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The purpose of this thesis is to study all the factors, which contributed to
the economic development of Nakhon Ratchasima Province from 1957 to 1997. It is
found that Nakhon Ratchasima Province is well situated geographically to serve as a
commercial hub whence goods and commodities can be transported to various places
through a network of roads and railways. The economic life of the province was heavily
influenced by agriculture and related activities. The building of basic infrastructure,
coupled with the government policy of boosting agricultural cash crops, such as rice,
maize, sugar canes, and tapioca, during the four decades under study gave an
impetus to the expansion of the agricultural sector. It was, however, the government
policy of developing Nakhon Ratchasima as one of the country’s “principal provinces”
that transformed its agricultural-based economy into semi-industrial one. This resulted
in the growth of the industrial sector that overtook the agricultural sector for the first time
in 1997. It has a somewhat adverse effect on the social condition of the province; the
town prospered at the expense of the countryside. Indebtedness became a serious
problem for the majority of the population of the province, namely, the agriculturalists.
This was In contrast to the newly-emerging class of capitalists, who were investors from
Bangkok and elswhere. They benefited most from the economic transformation of the
province.
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เศรษฐกิจ เพราะทําใหการคมนาคมสะดวกขึ้น สงผลใหเศรษฐกิจนครราชสีมาเติบโตขึ้นอยาง
รวดเร็วเรื่อยมา เพราะเปนแหลงเชื่อมโยงความเจริญตางๆ เชน ธุรกิจการคา อุตสาหกรรมและการ
บริการระหวางกรุงเทพฯ กับจังหวัดตางๆ ในภาคอีสาน แตการลงทุนทําธุรกิจเหลานี้สวนใหญจะ
อยูในเขตเมือง นอกจากโรงงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตรเทานั้นที่จะกระจายตัวอยูตาม
อําเภอตางๆ ที่เปนแหลงผลิตวัตถุดิบเพื่อปอนโรงงาน นอกจากนั้นการดําเนินการทางดานการคา
การธนาคารและการบริ ก าร ส ว นใหญ เ ป น ตั ว แทนและบริ ษั ท สาขาของบริ ษั ท หรื อ โรงงานใน
กรุงเทพฯ ซึ่งในที่สุดรายไดและผลประโยชนตางๆ จะถูกสงกลับไปยังบริษัทหางรานของตัวแทน
เหลานั้นมากกวาจะสงผลตอการพัฒนาภายในจังหวัดเอง ดังนั้นผูที่ไดรับประโยชนจากการเติบโต
ทางเศรษฐกิจมักจะเปนคนจากภายนอกโดยเฉพาะจากกรุงเทพฯ และกลุมคนในเขตเมือง ซึ่งเปน
สวนนอยเทานั้น
ประชาชนสวนใหญของจั งหวัดนครราชสีมาประมาณรอยละ ๗๕ ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจที่สําคัญเปนพืชไร ไดแก มันสําปะหลัง ออย และขาวโพด เปนตน ซึ่ง
ผลผลิ ต เหล า นี้ เ ป น วั ต ถุ ดิ บ ในอุ ต สาหกรรมการเกษตร ภายหลั ง มี ค วามพยายามให จั ง หวั ด
นครราชสีมาเปนศูนยกลางของภาคอุตสาหกรรมในภาคอีสาน ซึ่งขยายตัวอยางมากตั้งแตป พ.ศ.
๒๕๓๐ เปนตนมา การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมประเภทใหมๆ มุงใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น

๒

ผาสุก พงษไพจิตร และคริส เบเคอร, เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ (เชียงใหม
: สํานักพิมพตรัสวิน, ๒๕๓๙), ๔๐.

๓
มีการใชแรงงานจํานวนมาก กอใหเกิดการหมุนเวียนของเงินตราเพิ่มขึ้นตามไปดวย สงผลใหมีการ
ขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ด า นอื่ น ๆ เช น สถานบริ ก าร แหล ง บั น เทิ ง โรงแรม การพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย เชน บานและที่ดินมารองรับมากขึ้น และเกิดขึ้นอยางชัดเจนในสมัยรัฐบาลพลเอก
ชาติชาย ชุณหะวัณ ซึ่งในขณะนั้นดํารงตําแหนงหัวหนาพรรคชาติไทย และเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจากเขต ๑ นครราชสีมา ซึ่งเปนสนามเลือกตั้งที่ใหญที่สุดในภาคอีสานและเปนฐานเสียงที่
สําคัญ เรงพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาโดยเนนดานเศรษฐกิจเปนสําคัญ มีนโยบายทีส่ าํ คัญนโยบาย
หนึ่งของรัฐบาลก็คือ นโยบายเปลี่ยนสนามรบใหเปนสนามการคา เรงพัฒนาเสนทางคมนาคมไปสู
ตลาดการคาแถบอินโดจีน ขยายเสนทางสายมิตรภาพเพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะทางด า นอุ ต สาหกรรมซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ให เ ป น ศู น ย ก ลางทาง
อุตสาหกรรม ผลักดันใหเกิดเขตอุตสาหกรรมสุรนารี ซึ่งมีนักลงทุนจากตางประเทศ เชน ญี่ปุน และ
สหรัฐอเมริกา ยายฐานการผลิตจากประเทศของตน และยายฐานการผลิตจากแถบปริมณฑลและ
ภาคกลางของไทย มาตั้งที่จังหวัดนครราชสีมา มีประเภทของโรงงานที่เขามาลงทุน ไดแก ชิ้นสวน
รถจักรยานยนต รถยนต อุปกรณประกอบคอมพิวเตอรและอิเลคทรอนิค ผลิตภัณฑจากเหล็กและ
แผ น ฟ ล ม พลาสติ ก เป น ต น และผลั ก ดั น ให เ กิ ด มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ขึ้ น ที่ จั ง หวั ด
นครราชสีมา
นโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดในรอบ ๔๐ ปที่ผานมา มุงพัฒนาทางดาน
การคา การลงทุน การบริการและการอุตสาหกรรม มากกวาการเกษตรที่เปนผลผลิตหลักของ
จั ง หวั ด ดั ง นั้ น วิ ท ยานิ พ นธ ฉ บั บ นี้ จึ ง ต อ งการศึ ก ษาและนํ า เสนอภาพความเปลี่ ย นแปลงทาง
เศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาในรอบ ๔๐ ปที่ผานมา วาปจจัยใดบางที่สงผลใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงขึ้น และเกิดขึ้นอยางไร และสงผลกระทบตอสภาพสังคมในปจจุบันอยางไรบาง
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา (Goal and Objective)
๑. ศึกษาภูมิหลังทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา ดานภูมิรัฐศาสตรและประวัติ
ศาสตรของจังหวัด
๒. ศึกษาสถานภาพปจจุบันของจังหวัดนครราชสีมา การพัฒนาเปนเมืองหลักของภาค
อีสาน การเปนศูนยกลางการคา เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการบริการ
๓. ศึกษาปจจัยที่สงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา

๔
พ.ศ. ๒๕๐๐–๒๕๔๐ การเขามาของเงินทุน การคา การบริการ การอุตสาหกรรม และการเมือง
ภายในทองถิ่นในชวง ๔๐ ปที่ผานมา
๔. ผลกระทบอันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในชวงเวลาดังกลาว ที่สงผล
กระทบถึงปจจุบัน
ขอบเขตของการศึกษา (Scope or Delimitation of the Study)
งานวิจัยชิ้นนี้เปนการศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา
ในชวงป พ.ศ. ๒๕๐๐–๒๕๔๐ ซึ่งมีปจจัยอะไรบางในการสงเสริมใหเศรษฐกิจภายในจังหวัดเติบโต
อยางรวดเร็ว และสงผลกระทบตอสภาพปจจุบันอยางไร
วิธีการศึกษา
เป น การศึ ก ษาตามระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทางประวั ติ ศ าสตร และใช ก ารนํ า เสนอแนว
ประวั ติ ศ าสตร เ ชิ ง วิ เ คราะห โดยอาศั ย หลั ก ฐาน เอกสารจากสํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ สํ า นั ก
นายกรั ฐมนตรี การสัมภาษณ รวมทั้ งเอกสารทางวิชาการ บทความ และสื่อสิ่งพิม พตางๆ ที่
เกี่ยวของ
แหลงขอมูล
๑. สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
๒. หอสมุดปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๓. หอสมุดแหงชาติ
๔. หอจดหมายเหตุแหงชาติ
๕. สํานักงานสถิติแหงชาติ
๖. การสัมภาษณ

๕
ภาพที่ ๑ จังหวัดนครราชสีมา

ที่มา : กระทรวงมหาดไทย, ขอมูลจังหวัดนครราชสีมา [online], accessed 22 January 2004.
Available from http://www.moi.go.th/province/321/pdf.

บทที่ ๒
สภาพทางเศรษฐกิจของเมืองนครราชสีมากอน พ.ศ. ๒๕๐๐
นครราชสีมาเปนเมืองที่มีความสําคัญทั้งทางดานการเมืองและเศรษฐกิจมาตั้งแต
อดีต เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมเปนพื้นฐานสําคัญ สงเสริมใหนครราชสีมากลายเปน
ศูนยกลางการปกครองและเศรษฐกิจสืบเนื่องจากอดีตมาจนถึงปจจุบัน เพื่อใหเขาใจพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา จึงจําเปนที่จะตองศึกษาวิเคราะหถึงสภาพภูมิรัฐศาสตร
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร และเศรษฐกิจในชวงกอน พ.ศ. ๒๕๐๐ เพื่อปูพื้นฐานและนําไปสู
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาในชวง พ.ศ. ๒๕๐๐–๒๕๔๐
ภูมิรัฐศาสตรของนครราชสีมา
ความสําคัญของเมืองนครราชสีมาในฐานะศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการเมือง เกิด
จากการมีที่ตั้งที่เหมาะสม การศึกษาเรื่องภูมิรัฐศาสตรของนครราชสีมาจะพิจารณาเกี่ยวกับสภาพ
ทางภูมิศาสตร ภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อประโยชนทางการปกครองและเศรษฐกิจ
กลาวคือ
สภาพทางภูมิศาสตร
จัง หวัด นครราชสีม าตั ้ง อยู บ นพื ้น ที ่ร าบคอ นขา งสูง ทางตอนใตข องภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เรียกวาแองโคราช มีลักษณะเปนแองกระทะ คือมีบริเวณที่สูงเปนขอบอยู
โดยรอบแลวคอยๆ ลาดลงสูที่ลุมน้ําทวมถึงในบริเวณตอนกลางซึ่งทอดเปนแนวยาวจากตะวันตก
เฉี ย งใต ต ามลํ า น้ํ า มู ล ไปทางตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ออกสู แ ม น้ํ า โขงที่ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
นครราชสีมาอยูหางจากกรุงเทพมหานครไปทางดานตะวันออกเฉียงเหนือตามถนนมิตรภาพ เปน
ระยะทาง ๒๕๖ กิโลเมตร และอยูหางจากทะเลอาวไทยและอาวตังเกี๋ยเปนระยะทาง ๑๙๕ และ
๕๕๐ กิโลเมตร ตามลําดับ พิกัดภูมิศาสตรของที่ตั้งอยูระหวางเสนรุงที่ ๑๔ องศา ๗ ลิปดาเหนือ
ถึง ๑๕ องศา ๔๖ ลิปดาเหนือ และระหวางเสนแวงที่ ๑๐๑ องศา ๑๑ ลิปดาตะวันออก ถึง ๑๐๒
องศา ๕๓ ลิปดาตะวันออก มีอาณาเขตดานทิศเหนือติดตอกับจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแกน
ดานทิศตะวันออกติดตอจังหวัดบุรีรัมย ดานทิศใตติดตอจังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรีและ
๖

๗
จังหวัดสระแกว สวนดานทิศตะวันตกติดตอกับจังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรี หากพิจารณาจาก
ที่ตั้งจะเห็นไดวาจังหวัดนครราชสีมาอยูในตําแหนงที่เหมาะสม คืออยูในตําแหนงกึ่งกลางพอดีของ
แนวกวางที่สุดของประเทศ และถาพิจารณาในระดับภูมิภาค ที่ตั้งของจังหวัดนครราชสีมายัง
เปรียบเหมือนประตูสูภาคอีสานและสามารถเดินทางตอไปยังอินโดจีนไดอีกดวย๑
ภูมิประเทศของนครราชสีมาเปนภูเขาและเนินเขาทางดานตะวันตกถึงดานใต อันเกิด
จากเทือกเขาเพชรบูรณและเทือกเขาดงพญาเย็น๒ทอดเปนแนวยาวอยูทางทิศตะวันตก เทือกเขา
สันกําแพงและเทือกเขาพนมดงรักอยูทางทิศใต๓ ซึ่งเปนพรมแดนธรรมชาติที่กั้นระหวางสวนกลาง
กับ ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ทํา ใหเ ปน อุป สรรคในการคมนาคม การเดิน ทางเขา มายัง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตองอาศัยเสนทางผานชองเขาดงพระยาเย็นในเขตนครราชสีมา ซึ่งถือเปน
เสนทางที่สะดวกและไดรับความนิยมมาตั้งแตโบราณ ทําใหนครราชสีมามีสภาพทางภูมิศาสตรที่
เอื้ออํานวยตอการเปนจุดศูนยกลางการคมนาคมระหวางสวนกลางกับสวนภูมิภาค เปนจุดพัก
สําหรับนักเดินทางจากตอนในของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผูที่เดินทางเขามาจากภายนอก
การเดินทางถึงจังหวัดนครราชสีมาสามารถเลือกใชเสนทางคมนาคมได ๓ เสนทาง
ไดแก
เสนทางบก ซึ่งถือเปนเสนทางสายหลัก เนื่องจากในอดีตนอกจากการเดินเทาแลว
พาหนะที่ใชในการเดินทาง ไดแก เกวียน ลอเลื่อน ชาง มา เปนตน อีกทั้งภูมิประเทศที่เปนเทือกเขา
สูง ทําใหการคมนาคมระหวางที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยากับที่ราบสูงทางตะวันออกเฉียงเหนือตอง
ใชเสนทางผานชองเขาดงพระยาไฟ ซึ่งเปนเสนทางที่ถึงแมจะมีอันตราย แตก็สะดวกและไดรับ

๑

คณะกรรมการอํ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว,
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ
: คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, ๒๕๔๒), ๑-๒.
๒
กลาวกันมาวาพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว ทรงพระราชดําริวา ดงพระยา
ไฟเปนดงเย็น ไมควรเรียกวาดงพระยาไฟใหคนอื่นครั่นคราม จึงกราบทูลพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว ขอเปลี่ยนนามใหเรียกวาดงพระยาเย็น ใน สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ,
เที่ยวตามทางรถไฟ (พระนคร : สุทธิสารการพิมพ, ๒๕๐๙), ๑๐๑.
๓
คณะกรรมการอํ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว,
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดนครราชสีมา, ๑๐.

๘
ความนิยมที่สุด มีหลักฐานปรากฏเปนเอกสารคัดใบบอกเรื่องวัดระยะทางเสด็จพระราชดําเนินของ
พระบาทสมเด็จพระปนเกลาฯ เสด็จเมืองนครราชสีมาเมื่อ ร.ศ. ๑๒๗ (พ.ศ. ๒๔๕๒) ดังนี้
…ปากเพรียวถึงแกงคอย ๓๓๒ เสน – แกงคอยถึงหมวกเหล็ก ๗๖๖ เสน สิ้นแขวงเมืองสระบุรี
เดินทาง ๒ คืน – หมวกเหล็กถึงลําตะกรอง ๖๐๐ เสน เดินทาง ๑ คืน – ลําตะกรองถึงทาฉาง
๔๕๐ เสน – ทาฉางถึงกุดไมฉนวน ๖๐๐ เสน – กุดไมฉนวนถึงสูงเนิน ๔๕๐ เสน สูงเนินถึงภูเขา
ราช ๖๕๐ เสน – ภูเขาราชถึงเมืองนครราชสีมา ๒๐๐ เสน เดินทาง ๔ คืน รวมระยะทาง ๔๐๗๒
เสน…๔

หลักฐานดังกลาวเปนการวัดระยะการเดินทางโดยสังเขป แตก็แสดงใหเห็นถึงความ
ยากลําบากซึ่งเปนอุปสรรคในการเดินทาง ในปจจุบันเสนทางรถไฟ และรถยนต ก็ใชเสนทางผาน
ชองเขานี้ เสนทางรถไฟกอสรางในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระองคทรงมี
พระบรมราโชบายในการสรางทางรถไฟไปนครราชสีมา โดยเริ่มสรางเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๔ ถึง
พระนครศรีอยุธยา ใชการไดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ ถึงเมืองสระบุรี พ.ศ. ๒๔๔๐ และถึงนครราชสีมา
โดยมีพิธีเปดเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๓ ทําใหการเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงนครราชสีมา
ใชเวลาเพียง ๑๐ ชั่วโมง ซึ่งสะดวกรวดเร็วกวาเดิมเปนอยางมาก ดึงดูดใหพอคาจากกรุงเทพฯ และ
พอคาจากเมืองตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขามาคาขายในเมืองนครราชสีมามากขึ้น อีก ๕
ปตอมาในป ๒๔๙๘–๒๕๐๑ รัฐบาลไทยและสหรัฐอเมริกาไดรวมมือกันสรางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒ หรือถนนมิตรภาพ โดยเริ่มจากจังหวัดสระบุรีผานนครราชสีมา ขอนแกน อุดรธานีและ
หนองคาย ถนนมิตรภาพเปนเสนทางรถยนตสายหลักที่เชื่อมระหวางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับ
ภาคอื่นๆ ของประเทศ ในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ไดขยายถนนมิตรภาพออกเปน
๔ ชองทาง ทําใหการเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงนครราชสีมาใชเวลาเพียง ๓-๔ ชั่วโมงเทานั้น สงผล
ใหในปจจุบันจังหวัดนครราชสีมาเปนศูนยกลางการคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เสนทางน้ํา ในอดีตใชเปนเสนทางลําเลียงสินคากอนที่จะมีทางรถไฟ โดยเริ่มตนจาก
ทาน้ําสุริวงศที่กรุงเทพมหานคร ลองมาตามลําน้ําเจาพระยา ผานอยุธยา นครหลวง ทาเรือ แลว
แยกเขาลําน้ําปาสัก ขึ้นบกที่ทาเรือแกงคอย แลวเดินทางบกตอเขานครราชสีมา จากนั้นสามารถ
เดินทางตามแมน้ํามูลโดยเริ่มที่ตําบลทาชาง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ไปจนถึง

๔

เรื่องเดียวกัน, ๓๒.

๙
จังหวัดอุบลราชธานี ออกสูแมน้ําโขงตอไปยังเขมรได แตในปจจุบันไมไดรับความนิยม เนื่องจาก
การคมนาคมทางบกมีความสะดวกกวามาก
ทางเครื่ อ งบิ น ก อ นการเปลี่ ย นแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ เดิ ม มี ส นามบิ น และมี
เครื่องบินรับสงเพื่อปฏิบัติภารกิจทางทหาร และกอน พ.ศ. ๒๕๔๐ สนามบินพาณิชยของจังหวัดใช
รวมกับสนามบินของกองทัพอากาศ กองบิน ๑ เปนสนามบินหลักในการเดินทางและการขนสง
สินคาทางอากาศระหวางนครราชสีมากับกรุงเทพมหานคร ตอมากรมการบินพาณิชยไดกอสราง
และเปดใชสนามบินพาณิชยแหงใหมมีพื้นที่ ๔,๓๕๐ ไร ที่ตําบลทาชาง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
หา งจากตั ว จั ง หวัดประมาณ ๓๐ กิ โลเมตร โดยบริษัท การบินไทยไดเ ป ดเที่ย วบิ น กรุง เทพฯ –
นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐๕
ในอดี ตอุปสรรคดานการคมนาคมถือเปนป ญหาสําคัญที่ทําใหการติดตอระหวา ง
สวนกลางกับสวนภูมิภาคเปนไปอยางยากลําบาก สงผลใหอํานาจการปกครองของสวนกลางกับ
หัวเมืองเปนไปอยางหลวมๆ แมจะมีการสงคนจากเมืองหลวงไปปกครองก็ตาม เมื่อใดที่อํานาจรัฐ
สวนกลางออนแอลง ก็มักปรากฏวาหัวเมืองที่อยูหางไกลก็ตีตัวออกหาง บางครั้งก็ถือโอกาสตั้งตัว
เปนอิสระ นครราชสีมาเองก็เชนเดียวกัน ดังปรากฏเหตุการณที่สําคัญ คือ
ในสมัยสมเด็จพระเพทราชา พระยายมราช (สังข) เจาเมืองนครราชสีมาไมยอมเขามา
ถือน้ําพิพัฒนสัตยาที่เมืองหลวง จึงถูกกลาวหาวาเปนกบฏจนเมืองหลวงตองสงกําลังไปปราบ แต
กวาจะเดินทัพไปถึง เจาเมืองนครราชสีมาก็หลบหนีไปถึงเมืองนครศรีธรรมราชและไดเสียชีวิตที่นั่น
เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ กรมหมื่นเทพพิพิธหนีทัพจากเมืองปราจีนบุรีไป
ตั้งอยูที่ดานโคกพระยา แขวงเมืองนครราชสีมา พระยานครราชสีมาสั่งการใหจับตัวสงกลับพระ
นคร กรมหมื่นเทพพิพิธจึงวางแผนฆาพระยานครราชสีมาเสีย และสมคบกับพระพิมายตั้งตัวเปน
ใหญ ตั้งพระพิมายเปนพระศรีสุริยวงศ นายสาบุตรพระพิมายเปนพระยามหามนตรี ใหพระยานอย
นองพระยามหามนตรีเปนพระยาวรวงศาธิราช เมื่อสมเด็จพระเจาตากสินทราบเหตุจึงเสด็จยกทัพ
ไปปราบดวยพระองคเอง แลวใหสําเร็จโทษกรมหมื่นเทพพิพิธดวยทอนจันทนตามประเพณี๖

๕

คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว,
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดนครราชสีมา, ๓๔.
๖
กรมศิลปากร, ประชุมพงศาวดารเลมที่ ๔๐ (กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา,
๒๕๑๒), ๓๔–๓๗.

๑๐
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระองคไดทรงมีพระราชปรารภให
สํารวจเมืองนครราชสีมาเพื่อสรางเปนราชธานีแหงที่ ๒ เพราะทรงเห็นวากรุงเทพฯ ตั้งอยูในทางที่
เรือของมหาอํานาจที่เขามาในชวงตนพุทธศตวรรษที่ ๒๕ อาจเขามาประชิดไดโดยงาย แตตอง
ลมเลิกไปเนื่องจากอัตคัดกันดารน้ํา และการคมนาคมไมสะดวก สังฆราช ปาลเลกัวซ ไดบันทึก
เกี่ยวกับความสําคัญของที่ตั้งของนครราชสีมาไววา
…รัฐเล็กๆ นี้แตกอนเปนเมืองชายแดนกั้นเขตสยามกับกัมพูชา นี่เองเปนที่มาของนามเมืองที่วา
นครราชสีมา (เมืองชายเขา) ปจจุบันนี้มีราชาครองเขตแควนอันมีอาณาเขตยาวประมาณ ๔๐ ลิ
เออ นี้ โคราชเปนจุดอันตึงเครียดระหวางสยามกับกัมพูชาอยู ตัวเมืองลอมรอบดวยกําแพง
ตั้งอยูบนที่ราบสูงอันอาจเห็นไปไดทั่วทุกทิศ เพื่อที่จะไปใหถึงตัวเมืองนั้นตองเดินทางจาก
(บางกอก) กันถึง ๖ วัน โดยไตระดับสูงขึ้นไปเรื่อยตามเสนทางดงพระยาไฟ (la foret du roi du
feu) อันลือชื่อ เพียงแตไดยินชื่อก็นากลัวเสียแลว ผูเดินทางมักจะประสบความตายในดงดิบนี้
…๗

ใน พ.ศ. ๒๔๑๘ พวกฮอไดกอความไมสงบขึ้นที่เมืองเวียงจันทนและหนองคาย ทาง
ฝายกรุงเทพมหานครจึงไดยกทัพไปปราบปราม โดยมีสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง
บุนนาค) เปนประธานการจัดทัพสั่งการที่กรุงเทพฯ และใหเจาพระยามหินทรศักดิธํารง (เพ็ง เพ็ญกุล)
เปนแมทัพคุมกองกรุงเทพฯ ยกไปทางลําน้ําปาสักและใหเดินบกตั้งแตสระบุรีไปเมืองนครราชสีมา
อันเปนเสนทางตองผานดงพระยาไฟไปในชวงฤดูฝนซึ่งมีไขปาชุกชมรุนแรง ในระยะเวลานั้นไดเกิด
ความขัดแยงหลายประการระหวางสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ กับเจาพระยามหินทรศักดิ์ธํารง นายทิม (สุขยางค) ทนายของเจาพระยามหินทรศักดิธํารงซึ่งไดเดินทางรวมทัพไปดวย
จึงไดแตงนิราศหนองคายบรรยายถึงความลําบากในการเดินทัพไววา
ซึ่งหนทางมายากลําบากเหลือ
เหลาไพรพลคงตายวายชีวัน
ดวยหนทางพอชางจุตัวยอง
น้ําคงทวมเลยประศีรษะคน
๗

แมนมาเมื่อหนาน้ําจะทําขัน
ตั้งนับพันนับรอยไมนอยตน
เหมือนลําคลองแมหมูฤดูฝน
จะยกพลขึ้นบกก็รกเกิน

ปาลเลกัวซ ฌัง-ปปติสต, เลาเรื่องกรุงสยาม, แปลโดย สันต ท. โกมลบุตร (พระนคร
: กาวหนา, ๒๕๒๐), ๒๘-๒๙.

๑๑
ดวยไมใหญเรียงชิดติดเปนพื้น
จะใหคนถางหนทางเดิน

ตลอดยืนถึงลําเนาภูเขาเขิน
ตลอดเนินแลวคงตายลงหลายพัน๘

หนทางผานดงพระยาไฟเปนอุปสรรคที่ทําใหการเดินทัพตองลาชา ดวยประสบกับน้ํา
ทวมจึงตั้งพักอยูยังไมยกขึ้นไปเมืองนครราชสีมา ฝายเมืองหนองคายสามารถปราบฮอไดโดยทัพ
ของพระยามหาอํามาตย (ชื่น กัลยาณมิตร) ซึ่งเปนขาหลวงออกไปตั้งสักเลขอยูในมณฑลรอยเอ็ด
คุมกองทัพเมืองนครราชสีมาพรอมดวยพระยานครราชเสนี (กาจ สิงหเสนี) ตั้งแตยังเปนพระยา
ปลัดกับพระยกกระบัตรเมืองนครราชสีมา ทําใหทัพที่ยกไปเปนการสูญเปลา อีกทั้งระหวางทางยัง
มีทหารลมปวยดวยไขปาจํานวนมาก นายทิมจึงไดบรรยายความลําบากและความอัดอั้นตันใจใน
การเดินทัพครั้งนี้เปนนิราศ และไดลงพิมพออกโฆษณา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๑ สมเด็จเจาพระยาบรม
มหาศรีสุริยวงศซึ่งเปนประธานในการจัดทัพครั้งนั้น ถือวาเปนการหมิ่นประมาท จึงกราบบังคม
ทูลฯ ขอใหชําระลงโทษผูแตงตามพระราชกําหนดกฎหมาย โดย ”…ใหลงพระราชอาญาเฆี่ยน ๕๐
จับขังคุกไว และใหหนังสือนิราศหนองคายที่ตีพิมพเย็บเปนเลมไวนั้น ใครอยาไดซื้อมาอานมาฟง
ใหพระยาอินทราธิบดี สีหราชรองเมือง เก็บเอามาเผาไฟเสียใหสิ้นอยาใหมีแบบฉบับเหลืออยูได
…”๙ นับเปนความขัดแยงอยางชัดเจนระหวางสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ผูสั่งการที่
กรุงเทพฯ กับเจาพระยามหินทรศักดิ์ธํารง ผูรับคําสั่ง นับเปนเหตุการณสําคัญที่ไมอาจละเลยโดย
การไมกลาวถึงไดเลย ตอมาในรัชสมัยเดียวกันนั้นเองไดเกิดเหตุการณที่ฝรั่งเศสไดขยายอิทธิพล
ทางการเมืองเขามาในดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และไดตั้งสถานกงสุลฝรั่งเศสที่เมือง
นครราชสีมา ชักชวนชาวจีนใหโอนสัญชาติไปเปนคนในบังคับฝรั่งเศส และโจมตีรัฐบาลไทยวา
ทอดทิ้งไมเอาใจใสตอความเจริญของมณฑลนครราชสีมา โดยมีบันทึกถึงเรื่องการตั้งสถานกงสุล
ฝรั่งเศสในนครราชสีมาไววา
…ที่นี่ไ มมีกิจการใดๆ ของฝรั่งเศสรวมทั้งไมมีการคาของฝรั่งเศส หากแต สถานกงสุลอัน
งดงามจับตานี้กลับถูกสรางขึ้นมาดวยมูลคาถึง ๓ หมื่นฟรังก… ไดมีการขายเอกสารจด
ทะเบียนราวๆ หนึ่งรอยฉบับใหกับชาวจีนในราคาฉบับละ ๑๘ บาท ไมมีใครสักคนเดียวที่เปน
๘

หลวงพัฒนพงศภักดี, นิราศหนองคาย (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๑),

๒๗.
๙

อางถึงใน กรมศิลปากร, “คํานํา,” นิราศหนองคาย (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช,
๒๕๔๑), ไมปรากฏเลขหนา.

๑๒
พลเมืองฝรั่งเศส แลวก็แ ทบจะไมเคยมีใครเคยอยูในฝรั่งเศสหรือดินแดนในอารักขาของ
ฝรั่งเศสมากอน รวมไปถึงบุพการีของพวกเขาที่อยูมากอนดวย ตัวเลขของการขายเอกสารคง
จะไมสูงถึงเพียงนั้นหากวาไมมีการโฆษณาประชาสัมพันธอยางจงใจ กงสุลกลา ที่จ ะไป
ตากหนากับแสงแดดและความรอนอยางองอาจในตลาด โดยยอมเหน็ดเหนื่อยวันละหลายๆ
ชั่วโมง สอดสายสายตาหาชาวจีนเพื่อเขาไปจับมือทักทายพรอมทั้งเชื้อเชิญไปทั่วใหเขามา
พบตน…๑๐

การกระทําของฝรั่งเศสทําใหฝายไทยเกิดการกระทบกระทั่งกับฝายฝรั่งเศสเกี่ยวกับ
เรื่องคนในบังคับอยูหลายคดี จนตองสงขาหลวงพิเศษทําหนาที่ตุลาการที่มีความรูความเขาใจ
ภาษาฝรั่งเศสมาประจําการ และทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหพระเจานองยาเธอกรม
หมื่นสรรพสิทธิประสงคมาดํารงตําแหนงขาหลวงใหญเมืองนครราชสีมา ตั้งแตเดือนพฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๔๓๔
จากเหตุการณขางตน หากพิจารณาใหดีจะเห็นวาสาเหตุสําคัญในการที่สวนกลางเรง
ขจั ดป ญ หาด า นการคมนาคมอั น เปน ปญ หาหลัก ที่ทํ า ใหก ารติดตอ ระหว า งส ว นกลางกับสว น
ภูมิภาคเปนไปอยางยากลําบากนั้น เกิดจากสาเหตุทางการเมืองเปนหลัก โดยสมเด็จฯ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพไดทรงอธิบายถึงสาเหตุของการสรางทางรถไฟไววา
…เมืองนครราชสีมาเปนเมืองสําคัญ สําหรับการปกครองพระราชอาณาจักรทางดานตะวันออก
เหตุดวยเปนเมืองใหญอยูตนหนทางที่จะไปมาในระหวางมณฑลในลุมแมน้ําเจาพระยา กับ
มณฑลทั้งหลายที่อยูทางลุมแมน้ําโขง ตองเดินผานเขตเมืองนครราชสีมา ชองทางที่สําหรับขาม
เขาเขื่อน คือ ชองดงพระยากลาง ทางไปจากเมืองไชยบาดาลก็ดี ชองดงพระยาไฟ ทางไปจาก
เมืองสระบุรีก็ดี ชองบุขนุน ชองสะแกราดและชองตะโก อันเปนทางไปจากแขวงเมืองปราจิณบุรี
ก็ดี อยูในเขตเมืองนครราชสีมาทั้งนั้น เพราะฉะนั้นในการศึกสงครามทางมณฑลทิศตะวันออกก็
ดี ในการปกครองรั กษาพระราชอาณาเขตทางนั้ นก็ ดี จึ งต องเอาเมื องนครราชสี มาเป นที่
อํานวยการ๑๑

๑๐

สมิธ, เฮอรเบิรท วาริงตัน, หาปในสยามเลม ๑, แปลโดย เสาวลักษณ กีชานนท
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๔), ๒๖๙.
๑๑
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, รวมเรื่องเมืองนครราชสีมา (พระนคร :
ประจักษวิทยา, ๒๕๑๑), ๕.

๑๓
เสนทางรถไฟทําใหการเดินทางผานชองเขาดงพระยาไฟสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จากเดิม
การเดินทาง “…ไปไดแตโดยเดินเทา จะใชลอเกวียนหาไดไม ดวยทางเดินตองเลียบขึ้นไปตามไหล
เขาบาง เดินไตไปบนสันเขาบาง เลี้ยวลดไปตามทางเดินที่สะดวก คนเดินโดยปรกติตั้งแตตําบล
แกงคอยตองคางในดงพระยาไฟ ๒ คืนจึงจะพนดง…”๑๒ หากเปนกองคาราวานสินคาบรรทุก
เกวียนจากนครราชสีมาผานเทือกเขาดงพระยาไฟไปยังเมืองสระบุรีจะใชเวลาเดินทางตั้งแต ๑๐
ถึง ๑๓ วัน๑๓ เมื่อเดินทางดวยรถไฟจากกรุงเทพฯ ถึงนครราชสีมาจะใชเวลาเพียงประมาณ ๑๐
ชั่วโมงเทานั้น การสรางถนนมิตรภาพซึ่งกอสรางแลวเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๐๑ เหตุผลในการสรางก็เปน
เหตุผลทางการทหารเปนหลักเชนเดียวกัน สืบเนื่องจากการเขามาของสหรัฐอเมริกาในชวงสงคราม
อินโดจีน ถนนเสนนี้เชื่อมกรุงเทพฯ กับฐานทัพที่นครราชสีมา โดยไดรับการสนับสนุนดานการเงิน
จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ทําใหการเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงนครราชสีมาสะดวกรวดเร็วกวาเดิม
มากขึ้น
สภาพภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติ
จังหวัดนครราชสีมาจัดอยูในเขตละติจูดต่ํา อุณหภูมิโดยทั่วไปจึงสูง อุณหภูมิเฉลี่ย
ตลอดทั้งปสูงสุดในเดือนเมษายนประมาณ ๓๙.๕ องศาเซลเซียส และต่ําสุดในเดือนกุมภาพันธ
ประมาณ ๑๓.๗ องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธทั้งป เฉลี่ยต่ําสุดประมาณ ๒๒.๖๐% สูงสุด
ประมาณ ๓๒.๓๓%๑๔ ฤดูฝนไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และพายุดีเปรสชั่น โดย
เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ฝนตกชุกในราวเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยทั้งปประมาณ ๖๒๔ มิลลิเมตร บริเวณที่ฝนตกมากจะอยูในบริเวณเขตอุทยาน
แหงชาติเขาใหญ สวนบริเวณเงาฝนจะเปนบริเวณที่มีปริมาณน้ําฝนนอยที่สุด ไดแกพื้นที่บางสวน
ของอําเภอเสิงสาง ครบุรี วังน้ําเขียว ปกธงชัย สูงเนิน ปากชอง สีคิ้ว และดานขุนทด๑๕ ฤดูหนาว
ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดมาจากหยอมความกดอากาศสูงแถบตอนกลาง
๑๒

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เที่ยวตามทางรถไฟ (พระนคร : สุทธิสารการ
พิมพ, ๒๕๐๙), ๑๐๐.
๑๓
สมิธ, เฮอรเบิรท วาริงตัน, หาปในสยามเลม ๑, ๒๕๓.
๑๔
สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา, สมุดรายงานสถิติจังหวัด (กรุงเทพฯ :
สํานักงานสถิติแหงชาติ, ๒๕๔๑), ไมปรากฏเลขหนา.
๑๕
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, ศูนยศิลปวัฒนธรรม, ของดีโคราช เลมที่ ๑
(กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ, ๒๕๓๘), ๔๕.

