครัวเดี่ยวคิดเปนรอยละ 57.57 มีอายุเฉล่ีย 48 ป มีระดับการศึกษาสวนใหญจบ
ประถมศึกษา การทําเกษตรจะอาศัยแรงงานในครัวเรือนเปนหลักโดยมีแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน เกษตรกรสวน
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ใหญไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยไดจากการสืบทอดมรดก และมีรายไดจากภาคเกษตรประกอบมีรายไดจากการปลูก
ขาว รายไดจากการปลูกพืชผักและรายไดจากการขายสัตวเล้ียง โดยเกษตรกรมีรายไดต่ําสุด 32,000 บาท/ครัวเรือน/
ป รายไดสูงสุด 333,000 บาท/ครัวเรือน/ป ดังตัวเลขสถิตจากหองการปกครองเมืองไชยเสดถา (2007) ไดรายงานวา
รายไดเฉล่ียของครัวเรือนเกษตรกรเมืองไชยเสดถาเฉลี่ย 83,650 บาท/ครัวเรือน/ป สาเหตุที่ครัวเรือนเกษตรกรมี
รายไดที่แตกตาง กันนั้นเปนเพราะวา พื้นที่มีแหลงน้ําซึ่งสามารถทํานาได ทั้งนาป และนาปรัง และยังมีการจัดแบง
พื้นที่เปนที่ปลูกผัก ซึ่ง ทํารายไดดีใหแกครัวเรือนเกษตรกร สวนเกษตรกรที่มีรายไดนอยนั้นเปนเพราะมีพื้นที่นานอย 
และที่นาไมมีแหลงน้ําทําใหการทํานาทําไดเพียงหนึ่งครั้งตอป อีกทั้งในปนั้นไมไดขายสัตวเล้ียง จึงทําใหมีรายไดนอย 
ซึ่งรายไดรวมทั้งหมดในภาคการเกษตรของเกษตรกรเฉลี่ยประมาณ 98,683 บาท/ ป /ครัวเรือน นอกจากนี้เกษตรยัง
มีรายไดจากนอกภาคเกษตรซึ่งประกอบดวยรายไดจากอาชีพเสริม เชน ทําอุตสาหการรมในครัวเรือน ลูกสงมาให ทํา
การคาขาย รับจางในภาคเกษตร และ รับจางนอกภาคเกษตร ซึ่งพบวารายไดนอกภาคเกษตรของเกษตรกรตัวอยาง
เฉล่ียประมาณ 43,630 บาท/ป/ สําหรับรายจายของเกษตรกรจะประกอบดวย รายจายภาคเกษตรและนอกภาค
เกษตร รายจายภาคเกษตรอันไดแก คาพันธุสัตวเล้ียง คาปุย คาจางแรงงานปลูก-เก็บเกี่ยว คาน้ําชลประทาน คาไถ 
คาซอมแชมเครื่องจักรและอื่นๆ ซึ่งการทํานาของเกษตรกรสวนใหญมีลักษณะแบบพื้นบาน โดยไมไดมีการใช
เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีสมัยใหมที่ตองมีคาใชจายลงทุนมาก จะเห็นไดวารายจายในภาคเกษตรต่ําสุด 11,130 
บาท/ครัวเรือน/ป รายจายสูงสุด 166,820 บาท/ครัวเรือน/ป สาเหตุที่มีคาใชจายสูงนั้นเปนเพราะเกษตรกรทําการ
ปลูกพืชผักซึ่งการปลูกพืชผักทําตลอดป โดยคาใชจายในภาคเกษตรเฉลี่ยประมาณ 46,343 บาท/ครัวเรือน/ป สวน
รายจายนอกภาคเกษตรคือคาใชจายในครัวเรือนซึ่งประกอบมีคาอาหาร คาเสื้อผา คาซอมแซมบาน คาเลาเรียน คา
ขนม คากิจกรรมทางสังคมและ อื่นๆ ซึ่งเห็นไดวาคาใชจายในครัวเรือนต่ําสุด 47,000 บาท/ครัวเรือน/ปและคาใชจาย
สูงสุด 108,000 บาท/ครัวเรือน/ป คาใชจายเฉลี่ยประมาณ 60,636 บาท/ป/ครัวเรือน  

