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บทคดัย่อ 

 การบงัคบัใชก้ฎหมายปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมมีจุดมุ่งหมายท่ีจะส่งเสริมความเป็นอยู่
ท่ีดีของประชาชน แต่พบปัญหาว่าการปฏิรูปท่ีดินไม่มีมาตรการคุม้ครองพ้ืนท่ีเกษตรกรรมหาก
เกษตรกรผูไ้ดสิ้ทธิไม่ไดน้าํท่ีดินท่ีไดรั้บการจดัสรรไปสร้างประโยชน์ตามวตัถุประสงค ์แต่กลบันาํ
ท่ีดินไปแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยการนาํท่ีดินไปขายหรือปิดบงัอาํพรางการถือครอง
ท่ีดินยอ่มก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติของรัฐและไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการ
ปฏิรูปท่ีดินเพื่อช่วยเหลือประชาชน 
 จากการศึกษาพบว่า พระราชบญัญติัการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 ไม่มี
บทลงโทษเกษตรกรท่ีปฏิบติัฝ่าฝืนหลกัเกณฑก์ารเขา้ทาํประโยชน์ในเขตปฏิรูปท่ีดินทาํใหเ้กษตรกร
ไม่เกรงกลวัต่อการกระทาํความผิดและขาดประสิทธิภาพในการจดัสรรท่ีดินของรัฐทาํให้ตกไปอยู่
ในความครอบครองของบุคคลเฉพาะกลุ่มโดยไม่มีการกระจายการถือครองไปสู่เกษตรกรรุ่นใหม่
อย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม และยงัพบว่าแนวทางปฏิบติัตามบนัทึกขอ้ตกลงระหว่างสํานักงานการ
ปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมกบัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเก่ียวกบัการให้สิทธิ
แก่เกษตรกรรายใหม่ท่ีจะเขา้มาถือครองท่ีดินตอ้งรับภาระหน้ีเกษตรกรรายเดิมเสียก่อนจึงจะได้
สิทธิถือครองท่ีดิน จึงถือว่าขดัต่อเจตนารมณ์ในการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมท่ีตอ้งการให้
เกษตรกรมีท่ีดินทาํกินเป็นของตนเอง 
 จากศึกษาขอเสนอแนะว่า ควรมีมาตรการทางกฎหมายในการบงัคบัใชเ้พื่อเป็นการจูงใจ
และป้องปรามไม่ใหมี้การกระทาํผดิกฎหมาย หากมีการฝ่าฝืนจะตอ้งไดรั้บโทษหา้มมิใหข้อรับสิทธิ
ในการจดัสรรท่ีดินจากการปฏิรูปท่ีดินและกาํหนดมาตรการป้องกนัและระงบัการกระทาํของบุคคล
หน่ึงบุคคลใด ให้ละเวน้การกระทาํท่ีละเมิดต่อกฎหมายหรือหลกัเกณฑข์องกฎหมายปฏิรูปท่ีดินไว้
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ในพระราชบญัญติัการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 เพื่อให้กฎหมายปฏิรูปท่ีดินมีสภาพ
บงัคบัท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ABSTRACT 

 The law enforcement of Land Reform Law for Agriculture is focally aimed to promote 
the better livelihoods of the people, however, problem is found that the land reform has no 
measure on the protection of the agricultural areas if the entitled farmers do not make use of the 
land received through land allocations in accordance with the objective, but, have used the land 
for exploitations of the benefits which they should not be entitled to: such as; selling them or 
concealing the land possession which would cause the impact on the State’s natural resources and 
would not be in accordance with the purpose of the land reform to help the people. 
 Deriving from the study, it is found that Act on Land Reform for Agriculture, B. E. 
2518 (1975) contains no Penalty Provision to inflict punishment upon farmers violating the 
Regulation on the utilizations of land in the land reform zone, thus, making those farmers having 
no fear on their commission of the offence the land reform lack of the efficiency on the State’s 
land allocations consequently resulting in the lands to be vested in the possessions of a particular 
group of persons without any thorough and fair distributions on the possessions to the new 
generation of farmers. It is also found that the practical performance guidelines according to the 
Memorandum of Agreement between Land Reform Office for Agriculture and Bank for 
Agriculture and Agricultural Cooperatives in connection with the giving of the right to the new 
farmers to take possessions of the land has resulted in such new farmers to be burdened by the 
debts of the previous farmers which are compelled to be paid first before they can take possession 
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of the lands which is considered to be inconsistent with the intention on the land reform for 
agriculture where farmers are needed to have the lands of their owns to make a living. 
 As a result of the study, it is recommended that there should be a legal measure for the 
enforcement accordingly in order to motivate and prevent farmers from committing any offence 
in violation of the law. If violating, they shall be punished and prevented from being entitled to 
receive the rights for the allocations of the lands from the land reform scheme. And at the same 
time measures to prevent and stop the acts of any persons in order to refrain them from 
committing actions in violation of the law or regulations of Land Reform Law should be 
stipulated under the Act on Land Reform for Agriculture, B. E. 2518 in order that the Land 
Reform Law can be equipped with the efficient sanction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