๑๔
ของทวีปเอเชีย ทําใหพื้นที่สวนใหญของจังหวัดซึ่งมีลักษณะเปนดินรวนและดินรวนปนทราย จึงมี
ความอุด มสมบู รณ ข องดิ น ต่ํ า และเก็บ ความชุม ชื้น ได น อ ย อี ก ทั้ง มีเ ทือ กเขาดงพญาเย็น และ
เทือกเขาสันกําแพงอยูทางทิศตะวันตกและทิศใตของจังหวัด จึงทําใหลักษณะภูมิประเทศเปนที่
ราบมีความลาดเอียงจากตะวันตกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ดินจึงไมสามารถเก็บน้ําได ใน
ขณะเดียวกันเทือกเขาเหลานี้ก็เปนตนกําเนิดของลําน้ําหลายสาย ไดแก ลําตะคอง ลําพระเพลิง
ลําเชียงไกร ลําปลายมาศ ลําแชะ ลําสะแทด ลําจักราช ซึ่งไหลมาบรรจบกันที่แมน้ํามูลในอําเภอพิ
มาย บริเวณลุมน้ําเหลานี้มีความอุดมสมบูรณของดินระดับปานกลางคอนขางสูง จึงเหมาะกับการ
ทําเกษตรกรรม ปลูก ข า ว และพื ชอื่น ๆ ได เ ปน อยา งดี สว นพื้ น ที่เ ชิ ง เขามี ดิน เหมาะสมกั บ การ
เพาะปลูกพืชไร ไดแกบริเวณอําเภอปากชอง อําเภอปกธงชัย สวนทางเหนือของจังหวัด ไดแก
บางสวนของอําเภอบัวใหญ อําเภอประทาย อําเภอชุมพวง ลักษณะของดินโดยทั่วไปมีความอุดม
สมบูรณต่ํา เก็บความชุมชื้นไดนอย ไมเหมาะกับการเพาะปลูก และยังมีภาวะของดินฟาอากาศ
แหงแลง ดินที่มีคุณสมบัติปานกลางเหมาะกับการเพาะปลูกเพียงรอยละ ๓๐.๕% ของพื้นที่จังหวัด
เทานั้น
จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาลักษณะภูมิอากาศที่แหงแลง และสภาพของดินสวน
ใหญที่ขาดความอุดมสมบูรณ เปนปญหาสําคัญที่ทําใหเกษตรกรซึ่งเปนประชากรสวนใหญของ
จังหวัดประสบปญหาดานการเพาะปลูก พืชที่เหมาะสมกับสภาพดินสวนใหญเปนพืชไรที่ขายได
ราคาไมแนนอน ขึ้นอยูกับความตองการของตลาด สวนใหญมักขายไดราคาถูก ผลกําไรที่ไดจาก
การปลูกพืชไรมีเพียงเล็กนอยเทานั้นเกษตรกรสวนใหญจึงยังตองประสบภาวะยากจนอยูมาก
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีหลายอยาง ไดแก ประเภทที่หาได
จากปา ไดแก น้ํารัก ขี้ผึ้ง หนังสัตว เนื้อสัตว เอ็นสัตว ครั่ง กํายาน หนองาของปาตางๆ๑๖ ไมซุง๑๗
ประเภทแร ธ าตุ ได แ ก เหล็ ก ๑๘ ดี บุ ก ทองแดง ทองคํ า เกลื อ หิ น และดิ น เหนี ย วแดง ใช ทํ า
เครื่องปนดินเผาดานเกวียน ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครราชสีมา

๑๖

คณะกรรมการชําระประวัติศาสตรไทย, คําใหการขุนหลวงวัดประดูทรงธรรม
เอกสารจากหอหลวง (กรุงเทพฯ : สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ๒๕๓๔), ๔-๕.
๑๗
สังข พัฒโนทัย, พระเจาปราสาททอง (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๑๖),
๒๘๘.
๑๘
เรื่องเดียวกัน.

๑๕
ปจจุบันสภาพปาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาถูกทําลายลงไปเปนอันมาก นับตั้งแตมี
การสรางถนนมิตรภาพขึ้น ไขปาซึ่งเคยชุกชมก็หายไป รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติประเภทปาไม
และผลิตภัณฑที่หาไดจากปาก็หมดและลดความสําคัญลงไป เกลือหิน โพแทส ยิปซั่ม และหิน
ตางๆ ไดแก หินออน หินแกรนิต และหินปูน กลายเปนทรัพยากรธรรมชาติสําคัญที่ทําการผลิตใน
ดานอุตสาหกรรม ทํารายไดใหกับจังหวัดเปนจํานวนมาก๑๙
ภูมิหลังทางประวัตศิ าสตร
นครราชสีมามีหลักฐานการตั้งชุมชนสืบเนื่องมาหลายยุคหลายสมัย สภาพภูมิศาสตร
และทําเลที่ตั้งอันเหมาะสมทําใหนครราชสีมามีบทบาททางการเมืองและเศรษฐกิจมาอยางตอเนื่อง
ตลอดจนกลายเปนศูนยกลางการปกครอง การเก็บรวบรวมสวย และการคาระหวางภูมิภาค จาก
หลักฐานที่ปรากฏสามารถแบงออกไดหลายสมัยดังนี้
สมัยแรกเริ่ม
หลักฐานทางโบราณคดีแสดงใหเห็นถึงการตั้งชุมชนในนครราชสีมาตั้งแตสมัยกอน
ประวัติศาสตร คือกลุมหินตั้งเปนวงกลมที่บานหินตั้ง ตําบลโคราช อําเภอสูงเนิน ซึ่งจัดอยูในกลุม
วัฒนธรรมหินใหญรุนเกา มีอายุประมาณ ๓,๕๐๐-๔,๕๐๐ ป๒๐ ภาพเขียนสีที่ผนังถ้ําเขาจันทนงาม
บานเลิศสวัสดิ์ ตําบลลาดบัวขาว อําเภอสีคิ้ว และโครงกระดูกของคนตั้งแตยุคสัมฤทธิ์ถึงยุคเหล็ก ซึ่ง
กระจายอยูทั่วไปในเขตลุมแมน้ํามูลตอนบน ที่บริเวณบานปราสาท บานหลุมขาว และเนินอุโลกไดขดุ
พบภาชนะที่มีลักษณะเฉพาะพื้นที่ เรียกวาแบบพิมายดํา ซึ่งเปนหลักฐานสําคัญที่แสดงใหเห็นวา
บริเวณนี้เปนแหลงชุมชนขนาดใหญที่มีคนอยูอาศัยอยูอยางตอเนื่องเมื่อประมาณ ๓,๐๐๐ ปมาแลว
๒๑
เปนกลุมชนที่มีพัฒนาการรวมกันอยูเปนหมูบาน รูจักการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว และรูจักผลิตโลหะ
สําริดและเหล็กขึ้นใช และรูจักทอผาเปนเครื่องนุงหม โดยพบแวดินเผา ซึ่งเปนอุปกรณในการปนดาย
๑๙

คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว,
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดนครราชสีมา, ๒๑.
๒๐
ชิน อยูดี, สมัยกอนประวัติศาสตรในประเทศไทย (พระนคร : กรมศิลปากร,
๒๕๑๐), ๘๒.
๒๑
ชารล ไฮแอม และ รัชนี ทศรัตน, สยามดึกดําบรรพ ยุคกอนประวัติศาสตรถึงสมัย
สุโขทัย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพริเวอร บุค, ๒๕๔๒), ๑๓๑, ๑๑๔–๑๑๕, ๑๔๗–๑๔๙.

๑๖
ในสมัยประวัติศาสตรพบวาการติดตอแลกเปลี่ยน และรับวัฒนธรรมจากภายนอกเขา
มาในนครราชสีมา ไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมสองกระแสดวยกัน คือ วัฒนธรรมทวารวดีและ
วัฒนธรรมเขมร
วัฒนธรรมทวารวดีจากบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยา แผเขามาที่เมืองเสมา อําเภอสูงเนิน
ซึ่งไดพบธรรมจักรและพระนอนทําดวยหินทรายขนาดใหญ อีกทั้งลักษณะของเมืองเปนรูปไขมีคูน้ํา
คันดินลอมรอบ การเขามาของวัฒนธรรมทวารวดีสอดคลองกับขอสันนิษฐานของศาสตราจารย
หวางกุงหวูที่วา การติดตอดานการทูตระหวางทวารวดีกับราชสํานักจีนอาจเปนทางบกผานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและลาวในปจจุบันไปยังญวน ซึ่งในสมัยราชวงศถังเปนแควนหนึ่ง
ของจีน เมืองโบราณที่ เมืองเสมาก็อาจไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากการเดินทางติดตอกัน
ระหวางรัฐทวารวดีกับราชสํานักจีน๒๒
วัฒนธรรมเขมร มีศูนยกลางที่เมืองพิมาย ซึ่งตั้งอยูในบริเวณที่ลําน้ํามูลและลําน้ํา
สาขา คือลําเชียงไกร ลําบริบูรณและลําจักราชไหลมาบรรจบกัน สภาพภูมิประเทศเปนพื้นที่ราบที่มี
ความอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก ดึงดูดใหคนในบริเวณใกลเคียงเขามาตั้งถิ่นฐาน จึงทํา
ใหเมืองพิมายเปนเมืองที่มีประชากรอยูอยางหนาแนนที่สุดเมืองหนึ่ง อีกทั้งยังมีเสนทางคมนาคม
ระหวางภูมิภาคหลายสาย กลาวคือ จากเมืองพิมายไปทางทิศตะวันออก ผานเขตอําเภอหวยแถลง
ลําปลายมาศและนางรองในปจจุบัน ไปยังชองเขาในเทือกเขาพนมดงรัก ขามไปบริเวณเขมรต่ําได
ทางทิศเหนือสามารถติดตอกับกลุมเมืองในลุมแมน้ําชีและอีสานตอนเหนือในลุมแมน้ําโขงจนถึง
ประเทศลาว ทางทิศตะวันตกขึ้นไปตามตนน้ําของลําเชียงไกร ลําน้ําสาขาของแมน้ํามูล ขา ม
เทือกเขาดงพระยาเย็นมาลงลําพญากลาง แลวเดินทางผานเขามายังลําสนธิที่ไหลผานแหลง
ชุมชนที่มีชื่อวา ปราสาทนางผมหอม ซึ่งเปนชุมทาง ตอจากนั้นก็เดินทางตามลําน้ําปาสักขึ้นไปยัง
เมืองศรีเทพ หรือลงไปยังเขตลํานารายณและชัยบาดาล เดินทางตอไปยังเมืองละโวหรือลพบุรีได๒๓
สภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมกับการตั้งถิ่นฐาน มีเสนทางคมนาคมระหวางภูมิภาค
หลายสายทําใหมีจํานวนประชากรหนาแนน พิมายจึงเปนเมืองที่มีความมั่นคงและเขมแข็งเพราะมี

๒๒

วินัย พงศศรีเพียร, “ดินแดนไทยตั้งแตสมัยโบราณจนถึงพุทธศตวรรษที่ ๒๐“, คูมือ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร (กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ,
๒๕๔๓), ๔๙.
๒๓
ศรีศักร วัลลิโภดม, “สภาพแวดลอมธรรมชาติเมืองพิมาย”, แองอารยธรรมอีสาน
(กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๓๓), ๔๓๙.

๑๗
แรงงานในการผลิตและแรงงานรบ อีกทั้งมีความสัมพันธทางเครือญาติกับอาณาจักรเขมรตั้งแต
ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๖ เปนตนมา สงเสริมใหพิมายเปนเมืองศูนยกลางทั้งทางดานวัฒนธรรม
เศรษฐกิจและการเมือง
ทางดานวัฒนธรรม มีการสั่งสมทางวัฒนธรรมมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร เมื่อมี
การติดตอสัมพันธทางเครือญาติกับอาณาจักรเขมรตั้งแตประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ทําใหพิมาย
เปนศูนยกลางของพุทธศาสนามหายาน มีปราสาทหินพิมายเปนศูนยกลางทางศาสนา และเปน
สถานที่ประกอบพิธีกรรม ในสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ ๕ (พ.ศ.๑๕๑๑–๑๕๔๕)
ทางดานเศรษฐกิจ เมืองพิมายสามารถใชเสนทางคมนาคมระหวางภูมิภาคไดทั้งทางบก
ดังที่กลาวไปแลวขางตน และยังมีเสนทางน้ําเดินทางไปยังดินแดนตางๆ ตามแมน้ํามูลไปทางทิศ
ตะวันออกผานบุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษไปออกแมน้ําโขงในเขตอุบลราชธานี เสนทางคมนาคมทั้ง
สองทางนี้เปนเสนทางสายเศรษฐกิจที่สําคัญในการเดินทางติดตอซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาระหวาง
ภูมิภาค สินคาที่สําคัญโดยเฉพาะเกลือ เปนสินคาจําเปนเพื่อใชสําหรับถนอมอาหารและใชเปนยา
รักษาโรค ซึ่งมีอยูอยางมากมายเพราะบริเวณที่ราบทางใตของแมน้ํามูลในบริเวณนี้มีเกลือที่แทรกอยู
ในชั้นหินเปนจํานวนมาก๒๔ อีกทั้งยังมีทองแดง ซึ่งพบในเขตอําเภอปากชองและอําเภอสีคิ้ว๒๕ เปน
สิ น ค า สํ า คั ญ อี ก อย า งหนึ่ ง ที่ ใ ช ผ สมกั บ แร ดี บุ ก และแร เ หล็ ก เพื่ อ ผลิ ต โลหะสํ า ริ ด เอามาใช ทํ า
เครื่องประดับและเครื่องมือเครื่องใช
ทางดานการเมือง สายสัมพันธทางเครือญาติกับอาณาจักรเขมร ทําใหเมืองพิมายมี
ความสําคัญในการสงผานอํานาจรัฐจากอาณาจักรเขมรเหนือดินแดนในบริเวณที่ราบลุมแมน้ํามูล
โดยมีศาสนสถานที่นอกจากจะเปนสถานที่ที่ใชประกอบพิธีกรรมแลวยังเปนสัญลักษณแทนตัวของ
องคพระมหากษัตริยในอาณาจักรเขมรอีกดวย
ในระหวางที่เขมรเขามามีอิทธิพลในดินแดนนครราชสีมา ปรากฎจารึกบออีกา ระบุ
ศักราช ๗๙๐ (พ.ศ. ๑๔๑๑) พบที่เมืองเกานครราชสีมา และจารึกพระเจานรปติสิงหวรมัน พ.ศ.
๑๔๘๐ (พบที่สะพานชีกุน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ เชื่อวาถูกนํามาใน
พระนครศรีอยุธยาในภายหลัง) ไดกลาวถึงราชวงศทองถิ่นที่ปกครองอาณาจักรศรีจนาศะอยางเปน

๒๔

ศูนยวัฒนธรรมและวิทยาลัยครูบุรีรัมย, สมบัติอีสานใตครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ : ภาพ
พิมพ, ๒๕๒๗), ๓๒.
๒๕
ชารล ไฮแอม และ รัชนี ทศรัตน, สยามดึกดําบรรพ ยุคกอนประวัติศาสตรถึงสมัย
สุโขทัย, ๕๖.

๑๘
อิ สระ ณ ที่ ใดที่ หนึ่ งในบริ เวณนครราชสี มา แสดงให เห็ นว าการเปลี่ ยนแปลงทางการเมื องและ
วั ฒนธรรมในนครราชสี ม ามี ร ากฐานมาจากการที่ ชุ ม ชนหรื อ บ า นเมื อ งในท อ งถิ่ น ยอมรั บ เอา
วั ฒ นธรรมที่ สู ง กว า มาปรั บ ใช มากกว า จะเป น การแผ อํ า นาจทางการเมื อ งเหนื อ ดิ น แดนใน
นครราชสีมาเพื่อผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรอยางสมบูรณ
สมัยอยุธยา
หลั งจากที่ อาณาจั กรเขมรเสื่ อมลงในปลายพุ ทธศตวรรษที่ ๑๙ พระเจ าอูทองทรง
สถาปนาราชอาณาจักรอยุธยาขึ้นใน พ.ศ. ๑๘๙๓ พระองคไดพยายามขยายอํานาจของอยุธยาไป
ปราบปรามดิ น แดนต า งๆ เพื่ อ ให อ ยุ ธ ยาเป น ศู น ย อํ า นาจที่ เ ข ม แข็ ง เพี ย งแห ง เดี ย ว พระราช
พงศาวดารอยุธยากล าววา อยุธยาสามารถยกกองทัพไปตีเขมรไดถึงสามครั้ง ใน พ.ศ.๑๙๑๒,
๑๙๓๑ และ ๑๙๗๔ แตจากการตรวจสอบปศักราชกับหลักฐานจีน โดยเฉพาะหมิงสือลู สรุปไดวา
กองทัพอยุธยายกกองทัพไปตีเขมรไดเพียงครั้งเดียวในสมัยพระบรมราชาธิราชที่ ๒ พ.ศ. ๑๙๗๔๒๖
และในชวงนี้เองไดปรากฏวา เมืองพิมายและพนมรุงยอมออนนอมอยูภายใตอํานาจของอยุธยา
(พ.ศ.๑๙๘๑) แตความสัมพันธทางเครือญาติที่พิมายมีกับอาณาจักรเขมรและเมืองอื่นๆ ในบริเวณ
ใกลเคียง ทําใหอยุธยาเกิดความไมไววางใจใหพิมายเปนฐานกําลังสําคัญของอยุธยาในภูมิภาคนี้
จึ งผลักดันใหเมืองนครราชสีมาขึ้นมาเป นศู นย อํานาจใหม ขึ้นแทนที่ เพราะมีทําเลที่ ตั้งอยูใกล
ราชอาณาจักรอยุธยา และการคมนาคมสะดวกกวา สามารถเดินทางผานชองเขาซึ่งมีเสนทางที่
สําคัญไดแก
เสนทางแรกจากที่ราบลุมลําตะคอง ผานชองปางสองของเทือกเขาดงพระยาเย็น ผาน
สระบุรีไปที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยา (ซึ่งก็คือเสนทางถนนมิตรภาพในปจจุบัน)
เสนทางที่สองที่ราบลุมลําตะคองขึ้นไปเทือกเขาดงพระยากลาง ผานชองเขาไดหลาย
ชอง เชน ชองนางสระผม ชองเขาตาบัว (ในเขตอําเภอดานขุนทด) ชองกระบอก (ในเขตอําเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ) เขาเขตชัยบาดาล ซึ่งสามารถเดินทางตอไปยังแถบลุมน้ําปาสัก ลุมน้ําเจาพระยา และ
จากที่ราบภาคกลางสามารถเดินทางผานเสนทางนี้ไปยังแถบลุมน้ําโขงไดอีกดวย
เสนทางที่สามจากที่ราบลุมลําตะคองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ขามเทือกเขาพนมดง
รักเขาสูพื้นที่ชายฝงทะเล ผานชองกุม ชองสะแกราด และชองซับสี (หรือชองบุขนุน) ผานปราจีนบุรี
แลวตอไปยังลุมแมน้ําบางปะกงและเจาพระยา
๒๖

วินัย พงศศรีเพียร, ความยอกยอนของประวัติศาสตร (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ
ชําระประวัติศาสตรไทย, ๒๕๓๙), ๖-๙.

๑๙
เสนทางที่สี่เปนเสนทางติดตอไปกัมพูชา ผานชองตะโก (ในเขตอําเภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย) ถือเปนเสนทางที่นิยมใชเพราะเปนทางที่มีน้ําบริบูรณกวาที่อื่น สามารถเดินทางไดสะดวก
ตลอดทั้งป และยังมีชองเขาอื่นๆ อีก เชน ชองบานกรวด ชองบางระแนะ และชองอื่นๆ ตลอดเทือกเขา
พนมดงรัก๒๗
การปกครองหัวเมืองในสมัยอยุธยาตอนตนคงเปนไปอยางหลวมๆ หัวเมืองปกครอง
โดยเจาเมืองทองถิ่น และฐานะของเมืองไมไดถูกกําหนดตายตัว ขึ้นอยูกับการดําเนินนโยบายของ
พระมหากษัตริยแตละพระองค ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงจัดระบบบริหารราชการ
แผนดินและควบคุมกําลังพล กําหนดใหเมืองนครราชสีมามีฐานะเปนเมืองพระยามหานครหนึ่งใน ๘
เมืองที่ตองทําพิธีถือน้ําพิพัฒนสัตยาตอพระมหากษัตริยแหงอยุธยา ปรากฏชื่อในนาทหารหัวเมืองวา
“…ออกญากําแหงสงครามภักดีพิริยะภาหะ เมืองนครราชสีมา เมืองโทนา ๑๐,๐๐๐ ขึ้นประแดงจุลา
เทพซ า ย…”๒๘ ในสมั ย สมเด็ จ พระนเรศวร พระองค ท รงปฏิ รู ป การปกครองหั ว เมื อ งใหม ต าม
ความสําคัญดานยุทธศาสตรและกําลังของพลเมือง นครราชสีมามีฐานะเปนเมืองชัน้ โท ทําหนาทีเ่ ปน
เมืองหนาดานสําคัญทางชายแดนตะวันออกของอยุธยา ในสมัยสมเด็จพระนารายณ พระองคให
ความสําคัญกับเมืองนครราชสีมาโดยโปรดใหชางชาวตางประเทศสรางกําแพงเมืองที่มีปอมปราการ
อันมั่นคง เพื่อปองกันการโจมตีจากกัมพูชาซึ่งสวนใหญมาเพื่อกวาดตอนผูคนกลับไปกัมพูชา และสง
ขุนนางคนสนิทที่ไววางพระราชหฤทัยโดยให พระยายมราช (สังข) มาปกครอง การสงขุนนางใกลชิด
มาปกครองนอกจากจะเพื่อควบคุมกําลังคนซึ่งเปนรากฐานการปกครองที่สําคัญที่สุดแลว ยังเปนการ
ควบคุมผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจอีกดวย เพราะนครราชสีมาเปนเมืองศูนยกลางเก็บรวบรวม
สวยและสินคาโดยเฉพาะของปาสงใหเมืองหลวง๒๙
ประเด็ น ป ญ หาที่ ค วรได รั บ การศึ ก ษาอย า งจริ ง จั ง ในข อ สั น นิ ษ ฐานที่ ว า สมเด็ จ
พระนารายณโปรดใหยายเมืองจากเมืองโคราชเดิม มาตั้งอยูบริเวณเมืองนครราชสีมาปจจุบันและ

๒๗

ขจีรัตน ไอราวัณวัฒน, “ความสําคัญทางการเมืองของเมืองนครราชสีมา : บทบาท
ของเจาเมืองตระกูล ณ ราชสีมา ระหวาง พ.ศ. ๒๓๒๕–๒๓๘๘” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๒),
๑๕–๑๗.
๒๘
กรมศิลปากร, กฎหมายตราสามดวง (พระนคร : องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๒๑),
๑๗๕.
๒๙
เรื่องเดียวกัน, ๒๘, ๓๐–๓๐ และ ๓๓–๓๔.

๒๐
ใหชางชาวฝรั่งเศสสรางกําแพงเมืองนั้น ปรากฏในงานเขียนเรื่อง เที่ยวตามทางรถไฟ ของสมเด็จฯ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และนักประวัติศาสตรรุนหลังก็ยึดถือตอกันมา แตกลับไมปรากฏเรื่อง
การยายเมืองในเอกสารของชาวตางชาติที่เดินทางมาคาขายในสมัยสมเด็จพระนารายณ มีเพียง
บันทึกเรื่องการใหชางชาวฝรั่งเศสสรางกําแพงเมืองนครราชสีมาเทานั้น อีกทั้งไมมีหลักฐานทาง
โบราณคดีที่พบที่เมืองเกาชิ้นใดมีอายุในสมัยอยุธยา จึงมีเหตุอันสมควรเชื่อไดวา การยายเมืองนาจะ
เกิดขึ้นในสมัยพระบรมราชาธิราชที่ ๒ เมื่อครั้งพระองคเสด็จไปตีเขมร
บั น ทึ ก ของ ลา ลู แ บร ในสมั ย สมเด็ จ พระนารายณ ก็ ไ ม ไ ด ก ล า วถึ ง การย า ยเมื อ ง
นครราชสีมา บันทึกไวเพียงวา “ติดเสนพรมแดนกับประเทศพะโคนั้น เปนที่ตั้งของเมืองกาญจนบุรี
(Cambory) และติดกับพรมแดนทางดานเมืองลาว ก็มีเมือง โคราชเสมา (Corazema) ซึ่งลางคน
เรียกวา คริสีมา (Carissima)๓๐ เมืองทั้งสองนี้มีชื่อเสียงมากพอดู”๓๑
ในสมัยอยุธยาตอนปลาย การคากับตางประเทศเสื่อมโทรมลง อีกทั้งเกิดความวุนวาย
ภายในราชสํานัก เมื่อสมเด็จพระเพทราชาขึ้นครองราชย เจาเมืองนครราชสีมาไมยอมเขามาถือน้ํา
พิพัฒนสัตยา จึงถูกกลาวหาวาเปนกบฏและถูกปราบปรามในเวลาตอมา เจาเมืองนครราชสีมาหนี
ไปยังนครศรีธรรมราชและเสียชีวิตที่นั่น บทบาททางการเมืองและเศรษฐกิจของนครราชสีมาจึง
ลดลง ใน พ.ศ. ๒๒๓๕ เกิดกบฏบุญกวางซึ่งอางตัวเปนผูวิเศษ รวบรวมสมัครพรรคพวกเพียง ๒๘
คนก็สามารถยึดเมืองนครราชสีมาไดอยางงายดาย เจาเมืองนครราชสีมาไมสามารถปราบกบฏใน
ครั้งนี้ได ตองวางอุบายใหบุญกวางยกกําลังไปที่เมืองลพบุรี และอาศัยกําลังทหารจากอยุธยามาจึง
สามารถปราบไดสําเร็จ
สมัยธนบุรี
ในสมัยพระเจากรุงธนบุรี พระองคไดมุงขยายอํานาจไปทางตะวันออก ในตอนตนรัชกาล
ไดยกทัพไปปราบชุมนุมเจาพิมายลงแลวตั้งขุนชนะซึ่งเปนกรมการเมืองนครราชสีมาผูมีความดี
ความชอบในการจับกุมกรมหมื่นเทพพิพิธ หัวหนาชุมนุมเจาพิมายมาถวายพระเจากรุงธนบุรี
จากนั้นขยายอํานาจไปยังจําปาศักดิ์ หลวงพระบาง และทรงพยายามสถาปนาระบบเมืองลูกหลวง
ของสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตนขึ้นมาใหม เมืองนครราชสีมาจึงเปนฐานกําลังทางทหารและเปนหัว
เมืองสําคัญในการควบคุมเมืองตางๆ ทางดานตะวันออก
๓๐

วินัย พงศศรีเพียร ใหแก คริสีมา ในคําแปลเดิมเปน นครราชสีมา
๓๑
ลา ลูแบร, จดหมายเหตุ ลา ลูแบร ฉบับสมบูรณ, แปลโดย สันต ท. โกมลบุตร
(พระนคร : กาวหนา, ๒๕๑๐), ๒๔.

๒๑
สมัยรัตนโกสินทร
ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนนครราชสีมาปกครองโดยเจาเมืองของทองถิ่นที่ไดรับการ
แตงตั้งจากพระมหากษัตริย มีฐานะเปนตัวแทนของสวนกลางในการปกครองดูแลภูมิภาคอีสาน
และลาว สามารถสืบทอดอํานาจทางการเมืองตอไปยังลูกหลานได เกิดปญหาการสั่งสมอํานาจ
ทางการเมืองและเศรษฐกิจ จนทําใหเกิดปญหาสวยจากนครราชสีมาสงใหกรุงเทพไมครบตาม
จํานวน จนกระทั่งการสืบตําแหนงเจาเมืองนครราชสีมาตามสายตระกูลสิ้นสุดลง ในสมัยรัชกาลที่ ๓
จึ ง โปรดใหสง ขุน นางจากกรุ ง เทพเข า มาปกครองแทนเพื่อ แก ปญ หาที่เ กิดขึ้น แสดงใหเ ห็น ว า
นอกจากการทํ า หน า ที่ เ ป น ฐานกํ า ลั ง ทางทหารแล ว หน า ที่ สํ า คั ญ คื อ เป น เมื อ งรวบรวมส ว ย
โดยเฉพาะของปาซึ่งเปนสินคาออกที่สําคัญสงใหสวนกลางสืบมา
ในตนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไดมีเหตุการณสําคัญเกิดขึน้ ทีเ่ มือง
นครราชสีมา คือ เหตุการณที่เจาอนุวงศยกกองทัพเวียงจันทนเขามายึดเมืองนครราชสีมา ในป
๒๓๖๙ โดยที่ ก รมการเมื อ งนครราชสี ม าไม ทั น ได ต อ ต า น และเจ า อนุ ว งศ ไ ด เ ตรี ย มเมื อ ง
นครราชสีมาเปนที่ตั้งรับกองทัพกรุงเทพฯ และใหเพี้ยรามพิชัยเปนหัวหนาควบคุมกําลังทหารลาว
จํ า นวน ๒๐๐ เศษ ออกเดิ น ทางไปยั ง เมื อ งเวี ย งจั น ทน ท างทุ ง สั ม ฤทธิ์ มี พ ระยาพรหมภั ก ดี
ยกกระบัตรเมืองนครราชสีมาเปนผูดูแล โดยมีคุณหญิงโมถูกกวาดตอนมาดวย โดยตั้งคายอยูที่
แขวงเมืองพิมาย ฝายพระยาปลัดเมื่อทราบขาวจึงติดตามมาพรอมดวย พระยายกกระบัตร พระ
ณรงคสงคราม และกรมการ จึงรวมมือกันขับไลทหารลาวออกไปจากคายไดสําเร็จ ขณะเดียวกัน
เมื่อทางกรุงเทพฯ รับทราบเรื่องการกบฏของเจาอนุวงศ จึงโปรดเกลาใหพระยาราชสุภาวดีคุม
กําลัง ขึ้นไปปราบ เมื่อจัดการบ านเมืองเรียบรอยแลวพระยาราชสุภาวดีได กวาดตอนครั วชาว
เวี ย งจั น ทน พ ร อ มอุป ราชติ ส สะกลั บ กรุ ง เทพฯ พร อ มกับ อั ญ เชิ ญ พระบางมาประดิ ษ ฐานที่ วั ด
จักรวรรดิราชาวาส เมื่อปราบกบฏเจาอนุวงศเรียบรอยแลว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ สถาปนา
คุณหญิงโม เปนทาวสุรนารี๓๒
การเขามาของลัทธิจักรวรรดินิยมในตนพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ทําใหไทยตองปรับตัว
เพื่อใหรอดพนจากการคุกคามของตะวันตก พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงมีพระ

๓๒

คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว,
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดนครราชสีมา, ๖๐–๖๕.

๒๒
ราชปรารภใหเมืองนครราชสีมาเปนราชธานีแหงที่ ๒ เพราะทรงเห็นวากรุงเทพฯ ตั้งอยูในทางที่เรือ
รบอาจขึ้นมาถึงได แตตองลมเลิกไปเนื่องจากอัตคัตกันดารน้ํา และการคมนาคมไมสะดวก๓๓
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเกิดวิกฤตการณ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.
๒๔๓๖) ทําใหพระองคทรงปฏิรูปการปกครอง โปรดเกลาฯ ใหจัดระเบียบการปกครองหัวเมืองทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนมณฑลเทศาภิบาล มีขาหลวงเทศาภิบาลทําหนาที่ปกครองดูแล เพื่อ
จัดระเบียบการปกครองใหมั่นคงและปองกันการแทรกแซงของชาติตะวันตก ทรงมีพระบรมราช
โองการโปรดเกลาฯ ใหพระเจานองยาเธอกรมหมื่นสรรพสิทธิประสงคมาดํารงตําแหนงขาหลวง
ใหญเมืองนครราชสีมา ตั้งแตเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๓๔
ภายหลังพุทธศักราช ๒๔๓๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีพระบรม
ราชโองการใหยกฐานะกรมตางๆ ทั้ง ๑๒ กรมขึ้นเปนกระทรวง ตําแหนงเจากระทรวงนั้นมีฐานะ
เปนเสนาบดีเสมอกันหมด ครั้นถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ ก็ทรงแบงอํานาจหนาที่
กระทรวงตางๆ โดยเด็ดขาด ใหกระทรวงมหาดไทยปกครองดูแลหัวเมือง และโปรดฯ ใหรวมหัว
เมืองตางๆ เขาเปนมณฑลมีขาหลวงใหญเปนผูปกครองมณฑล สําหรับเมืองนครราชสีมารวมกับ
ชัยภูมิ บุรีรัมย เปนมณฑลนครราชสีมา ตั้งที่บัญชาการมณฑลที่เมืองนครราชสีมา ลักษณะการ
ปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลนี้ แบงการปกครองออกเปน มณฑล เมือง(จังหวัด) อําเภอ ตําบล
และหมูบาน ขึ้นกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อจัดแบงการปกครองมณฑลนครราชสีมาแลวเสร็จ
โปรดเกลาฯ ใหพระยาประสิทธิ์ศัลยการมาดํารงตําแหนง๓๔
นครราชสีมาเปนศูนยกลางการปกครอง และเปนฐานกําลังทางทหารทางภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕ มีการนําขาราชการทหารจากสวนกลางมาชวยเหลือ
กรมการเมืองในการรักษาความสงบ เรียกวา “กองทหารรักษาเมืองนครราชสีมา” มีโรงทหารอยู
นอกกําแพงเมืองทางทิศใตที่ตําบลหนองบัว ตอมาเกิดวิกฤตการณ ร.ศ. ๑๑๒ เปนผลใหอาณาเขต
ของไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจดกับดินแดนในปกครองของฝรั่งเศส จึงไดเพิ่มกําลังทหารที่
นครราชสีมาจากกองรอย เปนกองพัน และเพิ่มเติมกําลังทหารมาและทหารปนใหญ มีพันโทหลวง
ศรยุทธโยธาหาร (กุดั่น เปรมรัตน) เปนผูบังคับบัญชา ตอมา พ.ศ. ๒๔๓๘ ไดจัดตั้งเปนกรมทหาร
ราบที่ ๕ มีกําลัง ๘ กองรอย มีพันตรีหมอมเจาศรีใสเฉลิมศักดิ์ หัสดินทร ณ อยุธยา เปนผูบังคับ

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, รวมเรื่องเมืองนครราชสีมา, ๕.
๓๔
คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว,
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดนครราชสีมา, ๖๕–๖๗.
๓๓

๒๓
การกรม พ.ศ. ๒๔๔๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเจาเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ พระราชทานธงชัยเฉลิมพลใหกรมทหารราบที่ ๕ ตอมาจัดตั้งเปน “กองทหารนครราชสีมา”
ใน พ.ศ. ๒๔๔๕ ประกอบดวย กรมทหารราบที่ ๕, กรมทหารราบที่ ๑๓ จัดเพิม่ เติม กรมทหารปนใหญ
ที่ ๓, กรมทหารมาที่ ๓ และกําลังทหารราบ ๑ กองรอย ตอมาเปลี่ยนเปน กองพลที่ ๕ ในป ๒๔๔๖
ยายคายทหารไปตั้งอยูบริเวณคายสุรนารีปจจุบัน มีพันโทหมอมเจาบวรเดช เปนผูบัญชาการกอง
พล๓๕
ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. ๒๔๗๕ พระองคเจาบวรเดช ไดนํากําลัง
ทหารจากนครราชสีมาเขากรุงเทพฯ เพื่อยึดอํานาจจากรัฐบาลของคณะราษฎร เมื่อวันที่ ๑๑
ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ แตกระทําการไมสําเร็จ สามารถปราบปรามลงไดกอนที่เขาถึงในพระนคร
พระองคเจาบวรเดช เสด็จลี้ภัยออกนอกประเทศโดยทางเครื่องบิน โดยมีพันตรีหลวงเวหนเหินเห็จ
(พล วงศสกุล) ผูบังคับกองบินนอยโคราชเปนนักบิน พันโทหลวงพิบูลสงครามผูบังคับกองผสม
ปราบกบฏไดสงกําลังทหารในบังคับของพันโทพระเริงรุกปจจามิตร (ทอง รักสงบ) เขายึดจังหวัด
นครราชสีมา บุรีรัมย และอุบลราชธานีไว เมื่อปราบกบฏเรียบรอยแลว จึงไดจัดงานสมโภชเมือง
นครราชสีมา จัดขบวนทหารแหเลียบเมืองเพื่อแสดงแสนยานุภาพ และมีการจัดงานศพใหกับทหาร
คณะกูบานเมืองที่เสียชีวิต ภายหลังกบฏบวรเดช เมืองนครราชสีมาไดรับการเสียดสีประนามจาก
ทหาร และลูกเสือบางคนที่คณะราษฎรสงมาควบคุมดูแลวาเปนกบฏ ทําใหหลวงศรีโยธา (สี จูฑะพล)
นายทหารประจํากรมสัสดีประจําเมืองนครราชสีมา ไดคนควาเรื่องคุณหญิงโมตอพันเอกพระเริงรุก
ปจจามิตร ผูบังคับการมณฑลทหารบกที่ ๓ และเสนอตอพระยากําธรพายัพทิศ (ดิศ อินทรโสฬส)
ขาหลวงประจําจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งเสนอใหสรางอนุสาวรียทาวสุรนารี บรรจุอัฐิคุณหญิงโม
แทนกูบรรจุอัฐิเดิมในบริเวณวัดพระนารายณมหาราช สรางเสร็จสมบูรณ พ.ศ. ๒๔๗๗๓๖
การสรางอนุสาวรียท าวสุรนารีมีนัยทางการเมืองแฝงอยู ในเบื้องตนหลังจากเกิด
เหตุการณที่ชาวนครราชสีมาถูกกลาวหาวาเปนพวกกอการกบฏเชนเดียวกับพระองคเจาบวรเดช
ทําใหเกิดความพยายามของทองถิ่นที่จะสรางอนุสาวรียทาวสุรนารี เพื่อเชิดชูวีรกรรมของชาว

๓๕

กองทัพภาคที่ ๒, กําเนิดกองทหารเมืองนครราชสีมา [Online], accessed 25
December 2002. Available from http://www.army2.rta.mi.th
๓๖
คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว,
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดนครราชสีมา, ๗๕.