สําหรับภาวะหนี้สินของเกษตรกร เกษตรกรตัวอยางในแตละหมูบานมีการรวมกลุมออมทรัพยมีการค้ํา
ประกันในกลุมเกษตรกรในการกูยืมเงินมาลงทุนซึ่งแหลงของเงินกูมี 2 แหลงคือ กองทุนหมูบาน และธนาคารสงเสริม
การเกษตรโดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินกูจากธนาคาร 6% และ จากกองทุนหมูบาน 5%  มีระยะเวลาการกูไมเกิน 6 เดือน 
และไมตองจํานองโฉนดที่ดิน เพียงแตใหสมาชิกในกลุมเกษตรกรค้ําประกันกันเองซึ่งวงเงินกูในแตละแหลงจะไมเกิน 
2,000,000 กีบ หรือประมาน 8,000 บาทซึ่งพบวาเกษตรกรสวนใหญมีการกูยืมเงิ เฉล่ีย 7,952 บาท/ครัวเรือน/ 6 
เดือน แตอยางไรก็ตามยังคงมีเกษตรกรสวนมากที่ไมมีหนี้สินเพราะมีการดํารงชิวิตอยูอยางพอเพียงไมฟุมเฟอยการ
ทําเกษตรก็มีลักษณะแบบพื้นบานไมไดนําใชเทศโนโลยีสมัยใหมมากแรงงานกออาศัยแรงงานในครัวเรือนเปนหลัก
ทําใหลดคาใชจายและไมสรางหนี้สิน 
 
ตอนที่ 3.  สภาพการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรตัวอยางกอนและหลังมีโฉนด 

การใชประโยชนที่ดินของเมืองไชยเสดถา ป ค.ศ.2000  
การใชประโยชนที่ดินของเมืองไชยเสดถาในป  ค.ศ.2000 จากขอมูลจากสํานักงานอําเภอ ( 2000) 

พบวาการใชประโยชนที่ดินในบริเวณเมืองไชยเสดถาไดแบงออกเปน 5 ประ เภท ไดแก เปนที่ดินสําหลับปุกสรางที่
อยูอาศัย เปนที่เกษตรกรรม เปนพื้นที่ปาไม  เปนที่หนองบึง และ เปนทุงหญา 
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ตารางที่ 1. การใชประโยชนที่ดินของเมืองไชยเสดถาใน ป ค.ศ.2000  
ลักษณะการใชประโยชนที่ดิน เนื้อที่  (เฮกตาร) 
พื้นที่การเกษตร 3,631 
พื้นที่วางและปุกสราง 5,788 
พื้นที่ปาไม 1,470 
พื้นที่แหลงน้ํา    550 
พื้นที่ทุงหญาและเนินเขา  2,462 
รวม  13,901 
แหลงที่มา : ขอมูลจากอําเภอเมืองไชยเสดถา 
 

สําหรับการใชประโยชนที่ดินของหมูบานเกษตรกรตัวอยางใน 3 หมูบานของเมืองไชยเสดถาซึ่งไดแก
หมูบานโชกนอย หมูบานนาเบียน หมูบานเชียงดา การใชประโยชนที่ดินกอนมีโฉนดในป ค.ศ.2000 ไดมีการใช
ประโยชนที่ดินที่หลากหลาย เชน เปนที่อยูอาศัย ปลูกขาว ปลูกพืชผัก ปลูกไมยืนตน เปนทุงหญาเลี้ยงสัตว ทําบอ
ปลา ปลอยเปนที่เล้ียงสัตวสาธารณะ และนอกนั้น ยังมีการเชาพื้นที่คนอื่นทําประโยชนและการเอาที่ดินใหคนอื่นเชา 
สําหรับการขายที่ดินกอนมีโฉนดนั้นไมสามารถชื้อ-ขายกันได เพราะองคกรคุมครองที่ดินนครหลวงไดมีแจงการถึง
องคกรปกครองทุกหมูบานในเขตเมืองไชยเสดถา หามใหมีการชื้อ-ขายกันในชวงโครงการออกโฉนดที่ดินกําลัง
ดําเนินการพิสูจนหลักฐานอยูในเขตเมืองนั้นๆ ดังนั้นใน 3 หมูบานเกษตรกรตัวอยางจึงไมมีการชื้อขายกันเพราะเปน
พื้นที่ ที่โครงการออกโฉนดที่ดินกําลังดําเนินการ สํารวจ สําหรับการปลูกพืชของเกษตรกรตัวอยางสวนใหญมีการ
ปลูกพืช แบบหมุนเวียน ซึ่งจะมีพืชอยู 2 ชนิดเชน ขาว และพืชผักโดยปลูกตามชวงฤดูการเพาะปลูก คือหลังจากเสร็จ
จากการทํานา ก็ทําการปลูกพืชผัก สะลับหมุนเวียนกันไป ตามฤดูการเพาะปลูก ซึ่งพืชผักที่ปลูกไดแก ถั่วฝกยาว 
แตงกวา พริก มะเขือ และผักทุกชนิด โดยเกษตรกรสวนใหญใชที่ดินเพื่อการปลูกขาวคิดเปนรอยละ 95.76 มีพื้นที่
เฉล่ียในการปลูกขาว 6.2 ไร /ครวัเรือน (ตารางที่2) 