๒๔
โคราชซึ่งทําคุณประโยชนใหแกกรุงเทพฯ สอดคลองกับผลประโยชนทางการเมืองของรัฐบาล
คณะราษฎร ที่ตองการเชิดชูวีรกรรมของสามัญชน๓๗
ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ญี่ปุนไดกอสงคราม
มหาเอเชียบูรพา รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดลงนามในสัญญาใหกองทัพญี่ปุนผานไทย
สวนนายปรีดี พนมยงค กับพวกไดจัดตั้งเสรีไทยเพื่อตอตานญี่ปุนในประเทศไทย รวมกับ ม.ร.ว.
เสนีย ปราโมช เอกอัคราชทูตไทยประจําสหรัฐอเมริกา และเสรีไทยในอังกฤษ นําโดย หมอมเจาศุภ
สวัสดิ์วงศสนิท สวัสดิวัฒน โดยเสรีไทยจากสหรัฐอเมริกาปฏิบัติการใน ๑๔ จังหวัด ไดแก อางทอง
อยุธยา อุทัยธานี เพชรบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สุโขทัย ชัยภูมิ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี
ชุมพร แพร เชียงราย สวนเสรีไทยจากอังกฤษปฏิบัติการใน ๑๔ จังหวัด ไดแก ประจวบคีรีขันธ
ระนอง สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ตาก ลําปาง ขอนแกน มหาสารคาม หนองคาย นครพนม
สกลนคร เลย อุบลราชธานี และนครราชสีมา ตอมาจอมพล ป. พิบูลสงครามลาออกจากตําแหนง
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๗ และมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหนาย
ปรีดี พนมยงค เปนผูสําเร็จราชการแผนดินเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ จากนั้นนายปรีดี ได
ลงนามประกาศแตงตั้งใหนายควง อภัยวงศ เปนนายกรัฐมนตรี
เมื่อญี่ ปุน พ า ยแพสงคราม นายควง อภัย วงศ นายกรั ฐ มนตรี จึง ประกาศสถานะ
สงครามเปนโมฆะ และไดรับการรับรองจากสหรัฐอเมริกา ตอมานายควง อภัยวงศ ลาออกจาก
เสนีย ปราโมช เปน
ตํา แหน ง ใหน ายทวี บุณยเกตุ ดํา รงตํ า แหนง แทน เพื่อรอรับ ม.ร.ว.
นายกรัฐมนตรี และมีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีตอมาหลายทาน ไดแก นายปรีดี พนมยงค
พลตรี ห ลวงธํ า รงนาวาสวั ส ดิ์ ถู ก จอมพลผิ น ชุ ณ หะวั ณ กั บ พลโทกาจ กาจสงคราม ทํ า การ
รัฐประหาร นายควง อภัยวงศไดเปนนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง และถูกรัฐประหาร โดยจอมพลผิน ชุณ
หะวัณอีก สุดทายจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง และถูก
รัฐประหารโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ ในชวงเวลานี้ไดมีการกอสรางถนน
มิตรภาพ ซึ่งเปนทางหลวงแผนดินสายสระบุรี-นครราชสีมา เปนถนนชั้นหนึ่งในประเทศไทย โดย
บริษัทเรมินด คอนสตรักชั่น คอรปอเรชั่น เปนผูรับเหมา สรางแลวเสร็จ พ.ศ. ๒๕๐๑ ทําใหการ
คมนาคมจากภาคกลางสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น๓๘

๓๗

สายพิน แกวงามประเสริฐ. การเมืองในอนุสาวรียทาวสุรนารี (กรุงเทพฯ : มติชน,
๒๕๓๘), ๘๒–๙๐.
๓๘
เรื่องเดียวกัน, ๗๖–๗๗.

๒๕
ในพุทธศักราช ๒๕๐๐ นครราชสีมาแบงการปกครองออกเปน ๑๓ อําเภอ ๑ กิ่งอําเภอ
ไดแก อําเภอเมือง ครบุรี ดานขุนทด โชคชัย โนนไทย จักราช บัวใหญ คง โนนสูง สีคิ้ว ปกธงไชย
พิมาย และกิ่งอําเภอชุมพวง๓๙
สภาพเศรษฐกิจของเมืองนครราชสีมากอน พ.ศ. ๒๕๐๐
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของนครราชสีมามีปาที่อุดมสมบูรณ ผลิตผลจากปาเปน
สินคาที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจอยางมาก ในชวงที่การคาของอยุธยาเจริญรุงเรืองในสมัยสมเด็จ
พระนารายณ ของปาจากนครราชสีมาจึงเปนสินคาสําคัญที่สงใหกับอยุธยาในรูปของสวยและเปน
สินคาโดยตรง คําใหการขุนหลวงวัดประดูทรงธรรม ไดบรรยายถึงสภาพการคาขายที่บริเวณบาน
ศาลาเกวียนที่กองเกวียนจากนครราชสีมาตั้งขบวนคาขายสินคาไววา
…อนึ่งที่บานศาลาเกวียนนั้นมีศาลาใหญหาหองสองหลังสําหรับเกวียนเมืองนครราชสีหมาและ
เมืองพระตะบองมาจอดที่ศาลานั้น ในระดูเดือนสามเดือนสี่ ตางและเกวียนเมืองนครราชสีหมา
บันทุกสินคาตางๆ คือน้ํารักขี้ผึ้งปกนก ผาตรางผาสายบัวสี่คืบนาเกบทอง แลผาตาบัวปอก
ตาเลดงา แลหนังเนื้อ เอนเนื้อ เนื้อแผน ครั่ง ไหม กํายาน ดีบุก หนองาของปาตางๆ เกวียนเมือง
พระตะบอง พวกเขมรบันทุกลูกเรวกระวานไหมกํายาน ครั่งดิบุกหนองาแลผาปูม แพรญวนทอง
พรายพลอยแดงแลสินคาตางๆ ตามอยางเมืองเขมร พวกโคราชแลพวกเขมรเอาสินคามาขายที่
ศาลาเกวียน ถามามากศาลาไมพออยูตองปลูกกระทอมอยูตามแถบนั้น…๔๐

ขอความขางตนแสดงใหเห็นสภาพการคาของกองเกวียนจากนครราชสีมาและเขมรที่
บรรทุกสินคามาขายที่อยุธยาเปนจํานวนมาก สินคาบางรายการไมใชสินคาจากนครราชสีมาโดยตรง
เชน ดีบุก ที่พบทางตอนเหนือบริเวณจังหวัดสกลนคร และลาว สินคาของปาและผลิตผลจากปา
จํานวนมากรวบรวมมาจากเมืองตางๆ ทางตอนในของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แสดงใหเห็นวา
นครราชสีมาเปนศูนยกลางรวบรวมสินคาที่สําคัญสงใหกับสวนกลาง
๓๙

ผูวาราชการจังหวัดและคณะกรรมการจังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา
(พระนคร : คณะกรรมการประชาสัมพันธและพิมพเอกสารการจัดงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ.
๒๕๐๐, ๒๕๐๐), ๑.
๔๐
คณะกรรมการชําระประวัติศาสตรไทย, คําใหการขุนหลวงวัดประดูทรงธรรม
เอกสารจากหอหลวง, ๔-๕.

๒๖
ภายหลังการทําสนธิสัญญาบาวริ่ง พ.ศ. ๒๓๙๘ สภาพเศรษฐกิจของสยามถูกผูกติดกับ
ระบบเศรษฐกิจของโลกตะวันตก สยามไดกลายเปนประเทศที่ระบบเศรษฐกิจขึ้นอยูกับการผลิต
สินคาออกเพียงไมกี่ประเภท คือ ขาว ไมสัก ดีบุก และยางพารา๔๑ สินคาขาวเปนสินคาออกที่มีความ
ตองการสูง เกษตรกรในบริเวณที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยาไดรับการสงเสริมใหปลูกขาวเพื่อขาย แต
กลับไมมีผลกระทบตอการผลิตขาวของนครราชสีมา เนื่องจากการคมนาคมที่ไมสะดวกเปนอุปสรรค
ที่สําคัญตอการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ นครราชสีมาจึงยังคงทําหนาที่รวบรวมสวยและสินคา
ตางๆ สงใหกับกรุงเทพฯ สังฆราช ปาลเลกัวซ ไดบันทึกถึงนครราชสีมาไววา “…มีเหมืองแรทองแดง
หลายแหง เมื่อเร็วๆ นี้มีโรงหีบออยไปตั้ง ๔-๕ โรง รัฐนี้มีโภคผลคือ งาชาง หนังสัตว เขาสัตว ผล
กระวาน ไมเต็ง อบเชย ฯลฯ…”๔๒
สิ น ค า ที่ นครราชสี มาส ง ให ก รุ ง เทพฯ ยั งคงเป น สิ น ค า แบบเดี ย วกั บที่ เคยส ง ให กั บ
ราชอาณาจักรอยุธยา แสดงใหเห็นวาในชวงแรกๆ ของการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจของสยาม
นครราชสีมายังไมไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนั้น แมในชวงตนรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว การขยายตัวของการคาดึงดูดใหพอคาชาวจีนเดินทางไปยังทีต่ า งๆ เพือ่ หา
สินคามาสงใหตลาดที่กรุงเทพฯ แตการเดินทางที่ไมสะดวกยังคงเปนอุปสรรคสําคัญ
เฮอรเบิรท วาริงตัน สมิธ อดีตเจากรมเหมืองแรของประเทศสยาม ไดทําการสํารวจแหลง
แรในสยามระหวาง พ.ศ. ๒๔๓๔–๒๔๓๙ (ค.ศ. ๑๘๙๑–๑๘๙๖) บันทึกถึงสภาพความเปนอยูของคน
ในนครราชสีมากอนที่จะมีการเปดเสนทางรถไฟ วายังสามารถพบเห็นการแลกเปลี่ยนเครื่องอุปโภค
บริโภคกันไดโดยทั่วไป กลาวคือ
…การที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกดวยแนวตะเข็บของเทือกเขาดงพระยาเย็น ทําใหการ
แลกเปลี่ยนสินคาซึ่งกันและกันไมไดเปนเรื่องผิดปกติตามที่พวกเขาเขาใจ ทั้งขาวและเกลือ
วัวควาย ไมเนื้อแข็ง ไหม เครื่องเทศจากปา เครื่องแกง กระวาน ยาสูบ หนังสัตวและเขาสัตว
สิ่งตางๆ เหลานี้ลวนเปนขาวของที่พวกเขาใชแลกเปลี่ยนระหวางกัน หรือขายใหพอคาชาว

๔๑

คารล ซี ซิมเมอรแมน, การสํารวจเศรษฐกิจในชนบทแหงสยาม, แปลโดย ซิม
วีระไวทยะ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๒๕), ๓.
๔๒
ปาลเลกัวซ, ฌัง-ปปติสต, เลาเรื่องกรุงสยาม, ๒๘-๒๙.

๒๗
จีนไมกี่คนที่กลาจะเสี่ยงภัยเดินทางบุกปาฝาดงอยางยากเย็นหรือไมก็กองคาราวานที่ลุยฝา
แนวตะเข็บปาเขามา๔๓

แสดงใหเห็นวาสภาพเศรษฐกิจของนครราชสีมาในชวงกอนมีทางรถไฟยังคงเปนแบบ
ดั้งเดิม ยังไมนิยมใชเงินตรามากนัก อยางไรก็ตามเศรษฐกิจแบบการคาไดเกิดขึ้นแลวในเขตเมือง
ของนครราชสีมา ผาทอถือเปนสินคาหลักของนครราชสีมาตั้งแตสมัยอยุธยา ตอมาในสมัย รัชกาล
ที่ ๕ การทอผาจึงกลายเปนอุตสาหกรรมของนครราชสีมา ดังมีบันทึกไววา
…อุตสาหกรรมที่สําคัญในเมืองโคราช คือการทอผานุง เปนการทอดวยไหมสลับสีงดงาม
แปลกตา สวนมากผาที่ทอจะนิยมใชโทนสีเขียว ชมพู หรือสีอื่นๆ โดยปกติวิธีเดียวที่จะซื้อได
คือบอกใหพวกเขารูวาอยากจะดูผา จากนั้นผูหญิงชาวบานจะเขามารุมลอมทีละคนสองคน
พรอมดวยผาทอหลากหลายมาใหเลือก คุณอาจจะเดินไปเลือกผาเองตามรานไดทุกเมื่อ…๔๔

กลาวไดวาเสนทางรถไฟจากกรุงเทพฯ - นครราชสีมา กระตุนใหเกิดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิ จ โดยดู จ ากรายการสิ น ค า ที่ ส ง ไปขายยั ง กรุ ง เทพฯ ได แ ก ข า วเปลื อ ก สุ ก ร ยาง ส ม
มะขามปอม สมอ นุน มะขามฝก มะเกลือ สม ออย เนื้อโค ไมเสาเรือน ไมไถ ไมเครื่องเกวียน
ไมแดง ไมทอน ศิลา โค มา เปด ไก ปลายาง ปลากรอบ ที่บรรทุกเกวียนมาจากพระตะบอง เปนตน
และสินคาที่สงมาจากกรุงเทพฯ ก็เปนที่นิยมมากโดยเฉพาะน้ําแข็ง๔๕ และยังมีผลทําใหพฤติกรรม
การบริโภคของคนนครราชสีมาเปลี่ยนไป จากเดิมเคยบริโภคสินคาในภูมิภาค ก็นิยมสินคาที่มา
จากกรุงเทพฯ เชน “…คนโคราชกินเกลือทะเล แตคนบานนอกยังกินเกลือสินเธาว แตกอนใชยา
เพชบูรณแลหนองคาย เดี๋ยวนี้ใชยาเกาะกราง หมากพลู ปูนแดง ยาจืด มาแตกรุงเทพฯ แตกอนใช
ปลาราพิมาย เดี๋ยวนี้ใชปลารากรุงเกา…”๔๖ เปนตน
๔๓

สมิธ, เฮอรเบิรท วาริงตัน, หาปในสยามเลม ๑, แปลโดย เสาวลักษณ กีชานนท
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๔), ๒๕๒.
๔๔
เรื่องเดียวกัน, ๒๕๕.
๔๕
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เสด็จไปตรวจมณฑลนครราชสีมา และ
มณฑลอุดรอีสาน ร.ศ. ๑๒๕ พ.ศ. ๒๔๔๙ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
และหมอมเจาจงจิตรถนอม ดิศกุลพระธิดา, ๒๕๓๘) ๔.
๔๖
เรื่องเดียวกัน.

๒๘
การคมนาคมจากนครราชสีมาไปยังพื้นที่อื่นภายในภูมิภาคตองอาศัยรถยนตบรรทุก
และเกวียน โดยมีบันทึกกลาวถึงการคมนาคมจากพื้นที่อื่นมายังตลาดศูนยกลางการคาขายที่
นครราชสีมาไวดังนี้
…ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมืองของจังหวัดตางๆ ตั้งอยูหางไกลจากตลาดศูนยกลางการ
คาขาย (นครราชสีมา) การเดินทางจากนครราชสีมาไปขอนแกนโดยรถยนตรบรรทุกใน
ระหวางฤดูแลงตองใชเวลา ๒ วัน ถาใชเกวียนจะตองเสียเวลาอยางนอย ๑๐ วัน ระยะทาง
รถไฟจากจั ง หวั ด นครราชสี ม าถึ ง ขอนแก น ยาวประมาณ ๑๘๔ กิ โ ลเมตร …การค า ขาย
ระหวางนครราชสีมากับจังหวัดอื่นๆ มีฉะเพาะในฤดูแลงเทานั้น สินคาหลายอยาง เชน ไมขีด
ไฟ สินคาผาและน้ํามันกาสเปนตน สงไปจากนครราชสีมาโดยรถยนตรบรรทุก เพื่อจําหนาย
ในจังหวัดตางๆ ตอไป ในเวลาขากลับรถยนตรบรรทุกเหลานี้บรรทุกสุกรจากจังหวัดตางๆ มา
สงที่นครราชสีมา เพื่อสงมาขายในตลาดกรุงเทพฯ โดยทางรถไฟ สวนสินคาอื่นๆ มาขายใน
ภาคกลางใชวิธีตอน ตั้งแตนิยมใชรถยนตรบรรทุกสินคา จํานวนเกวียนซึ่งราษฎรใชขนสง
สินคาจากจังหวัดหนึ่งไปยังจังหวัดหนึ่งในครั้งกอนนี้ ไดลดนอยลงเปนลําดับ๔๗

เนื่องจากการคาในนครราชสีมาคึกคักขึ้น สงผลใหเกิดการกอสรางอาคารกออิฐถือปูน
เพิ่มมากขึ้น ราคาที่ดินแพงขึ้นกวาเดิม จํานวนประชากรในนครราชสีมาเพิ่มขึ้น โดยกอนที่จะมี
เสนทางรถไฟ จํานวนพลเมืองที่อาศัยอยูในเขตเมืองนครราชสีมา มีเพียง ๕,๐๐๐ คน๔๘ หลังจาก
เปดใชเสนทางรถไฟเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๓ จํานวนประชากรของนครราชสีมาเพิ่มขึ้น
ดังนี้ ใน พ.ศ. ๒๔๘๖ เพิ่มขึ้นเปน ๑๙,๐๐๐ คน พ.ศ. ๒๔๙๐ มีประชากร ๒๓,๐๐๐ คน พ.ศ.
๒๔๙๕ มีประชากร ๓๙,๐๐๐ คน และใน พ.ศ. ๒๕๐๐ มีประชากรประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน๔๙ สวน
หนึ่งเกิดจากการอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานของพอคาชาวจีน จากการสํามะโนประชากร พ.ศ. ๒๔๔๗
(ค.ศ. ๑๙๐๔) มีจํานวนชาวจีนในนครราชสีมา ๒,๔๓๑ คน๕๐ การเขามาของชาวจีนในดินแดนที่
๔๗

คารล ซี ซิมเมอรแมน, การสํารวจเศรษฐกิจในชนบทแหงสยาม, ๙๑.
๔๘
สมิธ, เฮอรเบิรท วาริงตัน, หาปในสยามเลม๑, ๒๕๒.
๔๙
สํานักผังเมือง, ผังเมืองนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๓๖ (กรุงเทพฯ : สํานักผังเมือง,
๒๕๑๗), ๕๐.
๕๐
วิลเลียม จี สกินเนอร, สังคมจีนในประเทศไทย : ประวัติศาสตรเชิงวิเคราะห, แปล
โดย พรรณี ฉัตรพลรักษ และคนอื่นๆ, ชาญวิทย เกษตรศิริ, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิ
โครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๒๕), ๗๓.

๒๙
ราบสู ง ทํ า ให เ ศรษฐกิ จ เปลี่ ย นไปจากการผลิ ต แบบยั ง ชี พ เป น การผลิ ต เพื่ อ การค า ส ง ผลให
นครราชสีมาเปนศูนยกลางการคาขายและการขนสงสินคาระหวางกรุงเทพฯ กับหัวเมืองทางภาค
อีสาน “…บรรดาสินคาที่มาแตหัวเมืองทางตะวันออก และสินคาที่สงไปกรุงเทพฯ อาศัยเมือง
นครราชสีมาเปนตลาดที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคา เมืองนครราชสีมาจึงเปนที่สําคัญในการคาขาย
ดวยอีกอยางหนึ่ง…”๕๑ ชาวจีนเหลานี้ทําหนาที่เปนพอคาคนกลางรับซื้อขาวเปลือก และผลิตผล
อื่นๆ ที่ตลาดตองการ ใหเงินเชื่อและสินคาลวงหนา ใหเงินกู เก็บภาษี ขายสินคาที่สั่งเขามา และ
ขนสงสินคาทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ๕๒ โดยมักจะเก็บดอกเบี้ยราคาแพง ทําใหเกษตรกรไดรับ
ความเดือดรอนจากการเปนลูกหนี้พอคาชาวจีน
ในสมั ย จอมพล ป. พิบูล สงคราม บทบาททางเศรษฐกิจ ของชาวจี น ถูก จํา กั ด โดย
นโยบายชาตินิยมของรัฐบาล การประกาศพระราชกฤษฎีกาในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๔
ใหจังหวัดลพบุรี ปราจีนบุรี และอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เปนเขตหวงหามทางยุทธศาสตร หาม
ชาวตางดาวเขาหลังจากการประกาศ และผูซึ่งอาศัยอยูกอนแลวในบริเวณเหลานี้จะตองออกไป
ภายใน ๙๐ วัน และพระราชบัญญัติใหอํานาจรับรองพระราชกฤษฎีกาวาดวยเขตหวงหามของชาว
ตางดาว ประกาศใหอีก ๓ อําเภอ คือ เทศบาลเมืองนครราชสีมา อุบลราชธานี และอําเภอวารินชํา
ราบ เปนเขตหวงหาม ชาวตางดาวทั้งหมดตองอพยพจากเขตเหลานี้ภายในวันที่ ๑๗ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๔๘๔๕๓ สงผลใหชาวจีนที่อยูในเขตเทศบาลนครราชสีมาตองอพยพออกไปอยูบริเวณ
อําเภอรอบนอก เชน อําเภอครบุรี บัวใหญ สีคิ้ว ปากชอง เปนตน จนกระทั่งสิ้นสมัยรัฐบาลจอม
พล ป. พิบูลสงคราม รัฐบาลของนายควง อภัยวงศ จึงประกาศพระราชกฤษฎีกาเปดเขตหวงหาม
ทั้งหมดใหแกชาวตางชาติอีกครั้งใน พ.ศ. ๒๔๘๗ ชาวจีนจึงสามารถกลับมาดําเนินบทบาททาง
เศรษฐกิจไดอยางเต็มที่อีกครั้งหนึ่ง
กลาวไดวาชาวจีนมีบทบาทสําคัญในการเปนตัวกลางในการซื้อขาย กระตุนใหเกิด
การผลิตเพื่อคาขึ้น เพราะชาวจีนเหลานี้มีความขยันขันแข็ง ไมยอทอตออุปสรรคแมวาหนทาง
การคาทั้งภายในนครราชสีมาและพื้นที่ที่หางไกลออกไปในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะลําบาก
ทุรกันดารเพียงใดก็ตาม จนกระทั่งมีทางรถไฟมาถึงนครราชสีมาทําใหการคมนาคมสะดวก ถือเปน
ชองทางใหชาวจีนจากที่ตางๆ ทั้งจากกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ อพยพเขามาทํามาหากินใน

๕๑

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, รวมเรื่องเมืองนครราชสีมา, ๕.
๕๒
วิลเลียม จี สกินเนอร, สังคมจีนในประเทศไทย : ประวัติศาสตรเชิงวิเคราะห, ๑๐๙.
๕๓
เรื่องเดียวกัน, ๒๗๕.

๓๐
นครราชสีมามากขึ้น แตพวกเขาจะอาศัยอยูบริเวณในเมืองใกลสถานีรถไฟ เพราะสะดวกในการทํา
การคา ดังนั้นจึงกลาวไดวาถึงแมจะมีชาวจีนหลั่งไหลเขามาในนครราชสีมา แตก็กระจุกตัวอยูใน
เขตเมือง สวนในชนบทนั้นยังคงมีวิถีชีวิตแบบเดิมอยู ดังนั้นสภาพเศรษฐกิจของนครราชสีมา
ในชวงกอน พ.ศ. ๒๕๐๐ จึงเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจแบบยังชีพเปนเศรษฐกิจแบบเพื่อการคา
อยางชาๆ และเกิดขึ้นในเขตเมืองมากกวาชนบท ผูคนที่อาศัยอยูตางอําเภอยังคงมีวิถีชีวิตแบบเดิม
ทําการผลิตแบบเดิม พึ่งพาสินคาจากชาวจีนที่เดินทางเขาไปขายในหมูบานแตเพียงสินคาจําเปนที่
ไมสามารถผลิตไดเองเทานั้น

บทที่ ๓
ปจจัยทีส่ งผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมามีพื้นฐานทางเศรษฐกิจขึ้นอยูกับการเกษตรแบบพึ่งตนเองเปน
หลัก ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม แตละครัวเรือนจะทําการผลิตหลายอยางเพื่อ
ตอบสนองความตองการในชีวิตประจําวัน เชน ปลูกฝาย ปลูกหมอน เลี้ยงไหมเพื่อใชทอผา ปลูก
ขาว และพืชผักสวนครัวเพื่อใชบริโภค เปนตน อันเปนวิถีชีวิตของคนไทยโดยทั่วไปในสมัยกอน
วิถีชีวิตของคนนครราชสีมาเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเมื่อการคมนาคมกับสวนกลางสะดวกขึ้น ใน พ.ศ.
๒๔๔๓ มีทางรถไฟมาถึงนครราชสีมา สงผลใหมีพอคาจากกรุงเทพฯ โดยเฉพาะพอคาชาวจีนเขา
มาคาขายมากขึ้น นครราชสีมาจึงกลายเปนศูนยกลางการคาขายและการขนสงสินคาระหวาง
กรุงเทพฯ กับหัวเมืองทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สินคาที่สงไปกับรถไฟสวนใหญเปนสินคาทาง
การเกษตรที่ผลิตไดในแตละทองถิ่น มีพอคาคนกลางเปนคนรวบรวมสงขายยังตลาดในกรุงเทพฯ
สวนสินคาที่นําเขามาขายเปนสินคาที่ไมสามารถผลิตไดในทองถิ่น ไดแก น้ํามันกาด น้ําแข็ง หมาก
พลู ปูนแดง ยาจืด เสื้อผา ไมขีดไฟ เกลือทะเล ผาลไถนา และของใชอื่นๆ เปนตน ศูนยกลางการคา
ขายและการขนสงสินคาของเมืองนครราชสีมาจะอยูใกลกับสถานีรถไฟบริเวณถนนโพธิ์กลาง
(หนาอนุสาวรียทาวสุรนารีในปจจุบัน) ถนนชุมพล และถนนจอมพล ซึ่งเปนยานที่อยูอาศัยของคน
จีนที่มาทําการคาขายในนครราชสีมา สวนใหญทําการคาเกี่ยวกับอาหาร เครื่องนุงหม อุปกรณ
กอสราง และยารักษาโรค อยางไรก็ตามแมวาเสนทางรถไฟจะชวยอํานวยความสะดวกในการ
คมนาคมและขนสงสินคา แตก็ไมไดสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการผลิตมากนัก เกษตรกร
ยังคงทําการเพาะปลูกและผลิตสินคาแบบเดิม เพียงแตเพิ่มปริมาณเพื่อตอบสนองความตองการ
ของพอคาคนกลางที่มารับซื้อสินคาเทานั้น
เศรษฐกิจของนครราชสีมาเริ่มเปลี่ยนจากเกษตรกรรมแบบพึ่งตนเองมาเปนการผลิต
สินคาหลักทางการเกษตรภายหลังการสรางถนนมิตรภาพมาถึงนครราชสีมา การคมนาคมทาง
ถนนนับวาสะดวกกวาทางรถไฟเปนอันมาก ทําใหเกิดการกระจายผลผลิตและขยายพื้นที่ทาง
การเกษตร ประกอบกับไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต โดยสงเสริมให

๓๑

๓๒
เกษตรกรเพาะปลูกพืชพันธุใหมๆ ไมตองอาศัยขาวแตเพียงอยางเดียว๑ สงผลใหเกษตรกรหันมา
ปลู ก พื ช หลัก เพื่ อตอบสนองความตองการของตลาด พืชผลที่ สํา คัญไดแก ขา ว มัน สํา ปะหลัง
ขาวโพด ปอ ถั่วและฝาย๒ นอกจากเกษตรกรรมแลว พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมยังเปนกิจการ
สําคัญในทางเศรษฐกิจของนครราชสีมา เนื่องจากมีศักยภาพในดานการตลาดสูงกวาจังหวัด
อื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีที่ตั้งเปนประตูสูภูมิภาคและตั้งอยูในแหลงที่จะนําผลผลิตไป
ขายยังชุมชนทั่วประเทศไดโดยสะดวก๓ ผลิตผลทางการเกษตรที่ผลิตไดเปนทั้งสินคาหลักของ
นครราชสีมาที่สงไปขายโดยตรง และเปนวัตถุดิบสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตร อุตสาหกรรมที่สําคัญของนครราชสีมา ไดแก โรงงานทอกระสอบ โรงงานสาวปอ โรงงาน
มันสําปะหลัง โรงงานสิ่งกอสราง โรงงานสรางและประกอบตัวถังรถยนต เปนตน๔
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของนครราชสีมาภายหลังป ๒๕๐๐ เกิดจากการมี
รากฐานทางเศรษฐกิจที่พรอมรองรับการผลิตในสาขาตางๆ กลาวคือมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ได แ ก การคมนาคม การชลประทาน และการไฟฟ า อั น เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ใ ช ใ นการผลิ ต
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเหลานี้เกิดขึ้นจากปจจัยหลายอยาง กลาวคือ การสนับสนุนของรัฐบาล
ตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยมในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม
มาเปนนโยบายเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ประกอบกับการ
เขามามีอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในการทําสงครามเพื่อตอตานการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต
โดยไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากสหรัฐอเมริกา เงินงบประมาณสวนใหญใชในการ
ปรั บ ปรุ ง การคมนาคม ตามโครงการให ค วามช ว ยเหลื อ ทางเศรษฐกิ จ และการทหารของ
สหรั ฐ อเมริ ก า การพิ จ ารณาถึ ง เหตุ ก ารณ ที่ ทํ า ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ ของ
นครราชสีมา จะพิจารณาจากปจจัยดังตอไปนี้

๑

บุญชนะ อัตถากร, “งานเกี่ยวกับพัฒนาการที่สําคัญในสมัย ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต ป ๒๕๐๒–๒๕๐๖,” ใน ประวัติและผลงานของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต, อนุสรณงาน
พระราชทานเพลิงศพ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต มีนาคม ๒๕๐๒, ๘๐.
๒
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, การศึกษาเพื่อ
การวางแผนพัฒนาสมบูรณแบบจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ม.ป.ป.), ๘.
๓
เรื่องเดียวกัน, ๔๗.
๔
เรื่องเดียวกัน.

๓๓
ความสําคัญของนครราชสีมาในยุคสงครามอินโดจีน
นครราชสีมามีสภาพภูมิศาสตรเปนเมืองยุทธศาสตรที่สําคัญของเมืองหลวงในการ
ขยายอํานาจไปยังภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแตอดีต หลังสงครามโลกครั้งที่สองนครราชสีมา
ถูกใชประโยชนในฐานะเมืองยุทธศาสตรในสงครามอินโดจีน เปนที่ตั้งฐานทัพของสหรัฐอเมริกา
เพื่อตอตานการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เนื่องจากประเทศไทยมี
พรมแดนติดตอกับประเทศลาว จึงทําใหสหรัฐอเมริกาเกรงวาหากลัทธิคอมมิวนิสตแพรเขามายัง
ประเทศลาวจะทําใหไทยซึ่งมีพรมแดนติดกันกลายเปนคอมมิวนิสตไปดวย ดังนั้นประเทศไทยและ
สหรัฐอเมริกาจึงมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดในฐานะประเทศพันธมิตรในการตอตานลัทธิ
คอมมิวนิสต การขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสตในจีน เวียดนามและลาว ทําใหประเทศไทยเปน
ประเทศหนาดานในดินแดนที่ถูกคุกคามและแทรกซึมจากแนวรวมของระบอบการปกครองแบบ
คอมมิวนิสต
การขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเริ่มขึ้นนับตั้งแต
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในจีน พ.ศ.
๒๔๙๒ เมื่อเหมาเจอตงสามารถนํ าพรรค
คอมมิวนิสตไปสูชัยชนะตอเจียงไคเช็ค และสถาปนาระบบสังคมนิยมในจีนไดสําเร็จ๕ ตอมาในป
๒๔๙๖ พรรคชาตินิยมเวียดนามของโฮจิมินหชนะกองทหารฝรั่งเศสในสงครามเดียนเบียนฟู และ
ในป ๒๔๙๗ เกิดเหตุการณไมสงบในลาว การเมืองภายในลาวเริ่มแบงออกเปน ๓ ฝาย คือฝาย
ประเทศลาว มีเจาสุภานุวงค เปนผูนํา ไดรับการสนับสนุนจากประเทศฝายคอมมิวนิสต ฝายนิยม
ความเปนกลาง มีเจาสุวรรณภูมา เปนผูนํา ไดรับการสนับสนุนจากฝรั่งเศส และฝายนิยมตะวันตก
นําโดยคณะนายทหารและขาราชการชั้นผูใหญ เชน เจาบุญอุมและนายพลภูมี โนสวัน ไดรับการ
สนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งตองการใหลาวเปนปราการปองกันการไหลบาของคอมมิวนิสต๖
เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นทําใหรัฐบาลไทยหวั่นเกรงวาจะสงผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ
จึงเจรจาขอความชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกา

๕

จารึก สุดใจ, “นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยภายใตรัฐบาลของจอมพล
สฤษดิ์ ธนะรัชต ๒๕๐๑–๒๕๐๖“ (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๙), ๗๒.
๖
แถมสุข นุมนนท, “แถลงการณรวมถนัด – รัสก ค.ศ. ๑๙๖๒,“ วารสาร
ธรรมศาสตร ๙, ๒ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๒๒) : ๖๙.

๓๔
ความสัมพันธระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกาเริ่มขึ้นอยางเปนทางการมาตั้งแต พ.ศ.
๒๓๙๖ เมื่อมีการลงนามในสนธิสัญญาตอกันฉบับแรก คือสนธิสัญญามิตรภาพและการคา๗ หลัง
สงครามโลกครั้งที่สองสหรัฐอเมริกาปฏิเสธที่จะยอมรับความถูกตองของสนธิสัญญาระหวางไทย
กับญี่ปุน และใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยที่ปฏิเสธเงื่อนไขและขอเสนอในการชดใชคาเสียหาย
ใหกับอังกฤษในฐานะประเทศผูแพสงคราม ทําใหประเทศไทยและสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธอัน
ดีตอกันยิ่งขึ้น เมื่อเกิดปญหาวิกฤตการณคอมมิวนิสต สหรัฐอเมริกาจึงใหความชวยเหลือกับไทย
อยางเต็มที่ เพราะเชื่อตามทฤษฎีโดมิโนวาถาเวียดนามไดเปนคอมมิวนิสตแลว ประเทศอื่นๆ ใน
ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะกลายเปนคอมมิวนิสตไปดวย๘
ความชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกาทางการทหารและเศรษฐกิจเริ่มตนขึ้นภายหลัง พ.ศ.
๒๔๙๓ เมื่อนายกรัฐมนตรีจอมพล ป. พิบูลสงคราม สงทหาร ๔,๐๐๐ นาย ไปชวยกองกําลัง
สหประชาชาติในเกาหลีใต มีการลงนามในสัญญาความตกลงวาดวยการใหความรวมมือทางดาน
วิชาการและเศรษฐกิจ และความตกลงดานความชวยเหลือทางทหารในรูปของอาวุธยุทโธปกรณ
และการฝกแกกองทัพไทย๙ ภายใตความตกลงวาดวยความชวยเหลือทางทหาร หนวยปฏิบัติการ
ของสหรัฐอเมริกาไดถูกตั้งขึ้นในกรุงเทพฯ มีชื่อวาหนวยที่ปรึกษาทางทหารสหรัฐอเมริกา หรือ
หนวยจัสแมก (Joint U.S. Military Advisory Group)๑๐ เพื่อสนองตอบวัตถุประสงคทั้งทาง
เศรษฐกิจและการรักษาความมั่นคง หลังจากที่มีการทําสนธิสัญญาเจนีวาซึ่งทําใหฝรั่งเศสตอง
ถอนตัวออกจากอินโดจีนและเวียดนาม และแบงเวียดนามออกเปนเวียดนามเหนือและเวียดนาม
ใตใน พ.ศ. ๒๔๙๘ มีการเริ่มโครงการเพื่อสรางเครื่องสนับสนุนใหความสะดวกทางการทหาร
ภายใตการบริหารขององคการทางทหารของสหรัฐอเมริกา มีชื่อเรียกวา สํานักงานดูแลการกอสราง

๗

โรเบิรต เจ. มัสแคต, สหรัฐอเมริกากับการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงใน
ประเทศไทย, เมธี ครองแกว และพรายพล คุมทรัพย, บรรณาธิการแปล (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๖), ๒๑.
๘
แถมสุข นุมนนท, “ไทย-อเมริกา : พันธะสงครามเวียดนาม,” รวมบทความ
ประวัติศาสตร ๑ (กรกฎาคม ๒๕๒๓) : ๑๑๘.
๙
โรเบิรต เจ. มัสแคต, สหรัฐอเมริกากับการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงใน
ประเทศไทย, ๒๕.
๑๐
เรื่องเดียวกัน, ๒๗.

๓๕
หรือ โอไอซีซี (Office in Change of Construction) ภายใตการควบคุมของฝายวิศวกรของ
กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา๑๑
ความชวยเหลือเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของระบบการขนสงภาคพื้นดินระหวาง
กรุงเทพฯ กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๙๘ เพื่อติดตั้งขายการสื่อสารทางทหาร
ระหวางกรุงเทพฯ กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการกอสรางเครื่องอํานวยความสะดวกที่เนน
ทางดานการปฏิบัติการแบบฉุกเฉินที่ฐานทัพเรือสัตหีบทางชายฝงทะเลตะวันออกของอาวไทย
นอกจากนั้นหนวยผึ้งทะเลของกองทัพเรือสหรัฐฯ ยังทํางานรวมกับทหารชางของไทยเพื่อสรางถนน
เชื่อมสัตหีบกับนครราชสีมาโดยไมตองผานกรุงเทพฯ เชนเดียวกับโครงการของเอไอดี (Agency for
International Development) ที่จะสรางทางหลวงเชื่อมกรุงเทพฯ กับหนองคาย โครงการใหความ
ชวยเหลือทางทหารเหลานี้ถูกกําหนดมาใหเสริมสรางความเขมแข็งของการเคลื่อนยายกําลังทหาร
ภายในประเทศในกรณีที่อาจถูกคุกคามจากจีนหรือเวียดนาม ซึ่งลุกลามมาจากวิกฤตการณในลาว
อุปกรณตางๆ ที่สัตหีบและการปรับปรุงสนามบินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีไวเพื่อเพิ่มพูน
ความสามารถของประเทศในการรับและสงหนวยสนับสนุนทางทหารจากสหรัฐอเมริกาในกรณีที่มี
ความจําเปนสําหรับประเทศทั้งสองที่จะปฏิบัติตามขอตกลงในสนธิสัญญาซีโต (Southeast Asia
Treaty Organization หรือองคการสนธิสัญญาปองกันรวมกันแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต) มี
ประเทศสมาชิก ๘ ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ปากีสถาน
ฟลิปปนส และไทย เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๗๑๒
นครราชสีมาเปนจุดยุทธศาสตรที่สหรัฐอเมริกาใชเปนฐานทัพหนึ่งในเจ็ดฐานทัพ
ใหญที่ใ ชป ฏิบัติก ารในสงครามเวีย ดนาม อัน ไดแ ก ฐานทัพ อูตะเภา ตาคลี น้ํา พอง อุด รธานี
นครพนม อุบลราชธานี และนครราชสีมา๑๓ ฐานทัพนครราชสีมาเปนฐานทัพของเครื่องบินขับไล
ไอพน เอฟ-๑๐๕ และเปนกองบัญชาการสังกัดกองทัพอากาศอเมริกันประจําแปซิฟค รวมทั้งเปน
กองบัญชาการสนับสนุนกองทัพบกอเมริกันอยูที่คายมิตรภาพ (Camp Friendship) ที่นี่เปนคลัง
อาวุธเก็บรถถัง ปนใหญ รถบรรทุก และขีปนาวุธชนิดตางๆ อยูหางจากฮานอยเพียง ๔๗๐ ไมล๑๔
มีโครงการกอสรางทางทหารระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกาเพื่อเชื่อมกับกรุงเทพฯ คือโครงการ

๑๑

เรื่องเดียวกัน, ๒๖.
๑๒
เรื่องเดียวกัน, ๗๖.
๑๓
แถมสุข นุมนนท, ไทย-อเมริกา : พันธะสงครามเวียดนาม, ๑๐๒–๑๐๓.
๑๔
เรื่องเดียวกัน.