 
3.1  การถือครองที่ดินกอนมีโฉนด 

การถือครองที่ดินกอนมีโฉนดสวนใหญมีการถือครองที่ดินในระหวาง 6-10 ไร คิดเปนรอยละ 53.33 โดย 
บางครัวเรือนไมสามารถทํา ใหที่ดินเกิดประโยชนไดเพราะสาเหตุที่วาเกษตรกรบางครัวเรือนมีพื้นที่ที่ไมมีแหลงน้ํา
ชลประทานเขาถึงการทํานาจะทําไดเพียงครั้งเดียวในฤดูฝนเทานั้นพอฤดูแลงกอปลอยทิ้งไว หรือบางครัวเรือนปลอย
ใหเปนที่รกรางไมทําการบุกเบิกซึ่งสาเหตุ หนึ่งเปนเพราะ ไมมีทุนและ แรงงานพอที่จะบุกเบิกพื้นที่ที่ไดจับจองเอาไว
มาใชประโยชนใหหมดได จึ่งทําใหมีการปลอยเปนที่รกราง หรือเปนที่เล้ียงสัตวสาธารณะซึ่งการถือครองของ
ครัวเรือนเกษตรกรเฉลี่ยประมาณ 9 ไร/ ครัวเรือน  
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ตารางที่ 2. การใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรตัวอยางกอนมีโฉนด  
การใชประโยชนที่ดิน จํานวนไร ครัวเรือน รอยละ เฉล่ีย/ไร 
เปนที่อยูอาศัย 119.5 165 100.0 0.7 
ปลูกขาว 983 158 95.76 6.2 
ปลูกผัก 136 42 25.45 3.2 

ปลูกไมยืนตน 1 1 0.60 1 
เปนทุงหญาเลี้ยงสัตว 13 1 0.60 13 

ทําบอปลา 10 12 6.06 0.8 
ปลอยเปนที่รกราง 173.5 37 22.42 4.6 

ใหเชา 120 19 11.51 6.3 
รวม/เฉล่ีย 1,556 165 100.00 9.4 

แหลงที่มา : จากการสัมภาษณ 
 

3.2  การใชประโยชนที่ดินของเมืองไชยเสดถา ป ค.ศ.2007 
 
การใชประโยชนที่ดินจากขอมูลจากสํานักงานอําเภอเมืองไชยเสดถาป ค.ศ.2007 พบวาพื้นที่การใช

ประโยชนที่ดินมีความแตกตางจากในอดีตเล็กนอย จะเห็นไดวาพื้นที่ดินที่เปนที่สงวนของรัฐ เชน พื้นที่ปาไม พื้นที่
แหลงน้ํา พื้นที่ทุงหญา และเนินเขา ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งไดแสดงใหเห็นวาประชาชนมีความพอเพียงไมไดมี
การบุกรุกเขาไปจับจองเอาพื้นที่ของรัฐแตอยางใด แตพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง ไดแก พื้นที่ที่เปนของประชาชนเอง
โดยหลังจากไดรับโฉนดที่ดินแลว พบวาเจาของที่ดินมีการใชประโยชนมากขึ้น เห็นไดวาพื้นที่วางลดลงคิดเปนรอยละ 
38.1และ พื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้น 60.8% (ตารางที่3) 
 
ตารางที่ 3. การใชประโยชนที่ดินของเมืองไชยเสดถา ป ค.ศ. 2007  
ลักษณะการใชประโยชนที่ดิน เนื้อที่  (เฮกตาร) 
พื้นที่การเกษตร 5,839 
พื้นที่วางและปลูกสราง 3,580 
พื้นที่ปาไม 1,470 
พื้นที่แหลงน้ํา 550 
พื้นที่ทุงหญาและเนินเขา 2,462 
รวม 13,901 
แหลงที่มา : จากขอมูลอําเภอเมืองไชยเสดถา 
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3.3  การใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรตัวอยางหลังมีโฉนดที่ดิน 
จากสภาพพื้นที่ของเมืองไชยเสดถาที่มีลักษณะเปนที่ราบลุม ลักษณะของดินเปนดินเหนียวแกมโคลนตม 

ปริมาณอินทรียวัตถุในระดับปานกลาง ซึ่งเหมาะแกการปลูกพืชทําเกษตรกรรม ดังนั้น หมูบานโชกนอยจากสภาพ
พื้นที่เปนทุงราบลุม และมีแหลงน้ําชลประทาน เกษตรกรสวนใหญจะทํานาคือ นาป และ นาปรังการทํานาของ
หมูบานอาศัยน้ําฝนในชวงฤดูฝนและ จะใชน้ําชลประทานในชวงฤดูแลงแตกอมีเกษตรกรบางครัวเรือนที่ไมไดทํานา
ปรังเพราะน้ําชลประทานไม ถึงซึ่งพวกเขาก็จะหารายไดเสริมใหแกครอบครัว กลาวคือ บางครัวเรือนมีอาชีพรับจาง 
บางครัวเรือนทําจักสาน ทํา เผาถาน และอื่นๆ สวนบานนาเบียนนอกจากทํานาปและนาปรังแลวยังไดมีการปลูก
พืชผัก และไมดอกดวย ซึ่งจะมีเกษตรกรบางครัวเรือนแบงพื้นที่ไวสําหรับการปลูกผักและไมดอกโดยในหนึ่งป
สามารถทําไดหลายครั้งแตมีเกษตรกรบางครัวเรือนจะปลูกพืชผัก หลังเสร็จจากนา คือในชวงเดือนพฤศจิกายนถึง 
มกราคมเปนการปลูกพืชสวน สําหรับบานเชียงดา นอกจากทํานาแลวเกษตรกรสวนใหญจะปลูกพืชผักเชน แตงกวา 
ถั่วฝกยาวและผักทุกชนิด ถึงแมวาเกษตรกรบางครัวเรือนที่มีพื้นที่ดินที่น้ําชลประทานไปไมถึงก็ตาม โดยที่เขาจะใช
น้ําบอขุดในการปลูกพืชผัก (ตารางที่ 4) 
 
ตารางที่ 4. การใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรตัวอยางภายหลังมีโฉนดที่ดิน 
 
การใชประโยชนที่ดิน จํานวน

(ไร) 
ครัวเรือน รอยละ เฉล่ีย/ไร/

ครัวเรือน 
เปนที่อยูอาศัย                    136 165 100.00 0.7 
ปลูกขาว 990 153 92.72 6.4 
ปลูกผัก   177.5 51 30.91 3.4 
ปลูกไมยืนตน 1 1 0.60 1 
เปนทุงหญาเลี้ยงสัตว 13 1 0.60 13 
ทําบอปา 10 11 6.67 0.9 
ปลอยเปนที่รกราง 11.5 2 1.21 5.7 
ใหเชา   12 1 0.60 12 
รวม   1,351 165 100.0 8.1 
แหลงที่มา : จากการสัมภาษณ 
 

3.4 การถือครองที่ดินของเกษตรกรตัวอยางหลังมีโฉนด 
การถือครองที่ดินของเกษตรกรสวนใหญเปนที่ดินที่ไดจากมรดกเปนการตกทอดมาจากพอแมแบงปนให

เพื่อเปนที่ทํากินโดยมีพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 7.6 ไร/ ครัวเรือน 
 