๓๖
กอสรางถนนมิตรภาพ ซึ่งเปนเสนทางสายหลักไปสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแยกจากถนน
พหลโยธิน ที่จังหวัดสระบุรีม าถึงนครราชสีม า เริ่ม กอสรา งป ๒๔๙๗ เปดใชไดใ นป ๒๕๐๑ มี
ความยาว ๑๔๘.๕ กิโลเมตร เสียคาใชจายประมาณกิโลเมตรละสามลานหาแสนบาท แลวสราง
ตอไปถึงหนองคายใน พ.ศ. ๒๕๐๑ แลวเสร็จ พ.ศ. ๒๕๐๗ มีความยาว ๓๖๐ กิโลเมตร๑๕ และมี
โครงการกอสรางถนนสายออมกรุงเทพฯ ติดตอถึงกันโดยตรงระหวางฐานทัพอากาศสัตหีบ-อู
ตะเภา กับ ระบบทางหลวงในภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ไดแ กท างหลวงสาย ๓๐๔ จาก
ฉะเชิงเทราถึงนครราชสีมา มีความยาว ๒๖๔ กิโลเมตร และทางหลวงสาย ๓๓๑ จากสัตหีบถึง
ฉะเชิงเทรา ความยาว ๑๒๗ กิโลเมตร เพื่อวาการขนสงทางทหารระหวางฐานทัพซึ่งเปนจุดหลัก
ในการเขาประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะไดไมตองผานเขากรุงเทพฯ การลงทุนของ
สหรัฐ อเมริก าสว นใหญเ ปน การลงทุน ดา นโครงสรา งพื ้น ฐานเพื ่อ การสนับ สนุน ทางทหารมี
ลักษณะเปนงานเกี่ยวกับการทหารอยางแทจริง กลาวคือเปนการสรางคายทหาร เรดาร การ
สื่อสาร และอื่นๆ แตโครงการก็ยังรวมเอาการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกในการขนสงเขาไว
ดวยเปนจํานวนมาก ซึ่งนับเปนการเพิ่มโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจใหแกประเทศหรืออาจจะ
เปลี่ยนแปลงสําหรับใชประโยชนทั่วไปก็ได
เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตถึงแกอสัญกรรมในวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ จอมพล
ถนอม กิตติขจร เปนนายกรัฐมนตรีคนตอมา ในชวงเวลานี้เปนสมัยของประธานาธิบดี ลินคอรน บี
จอหนสัน แหงสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีนโยบายแผขยายสงครามในเวียดนามอยางเต็มที่ ความสัมพันธ
ระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกาในสมัยจอมพลถนอม จึงเปนเรื่องของความรวมมือในสงครามอินโดจีน
และการตอตานคอมมิวนิสต ทําใหทหารอเมริกันเริ่มเขามาประจําการในประเทศไทยมากขึ้นตั้งแต
ตนป ๒๕๐๗ มีทั้งทหารบก ทหารอากาศ ทหารเรือ หนวยนาวิกโยธิน หนวยลาดตระเวณ และ
หนวยชางเทคนิคประจําตามศูนยวิจัยขาวกรองสื่อสารตางๆ มีลักษณะหนาที่คือ
กองทัพบก ทําการสรางระบบโทรคมนาคมของการทหาร โดยมีหนวยกอสราง หนวย
ทหารชาง ทหารเสบียงสัมภาระยุทธศาสตร มีกองบัญชาการในลพบุรี นครราชสีมา อุดรธานี
ภูเขียว สกลนคร เปนตน

๑๕

แถมสุข นุมนนท, ความสัมพันธระหวางไทย-สหรัฐอเมริกาภายหลังสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, ๒๕๒๖), ๘.

๓๗
กองทัพอากาศ กองหนุน ๗ กองบิน กองบินทิ้งระเบิด ๗ กองบิน กองบินสังเกตการณ
๒ กองบิน กองบินยุทธการและหนวยสื่อสารอื่น ๆ มีฐานทัพที่ดอนเมือง ตาคลี เชียงใหม พิษณุโลก
นครราชสีมา อุดรธานี นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี น้ําพอง และอูตะเภา
กองทัพเรือ กําลังขนสงทางทะเล หนวยควบคุมการกอสราง๑๖
นครราชสีมาจึงเปนทั้งที่ตั้งฐานทัพของสหรัฐอเมริกา และแหลงพักผอนของทหารฝาย
โลกเสรี โดยเฉพาะทหารของสหรัฐอเมริกาที่ผลัดเปลี่ยนกันเดินทางมาพักผอน สงผลใหเศรษฐกิจ
ในระยะนั้นเฟองฟูขึ้นเปนอันมาก มีการคาขายติดตอกับหนวยทหารของสหรัฐอเมริกา เชน การสง
เสบี ย งอาหาร การจั ด หาสิ น ค า ทั้ ง ที่ จํ า เป น และฟุ ม เฟ อ ยในทุ ก พื้ น ที่ ที่ มี ห น ว ยทหารของ
สหรั ฐ อเมริ ก าตั้ ง อยู ประชาชนในท อ งถิ่ น มี ร ายได จ ากการให บ ริ ก ารในรู ป แบบต า งๆ ซึ่ ง
นักหนังสือพิมพชาวอเมริกันวิจารณไววา
…การมีฐานทัพและทหารอเมริกันทําใหพัฒนาการเศรษฐกิจของไทยผูกพันอยูกับสงคราม
ทหารอเมริกันหลายหมื่นคนอยูทุกหนทุกแหงในประเทศไทย และอีก ๖.๐๐๐ คน มาพักผอนทุก
เดือน บาร ไนตคลับ โรงนวด มีจํานวนหลายพัน โรงแรมชั้นต่ํามีหลายโหลเพื่อบริการทหาร
อเมริกัน นักธุรกิจใชเงินในการกอสรางตางๆ มากเพราะไดกําไร และอเมริกันใชเงินระหวางป
๑๙๖๔–๑๙๖๙ (๒๕๐๗–๒๕๑๒) ราว ๒๐,๐๐๐ ลานบาท หรือเทากับปริมาณผลผลิตรวมของ
ชาติกวารอยละ ๕๐ นอกเหนือไปจากการสรางฐานทัพ อเมริกันยังสรางทาเรือน้ําลึก สรางถนน
ยาวหลายรอยไมล ทําใหคนไทยทํางานและรับคาจางจากอเมริกันถึง ๑๕๐,๐๐๐ คน เงิน
อเมริกันเหลานี้ทําใหเกิดภาวะเงินเฟอในไทย…๑๗

ผลของการเปนเมืองยุทธศาสตรในยุคสงครามอินโดจีน ทําใหเปนการเพิ่มโครงสราง
พื้นฐานที่พรอมรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของนครราชสีมา รวมไปถึงการเติบโตในดานธุรกิจ
บริการ เพื่อตอบสนองความตองการของเหลาทหารอเมริกันที่มาประจําการที่นครราชสีมา จํานวน
ประชากรเพิ่มขึ้นจากการอพยพเขามาทํางานในเมือง โดยเปนการจางงานที่เกี่ยวเนื่องกับฐานทัพ
สหรัฐอเมริกาในนครราชสีมาทั้งทางตรงและทางออม โดยประมาณการจางงานทางตรง ๑๐,๐๐๐

๑๖

เรื่องเดียวกัน, ๒๔.
๑๗
เรื่องเดียวกัน, ๑๐๔.

๓๘
คน และการจางงานทางออม ๑๒,๕๐๐ คน๑๘ สงผลใหเกิดการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจในภาค
อื่นๆ ตามมา
การเขามาตั้งฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในจังหวัดนครราชสีมานั้น ไดสงผลกระทบทั้ง
ในดานบวกและดานลบ ในแงบวกนั้นการใชจายอันเกี่ยวเนื่องในการทหารของสหรัฐอเมริก า
นับเปนการกระตุนเศรษฐกิจภายในจังหวัด เนื่องจากฐานทัพของสหรัฐอเมริกาจะซื้อเครื่องอุปโภค
บริโภคจากพอคาภายในจังหวัด ไดแก อาหาร เชน ขาวสาร ผัก เนื้อสัตว ไขไก ไขเปด น้ําแข็ง เปน
ตน รองศาสตราจารย ดร. โกวิท วงศสุรวัฒน ประจักษพยานรวมสมัย กลาวถึงธุรกิจโรงน้ําแข็งของ
ครอบครัวในชวงที่ทหารอเมริกันเขามาวา มีทหารอเมริกันมาติดตอขอเชาโรงน้ําแข็ง โดยบรรทุกน้ํา
มาทําน้ําแข็งเอง ใหคาตอบแทนสูงกวาเดิมถึงสองเทา จากราคา ๒๔ บาท เปน ๕๐ บาท โดยนําไป
ผสมน้ําอาบเพื่อคลายรอน๑๙ รวมถึงการจางแรงงานในทองถิ่นเพื่อเขาไปทํางานที่ฐานทัพ นายชัย
ฤกษ ศิวะบุตร ซึ่งเคยทํางานกับทหารอเมริกันที่ฐานทัพนครราชสีมาใน ค.ศ. ๑๙๖๖ (พ.ศ.
๒๕๐๙) เปนเวลา ๕ ป ในตําแหนงผูจัดการสโมสรนายทหาร ในคายทหารอากาศ เลาวา การใช
จายเงินของทหารสหรัฐสวนใหญใชเปนเงินดอลลาร ทําใหมีผูที่ตองการคาขายและทํางานกับ
ทหารสหรัฐเปนจํานวนมาก ถือไดวาเปนชวงที่เศรษฐกิจดี แรงงานไมมีความรูก็ไดทํางานที่ได
คาตอบแทนสูง เชน ทํางานเปนคนงานตัดหญา ตัดตนไม หรือคนงานระดับใชแรงงานภายในคาย
ทหาร เป น ต น ๒๐ นอกจากนั้ น ยั ง มี ก ารจ า งงานเกี่ ย วกั บ สโมสรที่ อ ยู ใ นค า ยทหาร ซึ่ ง แบ ง ตาม
ระดับชั้นยศ มีทั้งหมด ๓ สโมสรดวยกัน คือ สโมสรนายทหาร สโมสรนายทหารชั้นประทวน และ
สโมสรทหารเกณฑ แตละสโมสรจะมีผูจัดการคนไทยคอยจัดหาพนักงาน สิ่งอํานวยความสะดวก
ควบคุมวงดนตรี และหานักรองมารองเพลง พงษเทพ กระโดนชํานาญ นักรองเพลงเพื่อชีวิตคน
โคราชชื่อดัง ก็เคยเขาไปรองเพลงในสโมสรของทหารอเมริกันเชนกัน ทหารที่ไปรบที่เวียดนามเมื่อ
ถึงช วงเวลาพักก็จะมาทองเที่ยวพักผอนตามสถานบันเทิงตางๆ หากไดพักเปนเวลานานก็จะ
เดินทางไปพักผอนยานถนนเพชรบุรีตัดใหม และที่ตางๆ ในกรุงเทพฯ แตหากมีเวลาเพียงสั้นๆ ก็จะ

๑๘

ทิพยวรรณ หอมกระหลบ, “ไทยกับความชวยเหลือของตางประเทศ : การศึกษา
เฉพาะกรณีความชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๔๙๓–๒๕๑๙“ (วิทยานิพนธปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, ๒๕๓๔), ๑๕๗.
๑๙
สัมภาษณ โกวิท วงศสุรวัฒน, ๔ มีนาคม ๒๕๔๗.
๒๐
สัมภาษณ ชัยฤกษ ศิวะบุตร, ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๗.

๓๙
เดินทางมาพักผอนที่นครราชสีมา ทําใหเกิดธุรกิจเกี่ยวกับการบริการเกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนอง
ความตองการของทหารอเมริกันเหลานั้น ธุรกิจโรงแรมก็เกิดขึ้นมาเปนจํานวนมาก ทั้งโรงแรม
ชั้นหนึ่ง และโรงแรมชั้นสองหรือโรงแรมราคาถูก เชน โรงแรมดํารงรักษ ซึ่งเปนโรงแรมขนาด ๖๐–
๗๐ ห อง มีบริ การโทรทัศน น้ํ ารอน น้ําเย็น และลิ ฟ ท นับเปนโรงแรมที่ทัน สมัย ที่ สุดในจัง หวั ด
นครราชสีมาในขณะนั้น โรงแรมดํารงรักษจึงเปนที่นิยมของเหลาทหารอเมริกันที่นิยมความหรูหรา
สะดวกสบาย๒๑ โรงแรมศรีพัฒนา ของพลเอก กฤษณ สีวะรา (แมทัพภาคที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๐๓–
๒๕๐๖) เปนอีกโรงแรมหนึ่งที่เฟองฟูจากการเขามาของทหารอเมริกันเชนเดียวกัน จึงไมอาจ
ปฏิเสธไดเลยวาการเขามาของทหารอเมริกันนั้นนําเงินจํานวนมากมาใชจายในจังหวัดนครราชสีมา
ทําใหเปนชวงที่เศรษฐกิจของจังหวัดเจริญเติบโตอยางมาก โดยหากพิจารณาจากการเกิดขึ้นของ
โรงแรมในจังหวัดนครราชสีมา ก็มองเห็นการเติบโตของธุรกิจอื่นๆ สืบเนื่องกันไป ไมวาจะเปนธุรกิจ
กอสราง การจางคนงานในการกอสราง การจางงานในธุรกิจบริการ
สภาพเศรษฐกิจของนครราชสีมาที่เติบโตขึ้นจากการเขามาของทหารอเมริกันนั้นถือ
วาเปนชวงเวลาทองของการลงทุน โดยเฉพาะในธุรกิจบริการ แตผลกระทบจากการเจริญเติบโตนั้น
ไดกอใหเกิดปญหาสังคมตางๆ เพราะธุรกิจโรงแรมที่เกิดขึ้นนั้นมีความสัมพันธกับธุรกิจคาบริการ
ทางเพศที่เฟองฟูขึ้นมาพรอมกันนั้นเอง ดึงดูดหญิงสาวจากตางอําเภอและจังหวัดใกลเคียงที่ดอย
การศึกษาอพยพเขามาอยูในเมืองเพื่อเขามาหางานทํา โดยการเปนโสเภณี เกิดสถานบริการตางๆ
เชน บาร ไนตคลับ อาบอบนวด โรงน้ําชา และซองโสเภณีจํานวนมาก กอใหเกิดปญหาสังคม เชน
ปญหาชุ มชนแออัด ปญหาการคาประเวณี ปญหาโรคติ ดต อทางเพศสัมพั น ธ และปญหาเด็ก
ลูกครึ่งที่เกิดจากทหารอเมริกัน เปนตน แตคาความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นดูเหมือนจะไมมีหนวยงาน
ใดใหความสนใจเลย นอกจากตัวเลขทางการเงินที่แสดงใหเห็นถึงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
แตเพียงอยางเดียว

๒๑

ปจจุบันโรงแรมดํารงรักษไดเปลี่ยนเจาของ และเปลี่ยนชื่อเปนโรงแรมเอกนคร

๔๐
ตารางที่ ๑ แสดงจํานวนประชากรในเขตเทศบาลเมือง
ป
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑

จํานวนประชากรในเขตเทศบาลเมือง
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
๓๘,๘๒๑
๒๐,๒๑๐
๑๘,๖๑๑
๔๐,๘๐๖
๒๑,๓๒๓
๑๙,๔๘๓
๔๒,๗๑๘
๒๒,๓๖๖
๒๐,๓๕๒
๔๔,๖๓๐
๒๓,๔๕๙
๒๑,๑๗๑
๔๖,๖๐๑
๒๔,๔๗๖
๒๒,๑๒๕
๔๘,๙๘๔
๒๕,๘๒๖
๒๓,๑๕๘
๕๒,๐๖๔
๒๗,๔๘๖
๒๔,๕๗๘
๕๕,๒๑๐
๒๙,๑๑๖
๒๖,๐๙๔
๒๘,๗๖๐
๖๐,๖๒๐
๓๑,๘๖๐
๓๑,๖๕๐
๖๖,๗๗๔
๓๕,๑๒๔
๓๔,๖๑๗
๗๓,๐๓๑
๓๘,๔๑๓
๓๖,๑๓๖
๗๖,๒๒๓
๔๐,๐๘๗

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, ๒๕๑๔), ๓๘.
จากตารางขางตนแสดงใหเห็นวาจํานวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา
เพิ่มขึ้นอยางคอนขางสม่ําเสมอ โดยในป ๒๕๐๑ มีประชากรเพิ่มขึ้นจากป ๒๕๐๐ จํานวน ๑,๙๘๕
คน เพิ่มขึ้นรอยละ ๕.๑๑ ของจํานวนประชากรป ๒๕๐๐ เมื่อถึงชวงประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๐ จํานวน
ประชากรเพิ่มขึ้นจากเดิมอยางมาก โดยในป ๒๕๑๐ มีประชากรในเขตเทศบาลเมืองจํานวน ๖,
๒๕๗ คน เพิ่มขึ้นถึงรอยละ ๙.๓๗ ของจํานวนประชากรป ๒๕๐๙ ยอมแสดงใหเห็นวาจํานวน
ประชากรที่เพิ่มขึ้นนั้นมีความสัมพันธกับการเขามาหางานทําในเขตเมืองในชวงที่มีฐานทัพของ
สหรัฐอเมริกา
ในป ๒๕๑๘ กอนที่ทหารสหรัฐจะถอนกําลังออกจากนครราชสีมาจนหมดนั้น ไดมีการ
ประมาณการจางงานทางออมเปรียบเทียบกับฐานทัพอื่นๆ ดังนี้

๔๑
ตารางที่ ๒ แสดงตัวเลขประมาณการจางงานทางออมรายฐานการบิน เมษายน ๒๕๑๘ (ไมรวม
รายการจางงานในฐานบินและแคมป)
รายการ
บาร
ไนตคลับ
อาบอบนวด
โรงแรม
บังกะโล
สามลอ
แท็กซี่
รถสองแถว
รถบัส
ภรรยาเชา
หญิงโสเภณี
รานเสริมสวยและ
รานตัดเสื้อสตรี
รานตัดเสื้อชาย
รานขายของทีร่ ะลึก
รวม

นครพนม
๒,๕๐๐
๓๒๐
๑๕๐
๖๐
๓๗๕
๒,๓๕๐
๑๕๐
๑๒๕
๖๐
๑,๕๐๐
๕๐๐
๑๑๐
๘๐
๔๕
๘,๓๒๕

อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา อูตะเภา
๗๕๐
๓,๗๐๐ ๕,๐๐๐
๓,๕๐๐
๓๒๐
๓๒๐
๓๒๐
๓๒๐
๑๕๐
๑๕๐
๑๕๐
๑๕๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๓๗๕
๓๗๕
๓๗๕
๓๗๕
๕๐๐
๓,๙๑๕
๗,๐๕๐
๑๕๐
๗๕
๑๕๐
๒๐๐
๑๒๕
๑๒๕
๒๐๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๓,๐๐๐
๑๕๐
๒,๕๐๐ ๒,๘๕๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐
๕๐๐
๒๕๐
๒๐๐
๖๐
๑๕,๘๐๐

๕๐
๕๐
๖๐
๒,๖๕๐

๒๕๐
๒๕๐
๑๕๐
๒๐๐
๖๐
๖๐
๑๒,๓๖๕ ๑๐,๑๗๕

ที่มา : กองศึกษาภาวะเศรษฐกิจฝายเตรียมพรอมดานเศรษฐกิจ และกองวางแผนประชากรและ
กําลังคน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (มิถุนายน ๒๕๑๘) อางถึงใน
ทิพยวรรณ หอมกระหลบ, “ไทยกับความชวยเหลือของตางประเทศ : การศึกษาเฉพาะกรณีความ
ชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๔๙๓–๒๕๑๙“ (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต
วิชาเอกประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๓๔),
๑๕๖.๒๒

๒๒

ประมาณการจากยอดทหารสหรัฐอเมริกาที่ยังเหลืออยูจํานวน ๓๐๐ คนเปนเกณฑ

๔๒
จากขอมูลขางตนแมจะเปนการประมาณการ แตไดสะทอนใหเห็นวาอัตราการจาง
งานทางออมในจังหวัดนครราชสีมาสูงเปนอันดับสองรองจากจังหวัดอุดรธานี และการจางงานสวน
ใหญจะอยูในธุรกิจบริการ ไมวาจะเปน บาร สามลอ หรือภรรยาเชา ซึ่งลวนแตกอใหเกิดปญหา
สังคมตามมาภายหลังการถอนกําลังออกจากประเทศไทยไปแลว
ปจจัยภายนอก : การคาระหวางประเทศ
เศรษฐกิจของไทยผูกพันเขากับระบบเศรษฐกิจโลกตั้งแตภายหลังการทําสนธิสัญญา
ระหวางอังกฤษกับไทยใน พ.ศ. ๒๓๙๘ รูจักกันในนามสนธิสัญญาบาวริ่ง ความสําคัญของ
สนธิสัญญาบาวริ่งคือ ประการที่ ๑ ยกเลิกการผูกขาดการคาระหวางประเทศของพระมหากษัตริย
และเหลาขุนนาง ทําใหพอคาตะวันตกและพอคาจีนไดมีโอกาสทําการคาระหวางประเทศ ประการ
ที่ ๒ ไทยถูกบังคับใหเก็บภาษีขาเขาและขาออกไดในอัตราเพียงรอยละ ๓ ของมูลคาการคา ซึ่ง
เทากับเปนการเปดเสรีการคาระหวางประเทศ นอกจากนั้นยังตองยอมใหตะวันตกใหสิทธิสภาพ
นอกอาณาเขต ประการที่ ๓ การคากับตะวันตกเปนการคาที่มีผลกับเศรษฐกิจไทยอยางมาก
เพราะมีมูลคาการคาสูง โดยเฉพาะสินคาขาว พอคาตะวันตกตองการซื้อขาวและสินคาเกษตรอื่น
จากไทยเพื่อเอาไปขายใหกับคนงานที่ทํางานในการปลูกพืชไรขนาดใหญ และโรงงานอุตสาหกรรม
ในอาณานิคมในเอเชีย๒๓
สนธิสัญญาฉบับนี้ไดเปดชองทางหลายอยาง รวมทั้งทําใหประเทศไทยตองทําสัญญา
อยางเดียวกันกับประเทศอื่นๆ ในปตอๆ มา นับวาเปนการเปดประเทศเพื่อการคา๒๔ ภายหลังจาก
การทํ าข อตกลงตางๆ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจา อยูหัวทรงประกาศการรั บรองการคา
ต า งประเทศ และทรงสนั บ สนุ น ข า ราชบริ พ ารให เ ข า มี ส ว นร ว มและหาผลกํ า ไรจากการค า

๒๓

ผาสุก พงษไพจิตร,
พัฒนาการอุตสาหกรรมและพัฒนาการเศรษฐกิจ
ประสบการณของ เกาหลีใต บราซิล ไทย
(กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑), ๑๘๗.
๒๔
เดวิด บรูซ จอหนสตัน, สังคมชนบทและภาคเศรษฐกิจขาวของไทย พ.ศ. ๒๔๒๓–
๒๔๗๓, พรภิรมณ เอี่ยมธรรม, บรรณาธิการแปล (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร, ๒๕๓๐), ๗.

๔๓
ตางประเทศ อีกทั้งยังใหมีการขยายการเพาะปลูกดวยการยกเวนภาษีสําหรับที่ดินทีเ่ พิง่ บุกเบิกใหม
และลดอัตราภาษีใหในชวงแรกๆ ของการเพาะปลูก๒๕
ผลกระทบจากสนธิสัญญาบาวริ่งทําใหสินคาสําคัญที่เปนสินคาออกของไทยเริ่มเปน
สินคาออกเพียงไมกี่ประเภท ไดแก ขาว ไมสัก ดีบุก และยางพารา ขาวเปนสินคาสําคัญที่ไทย
สงออกมากเปนอันดับตนๆ ของโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งใน พ.ศ. ๒๕๒๐ ประเทศไทยสงออกขาว
มากเป น อั น ดั บ หนึ่ ง ของโลก คื อ ๒.๘๘ ล า นตั น สภาพการเพาะปลู ก ข า วในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกอนป ๒๕๐๐ นั้นเปนการเพาะปลูกเพื่อการบริโภคในครัวเรือน และเอาไว
แลกเปลี่ยนสินคากับทองถิ่นอื่น เนื่องจากการคมนาคมเปนอุปสรรคสําคัญตอกิจกรรมการผลิต
และการคา ตอมาเมื่อมีการสรางถนนมิตรภาพเพื่อเหตุผลดานยุทธศาสตรการทหารในสงคราม
เพื่อการตอตานคอมมิวนิสต ผลพลอยไดทางดานเศรษฐกิจคือเปนการกระตุนใหเกิดกิจกรรมเพื่อ
การคามากขึ้น มีการขยายพื้นที่ทํานาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันเปนผลจากการสงเสริมการ
ปลูกขาวของรัฐบาลที่ตองการพัฒนาพื้นที่ทํานาในภูมิภาคซึ่งเปนพื้นที่สวนใหญของประเทศ
ใน พ.ศ. ๒๕๑๖ และ ๒๕๒๒ เกิดวิกฤตการณน้ํามันอันเปนผลกระทบจากวิกฤตการณ
ตะวันออกไกล ราคาน้ํามันไดเพิ่มขึ้นหลายเทาตัว และสรางปญหาในดานของเงินเฟอที่ขยาย
ตัวอยางรวดเร็ว ตลอดจนปญหาของการขาดดุลการคาและการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในประเทศ
รวมทั้งสถานการณทางการเมืองภายในที่ไมแนนอน กลาวคือปลายป ๒๕๒๑ ประเทศสมาชิกโอเป
คประกาศขึ้ น ราคาน้ํ า มั น อย า งต อ เนื่ อ งหลายครั้ ง ตั้ ง แต เ ดื อ นธั น วาคม ๒๕๒๑ จนถึ ง เดื อ น
พฤศจิกายน ๒๕๒๒ ทําใหการนําเขาผลิตภัณฑปโตรเลียมของไทยมีมูลคาสูงขึ้นจากรอยละ ๓.๕
ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Products หรือ GDP) เปนรอยละ ๕.๗
ในป ๒๕๒๓ วิก ฤตการณ น้ํา มัน ครั้ง ที่ ส องในป ๒๕๒๒ ไดสง ผลกระทบต อ เศรษฐกิจ ระหว า ง
ประเทศอยางรุนแรง ทําใหประเทศคูคาของไทยเกิดภาวะชะงักงันหรือถดถอยทางเศรษฐกิจ ทําให
การสงออกของไทยชะลอตัว อีกทั้งราคาพืชผลก็ไมไดมีการขยับตัวสูงขึ้นเหมือนในชวงวิกฤตการณ
น้ํามันครั้งแรกในป ๒๕๑๖ สงผลใหประเทศไทยไมสามารถหารายไดจากการสงออกพืชผลมา
ชดเชยการนําเขาน้ํามันเหมือนกับในชวงเกิดวิกฤตการณน้ํามันครั้งแรกในป ๒๕๑๖๒๖

๒๕

เรื่องเดียวกัน.
๒๖
สมชาย ภคภาสนวิวัฒน, การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองไทย (กรุงเทพฯ :
โครงการจัดพิมพคบไฟ, ๒๕๔๒), ๕๒–๕๕.

๔๔
วิกฤตการณทางการเงินที่เกิดขึ้นทําใหรัฐบาลไดกําหนดแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศ ในขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ ๑
และ ๒ เนนในเรื่องการขยายตัวและเปาหมายในทางเศรษฐกิจจนกระทั่งสงผลทําใหเกิดความ
แตกต างของรายไดระหว างภาคและระหวา งกลุมในสังคมที่ขยายตัวมากขึ้น แผนพั ฒนาการ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉ บั บ ที่ ๓ จึ ง ได เ ริ่ ม มี ก ารปรั บ ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา โดยได ใ ห
ความสําคัญกับปญหาทางสังคมมากขึ้น เชน ปญหาความแตกตางทางรายไดและปญหาการขาด
ดุลยภาพระหวางเมืองและชนบท โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในทางการผลิต และเพิ่มมาตรการ
พัฒนาสังคม เชน การริเริ่มนโยบายการวางแผนครอบครัว และกระจายบริการดานเศรษฐกิจและ
สังคมไปสูภูมิภาค
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๔ (๒๕๒๐–๒๕๒๔) ซึ่งเปนชวงที่ภาวะ
เศรษฐกิจมีการผันผวนมากทั้งการขยายตัวของปญหาภัยคุกคามดานความมั่นคง มาตรการใน
แผนพัฒนาจึงมุงเนนประเด็นเรื่องการเรงฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ การลดชองวางทางเศรษฐกิจ
และสังคม การปรับปรุงคุณภาพของประชากรและการจางงาน เปนตน
ผลกระทบจากวิ ก ฤตการณ น้ํ า มั น ป ๒๕๒๒ ก อ ให เ กิ ด ภาวะเศรษฐกิ จ ถดถอยใน
เศรษฐกิจโลก และสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศไทย ทําใหรายไดของรัฐบาลลดลง เกิด
ภาวะตกต่ําในดานการสงออก การขาดดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดในป ๒๕๒๖ รัฐบาล
จําเปนตองแกปญหาโดยการดําเนินนโยบายจํากัดสินเชื่อในระบบการเงินไมใหขยายตัวเกินรอยละ
๑๘ ตอป ยังผลใหมีธุรกิจลมละลายจํานวนมาก และทําใหตองชะลอการลงทุนตามแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก
สภาวการณของเศรษฐกิจโลกในระหวาง พ.ศ. ๒๕๒๓–๒๕๒๙ ไมอํานวยตอการฟน
ตัวทางเศรษฐกิจ เนื่องจากน้ํามันมีราคาแพงและอัตราดอกเบี้ยยังอยูในระดับสูง อันเปนผลจาก
สงครามดอกเบี้ยระหวางสหรัฐอเมริกากับยุโรปตะวันตก นอกจากนี้เงินดอลลารอเมริกันยังแข็งตัว
และตลาดการเงินระหวางประเทศมีความผันแปรสูง รัฐบาลในสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท ได
ดําเนินนโยบายเพื่อแกไขวิกฤตเศรษฐกิจ โดยระหวางปงบประมาณ ๒๕๒๕–๒๕๓๑ ไดดําเนิน
นโยบายควบคุมทางการคลัง เพิ่มความเขมงวดในการกอหนี้ตางประเทศ และประกาศลดคาเงิน

๔๕
บาทถึงสองครั้งในป ๒๕๒๔ และ ๒๔๒๗ ซึ่งเอื้อประโยชนตอการขยายตัวของการสงออก อันเปน
เหตุใหภาคการสงออกกลายเปนภาคเศรษฐกิจที่นํารายไดมาสูประเทศ๒๗
ในป ๒๕๓๓ มีการทําขอตกลงพลาซา (Plaza Accord) เนื่องจากเปนชวงที่คาเงินของ
สหรัฐอเมริกาสูงขึ้น แตเงินเยนญี่ปุน และเงินวอนของเกาหลีใตมีคาต่ําลง ในกรณีของประเทศ
ญี่ปุนเกิดจากการซื้อเงินดอลลารกักตุนไวเพื่อใหคาเงินเยนต่ํา ทําใหสินคาที่ขายในตลาดโลกมี
ราคาถูก สงผลใหญี่ปุนกลายเปนประเทศที่มีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลกับประเทศสหรัฐอเมริกา
ดังนั้นสหรัฐอเมริกาจึงไดประชุมกับรัฐมนตรีคลังของประเทศญี่ปุนที่โรงแรมพลาซา กดดันใหเพิ่ม
คาเงินเยน ประเทศญี่ปุนและกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมเอเชีย ไดแก ฮองกง ไตหวัน และ
สิง คโปร จึ ง จํ า เป น ตอ งปรับคา เงิ น ของตัว เองให สู ง ขึ้ น แรงกดดัน จากการเพิ่ม คา เงิ น ส ง ผลให
ประเทศเหลานี้มีตนทุนการผลิตสินคาสูงขึ้น จึงไดแกปญหาดวยการยายฐานการผลิตบางสวน
มายังประเทศไทยที่มีตนทุนต่ํากวา ปรากฏการณดังกลาวเกิดขึ้นในชวงที่ประเทศไทยภายใต
รัฐบาลของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท จึงเปนยุคของการเฟองฟูของเศรษฐกิจไทยนับตั้งแตป
๒๕๓๐ เปนตนไป
การยายฐานการผลิตของประเทศอุตสาหกรรมในเอเชีย ทําใหอสังหาริมทรัพยใน
ประเทศมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นตามความตองการที่เพิ่มขึ้น นําไปสูการเก็งกําไร และการขยายตัวของ
ธุรกิจกอสราง ทั้งการกอสรางโรงงานอุตสาหกรรม และที่พักอาศัย มีการกูเงินที่มีดอกเบี้ยราคาถูก
จากตางประเทศอยางมากมายเพราะตองการเปนศูนยกลางทางการเงินแทนฮองกง มีนักธุรกิจ
จํานวนหนึ่งกูเงินเหลานี้เพื่อมาปนหุนและสรางบาน หรือหมูบานจัดสรรขนาดใหญ อันนําไปสู
ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูในชวงทศวรรษถัดมา
ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูเปนสภาวการณที่ราคาสินทรัพย ไมวาจะเปนหลักทรัพย และ
อสังหาริมทรัพย ถูกผลักดันใหสูงกวาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เปนจริง๒๘

๒๗

รังสรรค ธนะพรพันธุ, วิกฤตการณการเงินและเศรษฐกิจการเงินไทย (กรุงเทพฯ :
โครงการจัดพิมพคบไฟ, ๒๕๔๑), ๑๗๒–๑๗๓.
๒๘
เรื่องเดียวกัน, ๑๔.

๔๖
นโยบายของรัฐ : ผลกระทบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตอ การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจของเมืองนครราชสีมา
นโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๐ เปนตนมา รัฐบาลไดมี
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติซึ่งใชเปนแนวทางหลักในการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ของประเทศ อันเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศ และ
สงผลถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต โดยมุงสงเสริม
เศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ในชวงระยะเวลาระหวางป ๒๕๐๐–๒๕๑๕ เปนชวงที่รัฐบาลอเมริกันเขา
มามี บ ทบาทในประเทศไทย รวมถึ ง บทบาทด า นการกํ า หนดนโยบายเศรษฐกิ จ ของประเทศ
ประเทศไทยไดรับผลตอบแทนจากการยินยอมใหทหารอเมริกันเขามาตั้งฐานทัพในประเทศในรูป
ของความชวยเหลือดานการทหาร เศรษฐกิจและวิชาการ สหรัฐอเมริกาไดใหความชวยเหลือ
รัฐ บาลไทยในการสง ที่ ปรึก ษาชาวอเมริกัน เข าไปช ว ยในหนว ยงานที่ มี บ ทบาทในการกํา หนด
นโยบายเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ สํานักงบประมาณ
และคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน จึงปรากฏวาแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่หนึ่งจนถึง
ฉบับที่สาม ไดรับอิทธิพลอยางมากจากที่ปรึกษาชาวอเมริกัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่
หนึ่ง (๒๕๐๔–๒๕๐๙) อาศัยแนวนโยบายจากรายงานธนาคารโลกป ๒๕๐๒ หรือที่รูจักกันในนาม
Ellsworth Report และบางสวนจากรายงานของคณะที่ปรึกษาชาวอเมริกันในป ๒๕๐๔ หรือที่รูจัก
กันในนาม Bowen Report นายเครชคอฟ (A.J. Creshkoff) มีบทบาทสําคัญในการวางแผน
เศรษฐกิจมหภาคฉบับที่หนึ่ง ระยะที่สอง (๒๕๐๗–๒๕๐๙) นายลอเรน สไตเฟล (Laurence D.
Stifel) มีบทบาทในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ ๒ (๒๕๑๐–๒๕๒๔) และนายฟอรเรสต
คุกสัน (Forrest Cookson) มีบทบาทในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๓
(๒๕๑๕–๒๕๑๙) แตหลังจากนั้นงานวางแผนเศรษฐกิจมหภาคตกอยูในมือนักวิชาการไทย โดย
นายวีรพงษ รามางกูร และนายสมจิต นพคุณ มีบทบาทในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๔ (๒๕๒๐–๒๕๒๔) นายวีรพงษ รามางกูร และนายปยสวัสดิ์ อัมระนันท ในแผนพัฒนา

๔๗
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๕ (๒๕๒๕–๒๕๒๙) และนายปยสวัสดิ์ อัมระนันท ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๖ (๒๕๓๐–๒๔๓๔)๒๙
ผลจากการมีที่ปรึกษาชาวอเมริกันรวมกําหนดนโยบายการพัฒนาในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ทําใหภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดรับความสนใจมากเปนพิเศษ เนื่องจากมี
ภูมิประเทศติดตอกับประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งสหรัฐอเมริกาเกรงวาประเทศเหลานี้
จะกลายเปนประเทศคอมมิวนิสตเหมือนดังการลมตัวของโดมิโน อีกทั้งยังเปนภูมิภาคที่แหงแลง
และยากจน รั ฐ บาลอเมริ กั น จึ ง ผลั ก ดั น ให รั ฐ บาลไทยสนใจการพั ฒ นาชนบทโดยเฉพาะภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงปรากฏนโยบายการพัฒนาชนบทตั้งแตในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก
โดยเฉพาะการกลาวการพัฒนานครราชสีมาอยางเฉพาะเจาะจงในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ ๑ จนถึงฉบับที่ ๕ โดยวางแนวทางการพัฒนานครราชสีมาดังนี้
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔–๒๕๐๖–๒๕๐๙) ได
กําหนดแนวทางหลักในการพัฒนาประเทศเนนดานเศรษฐกิจเปนสําคัญ โดยเฉพาะการลงทุนใน
การสรางสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ทั้งการคมนาคม การชลประทาน และการไฟฟา เพื่อปูพื้นฐาน
ใหมีการลงทุนในดานเอกชน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
ทางด า นการคมนาคม ได บู ร ณะและพั ฒ นาเส น ทางคมนาคมเพื่ อ ใช ใ นทาง
เกษตรกรรมและพาณิชยกรรม งานพัฒนาทางคมนาคมที่กําหนดไวในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมฉบับแรก คือการวางแผนใหมีการสรางทางรถไฟสายแกงคอย-บัวใหญ ความยาว ๒๗๒
กิโลเมตร เพื่อใชเปนเสนทางระบายสินคาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาสูตลาดเพิ่มขึ้น๓๐
ทางดานเกษตรกรรมไดกําหนดนโยบายเพิ่มการผลิตพืชที่สําคัญตอบสนองความ
ตองการทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะสินคาขาว ขาวโพด และมันสําปะหลัง สงผลให
เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชไรเพื่อการสงออก อีกทั้งสนับสนุนใหเกษตรกรขยายพื้นที่ปลูก

๒๙

รังสรรค ธนะพรพันธ, กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย : บท
วิเคราะหเชิงประวัติศาสตรเศรษฐกิจการเมือง พ.ศ. ๒๔๗๕–๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : สมาคม
สังคมศาสตรแหงประเทศไทย, ๒๕๓๒), ๓๑.
๓๐
สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔–๒๕๐๖–๒๕๐๙ (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, ๒๕๐๓), ๖๘.