3.5 การขายที่ดินของเกษตรกรตวัอยางหลังมีโฉนด 
หลังจากมีโฉนดที่ดินไดทําใหตลาดที่ดินมีการเคลื่อนไหวมีการชื้อ-ขาย เกิด ขึ้น เกษตรกรมีการแบงสวน

ที่ดินขายเพราะวามีโฉนดที่ดินแลวจะชื้อ-ขายก็มีความสะดวกวองไว ทั้งยังเปนการชื้อ- ขายที่ถูกตองตามกดหมาย  
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การมีโฉนดที่ดินไดทําใหที่ดินในเขตชานเมืองมีราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณหมูบานโชกนอย และ หมูบานนา
เบียน ซึ่งรัฐบาลไดมีนโยบายขยายตัวเมืองโดยมีแผนการจะสรางถนน ลาดยางตัดผาน ทําใหที่ดินในบริเวณนี้มีราคา
สูงขึ้นดั่งนั้น จึ่ง ทําใหเกษตรกร มีการ แบงสวนที่ดินขาย เพื่อเอาเงนิมาลงทุนในการประกอบอาชีพ และสวนหนึ่งขาย
ที่ดิน เพื่อตองการแบงปนมรดกเนื่องจากขนาดพื้นที่มี นอย จึ่ง ตองขายเพื่อเอาเงินมาแบงกัน โดย เกษตรกรสวน
ใหญมีการขายที่ดินโดยเฉลี่ย 3.8ไร/ ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 29.69   
 

3.6 การชื้อที่ดินของเกษตรกรตัวอยางหลังมีโฉนด 
 การชื้อที่ดินของเกษตรกรพบวาเกษตรกรสวนใหญมีการชื้อที่ดินเพื่อการเกษตรเพิ่มในชวงที่ไดรับโฉนด
ที่ดินใหมๆ เพราะในชวงที่เพิ่งไดรับโฉนดที่ดินใหมๆนั้นราคาที่ดินยังไมสูงประกอบกับที่ดินเปนที่รกรางราคาจะไมสูง
มาก ฉะนั้นเกษตรกรครัวเรือนที่พอมีทุนและแรงงานอยู จึ่งไดชื้อและทําการบุกเบิกขยายพื้นที่การเกษตรซึ่งการชื้อ
ที่ดินเพิ่มของเกษตรกร เฉล่ีย ประมาณ  5.5 ไร/ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 7.27  
 

3.7 การเชาที่ดินของเกษตรกรตัวอยางหลังมีโฉนด 
 การเชาที่ดินของเกษตรกรสวนใหญเปนเกษตรกรครัวเรือนที่มีพื้นที่นอย และเปนเกษตรกรครัวเรือนที่มี
พื้นที่ไมมีแหลงน้ําซึ่ง เกษตรกร ครัวเรือนดั่งกลาวจะเชาพื้นที่จากบุกคนที่มีพื้นที่นาในหมูบานแตไมประกอบอาชีพ
การเกษตร ซึ่งบุคคลเหลานี้สวนหนึ่งเปนลูกหลานในหมูบานหลังจากแตงงานแลวไดไปอยูบานของสามีหรือภรรยาที่
อยูในเมืองอื่นแตมีที่ดินที่พอแมมอบใหในที่นี้ จึงไดใหคนอื่นเชาโดยคิดคาเชา 200,000 กีบ หรือประมาน 800 บาท/
ไร ซึ่งเกษตรกรสวนใหญจะจายคาเชาเปนขาวเปลือกเทากับ 1กระสอบ/ ไร โดยมีพื้นที่เฉล่ียในการเชา 4.2ไร/
ครัวเรือน  

 
3.8  การเปลี่ยนแปลงของการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรตัวอยางกอนและหลังมีโฉนด 
การใชประโยชนที่ดินของเกษตรกร ตัวอยางในพื้นที่กอนมีโฉนดและหลังการมีโฉนดเห็นวามีความแตกตาง 

กลาวคือ พื้นที่ที่เปนที่อยูอาศัยไดเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ13.8 แตเกษตรกรสวนใหญยังคงใชพื้นที่ทําการเกษตรโดย
การปลูกขาวเปน พืชหลักซึ่งเห็นไดวาพื้นที่ปลูกขาวไดเพิ่มขึ้นหลังจากมีโฉนด คิดเปนรอยละ 0.7 โดยมีพื้นที่เฉล่ียใน
การปลูกขาว 6.4 ไร/ครัวเรือน สวนพื้นที่ปลูกผัก เกษตรกรไดมีการปลูกพืชผักมากขึ้น โดยมีพื้นที่ปลูกผักเพิ่มขึ้นคิด
เปนรอยละ 30.5 ซึ่งพื้นที่เฉล่ียในการปลูกผัก 3.4 ไร/ครัวเรือน สวนการถือครองที่ดินเห็นวาการถือครองที่ดินของ
เกษตรกรไดลดลงคิดเปนรอยละ15.5  สาเหตุหนึ่ง เปนเพราะการขายที่ดินและการแบงปนมรดก และอีกสาเหตุหนึ่ง
เปนเพราะ ในอดีตกอนที่ปูยาตายายไดจับจองมานั้นมีนอย ในเม่ือมีลูกหลานเพิ่มมากขึ้น ที่ดินไดถูกแบงปนและตก
ทอดมาหลายชวงคนจนถึงปจจุบัน ซึ่งเห็นวาการถือครองที่ดินของเกษตรกร หลังมีโฉนดมีขนาดพื้นที่ถือครองนอย 
ถาเปรียบเทียบกับการถือครองที่ดินของครัวเรือนเกษตรกรในประเทศไทย ดั่งการศึกษาของ นันทมาส ทองปลี 
(2549) ที่ไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระบบชุมชนเกษตรในเขตพื้นที่ภาคกลางกรณีศึกษาบานลานแหวนตําบลวัด
ละนุด อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม ที่พบวาการถือครองที่ดินของเกษตรกรเฉลี่ย 35.5 ไร/ ครัวเรือน สําหรับ
การเชาพื้นที่คนอื่นเพื่อทําประโยชน เห็นวามีการเชาเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 26.8 จากสาเหตุที่เกษตรกรมีการเชา
พื้นที่เพิ่มขึ้นนั้นสวนหนึ่งเกิดจากพื้นที่ไมพอทํากินและสวนหนึ่งเกิดจากรายไดจากภาคเกษตรไดดีทําใหเกษตรกร
บางครัวเรือนขยายพื้นที่การเกษตรโดยการเชาเพิ่ม  สวนพื้นที่ใชประโยชนอยางอื่นเชน ปลูกไมยืนตน  เปนทุงหญา
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เล้ียงสัตว ทําบอปลา เปนที่เล้ียงสัตวสาธารณะยังคงมีพื้นที่เทาเดิมเนื่องจาก วาการทําเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว หรือ
การปลูกไมยืนตนเปนการใชเวลาและใชพื้นที่มากกวาจะใหผลผลิตได ดังนั้น ในเมื่อเกษตรกรมีพื้นที่ถือครองนอย
ประกอบกับเกษตรกรตองการมีรายไดในระยะเวลาอันส้ัน ดังนั้นเกษตรกร จึงทํานาปลูกขาวและ ปลูกพืชผักมากกวา
การทําเกษตรอยางอื่น  

 
ตอนที่ 5 . ปจจัยทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกร 

 การใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรที่ไดรับเอกสารสิทธิของเมืองไชยเสดถา นครหลวงเวียงจันทน ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งผูศึกษาไดกาํหนดสมมติฐานประกอบดวย 
 

1. การมีแหลงน้ําใชในการเกษตร 
2. แรงงานในครัวเรือน 
3. เงินทุนในการเพาะปลูก 
4. ระยะทางอยูใกลตลาด 
5. รายไดของครัวเรือนจากการทํางานนอกฟารม 
6.  พื้นที่ถือครองที่ดินกอนไดรับเอกสารสิทธิ 
7    การมีภูมิลําเนามาแตบรรพบุรุษ 
 
ปจจัยที่มีผลตอการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรที่ไดรับเอกสารสิทธิของเมืองไชยเสดถาเปนการศึกษาถึง