๔๘
ขาว โดยการสรางเขื่อนลําพระเพลิง ในเขตอําเภอปกธงชัย และเขื่อนลําตะคองในเขตอําเภอสีคิ้ว
โครงการชลประทานเหลานี้ชวยใหเกษตรกรที่อาศัยอยูใกลเขื่อนสามารถปลูกขาวไดปละ ๒ ครั้ง
จากเดิมที่ทํานาไดปละครั้งตามฤดูกาล ทําใหเกษตรกรผลิตขาวไดเพิ่มขึ้น มีรายไดเพิ่มขึ้นจากการ
ขายขาว และกระตุนใหเกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกเพื่อตอบสนองความตองการของตลาด
นอกจากนั้นพื้นที่ที่โครงการชลประทานทั้งสองโครงการยังอยูบนเสนทางคมนาคมที่เอื้อประโยชน
ตอการขนสงพืชเศรษฐกิจเหลานี้อีกดวย
ในระยะ ๖ ปของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ ๑ ภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยไดเจริญกาวหนา กลาวคือการผลิตและรายไดประชาชาติเพิ่มขึ้นในอัตราสูงกวาที่
คาดหมายไวในป ๒๕๐๓ วารายไดประชาชาติจะเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ ๕ ตอปเปนอยางนอย๓๑
ปรากฏวาในระยะ ๓ ปแรกของแผนพัฒนารายไดประชาชาติเพิ่มขึ้นเทากับรอยละ ๖.๕ ตอป และ
ในระยะ ๓ ปหลังไดเพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๘ ตอป เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่
หนึ่ง รายไดประชาชาติเฉลี่ยประมาณรอยละ ๗.๒ ตอป แตผลผลิตทางการเกษตรในมวลรวม
ผลิตภัณฑประชาชาติไดลดลงเปนลําดับ แตอัตราสวนของอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ
ไดเพิ่มขึ้น๓๒ แสดงใหเห็นวาถึงแมการลงทุนในดานสาธารณูปโภคที่กําหนดไวในแผนพัฒนาฉบับ
แรกจะมุงสงเสริมดานเกษตรกรรมเปนหลัก แตในทางปฏิบัติรัฐบาลไดใหความสําคัญดานการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและการบริการมากกวา ซึ่งสามารถเห็นผลตอบแทนในดานรายไดชัดเจนกวา
ภาคเกษตรกรรม
โดยภาพรวมแลวในชวงของแผนพัฒนาฉบับที่ ๑ คือระหวาง พ.ศ. ๒๕๐๔–๒๕๐๙
ปรากฏวาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตัวในอัตราที่สูงมาก กลาวคือ ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศขยายตัวในอัตรารอยละ ๗.๓ ในชวงระหวางป ๒๕๐๔–๒๕๐๖ และอัตรารอยละ
๘.๕ ในระหวางป ๒๕๐๗–๒๕๐๙ ทั้งๆ ที่มีการกําหนดเปาหมายอัตราการเติบโตในทางเศรษฐกิจ
เพียงรอยละ ๕ ในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑
อัต ราการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จที่ข ยายตัว สูง ในช ว งของแผนพัฒ นาการเศรษฐกิ จ
แหงชาติฉบับที่ ๑ อาจกลาวไดวาเกิดจากการขยายตัวของการลงทุนของภาครัฐในสวนที่เกี่ยวของ

๓๑

เรื่องเดียวกัน, ๓.
๓๒
สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
แหงชาติฉบับที่ ๒ (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๒๕๑๐),
๑๓.

๔๙
กับสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยเฉพาะถนนหนทาง ชลประทาน ฯลฯ ตลอดจนการขยายตัวของ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับการคาและอุตสาหกรรม ดังจะเห็นไดวาอัตราสวนของการลงทุนตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศระหวางป ๒๕๐๔–๒๕๐๙ เพิ่มขึ้นมาถึงรอยละ ๒๐.๓ เทียบกับ
รอยละ ๑๒.๑ ในชวงระหวางป ๒๔๙๓–๒๕๐๓ โดยเฉลี่ยการขยายตัวของการลงทุนในชวงเวลา
ดังกลาว สวนสําคัญเปนผลมาจากการขยายตัวของเงินออมภายในประเทศ ตลอดจนรายไดจาก
การสงออก การลงทุนและเงินชวยเหลือจากตางประเทศ โดยเฉพาะเงินชวยเหลือทางทหารจาก
สหรัฐอเมริกาเพื่อตอตานภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต อยางไรก็ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่
เป น ไปอย า งรวดเร็ ว ในช ว งนี้ ก็ มิ ไ ด ส ง ผลในการสร า งแรงกดดั น ในด า นราคาหรื อ ไม ไ ด ส ร า ง
ผลกระทบในทางที่ทําใหเงินเฟอขยายตัว ในชวงระยะเวลาดังกลาว เงินเฟอขยายตัวโดยเฉลีย่ เพียง
รอยละ ๑.๘ เทานั้น
การเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจในยุคของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ซึ่งตอเนื่องมา
จนถึง ยุคของจอมพลถนอม กิตติขจร นอกจากจะปรากฏในลักษณะของอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่กาวกระโดดแลว ยังสะทอนออกมาถึงลักษณะของการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจอีก
ดวย
ในป ๒๕๐๔ สั ดส ว นของภาคอุตสาหกรรมในผลิตภัณฑม วลรวมภายในประเทศ
เทากับรอยละ ๑๑.๔ ซึ่งเปนปเริ่มตนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกของไทย ในป ๒๕๐๙
สัดสวนของภาคอุตสาหกรรมตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศก็ไดขยับขึ้นมาถึงรอยละ ๑๖
การขยายตัวอยางรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรมซึ่งสงผลใหมีการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจจาก
การพึ่งพาภาคเกษตรมาเปนเศรษฐกิจที่พึ่งพาอุตสาหกรรมและบริการมีผลเปนรูปธรรมในชวง
ทศวรรษ ๒๕๒๐ เมื่อสัดสวนของภาคอุตสาหกรรมเริ่มสูงกวาสัดสวนของภาคเกษตรในผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจซึ่งมีจุดเริ่มตนในทศวรรษ ๒๕๐๐ สวน
หนึ่งเปนผลมาจากการดําเนินนโยบายทดแทนการนําเขา กลาวคือกลยุทธเริ่มแรกในการสงเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยภายใตรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ คือเนนการผลิตสินคาอุตสาหกรรม
เพื่อทดแทนการนําเขา โดยมีกลไกสําคัญในการดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาวคือ การให
สิทธิพิเศษโดยผานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ซึ่งจัดตั้งขึ้นในป ๒๕๐๒ อุตสาหกรรมที่มีการ
ขยายตัว คื อสิ น คา อุปโภคบริโภค อาจกลา วได วา การพั ฒ นาอุ ตสาหกรรมในทศวรรษ ๒๕๐๐
ภายใตนโยบายทดแทนการนําเขา ไดนําไปสูการขยายตัวของสินคาอุปโภคบริโภคเปนสําคัญ
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เริ่มตนในยุคของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตและตอเนื่องมาถึง
สมัยของจอมพลถนอม กิตติขจร ซึ่งเนนในดานของการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนําเขา

๕๐
ได ส ง ผลในด า นของการขาดประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต ทั้ ง ยั ง สร า งป ญ หาในด า นของการขาด
ดุลการคา ซึ่งเห็นเดนชัดในชวงปลายทศวรรษ ๒๕๐๐ ภาวะการณดังกลาวสงผลใหรัฐบาลเริ่ม
ตระหนักถึงความจํา เปนในการปรับกลยุทธการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสูนโยบายสงเสริม การ
สงออกในชวงทศวรรษ ๒๕๑๐
นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ ๑ ไดสงผลตอ
การเจริญเติบโตของจังหวัดนครราชสีมาในดานตางๆ กลาวคือ การสงเสริมดานเกษตรกรรมใน
จังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะการชลประทานไดสงผลใหมีพื้นที่เพาะปลูกขาวเพิ่มขึ้น ใน พ.ศ.
๒๕๐๓ กอนที่จะมีแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ ๑ พื้นที่เพาะปลูกขาวของจังหวัด
นครราชสีมามีทั้งสิ้น ๗๒๓,๖๑๘ ไร คิดเปนรอยละ ๕.๖๕ ของพื้นที่จังหวัด ผลิตขาวได ๙๙,๑๖๐
ตัน พ.ศ. ๒๕๐๔ พื้นที่ปลูกขาวเพิ่มขึ้นเปน ๑,๑๗๖,๑๔๖ ไร ผลผลิตขาว ๑๖๓,๕๑๑ ตัน และเมื่อ
สิ้นสุดแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ ๑ มีพื้นที่เพาะปลูกขาวทั้งสิ้น ๑,๘๘๕,๔๕๗ ไร คิด
เป น ร อ ยละ ๑๔.๗ ของพื้ น ที่ จั ง หวั ด ผลผลิ ต ข า ว ๔๐๗,๘๓๑ ตั น อั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ของพื้ น ที่
เพาะปลูกขาวคิดเปนรอยละ ๙.๐๕ ตอป อัตราการเพิ่มขึ้นของผลผลิตขาวเปนรอยละ ๕๑.๘๘
ตารางที่ ๓ สถิติการปลูกขาวในชวงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ ๑
ป
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙

เนื้อที่เพาะปลูก
๗๒๓,๖๑๘
๑,๑๗๖,๑๔๖
๑,๔๐๗,๔๗๒
๑,๔๐๐,๗๗๐
๑,๖๓๙,๘๒๔
๑,๑๗๑,๒๗๕
๑,๘๘๕,๔๕๗

เนื้อที่เก็บเกีย่ ว
๕๒๕,๒๒๑
๘๖๘,๐๙๗
๑,๑๘๗,๙๒๒
๑,๓๗๔,๘๗๘
๑,๖๑๙,๑๙๒
๑,๐๒๔,๓๐๙
๑,๘๒๔,๓๐๔

ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตตอไร
๑๘๙
๙๙,๑๖๐
๑๘๘
๑๖๓,๕๑๑
๒๗๖,๐๘๖
๒๓๒
๓๐๔,๒๗๗
๒๒๑
๓๖๙,๙๕๘
๒๒๘
๒๒๗,๘๓๒
๒๒๒
๔๐๗,๘๓๑
๒๒๔

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, ๒๕๑๔), ๑๕.

๕๑
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๐–๒๕๑๔) ไดดําเนินการ
โครงการตางๆ ตามที่ไดวางแผนไวในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑ โดย
เนนที่การคมนาคม และการชลประทาน ทางดานการคมนาคม ไดแก การสรางทางรถไฟสายแกง
คอย-บัวใหญ ระยะทาง ๒๗๒ กิโลเมตร การกอสรางทางรถไฟเพิ่มขึ้นจากป ๒๕๐๔ มีเสนทาง
รถไฟยาว ๓,๕๘๔ กิโลเมตร และเมื่อสิ้นป ๒๕๐๙ มีความยาว ๓,๖๘๘ กิโลเมตร สวนที่เพิ่มมา
จากการกอสรางทางรถไฟสายสําคัญสองสาย คือ สายหนองปลาดุก-สุพรรณบุรี และสายแกงคอย บัวใหญ (ซึ่งแลวเสร็จในป ๒๕๑๐) ทางรถยนตมีโครงการกอสรางทางหลวงสายสําคัญในระยะของ
แผน ไดแก สายกําแพงเพชร - สุโขทัย นครสวรรค - เชียงราย หนองคาย - นครพนม หลมสัก -ชุม
แพ สระบุรี - หลมสัก ธนบุรี - ปากทอ กรุงเทพฯ – ศรีราชา นครปฐม - เพชรบุรี บางปะอิน นครสวรรค หลังสวน - ทุงสง สุราษฎรธานี - ตะกั่วปา และสายโชคชัย (จังหวัดนครราชสีมา) – เดชอุดม
(จังหวัดอุบลราชธานี) สวนการชลประทาน ไดแก การกอสรางเขื่อนลําพระเพลิง และเขื่อนลําตะคอง
เพื่อขยายพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกขาว โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหเกษตรกรที่อยูบริเวณ
เขื่อนและคลองชลประทานสามารถปลูกขาวไดปละสองครั้ง
จังหวัดนครราชสีมามีโครงการอางเก็บน้ําที่สรางเสร็จถึงป ๒๕๑๐ จํานวน ๑๗ แหง มี
เนื้อที่ชลประทาน ๒๙,๕๐๐ ไร ปริมาณความจุ ๕๓,๘๑๖,๗๕๙ ลูกบาศกเมตร โดยเปนน้ําเพื่อ
อุปโภค ๔,๕๐๕,๐๘๐ ลูกบาศกเมตร๓๓
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในชวงระยะเวลาของแผนพัฒนาฉบับ
ที่ ๑ และ ๒ จะเห็นไดวาภาคเกษตรมีอัตราการขยายตัวประมาณรอยละ ๔.๔ ตอป ในขณะที่
ภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการขยายตัวรอยละ ๙.๗ ตอป การขยายตัวในอัตราที่ตางกันระหวางภาค
เกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมในแผนพัฒนาฉบับที่ ๑ และ ๒ ซึ่งตอเนื่องในทิศทางเดียวกันใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับตอๆ มาก็คือองคประกอบของการปรับโครงสรางโดยมีสัดสวนของภาค
เกษตรที่ลดลงในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมีอัตราการขยายตัวสูงขึ้น ในภาคเกษตร
นั้นแมวาทิศทางรวมจะมีอัตราการเพิ่มลดลง แตพืชเกษตรบางตัวก็ไดมีการขยายตัวอยางมากอัน
เปนผลมาจากการขยายความเชื่อมโยงระหวางเศรษฐกิจไทยกับตางประเทศตลอดจนการปรับ
โครงสรางทางเศรษฐกิจภายใน พืชไรที่มีการขยายตัวอยางมากในชวงนี้ก็คือ ขาวโพดและมัน
สําปะหลัง ดังจะเห็นไดวา ในชวงสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑ ปริมาณผลผลิตขาวโพดเทากับ ๑.๒

๓๓

สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดสถิติรายป บรรพ ๒๘ (๒๕๑๐–๒๕๑๒) (กรุงเทพฯ :
สํานักงานสถิติแหงชาติ, ๒๕๑๒), ๑๙๘.

๕๒
ลานตัน และมีทิศทางเพิ่มขึ้นในแผนพัฒนาฯ ฉบับตอๆ มา ในสวนของมันสําปะหลังก็เชนเดียวกัน
การขยายตัวของอุปสงคจากกลุมประเทศตลาดรวมทําใหมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลัง
เพิ่มขึ้นอย างมากทั้ง ผลผลิตก็ขยายตัวตามมา ในชวงปลายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑ เนื้อที่
เพาะปลูกมันสําปะหลังเทากับ ๐.๖๕ ลานไร โดยมีผลผลิตเทากับ ๑.๕๖ ลานตัน ในชวงปลาย
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ ๒ เนื้อที่เพาะปลูกมันสําปะหลังเพิ่มขึ้นเปน ๑.๔ ลานไร
และมีผลผลิตรวมเทากับ ๓.๔๓ ลานตัน ทั้งยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับตอๆ
มา
ในสวนของภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีอัตราการขยายตัวสูงนั้นปรากฏวา อุตสาหกรรมที่มี
การพัฒนาและขยายตัวในชวงนี้ก็คือ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อันประกอบดวยอุตสาหกรรมปนดาย
ผลิตเสนใย ทอผา และเสื้อผาสําเร็จรูป อุตสาหกรรมอาหารสัตว และอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา
เพื่ อ ส ง ออกตลอดจนอุ ต สาหกรรมผลไม แ ละพื ช ผั ก กระป อ งก็ มี ก ารขยายตั ว อย า งรวดเร็ ว
นอกจากนั้นอุตสาหกรรมออย น้ําตาล และอุตสาหกรรมเดิมเชน โรงสีและโรงเลื่อย ตลอดจนไซโลก็
มีการขยายตัวและพัฒนาในชวงนี้
การขยายตั ว อย า งรวดเร็ ว ของภาคอุต สาหกรรมในขณะที่ภ าคเกษตรมี อั ตราการ
ขยายตัวเชื่องชากวา นอกจากจะสงผลตอการปรับโครงสรางในสวนของการผลิตแลว ยังสงผลตอ
การปรับโครงสรางในทางสังคม จํานวนประมาณ ๑๑ ลานคนหรือคิดเปนรอยละ ๘๒ ของแรงงาน
ทั้งหมด ตัวเลขดังกลาวไดมีการลดลงอยางตอเนื่องอันเปนผลจากการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ
จากการที่พึ่งพาเกษตรกรรมมาสูการพึ่งพาอุตสาหกรรม และบริการในสัดสวนที่มากขึ้นเปนลําดับ
นอกจากโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลง
ภายในกรอบของแผนพั ฒ นาฯ แล ว ในส ว นของความสั ม พั น ธ ท างเศรษฐกิ จ ระหว า งไทยกั บ
ต า งประเทศก็ ไ ดมี ก ารเปลี่ ย นแปลงในเชิ ง โครงสร า งอย า งเดน ชัด นั บ ตั้ง แต มีแ ผนพัฒ นาทาง
เศรษฐกิจและสังคมซึ่งนําไปสูการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการขยายตัวในดานการคา
ระหวางประเทศ การลงทุนจากตางประเทศก็ไดมีการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วโดยเฉพาะอยางยิ่งจาก
สหรัฐอเมริกาและญี่ปุน ซึ่งรวมกันมีสัดสวนประมาณรอยละ ๖๐–๖๕ นอกจากนั้นปริมาณการคา
ระหวางประเทศของไทยก็ขยายตัวดังจะเห็นไดวา มูลคาการคาระหวางประเทศของไทยในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑ มีปริมาณรอยละ ๒๔ ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ไดเพิม่ ขึน้ เปน
รอยละ ๓๒ ในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๒ และมีแนวโนมขยายตัวขึ้นในชวงแผนพัฒนาฉบับ
ตอ ๆ มา

๕๓
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕–๒๕๑๙) ไดมีความ
พยายามที่จะกระตุนใหมีการจัดโครงสรางดานรูปแบบของอุตสาหกรรมเสียใหม โดยพยายาม
สงเสริมใหอุตสาหกรรมไปตั้งนอกเขตกรุ งเทพมหานคร การพัฒนาอุตสาหกรรมในดานธุรกิจ
เอกชน และกําหนดมาตรการใหการสงเสริมทางเทคนิคและชวยเหลือดานเครดิต และรัฐบาลจะไม
ตั้งรัฐวิสาหกิจมาแขงกับเอกชนหรือยึดโรงงานของเอกชนมาเปนของรัฐ
ตารางที่ ๔ มู ล ค า รวมผลิ ต ภั ณ ฑ จั ง หวั ด นครราชสี ม าในช ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แหงชาติฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕–๒๕๑๙)
สาขาการผลิต
มูลคาผลิตภัณฑในจังหวัด

2515(1972) 2516(1973) 2517(1974) 2518(1975) 2519(1976) อัตราเพิ่ม
3400.8

4398.1

6199.2

6551.9

7207.6

22.39

914.3

1472.2

1960.9

2262.2

2424.6

33.04

กสิกรรม

698.8

1247.4

1633.4

1920.5

2089.3

39.79

ปศุสัตว

167.2

166.2

251.3

274.9

268.1

12.07

ประมง

5.9

8.8

12.4

13.1

14.0

27.46

ปาไม

42.4

49.8

63.8

53.7

53.2

5.09

40.3

38.6

84.0

53.0

46.2

2.93

อุตสาหกรรม

289.3

355.0

551.8

501.4

517.1

15.75

การกอสราง

184.0

172.8

314.9

281.2

323.8

15.20

การไฟฟาและการประปา

48.1

39.4

43.6

52.2

56.0

3.28

การคมนาคมและการขนสง

205.4

255.9

272.1

315.1

373.7

16.39

การคาสงและการคาปลีก

829.9

1126.0

1799.3

1599

1769.3

22.64

การธนาคาร ประกันภัยธุรกิจและอสังหาริมทรัพย

75.4

90.1

112.6

166.9

208.0

35.17

ที่อยูอาศัย

56.4

63.9

72.6

75.8

82.1

9.11

การบริหารราชการ และปองกันประเทศ

231.3

255.6

321.6

403.1

456.8

19.50

การบริการ

526.4

528.6

665.8

842.0

950.0

16.09

เกษตรกรรม

เหมืองแรและยอยหิน

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, ๒๕๑๘), ๔๗.

๕๔
ในช ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ แห ง ชาติ ฉ บั บ ที่ ๓ จั ง หวั ด นครราชสี ม ามี อั ต ราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยรอยละ ๒๒.๓๙ สาขาการผลิตที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด
ไดแกสาขาการธนาคาร ประกันภัยธุรกิจและอสังหาริมทรัพย มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยรอยละ
๓๕.๑๗ รองลงมาคือ สาขาเกษตรกรรม มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยรอยละ ๓๓.๐๔ สวนสาขาที่
มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่ําสุดคือ สาขาเหมืองแรและยอยหิน มีอัตราการเจริญเติบโต
เฉลี่ยรอยละ ๒.๙๓
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐–๒๕๒๔) ไดเนนการกระจาย
อุตสาหกรรมและสงเสริมอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก ดังนั้นอุตสาหกรรมการแปรรูปที่ใชผลิตผลที่
มี ใ นท อ งที่ เ ป น วั ต ถุ ดิ บ จะได รั บ ความสนใจเป น พิ เ ศษ และที่ สํ า คั ญ ก็ คื อ การระบุ ว า จั ง หวั ด
นครราชสีมาเปนศูนยกลางหนึ่งในสี่แหงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะไดรับการพัฒนาในดาน
ตางๆ ๓๔
ในระยะ ๕ ปของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๔ จังหวัดนครราชสีมามีอตั รา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยรอยละ ๑๙.๘๒
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕–๒๕๒๙) ไดมีการ
กําหนดเมืองหลัก ๕ เมือง ไดแก เมืองเชียงใหม เมืองขอนแกน เมืองชลบุรี เมืองสงขลา-หาดใหญ
และเมืองนครราชสีมา
กํ า หนดให เ มื อ งนครราชสี ม าเป น ศู น ย ก ลางบริ ก ารขนส ง สิ น ค า ของภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เนื่ อ งจากมี ทํ า เลที่ ตั้ ง ได เ ปรี ย บ คื อ เป น เมื อ งหน า ด า นของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สงเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรที่ใชวัตถุดิบในทองถิ่น และอุตสาหกรรม
บริการตางๆ ซึ่งจะไดประโยชนและเชื่อมโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานในบริเวณชายฝง
ทะเลภาคตะวั น ออก เพราะมี ท างหลวงจากนครราชสี ม าตั ด ตรงมายั ง ท า เรื อ สั ต หี บ และเขต

๓๔

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, การศึกษาเพื่อ
การวางแผนพัฒนาสมบูรณแบบจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ม.ป.ป.), ๘๒.

๕๕
อุตสาหกรรมในภาคตะวันออกอยูแลว๓๕ สอดคลองกับนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับที่ ๕ ที่ตองการพัฒนาอุตสาหกรรม การผลิตเพื่อทดแทนการนําเขาและสงเสริมการสงออก
ตารางที่ ๕ มูลคารวมผลิตภัณฑจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๒๗–๒๕๒๙
สาขาการผลิต
มูลคาผลิตภัณฑในจังหวัด

2527(1984) 2528(1985) 2529(1986) อัตราเพิ่ม
23608.47

22622.05

24708.60

2.52

เกษตรกรรม

7133.96

6574.74

7333.39

1.85

เหมืองแรและยอยหิน

1118.02

967.7

834.51

-13.6

อุตสาหกรรม

2502.06

1893.29

2040.23

-8.29

การกอสราง

2074.19

2035.63

2275.75

4.97

การไฟฟาและการประปา

537.25

525.05

281.12

-24.36

การคมนาคมและการขนสง

873.44

882.25

1014.29

7.99

การคาสงและการคาปลีก

3900.07

3783.86

4368.78

6.23

529.08

532.4

551.80

2.14

ทีอ่ ยูอาศัย

1028.81

1162.69

1372.95

15.55

การบริหารราชการ และปองกันประเทศ

1539.14

1665.76

1714.14

5.57

การบริการ

2372.41

2598.7

2693.59

6.6

การธนาคาร ประกันภัยธุรกิจและอสังหาริมทรัพย

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ :
สํานักงานสถิติแหงชาติ, ๒๕๓๐), ๔๗.
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๕ จากสถิติป ๒๕๒๗ จังหวัด
นครราชสีมามีมูลคาผลิตภัณฑจังหวัดสูงสุดในภาคเกษตรกรรม มีมูลคารอยละ ๓๐.๒๑ ของมูลคา
ผลิตภัณฑจังหวัด รองลงมาคือภาคการคาสงและคาปลีก และภาคอุตสาหกรรม แตสาขาการผลิต

๓๕

สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ ๕ (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, ๒๕๒๕), ๑๘๓.

๕๖
ที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด คือ สาขาที่อยูอาศัย มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยรอยละ ๑๕.๕๕
รองลงมาคือ ภาคบริการ ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยรอยละ ๖.๖๐
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๐–๒๕๓๔)
ตารางที่ ๖ มูลคารวมผลิตภัณฑจังหวัดนครราชสีมาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๐–๒๕๓๔)
สาขาการผลิต
มูลคาผลิตภัณฑในจังหวัด

2530(1887) 2531(1889) 2532(1990) 2533(1991) 2534(1992) อัตราเพิ่ม
25957.55

29691.49

34192.69

39173.13

45815.39

15.27

7066.41

8323.42

9060.56

9689.51

11400.39

12.81

751.73

1020.42

1449.69

454.97

589.72

9.19

อุตสาหกรรม

1905.42

2409.39

2923.62

3572.33

5180.34

28.75

การกอสราง

2412.23

2733.62

2742.84

4098.24

5166.31

22.29

การไฟฟาและการประปา

648.18

750.07

893.65

832.85

902.31

7.85

การคมนาคมและการขนสง

1183.27

901.58

1366.40

1251.81

1828.82

16.35

การคาสงและการคาปลีก

5001.41

5715.61

6459.75

7222.58

7906.45

12.15

704.48

876.76

1154.86

1344.52

1569.46

22.33

ทีอ่ ยูอาศัย

1547.98

1786.14

2006.56

1832.79

1947.03

6.33

การบริหารราชการ และปองกันประเทศ

1790.85

1936.14

2233.03

2682.94

3023.93

14.08

การบริการ

2945.54

3237.7

3901.70

5289.5

6300.60

20.78

เกษตรกรรม
เหมืองแรและยอยหิน

การธนาคาร ประกันภัยธุรกิจและอสังหาริมทรัพย

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๓๕), ๔๗.
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดนครราชสีมามีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเทากับ
รอยละ ๑๕.๒๗ สาขาการผลิตที่มีมูลคาสูงสุดอยูในภาคเกษตรกรรม โดยมีอัตราการเจริญเติบโต
เพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ป รองลงมาคื อ สาขาการบริ ก าร แต อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตเฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด ในช ว ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๖ คือ สาขาอุตสาหกรรม มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยรอย

๕๗
ละ ๒๘.๗๕ รองลงมาคื อ สาขาธนาคาร ประกั น ภั ย ธุ ร กิ จ และอสั ง หาริ ม ทรั พ ย มี อั ต ราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ยรอยละ ๒๒.๓๓
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕–๒๕๓๙)
ตารางที่ ๗ มู ลค า รวมผลิต ภั ณฑ จั ง หวั ดนครราชสีม าในช ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คม
แหงชาติฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕–๒๕๓๙)
สาขาการผลิต

2535(1992) 2536(1993) 2537(1994) 2538(1995) 2539(1996) อัตราเพิ่ม

มูลคาผลิตภัณฑในจังหวัด

50706

61232

75405

92074

101333

22

เกษตรกรรม

12034

9922

12904

16096

16952

33

608

629

829

1160

1514

3

อุตสาหกรรม

6111

13357

16251

22499

24662

16

การกอสราง

5420

6444

8494

9216

11061

15

การไฟฟาและการประปา

1085

1206

1472

1611

1821

3

การคมนาคมและการขนสง

2014

2352

3021

3476

4151

16

การคาสงและการคาปลีก

8634

9507

10775

12007

12813

23

การธนาคาร ประกันภัยธุรกิจและอสังหาริมทรัพย

2005

2759

3342

3881

4666

35

ทีอ่ ยูอาศัย

1917

2061

2289

2458

2590

9

การบริหารราชการ และปองกันประเทศ

3646

3040

4290

4965

5329

20

การบริการ

7232

9955

11738

14705

15774

16

เหมืองแรและยอยหิน

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, ๒๕๔๑), ๔๗.
ในป ๒๕๓๙ สาขาการผลิตที่มีมูลคาสูงสุดคือ ภาคอุตสาหกรรม รองลงมาคือ ภาค
เกษตรกรรม และการบริการ สวนสาขาการผลิตที่มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยในชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๗ คือ สาขาการธนาคาร ประกันภัยธุรกิจและอสังหาริมทรัพย
มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยรอยละ ๓๕ รองลงมาคือภาคเกษตรกรรม มีอัตราการเจริญเติบโต
เฉลี่ยรอยละ ๓๓

๕๘
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๗ จะเห็นการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาอยางชัดเจน กลาวคือ ในป ๒๕๓๕ ซึ่งเปนปแรกของแผนพัฒนา
ภาคเกษตรกรรมเป น สาขาการเผลิ ต ที่ มี มู ล ค า สู ง สุ ด คื อ ๑๒,๐๓๔ ล า นบาท ในขณะที่
ภาคอุตสาหกรรมมีมูลคาการผลิตเปนอันดับที่ ๔ รองจากภาคการคาสงและคาปลีก และภาค
บริการ ในปถัดมาสาขาการผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมีมูลคาสูงที่สุด ในขณะที่ภาคเกษตรมี
มูลคาการผลิตลดลงจากป ๒๕๓๕ ถึงรอยละ ๑๗.๕ สวนภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการเจริญเติบโต
เพียงปเดียวสูงถึงรอยละ ๑๑๘.๕ และเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง นับเปนปรากฏการณที่ทําใหเห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจที่เนนดานอุตสาหกรรมเปนหลัก
โดยจะกลาวถึงรายละเอียดในบทตอไป
เพื่ อ ให ม องเห็ น นโยบายการพั ฒ นาจั ง หวั ด นครราชสี ม าที่ ป รากฏในแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดังที่กลาวมาขางตนอยางชัดเจน จึงจะแยกสาขาการพัฒนาออกเปน
สาขาตางๆ ดังตอไปนี้
การเกษตรกรรม
รัฐบาลไดกําหนดนโยบายเพิ่มการผลิตพืชที่สําคัญตอบสนองความตองการทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ โดยเฉพาะสินคา ขาว ขาวโพด และมันสําปะหลัง สนับสนุนใหเกษตรกร
ขยายพื้นที่เพาะปลูก โดยการสรางเขื่อนลําพระเพลิง ในเขตอําเภอปกธงชัย และเขื่อนลําตะคองใน
เขตอําเภอสีคิ้ว เนื่องจากแหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญของจังหวัดนครราชสีมาก็คือแมน้ํามูล ซึ่งมี
ความยาวประมาณ ๔๐๐ กิโลเมตร โดยเฉลี่ยแลวพื้นที่ๆ แมน้ําไหลผานจะมีการทํามุมทางสูง
กิโลเมตรละ ๑๓ เซนติเมตร เพราะฉะนั้นในระหวางเดือนที่มีฝนตกหนักมากๆ แมน้ํานี้ก็ไมสามารถ
ที่ จ ะเก็ บ น้ํ า ฝนที่ ต กเพิ่ ม ไว ไ ด ก็ ทํ า ให น้ํ า ไหลลงท ว มพื้ น ที่ ต่ํ า ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต อ การผลิ ต ทาง
เกษตรกรรมเปนอยางมาก แมน้ํามูลนี้ยังมีสาขาอีกมากมายซึ่งนับวาเปนแหลงน้ําผิวดินที่ดีแมวา
จะมีปริมาณอันจํากัดก็ตาม รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญของปญหาการขาดแคลนน้ําในฤดูแลง
จึงไดเรงสรางโครงการชลประทานเหลานี้เพื่อชวยใหเกษตรกรที่อาศัยอยูใกลเขื่อนสามารถปลูก
ขาวไดปละ ๒ ครั้ง จากเดิมที่ทํานาไดเพียงปละครั้งตามฤดูกาล ทําใหเกษตรกรผลิตขาวไดเพิ่มขึ้น
มีรายไดเพิ่มขึ้นจากการขายขาว และกระตุนใหเกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกเพื่อตอบสนองความ
ตองการของตลาด นอกจากนั้ น พื้น ที่ที่โครงการชลประทานทั้ง สองโครงการยั ง อยูบนเส น ทาง
คมนาคมที่เอื้อประโยชนตอการขนสงพืชเศรษฐกิจเหลานี้อีกดวย

๕๙
เขื่อนลําตะคองเริ่มกอสรางเมื่อป ๒๕๐๗ แลวเสร็จป ๒๕๑๒ เปนเขื่อนดินสูง ๔๐.๓
เมตร ยาว ๕๒๑ เมตร สามารถสงน้ําชวยเหลือพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน ๒๓๘,๐๐๐ ไร นอกจากนี้
ยังชวยในการประปา โรงงานอุตสาหกรรม แหลงเพาะพันธุปลา ชวยบรรเทาอุทกภัย และเปนแหลง
ทองเที่ยว
ในป ๒๕๑๗ นครราชสีมามีเนื้อที่เก็บเกี่ยวจํานวนประมาณ ๓.๔ ลานไร เปรียบเทียบ
กับเนื้อที่ทั้งหมดของจังหวัดจํานวน ๑๒.๗ ลานไร เปนเนื้อที่ที่สามารถจะรับน้ําชลประทานไดรวม
๘๓๑,๕๕๐ ไร และมีพื้นที่ที่ไดรับน้ําชลประทานแลวประมาณ ๓๖๑,๐๕๐ ไร หรือรอยละ ๔๓.๔
ของเนื้อที่ที่ สามารถจะรับน้ําชลประทานได หรือเพียงประมาณรอยละ ๒.๙ ของเนื้อที่ของทั้ง
จังหวัด เพราะฉะนั้นจึงนับวาน้ําซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการเกษตรยังขาดแคลนอยูมากในจังหวัดนี้
นอกจากการสรางเขื่อนทั้งสองแหงขางตนแลว ยังมีโครงการชลประทานเพื่อการเกษตรที่สรางเสร็จ
ถึงสิ้นปงบประมาณ ๒๕๑๘ และกําลังกอสรางในป ๒๕๑๙ ในจังหวัดนครราชสีมาไดแก โครงการ
ชลประทานในลุมน้ํา ๕ สาย รวม ๑๘ โครงการ ไดแก ลุมน้ําปาสัก ลุมน้ําลําพระเพลิง ลุมน้ําลําตะ
คอง ลุมน้ําลําเชียงไกร และลุมน้ําลําปลายมาศ
การใช ที่ ดิ น ด า นเกษตรกรรม จากข อ มู ล ในป ๒๕๑๗ พบว า มี ก ารใช ที่ ดิ น เพื่ อ
การเกษตรในจังหวัดนี้มากกวาครึ่งหนึ่งของพื้นที่จังหวัด ซึ่งในจํานวนนี้แบงออกเปนประเภทตางๆ
คือ
เนื้อที่ทํานา มีประมาณสองในสามของพื้นที่เพื่อการเกษตรทั้งหมด มีเนื้อที่นาทั้งหมด
ประมาณ ๗,๐๑๐ ตารางกิโลเมตร แตใชในการเพาะปลูกจริงเพียง ๓,๘๕๐ ตารางกิโลเมตร หรือ
คิดเปนรอยละ ๕๕ ของเนื้อที่นาทั้งหมดเทานั้น
เนื้อที่เพาะปลูกพืชไร มีเนื้อที่ประมาณรอยละ ๑๘ ของพื้นที่เกษตรกรรม สวนใหญใช
พื้นที่บนเนิน (Undulating Plain) และพื้นที่ลาดชันเปนที่เพาะปลูก อัตราการขยายตัวของพื้นที่
เพาะปลูกพืชไรเปนที่สังเกตมาก เพราะเพิ่มขึ้นเกือบเทาตัวในระหวางชวง ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๑๒–
๒๕๑๗) พืชไรที่มีการขยายเนื้อที่เพาะปลูกมากที่สุดคือ มันสําปะหลัง (Cassava) เพราะมี
แรงจูงใจดานราคาที่สูงมากในตลาดตางประเทศ ผลจากการขยายเนื้อที่เพาะปลูกมันสําปะหลัง
ดังกลาวทําใหมีการตัดไมทําลายปา เพื่อเปลี่ยนสภาพมาเปนพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้น๓๖

๓๖

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, การศึกษาเพื่อ
การวางแผนพัฒนาสมบูรณแบบจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ม.ป.ป.), ๙๒.