ปจจัยเศรษฐกิจ-สังคมและสิ่งแวดลอมเชน แรงงานในครัวเรือน เงินทุน แหลงน้ําที่ใชในการเกษตร ระยะทางอยูใกล
ตลาด พื้นที่ถือครองที่ดินของเกษตรกรกอนมีเอกสารสิทธิ การมีภูมิลําเนาเดิม โดยเปนการหาคาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยตางๆ ทั้ง 7 ตัวแปร กับการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรโดยเปนการใชประโยชนดานการปลูกพืชซึ่ง
ไดแบงการปลูกพืชออก เปน 3 กลุมคือ กลุมปลูกขาว กลุมปลูกขาวและปลูกผัก กลุมปลูกผัก โดยการคํานวณหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย (Correlation coefficient) ในประเด็นตอไปนี้ 

 
1. การมีแหลงน้ําใชในการเกษตรไดมีผลตอการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกร 

หมูบานเกษตรกรตัวอยางมีการใชน้ําในการเกษตรอยู 3 รูปแบบ คือ การใชน้ําฝน  น้ําจากหนองสระและ
บอขุด  และน้ําชลประทาน ในชวงฤดูฝนเกษตรกรจะใชน้ําฝนในการปลูกพืชและในชวงฤดูแลงจะใชน้ําชลประทาน 
แตสําหรับครัวเรือนเกษตรกรที่แหลงน้ําชลประทานไปไมถึงจะใชน้ําจากหนองสระ และบอขุดในการเพาะปลูก จาก
การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการมีแหลงน้ํากับการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกร เห็นไดวาน้ําเปนปจจัย
สําคัญสําหรับการปลูกพืช โดยคา  r = -.176* ชี้ใหเห็นวาแมจะมีน้ํานอย แตก็มีการใชประโยชนที่ดินในการ
เพาะปลูกมาก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ พายัพ (2546) ที่พบเชนกันวาแหลงน้ําเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ
ตอการผลิตขาวแบบพื้นบานของเกษตรกรในเขตพื้นที่ราบตําบลเมืองพาน อําเภอเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 
2. การมีแรงงานในครัวเรือนมากมีผลตอการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกร 

จาการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธละวางการมีแรงงานในครัวเรือนกับการใชประโยชนที่ดินซึ่งคา 
r=0.125 ไดอธิบายวา โดยทั่วไปการทําเกษตรของเกษตรกรในหมูบานตัวอยางเห็นวาเปนการทําเกษตรแบบพื้นบาน
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ทําเพื่อใหมีขาวกินหากเหลือก็แบงขาย ดังนั้นทุกครัวเรือนถึงแมวาจะมีแรงงานมากหรือนอยก็มีการปลูกขาวและ
พืชผักเชนกัน โดยการมีแรงงานในครัวเรือนมากไมไดมีผลตอการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ ธรรมศักดิ์ (2533) ท่ีไดศึกษาการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอําเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรีที่พบเชนกันวาแรงงานไมมีผลตอรูปแบบการใชที่ดินของเกษตรกร 

 
3. การมีเงินทุนในการเพาะปลูกมากมีผลตอการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกร 
 การมีเงินทุนในการเพาะปลูกไดมีผลตอการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรตามที่ไดตั้งไวโดยคา r=0.825**
อธิบายวาการมีเงินทุนไดเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกษตรกรมีการปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เกษตรกรที่มี
เงินลงทุนในการเกษตรมากสวนใหญจะเปนเกษตรกรที่ปลูกพืชผักเพราะการปลูกพืชผักนั้นทําไดตลอดป ฉะนั้นจึง
กลาวไดวาครัวเรือนเกษตรกรที่มีเงินลงทุนมากจะมีการใชประโยชนที่ดินมาก ดังการศึกษาของ วาณี (2549) ที่ได
ศึกษาระบบการผลิตเกษตรในเขตปาสงวนแหงชาติกรณีศึกษาบานทุงนางครวญตําบลชะแล อําเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี  
 
4. ระยะทางอยูใกลตลาดมีผลตอการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกร 

การมีระยะทางอยูใกลตลาดมีผลตอการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรเพราะการที่อยูใกลตลาดจะมีความ
สะดวกในการขายผลผลิตทําใหเกษตรกรเสียคาใชจายในการขนสงนอย ซึ่งไดเปนส่ิงหนึ่งที่สรางแรงจูงใจให
เกษตรกรมีความตองการที่จะมีการใชประโยชนที่ดินของตนใหเกิดประโยชนมากขึ้นเพราะมีตลาดอยูใกลและเปนที่
รองรับในผลผลิตทังยังมีความสะดวกในการขนสงอีกดวย ยิ่งระยะทางใกลตลาดมากจะเห็นไดวาเกษตรกรยิ่งมีการ
ปลูกผักมาก  r =  -0.771*  
 
5. การมีภูมีลําเนาเดิมของหัวหนาครัวเรือนเกษตรกรมีผลดีตอการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกร 

จากการหาคาสัมประสิทธิ์สัมพันธพบวา R=0.140 อธิบายวาเกษตรกรที่อยูมาแตบรรพบุรุษและเกษตรกร
ที่ยายมาจากที่อื่นมาอาศัยอยูในหมูบานตางกอเปนคนชนเผาลาวลุมมีประเพณีวัตนะธรรมและการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมโดยการปลูกขาวและพืชผักที่มีลักษณะเหมือนกันดั่งนั้นจึ่งปฏิเสธสมมุติฐานซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
ของ(สุวัณน,2530)ที่ไดศึกษาการใชประโยชนที่ดินภายหลังไดรับเอกสารสิทธทํากินทก1กรณีศึกษาปาแมวงศ-แม
เปนจังหวัดนครสวรรคที่พบเชนกันวาการมีถิ่นฐานภูมีลําเนาเดิมไมไดมีผลตอการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกร  
 
6. การถือครองที่ดินของเกษตรกรกอนมีเอกสารสิทธิ 

  
การถือครองที่ดินของเกษตรกรกอนไดรับเอกสารสิทธิเปนการถือครองที่ดินที่ไดจากการแบงปนมรดก ซึ่งมี

พื้นที่ถือครองเฉลี่ยประมาณ9.0ไร/ครัวเรือนเห็นไดวาเปนการถือครองที่ดินที่ไมมากดั่งนั้นเกษตรกรจึ่งตองจัดแบงพื้น
ที่ดินของตนเพื่อจะไดเปนประโยชนสูงสุดใหแกครอบครัวจากการหาคาสัมประสิทธิ์สัมพันธพบวา R=0.035 อธิบาย
วาการถือครองไมไดมีผลตอการใชประโยชนที่ดินดั่งโฆสิต ปนเปยมรัษฏไดกลาวไววาพื้นที่ถือครองไมไดเปนผลตอ
การใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรเพราะการที่มีพื้นที่ถือครองมากหรือนอยกอสามารถจัดการในการทําเกษตรได
และสามารถใชประโยชนที่ดินไดตลอดป 
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7. รายไดของครัวเรือนจากการทํางานนอกฟารมมีผลตอการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกร 
 

จากการหาคาสัมประสิทธิ์สัมพันธพบวา r=0.718** อธิบายวารายไดของครัวเรือนเกษตรกรจากการทํางาน
นอกฟารม มีผลตอการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกร เพราะเกษตรกรที่มีรายไดนอกฟารมสวนใหญ จะเปน
เกษตรกรที่ปลูกขาว เพราะหลังเสด็จจากการปลูกขาวมีเวลาวางสามารถไปรับจางหรือทําอาชีพเสริมอยางอื่น สวน
ครัวเรือนที่มีรายไดจากการทํางานนอกฟารมนอยจนถึงไมมีรายไดนอกฟารม ไดแก เกษตรกรที่ปลูกผักเพราะการ
ปลูกผักจะตองใชเวลาดูแลรักษาทําใหเกษตรกรไมมีเวลาไปหารายไดอยางอื่น ดังนั้นจึงยอมรับสมมุติฐานที่วารายได
ของครัวเรือนจากการทํางานนอกฟารมมีผลตอการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรดั่งการศึกษาของ พัลลภ (2535) ที่
พบเชนกันวารายไดมีผลตอรูปแบบการใชที่ดินของชาวไทยภูเขาพื้นที่โครงการหลวงอางขาง เขตตําบลมอนปน 
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
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