๖๐
การอุตสาหกรรม
หลังสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ ๒ รัฐบาลมีสวนรวมโดยตรงในกิจการอุตสาหกรรม
เปนอยางมาก ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม การผลิตสินคาอุตสาหกรรมหลายชนิด
กระทําโดยรัฐวิสาหกิจซึ่งสังกัดหนวยราชการตางๆ ตามนโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยม ตอมาใน
สมัย รัฐ บาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัช ต ไดมีก ารพยายามลดความสํา คัญ ของรัฐ บาลในกิจ การ
อุตสาหกรรมลง และหันมาสงเสริมการลงทุนในภาคเอกชนมากขึ้น ไดมีการใชงบประมาณจํานวน
มากเพื่อปรับปรุงโครงสรางสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในประเทศ และมีการตั้งคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุนขึ้นในป ๒๕๐๒ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนซึ่งใหสิทธิประโยชน
แกผูลงทุนอยางกวางขวาง เพื่อกระตุนการลงทุนในภาคเอกชน
ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔–๒๕๐๙) รัฐบาลไดเนน
การลงทุนของเอกชนและจํากัดขอบเขตการดําเนินงานโดยตรงของรัฐบาลในภาคอุตสาหกรรม
กฎหมายสงเสริมการลงทุนซึ่งเริ่มมีผลบังคับใชอยางจริงจังในป ๒๕๐๓ ไดกําหนดมาตรการตางๆ
ที่ จู ง ใจผู ล งทุ น ทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศ ทํ า การลงทุ น ในกิ จ การที่ รั ฐ บาลเห็ น ว า มี
ความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งจูงใจที่สําคัญสําหรับกิจการที่ไดรับการสงเสริม ไดแก การ
คุมครองในกรณีที่จําเปนโดยการหามการนําเขาหรือการตั้งคาธรรมเนียมนําเขา นอกเหนือจากการ
เก็บอากรขาเขาในผลิตภัณฑเดียวกันกับที่ผลิตในประเทศ โดยกิจการที่ไดรับการสงเสริมและการ
ใหสิทธิประโยชน ตางๆ ทางดานภาษีอากร เช น การยกเวนอากรขาเข าและภาษีการคาสําหรับ
เครื่องจักร สวนประกอบและอุปกรณที่ใชในกิจการที่ไดรับการสงเสริม การยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคลในระยะเวลาหนึ่ง และการยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขา และภาษีการคาสําหรับสินคาขั้น
กลางหรือวัตถุดิบที่นําเขาจากตางประเทศ ตั้งแตป ๒๕๐๓ ในชวงแรกของการสงเสริมการลงทุน
อุตสาหกรรมขนาดใหญที่ใชทุนมากดูเหมือนจะไดรับความสนใจเปนพิเศษโดยที่กฎหมายสงเสริม
การลงทุนมีการกําหนดขนาดการผลิตขึ้นต่ําและแบงประเภทกิจการตามลําดับความสําคัญไว ๓
ประเภท เพื่อใหสิทธิประโยชนทางดานยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขาในวัตถุดิบ และสินคาขั้น
กลางอื่นๆ ลดหลั่นกันไป และกิจการที่จัดอยูในประเภท ก ซึ่งเปนกิจการที่ถือวามีความสําคัญมาก
ซึ่งจะไดรับยกเวนภาษีในวัตถุที่ใชอยางเต็มที่ สวนมากเปนอุตสาหกรรมหนักที่ตองใชเงินลงทุน
มาก เชนการถลุงเหล็ก การผลิตเครื่องจักรกลและชิ้นสวน การผลิตยางรถยนตและเคมีภัณฑตางๆ
ในชวงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๐–๒๕๑๔)
กลาวถึงการใหความสําคัญแกอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานมาก และอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมอื่นโดยการใชวัสดุภายในประเทศ เริ่มมีการตระหนักกันวาในระยะแรกสวนใหญมีการ

๖๑
นําวัตถุดิบและสินคาขั้นกลางจากตางประเทศในอัตราสูง สิทธิพิเศษที่อุตสาหกรรมประเภท ก
(ยกเวนภาษีขาเขาทั้งหมด) และประเภท ข (ยกเวนภาษีขาเขาครึ่งหนึ่ง) ไดรับการถูกยกเลิกไปในป
๒๕๑๐ หลังจากที่พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๐๕ ประกาศใชแลวเปนเวลา ๕ ป
และกิจการที่ไดรับการสงเสริมจะใหลดหยอนอากรในวัสดุนําเขาเพียงหนึ่งในสาม โดยถือเปนกิจการ
ประเภท ค ทั้งสิ้น
ตอมาในชวงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕–
๒๕๑๙) ไดมีการเนนถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกและการกระจายโรงงาน
อุตสาหกรรมเพื่อการสงออก และการกระจายโรงงานอุตสาหกรรมออกไปสูสวนภูมิภาค ในป
๒๕๑๕ ไดมีการประกาศใชกฎหมายการลงทุนฉบับใหม (ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๒๗) ซึง่
กําหนดสิทธิประโยชนมากขึ้นแกอุตสาหกรรมผลิตเพื่อการสงออก และที่ตั้งอยูในเขตอุตสาหกรรมที่
ทางรัฐบาลกําหนดและสิทธิประโยชนการยกเวนหรือลดหยอนภาษีอากรในวัสดุนี้ไดกําหนดไวแก
อุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการสงออกเทานั้น
ในตอนปลายระยะของแผนพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉ บั บ ที่ ๓
บรรยากาศในการลงทุนในประเทศเลวลงโดยเฉพาะเงินลงทุนในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากเปน
ชวงที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก และมีการเปลี่ยนรัฐบาลถึง ๖ ครั้ง ทุกรัฐบาลมีนโยบายหลัก
อยางหนึ่งคือเรงใหมีการลงทุน แตนอกจากการประกาศนโยบายก็ไมมีการดําเนินการแตอยางใด
จนกระทั่งในป ๒๕๒๐ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน ในกฎหมายการลงทุน
ฉบับใหมนี้ไดกําหนดใหคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนมีอํานาจอยางกวางขวางในการพิจารณา
ใหสิทธิประโยชนตางๆ ในกิจการที่ขอรับการสงเสริม รวมทั้งใหความคุมครองและยกเวนภาษีอากร
ในลักษณะตางๆ เปนที่นาสังเกตวาการแกไขกฎหมายสงเสริมการลงทุนฉบับลาสุดนี้กลับใหมีการ
ใหสิทธิประโยชนมากขึ้นแกผูลงทุน และการใหสิทธิประโยชนตางๆ จะขึ้นอยูกับการพิจารณา
วินิจฉัยของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนมากขึ้น กฎหมายสงเสริมการลงทุนแสดงออกถึงความ
ปรารถนาอันแรงกลาของรัฐบาลที่จะสนับสนุนการลงทุนในภาคเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ลงทุนจากตางประเทศ จึงไดมีการแกไขกฎหมายการลงทุนเพื่อเพิ่มสิ่งจูงใจแกนักลงทุนมากขึ้น
และในป ๒๕๒๐ ไดมีการตั้งศูนยบริการการลงทุนที่สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
เพื่ออํานวยความสะดวกตางๆ เกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทย
ในชวงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐–๒๕๒๔)
ไดเ นนความสํา คัญของการพัฒนาการส งออกมาขึ้น โดยเฉพาะมาตรการตางๆ กลาวคือการ
ประการใชพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญหลาย

๖๒
ประการในภาคอุตสาหกรรม คือพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานและสิ่งจูงใจในการสงออก
ไดมีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางของระบบงานพาณิชย ทั้งในดานการจัดหนวยงานและการ
บริหารงานของสวนราชการที่เกี่ยวของ ใหมีหนวยงานรับผิดชอบในการเรงรัดสงเสริมการสงออก
และหนวยงานที่จะเจรจาทางดานการคาระหวางประเทศมากขึ้น มีการสงเสริมการลงทุนขนาด
ใหญที่จําเปนโดยใหความชวยเหลือทางดานเงินทุนจากบรรษัทสงเสริมการลงทุน มีการตั้งสถาบัน
การเงินเพื่อสงเสริมการลงทุนเพื่อผลิตสินคาอุตสาหกรรมสงออก๓๗
การพัฒนานครราชสีมาเปนเมืองหลัก
นโยบายที่สําคัญของรัฐบาลที่สงผลตอการพัฒนาของเมืองนครราชสีมาอีกประการ
หนึ่ง คือนโยบายดานการพัฒนาเมืองในตางจังหวัดใหเปนศูนยกลางความเจริญในภาคตางๆ เพื่อ
เปนการกระจายความเจริญไปสูทองถิ่น โดยเริ่มวางนโยบายการพัฒนาเมืองหลักของภูมิภาคใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๓ โดยดูจากเมืองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคง มี
ความเจริญเติบโตของเมืองอยูในอัตราสูง มีศูนยการคาและการคมนาคมที่สะดวก๓๘ โดยในขั้น
แรกไดกําหนดใหมีเมืองหลักในภูมิภาคตางๆ ดังนี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก ขอนแกน อุดรธานี นครราชสีมาและอุบลราชธานี
ภาคเหนือตอนบน ไดแก เชียงใหม สวนภาคเหนือตอนลาง ไดแก พิษณุโลก
ภาคใตฝงตะวันออก ไดแก สงขลา-หาดใหญ ฝงตะวันตก ไดแก ภูเก็ต
ภาคตะวันออก ไดแก ชลบุรี๓๙
แนวทางการกําหนดเมืองหลักในขั้นแรกเพื่อปรับปรุงฐานะเมืองหลักใหเปนนครขนาด
กลาง มีจํานวนประชากรตั้งแต ๑๐๐,๐๐๐–๓๐๐,๐๐๐ คน เมื่อดําเนินการแลวประสบปญหา
ตางๆ เชน
๓๗

จีรพรรณ กุลดิลก และคนอื่นๆ, รายงานผลการวิจัยฉบับที่ ๒๔๐๑ การศึกษาถึง
การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกของประเทศไทย (กรุงเทพฯ : ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะ
เศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๒๔), ๓๔–๓๖.
๓๘
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ ๓, ๔๐๔.
๓๙
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ ๔, ๒๕๕–๒๕๖.

๖๓
๑. เมืองหลักในสวนภูมิภาคยังไมมีฐานทางเศรษฐกิจโตพอที่จะรองรับแรงงานใน
ภาคเอกชน เนื่ อ งจากโครงสร า งการผลิ ต แคบ อุ ต สาหกรรมและธุ ร กิ จ ส ว นใหญ เ ป น ธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมขนาดยอม การใหสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนในสวนภูมิภาคยังไมไดผล
และไมสามารถดึงดูดอุตสาหกรรมใหกระจายออกไปสูสวนภูมิภาคได
๒. ขาดแคลนบริการขั้นพื้นฐานตางๆ ที่จําเปนตอการพัฒนาเมือง เปนอุปสรรคตอการ
ที่จะดึงดูดอุตสาหกรรมและกิจกรรมตางๆ ใหไปตั้งอยูในเมืองหลัก ทั้งนี้รวมถึงขาดระบบการปองกัน
น้ําทวมและการระบายน้ํา ขาดแคลนบริการประปาที่เพียงพอในการอุปโภคบริโภคของประชาชน
และอุตสาหกรรม การคาและบริการของเมืองหลักตางๆ ในสวนภูมิภาค
๓. การใชประโยชนที่ดินในเมืองยังไมเหมาะสม คือ เปนการใชที่ดินในเมืองอยางไม
เปนระเบียบและปะปนกัน ไมมีผังบังคับควบคุมในการใชประโยชนที่ดินของเมือง นอกจากนั้นเขต
เทศบาลเมืองหลักบางเมืองไมตรงตอความเปนจริง คือไมขยายใหทันกับการขยายตัวของชุมชน
และความเจริญทางเศรษฐกิจของเมือง และเทศบาลเองก็ไมอาจเพิ่มฐานรายไดจากเขตเทศบาลที่
มีอยูในปจจุบันเพื่อนํามาพัฒนาบริการพื้นฐานตางๆ ใหเพียงพอได
๔. ปญหาฐานะการคลังทองถิ่นมีจํา กัดและการบริหารงานของเทศบาลยังขาด
ประสิทธิภาพที่ดีพอ เทศบาลมีรายไดนอยและขาดกําลังคนที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอที่จะ
ใหบริการสนองความตองการของประชาชนในเมือง ทั้งไมอาจขยายบริการขั้นพื้นฐานไดอยางจริงจัง
๔๐

รัฐบาลจึงไดกําหนดเมืองหลักที่มีศักยภาพในการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจขึ้นเพียง ๕
เมือง คือ เมืองเชียงใหม เมืองขอนแกน เมืองนครราชสีมา เมืองชลบุรี และเมืองสงขลา-หาดใหญ
ที่ตองเรงพัฒนาตอเนื่องมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๔ ใหสําเร็จผล
สวนอีก ๖ เมือง คือ เมืองพิษณุโลก เมืองนครสวรรค เมืองอุดรธานี เมืองราชบุรี เมืองสุราษฎรธานี
และเมืองภูเก็ตนั้น จะเริ่มใหเตรียมการพัฒนาตอไป๔๑
ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให เ มื อ งนครราชสี ม ามี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาเป น เมื อ งหลั ก
นอกจากจะมี ข นาดพื้ น ที่ ใ หญ ที่ สุ ด ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ แล ว ยั ง เปรี ย บเหมื อ นแหล ง
เชื่ อ มโยงความเจริ ญ ต า งๆ ในภู มิ ภ าค เนื่ อ งจากมี เ ส น ทางคมนาคมติ ด ต อ กั บ ภาคอื่ น ๆ ได

๔๐

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ ๕, ๑๘๓.
๔๑
เรื่องเดียวกัน.

๖๔
โดยสะดวก และไมไกลจากกรุงเทพมหานคร นโยบายการพัฒนาเมืองนครราชสีมาที่รัฐบาลได
กําหนดไวในแผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๕ คือพัฒนาเมืองนครราชสีมาให
เปนศูนยบริการขนสงสินคาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมีทําเลที่ตั้งไดเปรียบ คือเปน
เมืองหนาดานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สงเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรที่ใชวัตถุดิบในทองถิ่น
และอุตสาหกรรมบริการตางๆ ซึ่งจะไดประโยชนและเชื่อมโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมขั้น
พื้นฐานในบริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออก เพราะมีทางหลวงตัดตอจากเมืองนครราชสีมาตรง
มายังทาเรือสัตหีบ และเขตอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกอยูแลว๔๒
ผลจากการดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๕ ไดมีการ
ปรับปรุงดานบริการพื้นฐานของเมืองนครราชสีมา ไดแก การแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําประปา
โดยเพิ่มกําลังการผลิตจาก ๓๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวัน เปน ๙๑,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวัน การ
ปรับปรุงชุมชนแออัดในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา และประกาศบังคับใชผังเมืองรวม ซึ่งจะเปน
กรอบหลักในการกําหนดเขตและลักษณะการใชที่ดินแตละประเภท เชน ยานพักอาศัย ยานพาณิชย
ยานอุตสาหกรรม เปนตน ตลอดทั้งวางระบบโครงขายถนนหลักใหสอดคลองกับแนวนโยบายการ
พัฒนาเมืองศูนยกลาง การขยายตัวของประชากรและความเจริญของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเมือง
ในอนาคต๔๓
นโยบายพัฒนาระดับจังหวัด
การวางนโยบายพั ฒ นาจั ง หวั ด นครราชสี ม า กล า วได ว า มี จุ ด เริ่ ม ต น จากการมี
แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จแห ง ชาติ และบทบาทของที่ปรึก ษาชาวอเมริกั น ในการกํ า หนดนโยบาย
เศรษฐกิจของประเทศไทยในชวงป ๒๕๐๐–๒๕๑๕ ซึ่งเปนชวงที่สหรัฐอเมริกาเขามามีบทบาทใน
การทําสงครามตอตานการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสตในอินโดจีน ที่ปรึกษาชาวอเมริกันให
ความสนใจการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนพิเศษ เนื่องจากเปนภูมิภาคที่แหงแลงและ
ประชาชนส ว นใหญ ย ากจน อี ก ทั้ ง ยั ง มี ภู มิ ป ระเทศติ ด กั บ ประเทศที่ ไ ด รั บ อิ ท ธิ พ ลจากลั ท ธิ
คอมมิวนิสต การปองกันไมใหชาวอีสานหันไปเขาเปนพวกกับคอมมิวนิสตน้ันจําเปนตองแกปญหา
ทางเศรษฐกิจกอน สงผลใหมีการวางแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในแผนพัฒนาการ
๔๒

เรื่องเดียวกัน, ๑๘๕.
๔๓
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ ๖, ๓๑๑–๓๑๓.

๖๕
เศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ ๑ โดยลงทุนดานสาธารณูปโภคพื้นฐานเปนหลัก โดยเฉพาะการสราง
ถนนมิตรภาพไปยังนครราชสีมา ขอนแกน อุดรธานี และหนองคาย โดยความรวมมือของรัฐบาล
ไทยและสหรัฐอเมริกาเพื่อใชเปนเสนทางลําเลียงอาวุธยุทโธปกรณในการทําสงคราม
ถนนมิตรภาพเปนเสนทางคมนาคมสายหลักที่นําความเปลี่ยนแปลงมาสูนครราชสีมา
โดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจ นครราชสีมากลายเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการคาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดรานคาขนาดใหญที่มีผูประกอบการเปนชาวจีน ซึ่งเปนกลุมนักธุรกิจที่
สําคัญ เมื่อกิจการเกี่ยวกับพืชไรเปนกิจการที่เจริญเติบโตอยางรวดเร็วและเปนรายไดหลักของ
จังหวัดนครราชสีมา ดังปรากฏวามีพื้นที่ปลูกพืชไรโดยเฉพาะมันสําปะหลังมากที่สุดในประเทศ
กลุมพ อคาที่ร่ํารวยจากการค าพื ชไรเหลา นี้เ ริ่ม เขา มีอิทธิพลทางการเมือง โดยเริ่ มจากการอิง
นั ก การเมื อ งเพื่ อ ผลประโยชน ท างธุ ร กิ จ มาเป น เริ่ ม เข า มาเป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรเพื่ อ
ผลประโยชนของตนเอง๔๔ นักธุรกิจผูมีชื่อเสียงระดับประเทศของจังหวัดนครราชสีมา คือนายวิชัย
เชิดชัย ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบตัวถังรถเมลใหกับธุรกิจขนสงที่จังหวัดนครราชสีมา๔๕
กรณีของจังหวัดนครราชสีมาแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางการเมืองทองถิ่นและ
การเมืองระดับชาติไดอยางชัดเจนในทศวรรษ ๒๕๒๐ กลาวคือ ในป ๒๕๒๘ นักธุรกิจทองถิ่นของ
จังหวัดนครราชสีมารวมตัวกันภายใตกลุม “ประสานมิตร” เพื่อรณรงคหาเสียงเลือกตั้งระดับ
ทองถิ่น ผูนําของกลุม ๒ คนคือ นายวิชัย เชิดชัย และนายสุวัจน ลิปตพัลลภ นายวิชัย เชิดชัยเปน
คนที่กอรางสรางตัวดวยตนเอง จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ ๔ แตร่ํารวยขึ้นมาจากธุรกิจ
ประกอบตัวถับรถกระบะและรถเมล และทํากิจการขนสง ครอบครัวของนายสุวัจนมีกิจการกอสราง
รับเหมางานจากราชการ ในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๓๑ กลุมประสานมิตรชวยใหนายสุวัจน
นักธุรกิจในกลุม รวมทั้งพลตรีชาติชาย (ยศขณะนั้น) ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หลังจากพลเอกชาติชายไดเปนนายกรัฐมนตรี นายสุวัจนไดรับตําแหนงรัฐมนตรี และนายวิชัย เชิด
ชัยไดรับตําแหนงวุฒิสมาชิก นอกจากนั้นสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดนครราชสีมาอีก ๔
คนยังไดตําแหนงในคณะรัฐมนตรี ผลคือนักธุรกิจและนักการเมืองเหลานี้สามารถผันเงินจาก
รั ฐ บาลมาบํ า รุ ง จั ง หวั ด และเป น ผลดี กั บ ธุ ร กิ จ เอกชนในพื้ น ที่ ด ว ย โดยการเสนอให ส ร า ง
มหาวิทยาลัยแหงใหมที่จังหวัดนครราชสีมาและขยายถนนมิตรภาพ บริษัทของนายสุวัจนชนะการ

๔๔

ผาสุก พงษไพจิตร,
สํานักพิมพตรัสวิน, ๒๕๓๙), ๕๕๐.
๔๕
เรื่องเดียวกัน, ๕๖๖.

เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ

(กรุงเทพฯ :

๖๖
ประมูลเพื่อปรับปรุงถนนมิตรภาพบางสวน นักธุรกิจในกลุมลงทุนสรางนิคมอุตสาหกรรมที่ดึงดูด
นั ก ลงทุ น จากญี่ ปุ น และไต ห วั น กว า ๒๐ รายที่ ม าลงทุ น ด า นอุ ต สาหกรรมส ง ออกในจั ง หวั ด
นครราชสีมา สมาชิกอื่นๆ ในกลุมลงทุนในธุรกิจพัฒนาที่ดิน โรงแรม และศูนยการคา๔๖ ความ
เจริญเติบโตของนครราชสีมาอยางเปนรูปธรรมในครั้งนี้เปนฐานเสียงที่สําคัญใหนักการเมืองอยาง
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เปนที่รักและคนในจังหวัดนครราชสีมาก็เปนคะแนนเสียงที่ซื่อสัตย
ตอมา
ในสมัยรัฐบาลของพลเอกเปรม ติณสูลานนท ในป ๒๕๒๓ ไดสงผลใหการพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมาสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากพลเอกเปรม มีชื่อเสียงจากการเปน
แมทัพภาคที่ ๒ จึงมีความคุนเคยกับจังหวัดนครราชสีมาเปนพิเศษ เมื่อไดเปนนายกรัฐมนตรีจึงได
ผลักดันใหเกิดโครงการตางๆ ขึ้นในจังหวัด มีโครงการสําคัญ คือ “โครงการโคราชพัฒนา” สืบเนื่อง
จากตั้ ง แต เ ริ่ ม ใช แ ผนพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ แห ง ชาติ ฉ บั บ ที่ ๑ จนถึ ง ฉบั บ ที่ ๔ พบว า ตลอด
ระยะเวลาดังกลาวการพัฒนาประเทศประสบความสําเร็จในการเพิ่มผลผลิต และการเพิ่มรายได
ประชาชาติ แตเกิดปญหาในเรื่องความเหลื่อมล้ําดานการกระจายรายไดระหวางประชาชนในเขต
เมืองและชนบท สถานการณภายในจังหวัดพบวาการเปนฐานทัพของทหารสหรัฐอเมริกาในชวง
สงครามอินโดจีนทําใหเศรษฐกิจภายในจังหวัดเจริญเติบโตขึ้น มีการจางงาน และประชาชนใน
ทองถิ่นมีรายไดจากการใหบริการในรูปแบบตา งๆ เกิดสถานบริการตางๆ เชน บาร ไนตคลับ
อาบอบนวด และธุรกิจโรงแรม กอใหเกิดการอพยพเขามาเปนแรงงานในภาคบริการ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเขามาประกอบอาชีพโสเภณี ภายหลังการถอนกําลังทหารสหรัฐอเมริกาออกไปจาก
นครราชสีม า การขยายตัวของธุ รกิ จบริการในช วงสงครามอินโดจีน ไดกอใหเ กิดป ญหาสั ง คม
ตามมา อันไดแกปญหาลูกครึ่งที่เกิดจากทหารอเมริกัน เปนตน
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๕ ไดมีการวางนโยบายเพื่อพัฒนาสังคม
ภายใตโครงการพัฒนาสังคมแหงชาติ คณะกรรมการพั ฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแหงชาติ ได
กําหนดเปาหมายการพัฒนาสังคมระยะยาวขึ้น โดยใชความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) เปนเครื่องชี้วัด
๔๗

๔๖

ผาสุก พงษไพจิตร และคริส เบเคอร,

เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ,

๕๗๕.
๔๗

ความจําเปนพื้นฐาน หรือ จปฐ. คือความจําเปนพื้นฐานที่หมูบานในชนบทของไทย
ควรจะมีหรือควรจะเปนเพื่อที่จะเปนเกณฑวัดวาอยางนอยที่สุดหมูบานในชนบทควรจะมีความจํา

๖๗
จัง หวัดนครราชสีม าจึงไดริเริ่ม โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิ ตของประชาชนใน
จังหวัดในป ๒๕๒๒ ตอมาในป ๒๕๒๔ ไดดําเนินโครงการพัฒนาจังหวัด โดยใชชื่อวา “โครงการ
พัฒนาประชากรจังหวัดนครราชสีมาแบบผสมผสาน” ตอมาเปลี่ยนชื่อเปนโครงการ “โคราชพัฒนา”
จัดทําขึ้นเพื่อแกปญหาตางๆ ดังตอไปนี้
๑. ความยากจน อันมีสาเหตุจากปจจัยตางๆ ไดแก การมีลูกมาก มีที่ดนิ ทํากินนอย
๒. ความไมรู ขาดโอกาสในการศึกษา ขาดแหลงขาวสารขอมูลในการเสริมสรางความรู
๓. ความเจ็บปวย ซึ่งเกิดจากการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล
และการพื้นฟูสุขภาพทําไดไมเต็มที่
๔. การขาดสาธารณูปโภค
๕. ขาดวิทยาการในเรื่องการผลิต๔๘
โดยเนนการทํางานรวมกันของขาราชการ ๔ กระทรวงหลัก คือ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารสุข และกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดนครราชสีมาไดเริ่มโครงการโคราชพัฒนามาตั้งแตกอนการวางแผนพัฒนา
นครราชสีมาเปนเมืองหลักในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๕ อีกทั้งรัฐบาลมี
นโยบายใหป ๒๕๒๘–๒๕๓๐ เปนปรณรงคคุณภาพชีวิตของประชาชนในชาติ โดยกําหนดใหมีการ
สํารวจความจําเปนพื้นฐานทั่วประเทศ
ผลการสํารวจขอมูล จปฐ. ของจังหวัดในป ๒๕๔๐ กําหนดตัวชี้วัด ๘ หมวด ๓๙
ตัวชี้วัด ไมบรรลุเปาหมาย ๑๐ ตัวชี้วัด พบวาตัวชี้วัดบรรลุเปาหมายและมีคารอยละที่ผานเกณฑที่
กําหนดในป ๒๕๔๐ มี ๒๙ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่มีคารอยละผานเกณฑสูงสุดคือ เด็กต่ํากวา ๑ ป ไดรับ
วัคซีนครบ (กําหนดเกณฑไว ๙๕% เมื่อประเมินผลผานเกณฑ ๙๙.๘%) สําหรับตัวชี้วัดที่มีคารอย
ละไมผานเกณฑต่ําสุด คือรายไดเฉลี่ย ๒๐,๐๐๐ ตอคน/ป (กําหนดเกณฑไว ๗๐% เมื่อประเมินผล
ผานเกณฑ ๔๘%)

เปนพื้นฐานเหลานี้ เพื่อพวกเขาจะไดอยูอยางปกติสุขพอสมควร อางถึงใน จังหวัดนครราชสีมา,
โคราชพัฒนา (นครราชสีมา : มิตรภาพการพิมพ, ๒๕๒๖), ๑๖.
๔๘
โยธิน เมธชนัน, คูมือปฏิบัติการโครงการโคราชพัฒนา (นครราชสีมา : มิตรภาพ
การพิมพ, ๒๕๒๙), ๑.

๖๘
ดัชนีคุณภาพชีวิต (Human Development Index : HDI) จังหวัดนครราชสีมาจัดอยู
ในระดับกลาง คือ มีดัชนีคุณภาพชีวิตเทากับ ๐.๖๘๘ เปนอันดับที่ ๓ ของภาค และอันดับที่ ๒๕
ของประเทศ๔๙
สภาพทางเศรษฐกิจของนครราชสีมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๐–๒๕๔๐ มีปจจัยที่สงผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลง ไดแก การเขามาตั้งฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในยุคสงครามอินโดจีน การคา
ระหวางประเทศ นโยบายของรัฐบาลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การพัฒนา
นครราชสีมาเปนเมืองหลัก และนโยบายพัฒนาระดับจังหวัด
จังหวัดนครราชสีมาไดรับประโยชนจากการเปนจุดยุทธศาสตรในยุคสงครามอินโดจีน
ทําใหไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากสหรัฐอเมริกาในการสรางสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ไดแก ไฟฟา น้ําประปา และเสนทางคมนาคม เปนตน ซึ่งเปนรากฐานสําคัญในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ประกอบกับการสนับสนุนของ
รัฐบาลซึ่งสะทอนใหเห็นไดจากการกําหนดนโยบายพัฒนาจังหวัดในดานตางๆ ตั้งแตแผนพัฒนา
การเศรษฐกิ จ แห ง ชาติ ฉ บั บ แรก ส ง ผลให เ กิ ด การขยายพื้ น ที่ เ กษตรกรรม และสนั บ สนุ น ให
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ไดแก มันสําปะหลัง ปอ ขาวโพด ออย และขาว เปนตน และสงผลถึงการ
เติบโตดานอุตสาหกรรม รวมถึงพาณิชยกรรมในเวลาตอมา

๔๙

สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ :
สํานักงานสถิติแหงชาติ, ๒๕๔๑), ไมปรากฏเลขหนา.
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บทที่ ๔
พัฒนาการทางเศรษฐกิจของนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมาเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาก
สถิ ติ แ สดงมู ล ค า รวมผลิ ต ภั ณ ฑ ภ าคจะเห็ น ได ว า จั ง หวั ด นครราชสี ม าเป น จั ง หวั ด ที่ มี มู ล ค า
ผลิตภัณฑจังหวัดสูงที่สุดในภูมิภาค
สภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา แบงการผลิตออกเปนสาขาตางๆ
รวม ๑๑ สาขา ไดแก เกษตรกรรม เหมืองแรและยอยหิน อุตสาหกรรม การกอสราง การไฟฟาและ
การประปา การคมนาคมและการขนสง การคาสงและคาปลีก การธนาคาร ประกันภัยและธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ที่อยูอาศัย การบริหารราชการและการปองกันประเทศ และการบริการ โดยแบง
ประเภทของการผลิตภายในจังหวัดออกเปน ๔ ประเภทหลัก ไดแก เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม และบริการ โดยมีสัดสวนการผลิตในสาขาเกษตรกรรมสูงกวาการผลิตในสาขาอื่นๆ
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของจังหวัดเปนที่ราบสูง มีพื้นที่เชิงเขาที่เหมาะกับการเพาะปลูกพืชไร
และมีพื้นที่ลุมน้ําที่เหมาะกับการทํานา อีกทั้งประชากรของจังหวัดรอยละ ๗๕ ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม สงผลใหการเกษตรเปนสาขาการผลิตที่สําคัญของจังหวัด แตแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจของจังหวัดกลับมีแนวโนมใหความสําคัญตอการผลิตในสาขาอื่น
แผนภูมิที่ ๔ แสดงผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๔๐

เกษตรกรรม
เหมื องแรและยอ ยหิ น
อุ ตสาหกรรม
การกอ สร าง
การไฟฟ าและการประปา
การคมนาคมและการขนส ง
การค าส งและค า ปลีก
การธนาคาร ประกั น ภั ย และธุ ร กิจอสังหาริ ม ทรั พย
ที่ อ ยู อ าศัย
การบริ ห ารราชการ และป องกัน ประเทศ
การบริ การ

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดสถิติจังหวัดนครราชสีมา ( กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, ๒๕๔๑), ๑๒๑.
๗๒

๗๓
จากแผนภูมิที่ ๔ ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดนครราชสีมา มีมูลคา ๑๐๒,๓๙๒ ลาน
บาท สาขาการผลิตที่มีมูลคาสูงสุด คือ สาขาอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ ๒๑.๘ ของผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัด รองลงมาคือ สาขาเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ ๑๗.๘ และสาขาการบริการ คิด
เป น ร อ ยละ ๑๕.๖ แสดงให เ ห็ น ว า เศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด นครราชสี ม าใน พ.ศ. ๒๕๔๐
ภาคอุตสาหกรรมมีความสํา คั ญเหนือกวาภาคเกษตรกรรมซึ่งเปนภาคการผลิตที่ใหญที่สุด มี
ประชากรถึงรอยละ ๗๕ ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อีกทั้งความเจริญทางเศรษฐกิจยังกระจุกตัว
อยูในเขตเมือง
เพื่อใหสามารถมองเห็นพัฒนาการทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาไดอยางชัดเจน
ผูวิจัยจึงแยกวิเคราะหพัฒนาการทางเศรษฐกิจออกเปน ๔ ดาน ไดแก พัฒนาการดานเกษตรกรรม
พัฒนาการดานอุตสาหกรรม พัฒนาการดานพาณิชยกรรม และพัฒนาการดานบริการ
พัฒนาการดานเกษตรกรรม
จังหวัดนครราชสีมามีประชากรกวารอยละ ๗๕ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืช
เศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว ปอแกว มันสําปะหลัง และออย พืชเกษตรแตละ
ชนิดจะใชพื้นที่เพาะปลูกแตกตางกันไป เชน ขาวจะปลูกไดดีบริเวณลุมน้ํา และพืชไร เชน ขาวโพด
ปอแกว มันสําปะหลัง และออย จะปลูกในบริเวณที่ดินขาดความอุดมสมบูรณได เนื่องจากเปนพืช
ที่ทนแลงไดดี
การเพาะปลูกพืชในจังหวัดนครราชสีมาเกี่ยวของกับสภาพทางธรรมชาติที่เหมาะสม
กับการเพาะปลูกพืชแตละชนิด เชน เขตภูเขาสูงทางตะวันตกเฉียงใตและทางใตของจังหวัด มีพื้นที่
ประมาณ ๔,๔๒๒ ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ ๒๑.๕ ของพื้นที่จังหวัด เปนเขตพื้นที่ปาตนน้ํา
แตเกษตรกรไดบุกรุกใชที่ดินในการเพาะปลูกพืชไร เชน ขาวโพด มันสําปะหลัง นับตั้งแตมีการ
สร า งถนนมิ ต รภาพ และสร า งทางขึ้ น เขาใหญ ประกอบกั บ เป น ช ว งที่ ค วามต อ งการพื ช ไร ใ น
ตลาดโลกขยายตัว จึงมีเกษตรกรขยายพื้นที่ทํากินดวยการบุกรุกเขตพื้นที่ปา เขตที่ราบลูกคลื่นทาง
ตะวันตกเฉียงใต มีพื้นที่ประมาณ ๙๘๖ ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ ๔.๘ ของพื้นที่จังหวัด เปน
เขตเพาะปลูกพืชไรโดยเฉพาะขาวโพด เขตที่ราบลูกคลื่นตอนกลาง มีพื้นที่ประมาณ ๘.๒๐๓
ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ ๓๙.๙ ของพื้นที่จังหวัด เปนเขตพื้นที่ปลูกพืชไร โดยเฉพาะมันสะ
ปะหลัง ออย และแตงโม เขตที่ราบลูกคลื่นตอนเหนือ มีพื้นที่ประมาณ ๗๘๔ ตารางกิโลเมตร คิด
เปนรอยละ ๓.๘ ของพื้นที่จังหวัด ภูมิประเทศเปนที่ราบลูกคลื่นสลับกับที่นา พื้นที่ที่เปนที่ราบลูก
คลื่นใชปลูกพืชไร โดยเฉพาะมันสําปะหลัง ออย ปอ เปนตน สวนในที่ต่ําเปนพื้นที่ทํานา สวนเขตที่

๗๖
แหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคของชาวนครราชสีมา คือ ลําตะคอง สวนลํามูลและลํา
มาศมีความสําคัญเพียงเล็กนอยเนื่องจากเปนบริเวณตนน้ํา นอกจากนั้นลําน้ําขนาดเล็กในจังหวัด
ไดแก ลําชี ลําเชียงไกร และลําสะแทดนั้นใชประโยชนไดเพียงเล็กนอย อีกทั้งพื้นที่ลุมน้ําเหลานี้
สวนใหญอยูในบริเวณที่ราบลุมตอนกลางของจังหวัด๑ เมื่อแหลงน้ําธรรมชาติไมเพียงพอตอความ
ตองการจึงมีการสรางโครงการชลประทานเพื่อรองรับความตองการขึ้น โครงการชลประทานขนาด
ใหญในจังหวัดนครราชสีมามี ๕ โครงการ ไดแก
อางเก็บน้ําลําตะคอง ตั้งอยูที่ตําบลลาดบัวขาว อําเภอสีคิ้ว สรางเสร็จป ๒๕๑๕ เก็บ
กักน้ําได ๓๒๓.๙๕ ลานลูกบาศกเมตร พื้นที่ชลประทาน ๑๒๗,๕๔๐ ไร ครอบคลุมพื้นที่สองฝงลํา
ตะคองในเขตอําเภอสีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ และอําเภอเมือง
อางเก็บน้ําลําพระเพลิง-ลําสําลาย ตั้งอยูที่ตําบลตะขบ อําเภอปกธงชัย สรางเสร็จป
๒๕๑๐ เก็บกักน้ําได ๑๔๙.๘๐ ลานลูกบาศกเมตร พื้นที่ชลประทาน ๘๔,๙๖๐ ไร ฤดูฝนสงน้ําได
ครอบคลุมพื้นที่อําเภอปกธงชัย และบางสวนของอําเภอเมือง
อางเก็บน้ําลํามูลบน-ลําแซะ ตั้งอยูที่ตําบลจระเขหิน และโคกกระชาย อําเภอครบุรี
เก็บกักน้ําได ๔๑๖ ลานลูกบาศกเมตร พื้นที่ชลประทาน ๑๓๕,๔๐๐ ไร
อางเก็บน้ําลําปลายมาศ-หวยเตย ตั้งอยูที่ตําบลโนนสมบูรณ และสระตะเคียน อําเภอ
เสิงสาง เก็บกักน้ําได ๑๐๒.๑๐ ลานลูกบาศกเมตร พื้นที่ชลประทาน ๖๐,๘๐๐ ไร
เขื่ อ นทดและระบายน้ํ า ทุ ง สั ม ฤทธิ์ ตั้ ง อยู ที่ คุ ง ไทรงาม ลํ า น้ํ า มู ล ตํ า บลในเมื อ ง
อําเภอพิมาย สรางเสร็จป ๒๔๙๙ พื้นที่รับน้ําสองอําเภอ คือ อําเภอพิมาย และอําเภอโนนสูง พื้นที่
ชลประทาน ๕๖๑,๗๓๑ ไร
โครงการชลประทานขนาดกลางมีอางเก็บน้ําจํานวน ๒๘ โครงการ ครอบคลุมพื้นที่
๒๓ ตําบล ๑๙ อําเภอ เก็บกักน้ําได ๑๖๑.๗๓๑ ลานลูกบาศกเมตร รวมพื้นที่ชลประทานขนาด
กลาง ๙๖,๑๒๐ ไร
โครงการชลประทานขนาดเล็กมีจํานวน ๔๖๒ โครงการ ครอบคลุมพื้นที่ ๒๖ อําเภอ ๖
กิ่งอําเภอ เก็บกักน้ําได ๕๔,๓๗๑.๗๖๗ ลานลูกบาศกเมตร พื้นที่ชลประทาน ๓๑๕,๐๐๙ ไร
งานศูนยบริการเกษตรกรเคลื่อนที่จํานวน ๗๒๐ โครงการ คลอบคลุมพื้นที่ ๒๖ อําเภอ
เก็บกักน้ําได ๙,๔๔๒,๘๖๐ ลานลูกบาศกเมตร พื้นที่ชลประทาน ๒๖,๒๙๓ ไร

๑

จังหวัดนครราชสีมา, ประวัติมหาดไทยสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา (นครราชสีมา :
ห.จ.ก.นิวสมบูรณการพิมพ, ๒๕๒๖), ๕.

๗๗
โครงการขุดลอกหนองน้ําและคลองธรรมชาติในเขตพื้นที่ ๒๖ อําเภอ จํานวน ๔๗๓
แหง เก็บกักน้ําได ๑๐,๕๙๖.๗๖๐ ลานลูกบาศกเมตร พื้นที่ชลประทาน ๘,๐๓๐ ไร๒
ตารางที่ ๙ สถิติการปลูกขาวจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๐๓–๒๕๑๙
ป
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร) เนื้อที่เก็บเกีย่ ว (ไร) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตตอไร(ก.ก.)
๒๕๐๓
๙๙,๑๖๐
๕๒๕,๒๒๑
๗๒๓,๖๑๘
๑๘๙
๒๕๐๔
๑๖๓,๕๑๑
๘๖๘,๐๙๗
๑,๑๗๖,๑๔๖
๑๘๘
๒๕๐๕
๒๗๖,๐๘๖
๑,๑๘๗,๙๒๒
๑,๔๐๗,๔๗๒
๒๓๒
๒๕๐๖
๓๐๔,๒๗๗
๑,๓๗๔,๘๗๘
๑,๔๐๐,๗๗๐
๒๒๑
๒๕๐๗
๓๖๙,๙๕๘
๑,๖๑๙,๑๙๒
๑,๖๓๙,๘๒๔
๒๒๘
๒๕๐๘
๒๒๗,๘๓๒
๑,๐๒๔,๓๐๙
๑,๑๗๑,๒๗๕
๒๒๒
๒๒๔
๒๕๐๙
๔๐๗,๘๓๑
๑,๘๒๔,๓๐๔
๑,๘๘๕,๔๕๗
๒๐๓
๒๕๑๐
๑๗๑,๒๖๔
๘๔๔,๐๒๘
๑,๐๘๑,๖๓๓
๑๗๓
๒๕๑๑
๑๖๕,๐๔๔
๙๕๓,๐๔๐
๑,๖๑๙,๘๒๘
๒๕๖
๒๕๑๒
๔๓๘,๓๔๒
๑,๗๑๕,๐๙๖
๑,๗๔๐,๙๔๗
๒๔๗
๒๕๑๓
๔๖๘,๙๕๔
๑,๘๙๘,๘๔๗
๑,๙๙๔,๑๘๔
๒๒๐
๒๕๑๔
๓๘๙,๓๘๑
๑,๗๖๗,๒๙๖
๑,๘๐๗,๓๘๗
๙๕๒,๓๓๗
๒๐๓
๒๕๑๕
๑๖๕,๐๑๔
๘๑๓,๓๙๑
๑,๔๘๖,๕๘๙
๒๕๗
๒๕๑๖
๓๑๕,๙๓๘
๑,๒๒๘,๗๔๘
๑,๒๖๗,๐๘๕
๑,๒๙๒,๔๑๐
๒๗๐
๒๕๑๗
๓๔๒,๕๐๐
๑,๖๐๑,๘๖๓
๑,๖๒๓,๒๘๙
๒๙๒
๒๕๑๘
๔๖๗,๑๓๑
๑,๗๒๔,๔๗๓
๑,๗๗๖,๒๖๕
๓๒๗
๒๕๑๙
๕๖๔,๖๘๓
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, ๒๕๑๔), ๑๕.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, ๒๕๑๘), ๑๙.
๒

สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๔๑), ไมปรากฏเลขหนา.

๗๘
จากตารางขางตนจะเห็นวา ในป ๒๕๐๔ เกิดการขยายพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้นจากป
๒๕๐๓ ถึงกวาเทาตัว หรือคิดเปนรอยละ ๑๖๒.๕๔ ในปถัดมา คือ พ.ศ. ๒๕๐๕ มีพื้นที่เพาะปลูก
เพิ่มขึ้นจากป ๒๕๐๔ ถึงรอยละ ๑๑๙.๖๗
พื้นที่เพาะปลูก และผลผลิตขาวที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นสอดคลองกับการเขามาตั้งฐานทัพของ
ทหารอเมริกันในจังหวัดนครราชสีมา
แผนภูมิที่ ๘ แสดงสถิติการปลูกขาว พ.ศ. ๒๕๐๓–๒๕๑๙
600000
500000
400000
300000
200000

ป ๒๕๑๙

ป ๒๕๑๗

ป ๒๕๑๕

ป ๒๕๑๓

ป ๒๕๑๑

ป ๒๕๐๙

ป ๒๕๐๗

ป ๒๕๐๕

0

ป ๒๕๐๓

100000

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, ๒๕๑๔), ๑๕.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, ๒๕๑๘) ๑๙.

๗๙
ตารางที่ ๑๐ สถิติการปลูกขาวจังหวัดนครราชสีมา ในชวงที่ ๒ ป ๒๕๒๕/๒๖–๒๕๔๐/๔๑
ป
เนื้อที่เพาะปลูก(ไร) เนื้อที่เก็บเกีย่ ว(ไร)
๒๕๒๕/๒๖
๑,๘๔๙,๒๙๖
๑,๙๖๐,๖๐๙
๒๕๒๖/๒๗
๒,๓๗๐,๐๕๒
๒,๓๘๑,๑๓๘
๒๕๒๗/๒๘
๒,๔๓๗,๕๑๘
๒,๕๑๙,๔๖๒
๒๕๒๘/๒๙
๒,๖๐๖,๒๕๕
๒,๘๑๑,๓๒๕
๒๕๒๙/๓๐
๒,๓๘๑,๗๓๗
๒,๖๐๘,๘๔๐
๒๕๓๐/๓๑
๒,๓๐๕,๒๙๓
๒,๓๐๕,๒๙๓
๒๕๓๑/๓๒
๒,๙๘๐,๑๖๖
๓,๐๗๑,๓๔๕
๒,๗๕๓,๓๕๗
๒,๕๘๙,๑๙๒
๒๕๓๒/๓๓
๒,๙๒๓,๔๕๒
๒,๑๕๓,๓๖๗
๒๕๓๓/๓๔
๓,๑๔๒,๘๒๙
๓,๐๔๓,๓๑๖
๒๕๓๔/๓๕
๒,๙๐๐,๘๕๓
๒,๓๒๕,๔๐๙
๒๕๓๕/๓๖
๓,๐๘๖,๗๒๐
๒,๖๔๘,๘๔๕
๒๕๓๖/๓๗
๒,๙๙๘,๓๔๔
๒,๗๕๒,๐๘๐
๒๕๓๗/๓๘
๓,๐๔๕,๘๒๕
๒,๙๔๐,๒๘๗
๒๕๓๘/๓๙
๓,๑๗๔,๐๗๑
๒,๙๓๒,๔๕๗
๒๕๓๙/๔๐
๓,๒๘๒,๑๘๙
๓,๒๗๒,๐๒๗
๒๕๔๐/๔๑

ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตตอไร(ก.ก.)
๒๒๘
๔๒๑,๘๘๗
๒๖๒
๖๒๑,๕๕๘
๒๕๘
๖๒๙,๗๑๑
๒๗๐
๗๐๒,๘๘๙
๒๒๐
๕๒๓,๖๕๒
๑๙๘
๔๕๖,๑๙๖
๒๒๓
๖๖๕,๖๐๐
๒๒๖
๕๘๔,๘๖๕
๒๑๒
๔๕๕,๗๑๕
๒๙๔
๘๙๕,๓๖๙
๒๙๗
๖๙๐,๘๓๓
๒๖๒
๖๙๔,๖๗๙
๖๘๙,๓๔๓
๒๕๐
๘๘๑,๔๙๐
๓๐๐
๘๗๘,๔๗๔
๓๐๐
๘๙๖,๔๑๗
๒๗๔

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๓๕), ๑๗๕.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๓๘), ๕๖.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๔๓), ๗๐.

๘๐
แผนภูมิที่ ๙ แสดงสถิติการปลูกขาว พ.ศ. ๒๕๒๕/๒๖–๒๕๔๐/๔๑

900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0

ป
๒๕๒๕
/๒๖

ป
๒๕๒๗
/๒๘

ป
๒๕๒๙
/๓๐

ป
๒๕๓๑
/๓๒

ป
๒๕๓๓
/๓๔

ป
๒๕๓๕
/๓๖

ป
๒๕๓๗
/๓๘

ป
๒๕๓๙
/๔๐

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๓๕), ๑๗๕.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, ๒๕๓๘), ๕๖.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, ๒๕๔๓), ๗๐.
จากสถิติที่สามารถสืบคนไดจากการทําวิจัยในครั้งนี้ สามารถแบงชวงของขอมูลเปน
๒ ชวง คือชวงแรกตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๓–๒๕๑๙ และชวงที่ ๒ ตั้งแตปการเพาะปลูก ๒๕๒๕/๒๖–
๒๕๔๐/๔๑
ขอสังเกตจากตารางสถิติการเพาะปลูกขาวในชวงแรก พบวาใน พ.ศ. ๒๕๐๙ พื้นที่
เพาะปลูกขาวเพิ่มขึ้นจาก ๗๒๓,๖๑๘ ในป ๒๕๐๓ เปน ๑,๘๘๕,๔๕๗ ในระยะเวลา ๖ ป พื้นที่
เพาะปลูกขาวเพิ่มขึ้นถึง ๑.๖ เทาตัว การขยายพื้นที่เพาะปลูกขาวนั้นเกิดจากปจจัยหลายประการ
แตปจจัยที่สําคัญนั้นสอดคลองกับการสรางอางเก็บน้ําในจังหวัดนครราชสีมาตามที่ไดวางแผน
โครงการพัฒนาชลประทานตั้งแตแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ ๑

๘๑
การพัฒนาการชลประทานสงผลใหเกษตรกรสามารถเพาะปลูกขาวไดผลดีขึ้น การ
ขยายพื้นที่เพาะปลูกขาวสวนใหญจึงอยูในบริเวณพื้นที่ชลประทาน สวนบริเวณอื่นที่ดินมีความ
อุดมสมบูรณนอยกวามักจะเปนพื้นที่ปลูกพืชไร เนื่องจากไมตองอาศัยน้ําในการเพาะปลูกมากนัก
ประกอบกับในชวงหลัง พ.ศ. ๒๕๐๐ เปนตนมา สินคาเกษตรของประเทศไทยเปนที่ตองการของ
ตลาดโลก โดยเฉพาะสินคาเกษตรแปรรูปเพื่อใชเปนอาหารสัตว ซึ่งมีวัตถุดิบสําคัญคือ ขาวโพด
มันสําปะหลัง เปนตน เกษตรกรที่อาศัยอยูในบริเวณที่แหงแลง และดินขาดความอุดมสมบูรณจึง
หันมาปลูกพืชไรกันมากขึ้น พืชไรที่สําคัญของจังหวัดนครราชสีมา ไดแก ขาวโพด ปอแกว มัน
สําปะหลัง ออย
ขาวโพด
ขาวโพดเปนพืชไรที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ปลูกขึ้นเพื่อใชเมล็ดสําหรับเลี้ยง
สัตว หรือทําผลผลิตอื่นๆ เชน แปง น้ําตาล แอลกอฮอล เปนตน๓ ขาวโพดเปนพืชเศรษฐกิจที่มี
ความสําคัญเนื่องจากเปนที่ตองการของตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะญี่ปุน ผลผลิตของขาวโพดที่
ปลูกในประเทศไทยสวนใหญเปนการปลูกเพื่อสงเปนสินคาออก ประเทศผูซื้อจะนําขาวโพดไปใช
ผลิตอาหารสัตวอีกตอหนึ่ง เมื่อการขนสงระหวางกรุงเทพฯ กับพื้นที่ปลูกขาวโพด และระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศผูซื้อรายอื่นๆ ไดปรับปรุงใหดีขึ้น สงผลใหมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกมาก
ขึ้น

๓

จารุบุตร เรืองสุวรรณ, ภูมิศาสตรเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ, พิมพครั้งที่ ๓
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพบํารุงนุกูลกิจ, ๒๕๒๐), ๘๓.

๘๒
ตารางที่ ๑๑ สถิติการปลูกขาวโพดของจังหวัดนครราชสีมา
ป
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๒๙/๓๐
๒๕๓๐/๓๑
๒๕๓๑/๓๒
๒๕๓๒/๓๓
๒๕๓๓/๓๔
๒๕๓๖/๓๗
๒๕๓๗/๓๘

พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว
๒๗๑,๐๕๓
๔๑๗,๙๕๑
๕๑๔,๘๓๐
๖๒๒,๕๔๐
๔๙๙,๐๘๕
๕๒๒,๔๔๓
๖๘๒,๗๕๐
๗๔๐,๐๐๗
๓๖๐,๙๔๔
๗๑๙,๗๕๙
๗๔๙,๙๘๕
๙๓๓,๔๗๑
๙๒๖,๙๗๖
๑,๐๔๔,๔๔๒
๑,๒๘๒,๗๒๗
๑,๐๒๖,๔๘๐
๑,๐๔๔,๘๑๙
๑,๐๔๑,๒๒๖
๑,๑๑๖,๖๔๓
๙๓๓,๙๘๐
๗๗๙,๕๖๑
๑,๐๓๓,๑๘๔
๙๕๘,๙๑๖

ผลผลิต (ตัน)
ผลผลิตตอไร
๒๖๙
๗๒,๙๑๓.๒๖
๒๗๗
๑๔๒,๖๕๔.๙๕
๒๘๕
๑๔๒,๒๓๙.๒๓
๓๐๕
๒๐๘,๒๓๘.๗๕
๓๐๐
๑๐๘,๒๘๓.๒๐
๒๗๐
๒๐๒,๔๙๕.๙๕
๓๐๐
๒๗๘,๐๙๒.๘๐
๒๘๔
๒๙๖,๖๓๘.๐๐
๒๙๔
๒๔๘,๗๓๑.๐๐
๔๐๒,๔๐๕.๐๐
๔๐๔
๓๕๖,๘๐๖.๐๐
๓๘๑
๓๖๖,๓๙๖.๐๐
๓๙๓
๓๑๙,๘๓๕.๐๐
๔๑๐
๓๖๑,๕๒๘.๐๐
๓๗๗

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, ๒๕๑๔), ๑๒.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, ๒๕๑๕), ๑๖–๑๗.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๓๕), ๖๗.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๓๘), ๖๗.
จากสถิติการเพาะปลูกขาวโพดในจังหวัดนครราชสีมาที่เพิ่มขึ้น แสดงใหเห็นวาการ
ขยายพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรมีความสัมพันธตอความตองการของตลาด

๘๓
แผนภูมิที่ ๑๐ แสดงสถิติการปลูกขาวโพด
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ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, ๒๕๑๔), ๑๒.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, ๒๕๑๕), ๑๖–๑๗.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, ๒๕๓๕), ๖๗.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, ๒๕๓๘), ๖๗.
การปลูกขาวโพดจะแบงออกเปน ๒ ชวง คือ รุนที่หนึ่งตั้งแตเดือนมีนาคมถึงเดือน
มิถุนายน สวนรุนที่สองตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน โดยจะเก็บเกี่ยวขาวโพดรุน ทีห่ นึง่ ใน
เดื อ นกรกฎาคมถึ ง เดื อ นตุ ล าคม และรุ น ที่ ส องจะเก็ บ เกี่ ย วในช ว งเดื อ นพฤศจิ ก ายนถึ ง เดื อ น
กุมภาพันธ

๘๔
ปอแกว
ปอแกวเปนพืชไรที่ผลิตเพื่อสงเปนวัตถุดิบใหกับโรงงานอุตสาหกรรมของรัฐบาลเปน
แหงแรกที่มีขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาใน พ.ศ. ๒๕๐๐ รัฐบาลตั้งโรงงานกระสอบที่ตําบลจอหอ
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กระตุนใหเกษตรกรในจังหวัดหันมาปลูกปอกันมากขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับพืชไรชนิดอื่นๆ แลว ปอเปนพืชไรที่มีพื้นที่เพาะปลูกมากเปนอันดับสองรองจาก
ขาวโพด
ตารางที่ ๑๒ แสดงพื้นที่เพาะปลูกพืชไรในจังหวัดนครราชสีมาป ๒๕๑๑
ปอแกว
๑๖๘,๗๔๒

มันสําปะหลัง
๘๗,๙๑๑

ออย
๒๓,๙๒๙

ฝาย
๒๒,๘๑๖

ขาวโพด
๖๒๒,๕๔๐

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดสถิติจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิตแิ หงชาติ
, ๒๕๑๔), ๑๕.
การขยายพื้นที่เพาะปลูกปอมีความสัมพันธกับการปลูกขาว ปอที่ผานกรรมวิธีแลวจะ
ถูกสงเขาโรงงานทอกระสอบเพื่อใชบรรจุขาว จังหวัดนครราชสีมาขยายพื้นที่เพาะปลูกปอเพิ่มขึ้น
ทุกป จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๗ มีพื้นที่เพาะปลูกปอ ๓๖๐,๖๘๘ หรือคิดเปน ๒.๘๒ ของพื้นที่จังหวัด
ปลายทศวรรษ ๒๕๐๐ ตลาดปอตกต่ําเพราะตองแขงขันกับกระสอบใยสังเคราะห และระบบการ
ขนสงขาวที่ไมตองใชกระสอบ พื้นที่เพาะปลูกปอของจังหวัดนครราชสีมาก็ลดลงเรื่อย ๆ ใน พ.ศ.
๒๕๓๘ มีพื้นที่ปลูกปอ ๔๓,๔๖๗ ไร คิดเปนรอยละ ๐.๓๔ ของพื้นที่จังหวัด พื้นที่ที่เคยปลูกปอจึง
เปลี่ยนมาปลูกมันสําปะหลังแทน เพราะปลูกงาย หากราคาไมดีเกษตรกรก็สามารถชะลอเวลาเก็บ
เกี่ยวได เมื่อราคาดีจึงขุดมาขาย อีกทั้งกรรมวิธีการเก็บเกี่ยวกอนสงเขาโรงงานก็ยุงยาก และราคา
ปอมีความผันผวนมาก

๘๕
ตารางที่ ๑๓ สถิติการปลูกปอแกวของจังหวัดนครราชสีมา
ป
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๒๙/๓๐
๒๕๓๐/๓๑
๒๕๓๑/๓๒
๒๕๓๒/๓๓
๒๕๓๓/๓๔
๒๕๓๖/๓๗
๒๕๓๗/๓๘

พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว
๑๖๘,๗๔๒
๑๖๒,๗๙๕
๒๒๓,๒๖๓
๒๒๕,๒๗๔
๒๕๗,๙๖๑
๒๑๔,๑๑๑
๓๐๑,๓๓๓
๓๔๘,๓๐๕
๔๔๒,๒๗๓
๔๖๙,๒๘๑
๓๓๑,๖๒๘
๓๖๐,๖๘๘
๑๒๔,๕๔๓
๘๓,๓๙๘
๗๔,๑๔๖
๗๒,๘๕๕
๖๐,๖๒๐
๔๕,๔๕๔
๔๘,๓๕๐
๔๐,๓๖๐
๔๓,๔๖๗

ผลผลิต (ตัน)
ผลผลิตตอไร
๒๓๓
๓๗,๘๕๓.๗๗
๒๒๐
๔๙,๕๖๐.๒๘
๒๐๐
๔๒,๘๒๒.๒๐
๒๓๐
๖๙,๔๕๓.๕๖
๑๘๒
๘๐,๔๙๓.๖๙
๒๐๗
๖๘,๖๔๗.๐๐
๑๐๔
๑๗,๑๘๗.๐๐
๑๖๑
๑๓,๐๑๐.๐๐
๑๙๗
๑๔,๖๐๗.๐๐
๒๐๖
๑๔,๑๓๔.๐๐
๒๑๑
๑๒,๒๔๕.๐๐
๒๑๔
๙,๗๑๘.๐๐
๒๒๙
๙,๒๕๘.๐๐

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, ๒๕๑๔), ๑๒.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, ๒๕๑๕), ๑๖-๑๗.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๓๕), ๖๗.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๓๘), ๖๗.

๘๖
แผนภูมิที่ ๘ แสดงสถิติผลผลิตปอแกว
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ป ๒๕๓๗/๓๘

ป ๒๕๓๖/๓๗

ป ๒๕๓๓/๓๔

ป ๒๕๓๒/๓๓

ป ๒๕๓๑/๓๒

ป ๒๕๓๐/๓๑

ป ๒๕๒๙/๓๐

ป ๒๕๑๗

ป ๒๕๑๖

ป ๒๕๑๕

ป ๒๕๑๔

ป ๒๕๑๓

ป ๒๕๑๒

0

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, ๒๕๑๔), ๑๒.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, ๒๕๑๕), ๑๖-๑๗.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๓๕), ๖๗.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๓๘), ๖๗.

๘๗
มันสําปะหลัง
มันสําปะหลังเปนพืชชอบอากาศคอนขางรอน เขตที่เหมาะแกการปลูกมันสําปะหลัง
อยูในบริเวณระหวางเสนศูนยสูตรไปจนถึงเสนรุงที่ ๒๕ องศาเหนือและใต จากระดับความสูงตัง้ แต
ระดั บน้ํ า ทะเลขึ้น ไปจนถึ ง ๓,๐๐๐-๓,๕๐๐ เมตร สามารถนํา ผลผลิตแปรรูป เป น อาหารสัต ว
แอลกอฮอล ใชใ นอุต สาหกรรมกระดาษ ทํา กาว ผลิ ตภั ณฑมั น สํา ปะหลัง ที่เ ป น สิน คา ออกใน
ตลาดโลกปจจุบันพอจะแยกไดเปนประเภทที่สําคัญคือ มันสําปะหลังอัดเม็ด แปงมันสําปะหลัง
และมันสําปะหลังเสน๔
ก อ นสงครามโลกครั้ ง ที่ ๒ ไม ป รากฏวา มี สิ น ค า ผลิต ภั ณฑ มั น สํ า ปะหลั ง ส ง ออกสู
ตลาดโลกเลย แตปจจุบันประเทศไทยสามารถสงออกมันสําปะหลังมากที่สุดในโลก ในป ๒๕๐๖
สามารถผลิตไดเปนอันดับ ๕ ของโลก ในป ๒๕๑๘ ตลาดที่สําคัญไดแก เนเธอแลนด เยอรมัน
ตะวันตก สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน ผลิตภัณฑจากมันสําปะหลัง ไดแก มันสําปะหลังอัดเม็ด มัน
สําปะหลังเสน และแปงมันสําปะหลัง ที่ผลิตไดมีปริมาณ ๒,๓๘๔,๖๓๐ ตัน มีมูลคา ๔,๕๓๕ ลาน
บาท ในป ๒๕๑๙ มีปริมาณ ๓,๗๑๒,๖๓๐ ตัน มูลคา ๗,๕๐๗ ลานบาท นับเปนสินคาที่สงออก
ไดมากเปนอันดับสองรองจากขาว โดยผลผลิตมันสําปะหลังที่ผลิตไดมากกวาประมาณการใน
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๓ ที่วางเปาหมายเพิ่มผลผลิตไวในป ๒๕๑๙
เปนปริมาณ ๔.๒ ลานตัน แตสามารถผลิตไดกวา ๑๐ ลานตัน มีอัตราผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยรอย
ละ ๒๓ ตอป๕
ในระยะป ๒๕๑๗–๒๕๑๙ มี เ นื้ อ ที่ ป ลู ก มั น สํ า ปะหลั ง และได ผ ลผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น มาก
โดยเฉพาะทางภาคอีสาน ในป ๒๕๑๕ จังหวัดนครราชสีมากลายเปนแหลงผลิตมันสําปะหลังมาก
ที่สุดในประเทศแทนจังหวัดชลบุรี ในป ๒๕๑๘ จังหวัดนครราชสีมามีเนื้อที่เพาะปลูกมันสําปะหลัง
๔๕๓.๖ ไร ผลผลิต ๖๐๙,๐๐๐ ตัน ในป ๒๕๑๙ มีเนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นกวาสามเทาตัวคือ ๑,
๒๓๖.๓ พันไร มีผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง ๔ เทาตัวคือ ๒,๕๔๒,๐๐๐ ตัน
มันสําปะหลังนับวาเปนพืชที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอเศรษฐกิจของไทย สามารถทํา
รายไดจากการสงออกมากเปนอันดับสองรองจากขาว โดยเฉพาะในป ๒๕๒๑ สามารถทํารายได
จากการสงออกเปนอันดับหนึ่ง การคามันสําปะหลังของไทยเดิมมีเฉพาะแปงมันและแปงสาคู
เทานั้น ตอมาในป ๒๔๙๙ ชาวเยอรมันตะวันตกไดทดลองนํากากมันซึ่งเปนผลพลอยไดจากการ
ผลิตแปงมันไปทดลองเลี้ยงสัตวในประเทศเยอรมันตะวันตก ปรากฏวาไดผลดีและมีราคาถูก แต
๔

จารุบุตร เรืองสุวรรณ, ภูมิศาสตรเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ, ๙๒.
๕
เรื่องเดียวกัน, ๙๗.

๘๘
กากมันไมสามารถสนองความตองการไดเพียงพอ การผลิตทําไดเฉพาะในฤดูแลงเทานั้น จึงหันไป
ผลิตกากมันปน โดยนํามันสําปะหลังมาหั่นเปนชิ้น ๆ นําไปบดดวยหินบดขาวแลวนําไปผสมกับ
กากมัน ผลิตภัณฑชนิดนี้ขายไดดีมาก ในป ๒๕๐๓–๒๕๐๔ จึงมีพอคาบางคนนําทราย แกลบ
หรือขี้เลื่อยผสมลงไปดวย ทําใหผูซื้อในยุโรปหันไปซื้อมันเสนแทน แตมีขอเสียที่การขนสงใชเนื้อที่
มาก การขนถายลําบาก ไมสามารถใชเครื่องดูดในการขนถายได ผูผลิตจึงหันไปผลิตมันอัดเม็ด
แทน ลั ก ษณะการผลิ ตมัน สํ า ปะหลัง ของไทยเมื่อทํ าการแปรรูปแลว จะสง ออกมากกวา ใชเ อง
ภายในประเทศ ประเทศไทยสงมันอัดเม็ดไปยังประชาคมยุโรปซึ่งเปนผูคาอันดับหนึ่ง

๘๙
ตารางที่ ๑๔ สถิติการปลูกมันสําปะหลังจังหวัดนครราชสีมา
ป
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๒๙/๓๐
๒๕๓๐/๓๑
๒๕๓๑/๓๒
๒๕๓๒/๓๓
๒๕๓๓/๓๔
๒๕๓๖/๓๗
๒๕๓๗/๓๘

พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว
๓๙,๓๑๐
๓๙,๘๑๑
๘๗,๘๐๖
๘๗,๙๑๑
๙๙,๘๒๕
๑๐๐,๐๖๐
๑๖๘,๑๔๖
๑๖๙,๓๙๐
๒๑,๕๓๗
๒๒,๐๕๗
๔๘๖,๑๕๓
๔๙๓,๕๑๒
๖๓๕,๐๒๕
๖๓๙,๐๑๒
๑,๗๗๘,๙๒๕
๑,๙๘๐,๒๖๔
๒,๐๙๘,๑๙๘
๒,๐๕๕,๓๐๔
๑,๙๘๐,๙๓๐
๑,๙๐๕,๓๐๖ ๑,๘๙๕,๘๗๐
๑,๘๖๐,๔๙๗ ๑,๘๒๔,๐๑๗

ผลผลิต (ตัน)
ผลผลิตตอไร
๒,๑๒๓
๘๓,๔๕๕.๑๓
๒,๕๑๕
๒๒๐,๗๙๐.๖๕
๒,๘๖๓
๒๘๕,๗๙๘.๙๘
๒,๓๑๐
๓๘๘,๔๑๗.๒๖
๑,๙๖๐
๔๒,๒๑๒.๕๒
๑,๙๗๔
๙๕๙,๖๖๖.๐๒
๒,๓๓๙
๑,๔๘๕,๓๒๓.๔๘
๒,๓๔๙
๓,๙๒๖,๖๓๑.๐๐
๔,๒๐๔,๗๐๙.๐๐
๒,๑๔๗
๕,๐๙๗,๙๒๖.๐๐
๒,๔๕๑
๔,๓๖๓,๐๗๓.๐๐
๒,๓๒๐
๔,๓๘๕,๒๕๑.๐๐
๒,๒๗๓
๒,๒๑๙
๔,๒๐๖,๙๑๖.๐๐
๒,๒๒๒
๔,๐๕๒,๙๖๖.๐๐

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, ๒๕๑๔), ๑๒.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, ๒๕๑๕), ๑๖-๑๗.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๓๕), ๖๗.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๓๘), ๖๗.

๙๐
แผนภูมิที่ ๙ แสดงสถิติการปลูกมันสําปะหลัง

6000000
5000000
4000000
3000000
2000000

ป 2536/37

ป 2532/33

ป 2530/31

ป 2517

ป 2515

ป 2513

0

ป 2511

1000000

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, ๒๕๑๔), ๑๒.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, ๒๕๑๕), ๑๖-๑๗.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๓๕), ๖๗.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๓๘), ๖๗.

๙๑
ออย
โดยลั ก ษณะธรรมชาติ ต น อ อ ยมั ก เกิ ด ในเขตภู มิ อ ากาศร อ นชื้ น มี ฝ นตกชุ ก มี น้ํ า
เพียงพอแตไมชอบน้ําขัง ตลอดจนถึงเขตอบอุนที่มีแสงแดดจัด การปลูกออยและผลิตน้ําตาลมักจะ
อยูในบริเวณเดียวกัน หรือใกลเคียงกันที่สุด เพื่อใหสามารถสงออยเขาหีบไดทันฤดูหีบออย และถา
ตัดชาเกิน ๒๔ ชั่วโมงจะทําใหความหวานเปลี่ยนไป๖
การขยายพื้นที่เพาะปลูกขาวและพืชไรเกิดจากปจจัยหลายอยาง ไดแก การสงเสริม
การปลูกจากภาครัฐบาล โดยเฉพาะการกําหนดใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติในสมัยรัฐบาล
จอมพลสฤษดิ์ ไดนําไปสูการขยายตัวของธุรกิจประเภทสิ่งทอ ผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป และสินคา
ทดแทนการนําเขา โดยเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมาเกิดธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร
เชน ลานมัน โรงสีขาว เปนตน สงผลใหเกษตรกรในจังหวัดขยายพื้นที่เพาะปลูกตอบสนองความ
ตองการของตลาด ผลผลิตประเภทพืชไรแปรรูปสวนใหญสงออกขายยังตางประเทศ ดังนั้นราคา
ผลิตผลในตลาดโลกมีสวนสําคัญในการกระตุนใหเกษตรกรเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิต
ในป ๒๕๑๔ ประเทศไทยตองประสบภาวะการชะลอตัวของสินคาเกษตรในตลาดโลก
ราคาสินคาเกษตรสงออกลดลงเมื่อเทียบกับราคาสินคานําเขา สงผลใหการขยายการผลิตสินคา
เกษตรชะลอตัวตามไปดวย ในชวงเศรษฐกิจตกต่ําปริมาณการเพาะปลูกพืชเกษตรในจังหวัด
นครราชสีมาก็ไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณในครั้งนี้ เห็นไดจากปริมาณการผลิตออยที่ลดลง

๖

เรื่องเดียวกัน, ๑๐๓.

๙๒
ตารางที่ ๑๕ สถิติการปลูกออยของจังหวัดนครราชสีมา
ป
พื้นที่เพาะปลูก(ไร) พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตตอไร (ก.ก.)
๔,๙๕๒
๒๕๑๑
๔๕,๒๓๒
๔๔,๗๐๓ ๒๒๑,๓๖๙.๕๗
๔,๙๘๙
๒๕๑๒
๒๓,๕๓๔ ๑๑๗,๓๙๙.๕๐
๒๓,๙๒๙
๓,๐๐๕
๒๕๑๓
๑๑,๕๒๗
๑๑,๗๐๓
๓๔,๖๓๘.๖๔
๕,๓๒๕
๒๕๑๔
๙,๖๑๑
๑๐,๐๘๔
๕๑,๑๗๘.๕๘
๒,๓๐๑
๒๕๑๕
๖,๗๑๒
๗,๓๔๒
๑๕,๔๔๔.๓๑
๓,๑๐๔
๒๕๑๖
๖,๘๔๙
๗,๐๐๐
๒๑,๒๕๙.๒๙
๒,๙๓๙
๒๕๑๗
๕,๗๕๒
๕,๘๘๕
๑๖,๙๐๕.๑๓
๖,๑๑๓
๒๕๒๙/๓๐
๑๕,๖๕๑
๘๕,๘๙๙.๐๐
๗,๔๑๐
๒๕๓๐/๓๑
๒๗,๔๑๓
๑๙๙,๙๖๑.๐๐
๙,๗๙๔
๒๕๓๑/๓๒
๕๙,๖๐๘
๕๘๓,๖๓๔.๐๐
๙,๑๗๑
๒๕๓๒/๓๓
๗๒,๒๐๗
๖๖๐,๔๗๕.๐๐
๘๒๑,๗๐๕.๐๐
๙,๕๙๒
๒๕๓๓/๓๔
๘๕,๙๗๘
๘,๑๘๑
๒๕๓๖/๓๗
๒๖๒,๐๖๔ ๒,๑๔๓,๘๗๘.๐๐
๒๘๑,๓๑๔
๘,๙๔๓
๒๕๓๗/๓๘
๓๕๘,๘๐๑ ๓,๒๐๘,๘๘๓.๐๐
๓๖๕,๖๔๓
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, ๒๕๑๔), ๑๒.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, ๒๕๑๕), ๑๖-๑๗.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๓๕), ๖๗.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๓๘), ๖๗.
.

๙๓
แผนภูมิที่ ๑๐ แสดงสถิติการปลูกออย
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000

ป 2536/37

ป 2532/33

ป 2530/31

ป 2517

ป 2515

ป 2513

0

ป 2511

500000

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, ๒๕๑๔), ๑๒.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, ๒๕๑๕), ๑๖-๑๗.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๓๕), ๖๗.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๓๘), ๖๗.
จากตารางขางตนแสดงใหเห็นวาปริมาณพื้นที่เพาะปลูกในป ๒๕๑๒ ลดลงรอยละ
๔๗.๑ ปริมาณผลผลิตลดลงรอยละ ๕๓.๐๓ จนถึงป ๒๕๑๗ มีพื้นที่เพาะปลูกคิดเปนรอยละ ๑๓
จากพื้นที่เพาะปลูกในป ๒๕๑๑ และปริมาณผลผลิตคิดเปนรอยละ ๗.๖ จากผลผลิตในป ๒๕๑๑

๙๔
ตารางที่ ๑๖ มูลคาการผลิตสาขากสิกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ป
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐

มูลคา (ลานบาท)
๙๒๗.๑๐
๖๙๘.๘๐
๑,๒๔๗.๔๐
๑,๖๓๓.๔๐
๑,๙๒๐.๕๐
๒,๐๘๙.๓๐
๕,๓๔๖.๓๕
๔,๘๓๖.๗๐
๕,๓๕๙.๕๑
๔,๘๖๘.๙๕
๕,๘๔๘.๙๕
๖,๑๖๐.๘๙
๙,๖๘๙.๕๒
๑๑,๔๐๐.๔๐
๑๒,๐๓๔.๑๒
๙,๙๒๒.๐๐
๑๒,๙๐๔.๐๐
๑๖,๐๙๖.๐๐
๑๖,๙๕๒.๐๐
๑๘,๒๔๖.๐๐

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, ๒๕๑๘), ๔๗.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๓๕), ๓๐๐.

๙๕
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๓๘), ๒๐๙.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๔๓), ๒๒๘.
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แผนภูมิที่ ๑๑ แสดงสถิติมูลคาผลิตภัณฑสาขาเกษตรกรรม

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, ๒๕๑๘), ๔๗.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๓๕), ๓๐๐.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๓๘), ๒๐๙.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๔๓), ๒๒๘.
พัฒนาการดานเกษตรกรรมของจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๐ มีการขยาย
พื้นที่เพาะปลูกขาว และพืชไร ไดแก ขาวโพด ปอ มันสําปะหลัง และออย เพราะสภาพภูมิประเทศ
ของจังหวัดนครราชสีมามีทั้งบริเวณที่เปนลุมน้ํา เหมาะกับการปลูกขาว และพื้นที่แหงแลงขาด

๙๖
ความอุดมสมบูรณ โดยแตเดิมถูกปลอยใหเปนพื้นที่รกรางวางเปลา รัฐบาล จึงสงเสริมใหปลูกพืช
ไร ซึ่ ง เป น พื ช ที่ ท นแล ง ได ดี ต อ มากลายเป น พื ช เศรษฐกิ จ สํ า คั ญ ของจั ง หวั ด และของประเทศ
นอกจากนั้นการวางนโยบายดานชลประทานเปนปจจัยกระตุนที่สําคัญ สงเสริมใหมีการขยายพื้นที่
เพาะปลู ก มากยิ่ ง ขึ้ น จึ ง ทํ า ให ก ารผลิ ต ด า นเกษตรกรรมเป น สาขาการผลิ ต หลั ก ของจั ง หวั ด
นครราชสีมา
ผลผลิ ต ทางการเกษตรที่ เ กษตรกรในจั ง หวั ด สามารถผลิ ต ได เ ป น จํ า นวนมากนั้ น
กระตุนใหเกิดการสรางโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยจะตั้งอยู
บริเวณแหลงผลิต ตอมาจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องโดยสอดคลองกับ
นโยบายสนับสนุนดานอุตสาหกรรมของรัฐบาล

๙๗
พัฒนาการดานอุตสาหกรรม
จัง หวัด นครราชสีม ามีศัก ยภาพในการรองรับ การเจริญเติบ โตทางเศรษฐกิจดา น
อุ ต สาหกรรม เนื่ อ งจากมี ส าธารณู ป โภคขั้ น พื้ น ฐาน และความหมาะสมด า นภู มิ ศ าสตร และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ความพรอมรองรับการผลิตสาขาตางๆ ไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สาขาอุตสาหกรรม จากตารางที่ ๕ แสดงขอมูลสถิติมูลคาการผลิตในสาขาตางๆ ของจังหวัด
นครราชสีมา จะเห็นความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของจังหวัดไดอยางชัดเจน กลาวคือ ใน พ.ศ.
๒๕๓๗ การผลิตสาขาอุตสาหกรรมของจังหวัดนครราชสีมามีความสําคัญขึ้นมาแทนที่การผลิต
สาขาเกษตรกรรมโดยมีแนวโนมมาจาก พ.ศ. ๒๕๓๖ ที่สาขาอุตสาหกรรมมีอัตราการเจริญเติบโต
สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตสาขาตางๆ การเจริญเติบโตดานอุตสาหกรรมมีปจจัยสําคัญ
จากนโยบายการพัฒนาของรัฐบาลนับตั้งแตการกําหนดนโยบายพัฒนาเมืองนครราชสีมาเปน
เมืองหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเนนการผลิตดานอุตสาหกรรมเปนหลัก ประกอบกับ
สภาพภูมิศาสตรของจังหวัดนครราชสีมาเปนศูนยกลางดานการคมนาคมเชื่อมโยงเศรษฐกิจของ
ภาคกับเมืองหลวง และเมืองทาทางทะเลของประเทศไทยได มีพื้นที่และวัตถุดิบมากพอสําหรับ
รองรับการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมไดเปนอยางดี จึงสงผลใหมูลคาการผลิตสาขาอุตสาหกรรมสูง
เปนอันดับหนึ่ง และมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
ตารางที่ ๑๗ มูลคาการผลิตสาขาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ป
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙

มูลคา (ลานบาท)
๒๗๙.๓๐
๒๘๙.๓๐
๓๕๕.๐๐
๕๕๑.๘๐
๕๐๑.๔๐
๕๑๗.๑๐
๒,๕๐๒.๐๖
๑,๘๙๓.๒๙
๒,๐๔๐.๒๔

๙๘
ป
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐

มูลคา (ลานบาท)
๑,๙๐๕.๔๒
๒,๔๐๙.๔๐
๒,๙๒๓.๖๒
๓,๕๗๒.๓๔
๕,๑๘๐.๓๕
๙,๓๓๙.๐๐
๑๓,๓๕๗.๐๐
๑๖,๒๕๑.๐๐
๒๒,๔๙๙.๐๐
๒๔,๖๖๒.๐๐
๒๒,๖๒๖.๐๐

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, ๒๕๑๘), ๔๗.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๓๕), ๓๐๐.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๓๘), ๒๐๙.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, ๒๕๔๓), ๒๒๘.

๙๙
แผนภูมิที่ ๑๕ แสดงสถิติมูลคาการผลิตสาขาอุตสาหกรรมของจังหวัดนครราชสีมา
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ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, ๒๕๑๘), ๔๗.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๓๕), ๓๐๐.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๓๘), ๒๐๙.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๔๓), ๒๒๘.

๑๐๐
อุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมาสวนใหญจะเปนอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการเกษตร
เชน โรงสีขาว โรงงานผลิตภัณฑมันสําปะหลัง เปนตน และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ไดรับการสนับสนุน
อันเนื่องมาจากแผนพัฒนาเมืองหลักดานอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อลดความ
แออัดของอุตสาหกรรมในเมืองหลวง
โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมาสวนใหญจะอยูในพื้นที่อําเภอเมือง สูงเนิน
ปากชอง พิมาย สีคิ้ว และปกธงชัย มีสัดสวนจํานวนโรงงานถึงรอยละ ๖๖.๔๔ ของจํานวนโรงงาน
ทั้งหมด และมีมูลคาเงินลงทุนคิดเปนรอยละ ๗๘.๖๙ ของจํานวนเงินลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
ของจังหวัดนครราชสีมา
ตารางที่ ๑๘ แสดงความหนาแนนของโรงงานตามอําเภอตางๆ
ความหนาแนนของโรงงาน
๑. หนาแนนเบาบาง

๒. หนาแนนปานกลาง
๓. หนาแนนมาก

อําเภอ
ขามสะแกแสง คง โนนสู ง ประทาย บั ว ใหญ
หวยแถลง เสิงสาง โนนไทย ขามทะเลสอ โนน
แดง วั ง น้ํ า เขี ย ว กิ่ ง อํ า เภอเมื อ งยาง และกิ่ ง
อําเภอบัวลาย
ครบุรี แกงสนามนาง โชคชัย จักราช ดานขุนทด
หนองบุนนาก และชุมพวง
เมืองนครราชสีมา ปากชอง สีคิ้ว สูงเนิน พิมาย
ปกธงชัย

ที่มา : สมชัย รัตนวสุนธรา, บรรณาธิการ, ศักยภาพอุตสาหกรรมนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : โลก
อุตสาหกรรม, ๒๕๔๓), ๒๓.
จากตารางขางตนแสดงใหเห็นวาพื้นที่ที่มีกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรมหนาแนน เปน
อําเภอขนาดใหญ และเปนพื้นที่เพาะปลูกที่สําคัญทั้งขาว และพืชไร และอําเภอเมืองเปนแหลงที่
ภาครัฐใหการสนับสนุนโดยกําหนดใหเปนเขตอุตสาหกรรมสุรนารี

๑๐๑
ตารางที่ ๑๙ สถิติจํานวนสถานอุตสาหกรรม เงินทุน และคนงานจังหวัดนครราชสีมา
ป
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐

จํานวนสถานอุตสาหกรรม
๑๐
๗๓
๖๕
๑๗๓
๒๔๘
๓๓๘
๒๕๒
๓๔๐
๓๖๑
๒๘๕
๒๐๕
๒๓๐
๒๖๒
๑๒๘
๒๕๘
๘๐
๖๘
๑๐๘
๙๔

เงินทุน
จํานวนคนงาน
๒๒๕
๖๕,๘๐๗,๐๐๐
๓,๔๕๐
๖๑,๑๒๓,๕๐๐
๒,๐๘๘
๔๗,๑๑๑,๕๓๐
๓,๔๓๑
๑๒๔,๐๗๗,๕๐๐
๒,๑๙๓
๘๒,๔๙๐,๗๐๓
๑,๘๖๕
๙๕,๕๒๑,๒๐๐
๔,๗๘๗
๓๒๗,๕๖๓,๒๐๐
๕,๑๓๙
๔๖๕,๔๐๗,๔๑๒
๓,๐๓๖
๑๙๗,๐๔๘,๒๓๓
๑,๘๘๒
๑๓๒,๙๗๒,๓๕๐
๒,๒๓๘
๒๑๒,๒๘๙,๑๐๐
๑,๑๘๖
๑๒๘,๕๗๗,๕๔๘
๑,๓๓๑
๑๔๗,๘๑๐,๖๐๐
๑,๐๗๘
๑๓๗,๘๖๓,๓๐๐
๓,๘๑๙
๓๗๒,๔๗๑,๓๕๐
๗๙๖
๓๖๙,๒๕๙,๖๐๐
๕๓๗
๑๕๒,๗๑๘,๐๐๐
๑,๒๒๓
๒๗๓,๓๘๓,๑๐๐
๘๓๙
๒๔๐,๙๕๗,๓๕๐

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ประเภทของอุตสาหกรรมที่สําคัญของจังหวัดนครราชสีมา คือ อุตสาหกรรมแปรรูป
ผลิ ต ผลทางการเกษตร มี ผ ลิ ต ผลทางการเกษตรที่ สํ า คั ญ คื อ ข า ว และพื ช ไร ดั ง นั้ น โรงงาน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของจึงไดแก โรงงานสีขาว โรงงานผลิตภัณฑมันสําปะหลัง โรงงานน้ําตาล
โรงงานอาหารสัตว และโรงงานแปรรูปอาหาร เปนตน
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จากตารางขางตนแสดงใหเห็นถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรมการคาขาวในจังหวัด
นครราชสีมาที่สอดคลองกับการกอตั้งโรงสี เนื่องจากกระบวนการผลิตนั้นเอื้ออํานวยใหพอคาขาว
ไดผลกําไรอยางมากจากการคาขาว โรงสีขนาดเล็กอาจจะเปนโรงสีของเอกชนประจําหมูบาน หรือ
ดําเนินการในรูปสหกรณ ก็จะไดผลกําไรมากพอโดยไมตองเก็บคาสีขาว เพราะเมื่อเกษตรกรนํา
ขาวมาสีที่โรงสีขนาดเล็กนี้ เกษตรกรจะไมตองเสียคาสีขาว แตจะเสียรําขาว และปลายขาว ซึ่ง
ประมาณวา ขาว ๘๐ กิโลกรัม จะไดขาวสารเพียง ๕๕ กิโลกรัม ที่เสียไปถึงประมาณ ๒๕ กิโลกรัม
นั้นเปนรําขาว และปลายขาว ซึ่งเจาของโรงสีจะนําไปขายเปนอาหารสัตวอีกตอหนึ่ง สวนโรงสี
ขนาดใหญนั้นสามารถจะกําหนดราคารับซื้อขาวเปลือกในอัตราที่ต่ํากวาราคาที่รัฐบาลกําหนดไว
การขยายตัวของโรงสีขาวนั้นจึงสอดคลองกับสถานการณการคาขาวในตลาดโลก เนื่องจากความ
ตอ งการสิน คา ขา วที่ม ากขึ้น เปน หลัก ประกัน ไดวา กิจ การโรงสีจ ะไมข าดทุน แตนับ จากกลาง
ทศวรรษที่ ๒๕๓๐ เกิดการอิ่มตัวของกิจการโรงสี ประกอบกับรัฐบาลกําหนดใหมีตลาดกลางรับซื้อ
ขาวเปลือกเพื่อใหเกษตรกรขายขาวไดในราคายุติธรรม ศูนยกลางตลาดรับซื้อขาวเปลือกอยูในเขต
อําเภอเมือง ซึ่งมีโรงสีขนาดใหญกระจายอยูหลายแหง โรงสีเหลานี้สวนใหญจะซื้อขาวเปลือกจาก
พอคายุงฉางที่รับซื้อขาวเปลือกจากเกษตรกรในอําเภอรอบนอก การที่โรงสีในเขตอําเภอเมืองจะ
รับซื้อขาวเปลือกจากเกษตรกรโดยตรงมีนอยมาก และในบางครั้งปริมาณขาวเปลือกที่ซื้อใน
จังหวัดไมเพียงพอสําหรับปอนโรงสี จําเปนตองซื้อจากพอคาตางจังหวัดดวย แหลงรับซื้อที่สําคัญ
รองลงมาที่มีโรงสีขนาดใหญตั้งอยู ไดแก อําเภอพิมาย อําเภอบัวใหญ อําเภอสูงเนิน โรงสีตางๆ ใน
เขตอําเภอเหลานี้สวนใหญจะรับซื้อขาวเปลือกจากเกษตรกร และในบางครั้งก็จะขายขาวเปลือก
ใหกับโรงสีขนาดใหญในเขตอําเภอเมือง และตางจังหวัด เชน ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และนครปฐม เปน
ตน โรงสีที่ประกอบกิจการอยูในชวงหลังจึงเปนโรงสีขนาดใหญ ไดแก

๑๐๔
โรงสีขาวแสงวงษ เปนโรงสีขาวที่เริ่มดําเนินการคาขาวมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๐ มี
โรงสีขาว ๒ โรงสี โรงสีที่หนึ่งเปดตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๑ และโรงสีที่ ๒ เปดตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งใน
ระยะแรกเริ่ มเปน การทํ าธุรกิจคาขาวเทานั้น ตอมาจึง ทําโรงสีอาศัย แหลง วัตถุดิบจากจังหวัด
นครราชสีมาประมาณรอยละ ๘๐ และจากพื้นที่ใกลเคียง
บริษัทเจียเมง จํากัด เปนบริษัทผูผลิตขาวหอมมะลิภายใตชื่อขาวหงษทอง กอตั้ง
โรงงานที่บางซื่อ กรุงเทพมหานคร ใน พ.ศ. ๒๔๙๘ ในนามบริษัท โรงสีไฟเจียเมง ตอมาไดขยาย
กิจการมายังจังหวัดนครราชสีมา ปจจุบันสามารถสีขาวไดกวา ๑,๐๐๐ ตันตอวัน รับซื้อขาวในชวง
ฤดูกาลประมาณ ๑๐,๐๐๐ ตันตอป เปนโรงสีขนาดใหญและมีมาตรฐานไดรับใบรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน ISO ๙๐๐๒ และไดรับใบรับรองคุณภาพดานสิ่งแวดลอม ISO ๑๔๐๐๑
โรงงานที่ ใ ช มั น สํ า ปะหลั ง เป น วั ต ถุ ดิ บ เป น โรงงานที่ มี ค วามสํ า คั ญ อย า งมาก
เชนเดียวกับโรงสีขาว เนื่องจากมันสําปะหลังเปนพืชไรที่จังหวัดนครราชสีมาผลิตสงขายยังตลาด
ภายในและตางประเทศมากเปนอันดับหนึ่งของประเทศ ศูนยกลางตลาดรับซื้อมันสําปะหลังสวน
ใหญจะกระจายอยูโดยทั่วๆ ในเขตอําเภอที่มีการเพาะปลูกมันสําปะหลัง เชน อําเภอเมือง อําเภอสี
คิ้ว อําเภอดานขุนทด อําเภอครบุรี อําเภอเสิงสาง และอําเภอหนองบุนนาก เนื่องจากในเขตอําเภอ
เหลานี้จะมีลานมันกระจายอยูทั่วไป เพื่อความสะดวกในการขนสง โดยกิจการมันสําปะหลังสวน
ใหญจะเปนโรงมันขนาดเล็ก แปรรูปมันสําปะหลังเพื่อสงใหกับโรงงานขนาดใหญตอไป โรงงาน
แปรรูปมันสําปะหลังขนาดใหญในจังหวัดนครราชสีมาขนาดใหญในจังหวัดนครราชสีมามีจํานวน
ทั้ ง สิ้ น ๑๕ แห ง ตั้ ง อยู ใ นเขตพื้ น ที่ อํ า เภอเมื อ ง ๖ แห ง จึ ง นั บ ว า เป น ศู น ย ก ลางการรั บ ซื้ อ มั น
สําปะหลังที่สําคัญ สําหรับมันเสน คือมันที่ฝานเปนแวนๆ แลวตากแหงกอนสงใหกับโรงงานรับซื้อ
มีตลาดสําคัญอยูในเขตอําเภอเมืองเชนเดียวกัน เพราะมีโรงงานอัดมันเม็ดในเขตพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา ๑๙ แหง นอกจากแหลงรับซื้อในจังหวัดแลว กิจการลานมันยังสงมันเสนไปจําหนาย
ใหกับโรงงานในตางจังหวัด เชน พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และสมุทรปราการ เปนตน โรงงานมัน
สําปะหลังขนาดใหญในจังหวัดนครราชสีมามีหลายแหงดวยกัน เชน
บริษัท สงวนวงษอุตสาหกรรม จํากัด เปนโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลังที่ทันสมัย
และใหญ ที่ สุ ด ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต ป จ จุ บั น ผลิต และจํ า หน า ยภายในประเทศ
ประมาณรอยละ ๓๐ และสงออกไปจําหนายตางประเทศประมาณรอยละ ๗๐ ปจจุบันโรงงานผลิต
แปงมันสําปะหลังมีกําลังการผลิตประมาณรอยละ ๗-๘ ของกําลังการผลิตทั้งประเทศ มีคนงาน
กวา ๕๐๐ คน ผลิตแปงมันสําปะหลังออกขายในตางประเทศเองประมาณรอยละ ๕๐ และทําการ

๑๐๕
ผลิตใหกับบริษัทสงออกประมาณรอยละ ๓๐ ขายภายในประเทศเพียงรอยละ ๒๐ เทานั้น สวน
ใหญจะสงออกไปยังประทศญี่ปุน จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไตหวัน และประเทศแถบยุโรป เปนตน
ขาวโพดเปนพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา มีศูนยกลางตลาดรับ
ซื้อที่สําคัญในเขตอําเภอปากชอง อําเภอดานขุนทด อําเภอปกธงชัย และอําเภอสีคิ้ว มีพอคาราย
ใหญรับซื้อจากเกษตรกรโดยตรง มีโรงงานรับซื้อที่สําคัญตั้งอยูในเขตอําเภอเมือง คือ โรงงาน
อาหารสัตวของบริษัทเจริญโภคภัณฑ ซึ่งมีกําลังการผลิตมากพอจะสามารถรับซื้อขาวโพดจาก
จังหวัดใกลเคียง เชน จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดขอนแกน
ปอแก ว พื ช เศรษฐกิ จ ที่ สํ า คั ญ อี ก ชนิ ด หนึ่ ง มี ต ลาดรั บ ซื้ อ ปอฟอก คื อ โรงงานทอ
กระสอบซึ่งตั้งอยูในเขตอําเภอเมือง อําเภอสีคิ้ว อําเภอสูงเนิน และอําเภอปากชอง พอคารายยอย
ในทองถิ่นจะเปนผูรับซื้อผลผลิตเพื่อมาขายใหกับโรงงานกระสอบอีกตอหนึ่ง โรงงานทอกระสอบที่
สําคัญในจังหวัดนครราชสีมา ไดแก
กลุมบริษัทแหลมทองสหการ ตั้งอยูในเขตอําเภอสูงเนิน ทําการผลิตผลิตภัณฑปอ
จากเสนใยธรรมชาติ กระสอบปอ เชือก ผืนผา ผาพรมและรองรับอุตสาหกรรมอื่นๆ เปนตน
อุตสาหกรรมอาหารประเภทแปรรูปเนื้อสัตว ไดแก กุนเชียง หมูหยอง หมูยอ เปนตน มี
การเจริญเติบโตเนื่อ งจากมีการสง เสริมการท องเที่ ยวของจั ง หวัดนครราชสีม าสง ผลใหสิน คา
ประเภทอาหารซึ่งเปนของฝากมีความตองการมากขึ้น มีโรงงานผลิตที่สําคัญ คือ บริษัทเตียหงี่เฮียง
เปนตน
สํ า หรั บ อุ ต สาหกรรมอื่ น ได แก อุ ต สาหกรรมยานยนต อุ ต สาหกรรมผลิ ต ชิ้ น ส ว น
อิเลคทรอนิคส และอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม เปนโรงงานอุตสาหกรรมที่ยายฐานการผลิต และใช
วัตถุดิบที่มาจากที่อื่น มีบริษัทที่สําคัญ ไดแก
บริษัทอูเชิดชัยอุตสาหกรรมจํากัด เปนโรงงานประกอบรถโดยสารปรับอากาศ
และรถโดยสารไมปรับอากาศ ตั้งแตรถขนาด ๘ เมตรขึ้นไป โดยมีนายวิชัย เชิดชัย นักธุรกิจคน
สําคัญของจังหวัดนครราชสีมาเปนผูกอตั้งกิจการ
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด กอตั้งขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่เมืองส
ก็อต วัลเลย รัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ตอมาใน พ.ศ. ๒๕๒๖ กอตั้งบริษัทในประเทศ

๑๐๖
ไทย ทําการผลิตอุปกรณบันทึกขอมูล (ฮารดดิสก) สําหรับคอมพิวเตอรสวนบุคคลและอุปกรณ
เครื่องใชอิเล็คทรอนิคสสําหรับระบบแซน (SAN) และอุปกรณเครื่องแมขาย ใน พ.ศ. ๒๕๓๙ สราง
โรงงานผลิตหัวอานและบันทึกขอมูลที่จังหวัดนครราชสีมา สามารถสรางงานในทองถิ่นไดกวา ๑๐,
๐๐๐ คน
บริ ษั ท เจวี ซี คอมโพเน น ท ส (ประเทศไทย) จํ า กั ด เป น บริ ษั ท ผลิ ต ชิ้ น ส ว น
อิเลคทรอนิคส ซึ่งเปนสวนประกอบตางๆ ของเครื่องใชไฟฟา ตลอดจนผลิตภัณฑภายใตชื่อ JVC
ประธานบริษัท คือ มร.มาซาโนริ คิคูชิ ดําเนินการตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ มีโรงงานตั้งอยูใน
เขตอุตสาหกรรมสุรนารี บนเนื้อที่ ๗๕ ไร ปจจุบันมีพนักงานประมาณ ๕,๐๐๐ คน
สาขาการผลิตที่สําคัญอีกสาขาหนึ่ง คือการผลิตสาขาเหมืองแรและยอยหิน ซึ่งเปน
สาขาการผลิตที่สําคัญอีกสาขาหนึ่ง โดยผูวิจัยรวมเขาไวในพัฒนาการดานอุตสาหกรรม โดยมี
มูลคาการผลิต ดังนี้
ตารางที่ ๒๑ มูลคาการผลิตสาขาเหมืองแรและยอยหินจังหวัดนครราชสีมา
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๒๕๓๖
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มูลคา (ลานบาท)
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๘๗๗.๐๐
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ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, ๒๕๑๘), ๔๗.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๓๕), ๓๐๐.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๓๘), ๒๐๙.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๔๓), ๒๒๘.

๑๐๘
แผนภูมิที่ ๑๖ แสดงสถิติมูลคาการผลิตสาขาเหมืองแรและยอยหิน
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ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, ๒๕๑๘), ๔๗.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๓๕), ๓๐๐.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๓๘), ๒๐๙.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๔๓), ๒๒๘.

๑๐๙
จังหวัดนครราชสีมาพบแรธาตุและรัตนชาติที่มีความสําคัญในทางเศรษฐกิจ และ
อุตสาหกรรม ไดแก
เกลือหิน (Rock Salt) หรือแร เฮไลต เกลือหินในจังหวัดนครราชสีมาพบในชั้นอยูใต
ดินในหมวดหินมหาสารคาม แทรกสลับอยูกับตุกอนดินเหนียวหรือหินดินเหนียว (Clay-stone)
และเกลืออื่นๆ เชน ยิปซัม แอนไฮไดรต เกลือโพแทช ในชวงความลําตั้งแตประมาณ ๕๐ เมตรลง
ไป บางชั้นในบางบริเวณมีความหนามากกวา ๑๐๐ เมตร พบกระจายอยูในพื้นที่เกือบครึง่ หนึง่ ของ
พื้นที่จังหวัดและอยูทางตอนเหนือ จัดเปนจังหวัดที่มีพื้นที่เกลือหินกระจายอยูกวางขวางที่สุดใน
ประเทศไทย รวมทั้งมีผลทําใหเกิดดินเค็ม น้ําใตดินกรอยเค็มกระจายประมาณ ๘,๘๕๑ ตาราง
กิโลเมตร หรือรอยละ ๔๓ ของพื้นที่จังหวัด
แหลงใหญของเกลือหินในจังหวัดนครราชสีมามี ๒ แหลง คือ แหลงตลาดแค มีพื้นที่
ประมาณ ๑,๑๐๐ ตารางกิโลเมตร ในเขตอําเภอโนนสูง พิมาย โนนแดง และประทาย จากการ
เจาะสํารวจ คาดวาจะมีปริมาณเกลือหินประมาณ ๒๐๐ ลานตัน และแหลงดานขุนทด – บําเหน็จ
ณรงค – จัตุรัส ในเขตจังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ประมาณ ๑,๕๕๐ ตารางกิโลเมตร ปริมาณเกลือหิน
จากการเจาะสํารวจคาดวาจะมีไมนอยกวา ๖๖๐ ลานตัน
เกลือหินเปนวัตถุดิบที่มีความสําคัญในอุตสาหกรรมเคมี เพราะใหทั้งธาตุโซเดียวและ
คลอรีน โดยผลผลิตสําคัญ คือพวกโซดาแอซ ซึ่งเปนโซดาที่ใชเกี่ยวกับการซักรีดและทอผา โซดา
อื่นๆ การทํากรดเกลือ และคลอรีน ใชในอุตสาหกรรมยอมและฟอกหนัง ทําปุย ตัวยาฆาวัชพืช
วัสดุทําหรือรักษาความเย็น ใชเปนสวนประกอบในการแยกหลอม ถลุงแรในกิจกรรมโลหะกรรม ใน
กิจการเคมีและอุตสาหกรรมตางๆ เชน น้ําสบู ยอมสี ฟอกหนัง ทํายาปองกันฟนผุ ทําซีเมนต ทํา
ระเบิด เครื่องเคลือบ ฟอกผาและกระดาษ อุตสาหกรรมดินเผา อุตสาหกรรมเครื่องแกว เปนตน
ดังนั้นจังหวัดนครราชสีมาจึงเปนจังหวัดที่มีศักยภาพทางอุตสาหกรรมเคมีสูงที่สุดในภาคอีสาน มี
โรงงานเกลือที่สําคัญในจังหวัดนครราชสีมา เชน
บริษัท เกลือพิมาย จํากัด ตั้งอยูที่อําเภอพิมาย เริ่มกอตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดย
การรวมทุนระหวาง บริษัทวีนิไทย (มหาชน) จํากัด บริษัท อาซาฮี เคมีภัณฑ จํากัด และบริษัท
อุตสาหกรรมเกลือพิมาย จํากัด ผลิตเกลือภายใตเครื่องหมายการคา “ปรุงทิพย” เปนโรงงานผลิต
เกลือบริสุทธิ์ที่มีเหมืองเกลือละลายแหงแรกและแหงเดียวในทวีปเอเชีย เกลือที่ผลิตไดจะนําไปเปน
วัตถุดิบของอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมผงซักฟอก อุตสาหกรรมแกว
และเคมีภัณฑ เปนตน มีพื้นที่โรงงานทั้งสิ้น ๑๖๐ ไร มีพนักงานรวม ๑๐๕ คน มีกําลังการผลิต

๑๑๐
ประมาณหนึ่ ง ล า นตั น ต อ ป จํ า หน า ยภายในประเทศร อ ยละ ๙๐ ที่ เ หลื อ ส ง ออกไปขายยั ง
ตางประเทศ๑
ยิปซัม (Gypsum) หรือเกลือจืด พบที่บานโนนแดง อําเภอขามสะแกแสง พบแรชนิดนี้
จากการเจาะน้ําบาดาล มีสีเทา สีเหลือง สีแดงปนน้ําตาล อาจมีรูปรางเปนผลึก เปนเสี้ยนหรือเม็ด
คลายเม็ดน้ําตาลทราย เนื้อแรออนขูดเปนรอยไดงาย ใชทําปูนซิเมนต ปูนพลาสเตอร แผนยิปซัม
บอรด ทําแปงนวล ชอลก ทําปุย กระดาษ ดินสอสี ยาง และเตาหูถั่วเหลือง
หินออน (Marble) มีหลายชนิดตามสีสันและลวดลายตามธรรมชาติซึ่งใชกําหนด
ราคาตามความนิยมของตลาด หินออนเปนอุตสาหกรรมที่ทําชื่อเสียงใหกับจังหวัดนครราชสีมา
หินออนจากแหลงอําเภอปากชองเปนหินออนคุณภาพดีอีกแหลงหนึ่งของประเทศไทย ใชเปนหิน
ประดับ เชน ปูพื้น ประดับผนัง และใชในอุตสาหกรรมทําปุย และเคมีภัณฑ
หินแกรนิต (Granite) เปนหินที่มีผลึกโต เนื้อหยาบ เกิดจากการเย็นตัวอยางชาๆ
ภายในเปลือกโลก ปกติจะมีสีจาง ขาวซีด แตบางครั้งอาจจะมีสีชมพูหรือเทา แรประกอบที่สําคัญ
ไดแก แรควอตซไมคา และโปแตส-เฟลดสปาร หินแกรนิตมีแรประกอบหินหลายชนิดทําใหมีสี
ตา งๆ กั น ประกอบกั บมีขนาดและการเรี ย งตัวของผลึกแรตา งๆ กัน ทํา ใหเ กิดลวดลายในหิ น
หินแกรนิตที่พบในจังหวัดนครราชสีมาเปนที่ตองการของตลาด เปนที่รูจักกันแพรหลาย คือ หิน
ฮอรนเลนไดต หรือหินแกรนิตสีดํา เปนหินประดับที่สวยงามและมีราคาสูงกวาหินแกรนิตชนิดอื่นๆ
ที่ผลิตในประเทศ ไดมีการเปดเหมืองนําเอาหินแกรนิตสีดํามาตัดขัดมันทําเปนหินประดับครั้งแรก
ในประเทศไทยที่บานยุบอีปูน ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขียว นอกจากนี้ยังมีแหลงหินแกรนิตชนิด
อื่นๆ อีก ในอําเภอปากชอง
หินปูน (Limestone) ประกอบดวยแรแคลไซต และอาจพบเม็ดทรายและดินเหนียวปน
อยูดวย หินปูนสวนมากเกิดจากการทับถมของเปลือกหอย ปู หรือปะการัง สามารถละลายน้ําไดดี
เมื่ออยูในรูปของสารละลาย หินปูนสวนมากจะมีเนื้อละเอียด อัดตัวกันแนน แตชวงตอระหวางชั้น
ของหินมักแตกแยกชัดเจนทําใหน้ําไหลซึมผานไดงาย แหลงที่พบหินปูนในจังหวัดนครราชสีมาอยู
ในอําเภอปากชอง นิยมนํามาตกแตงเปนหินประดับอาคาร และใชในอุตสาหกรรมปูนซิเมนต หิน
ก อ สร า ง ทํ า ปู น ขาว อุ ต สาหกรรมฟอกหนั ง อุ ต สาหกรรมน้ํ า ตาล ทํ า แคลเซี ย มคาร ไ บต
อุตสาหกรรมแกว สารเคมี และผงซักฟอก เปนตน

๑

สมชัย รัตนวสุนธรา, บรรณาธิการ, ศักยภาพอุตสาหกรรมนครราชสีมา (กรุงเทพฯ :
โลกอุตสาหกรรม, ๒๕๔๓), ๙๑.

๑๑๑
แรเหล็ก (Iron) พบในบริเวณบานสาลเจาพอ อําเภอวังน้ําเขียว บริเวณหลักกิโลเมตร
ที่ ๕๕.๑ (บ า น กม. ๘๐) ถนนนครราชสี ม า – กบิ น ทร บุ รี ซึ่ ง เป น บริ เ วณรอยต อ ของจั ง หวั ด
นครราชสีมากับจังหวัดปราจีนบุรี ประกอบไปดวยเทือกเขาหลายแนวที่มีหินอัคนี หินแกรโนไดโอ
ไรท เป น เทื อ กเขาใหญใ นแนวตะวั น ตก – ตะวัน ออก ทางด า นใตข องจั ง หวั ด นครราชสี ม า ใช
ประโยชนในการถลุงเอาโลหะเพื่อใชในอุตสาหกรรมตางๆ โดยแรเหล็กที่ผลิตไดเปอรเซ็นตต่ําจะใช
ภายในประเทศ สวนแรเปรเซ็นตสูงจะสงออกไปจําหนายตางประเทศ
ทองแดง (Copper) พบบริเวณบานจันทึก อําเภอปากชอง ซึ่งถือวาเปนแหลงแรที่มี
คุณภาพและคุณคาทางเศรษฐกิจ สินแรทองแดงจะถลุงเพื่อเอาโลหะทองแดงไปใชประโยชนใน
อุตสาหกรรมตางๆ เชน ทําอุปกรณไฟฟา เครื่องจักรกล ตลอดจนเครื่องมือวิทยาศาสตรและอาวุธ
ยุทโธปกรณตางๆ และเปนสวนประกอบสําคัญในโลหะผสม เชน ทองเหลือง ทองบรอนซ เปนตน
เอเมอรี (Emery) พบที่บานโนนเสาเอ และบานยุบอีปูน อําเภอวังน้ําเขียว จํานวน ๕
แหลง ใชในงานอุตสาหกรรมเครื่องขัดถู เชน อุตสาหกรรมทําเครื่องโม เครื่องสีขาว หินเจียระไน
หินขัดพื้นคอนกรีต เปนตน๒
พัฒนาการดานอุตสาหกรรมของจังหวัดนครราชสีมามีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง
เนื่องจากมีสภาพภูมิศาสตรที่เหมาะสม มีทรัพยากรธรรมชาติ มีความพรอมดานสาธารณูปโภค
พื้นฐานที่ดี และเปนศูนยกลางดานการคมนาคมที่ชวยในการขนสงและกระจายสินคา จึงทําใหเกิด
การเขามาลงทุนของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้ง
นโยบายสงเสริมของรัฐบาล โดยการสรางเขตอุตสาหกรรมสุรนารีเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ยาย
ฐานการผลิตจากประเทศอุตสาหกรรม เชน ญี่ปุน และเกาหลีใต เปนตน ทําใหนครราชสีมาเปน
ศูนยกลางการผลิตสาขาอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๒

เรื่องเดียวกัน, ๙๑–๙๔.

๑๑๒
พัฒนาการดานพาณิชยกรรม
จังหวัดนครราชสีมามีศักยภาพในดานการตลาดภายในประเทศสูงกวาจังหวัดอื่นๆ ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนประตูสูภาคอีสานและภูมิภาคอินโดจีน จึงมีความไดเปรียบในดานทีต่ งั้
พาณิชยกรรมมีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจของจังหวัดรองจากสาขาเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
การวิจัยในครั้งนี้รวมการผลิตในสาขาการคาสงและคาปลีกกับการธนาคาร ประกันภัยและธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยเขารวมเปนภาคพาณิชยกรรม
เศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมามีการพัฒนาและเปลี่ยนแปงไปตามภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศและของโลก มีความพรอมดานสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานจึงทําใหจังหวัดนครราชสีมา
เปนศูนยกลางการคาและเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากจะมีนักธุรกิจภายใน
จังหวัดแลวยังมีนักธุรกิจจากตางถิ่นเขามาประกอบกิจการ สงผลใหเศรษฐกิจของจังหวัดพัฒนา
อยางตอเนื่อง กอใหเกิดธุรกิจแขนงตางๆ ทั้งรานคา หางสรรพสินคาขนาดใหญเกิดขึ้นหลายแหง
จากสถิติ พ.ศ. ๒๕๔๐ การผลิตสาขาการคาสงและการคาปลีกมีมูลคา ๑๓,๖๑๙ ลานบาท และ
สาขาการธนาคาร ประกันภัยและธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีมูลคา ๔,๖๖๖ ลานบาท รวมคิดเปนรอย
ละ ๑๗.๘ ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด โดยมีสถิติที่ผูวิจัยสามารถเก็บรวบรวมไดซึ่งแสดง
ใหเห็นถึงพัฒนาการในดานพาณิชยกรรม สาขาการคาสงและคาปลีก และสาขาการธนาคาร
ประกันภัยและธุรกิจอสังหาริมทรัพย ดังนี้
ตารางที่ ๒๒ มูลคาการผลิตสาขาการคาสงและคาปลีก
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ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, ๒๕๑๘), ๔๗.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๓๕), ๓๐๐.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๓๘), ๒๐๙.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๔๓), ๒๒๘.
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ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, ๒๕๑๘), ๔๗.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๓๕), ๓๐๐.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๓๘), ๒๐๙.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๔๓), ๒๒๘.
สถิ ติที่ใ นข างตน แสดงใหเ ห็นวา จั งหวั ดนครราชสีมามี ความเจริญเติบโตทางด า น
การคาที่สอดคลองกับการพัฒนาเปนเมืองศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจ มีการกลาวถึงศักยภาพ
ของความเปนศูนยกลางของนครราชสีมาไวในดานตางๆ กลาวคือ
ศูนยกลางอุตสาหกรรมของภาคอีสาน
ศูนยกลางการคมนาคมขนสง
ศูนยกลางธุรกิจภาคอีสาน
ศูนยกลางตลาดทุนของภาคอีสานและอินโดจีน
ศูนยกลางการรวบรวมวัตถุดิบการเกษตรและการผลิตอาหารเพื่อการสงออก
ศูนยกลางการกระจายสินคาและบริการสูภาคอีสานและอินโดจีน

๑๑๕
ศูนยกลางการพัฒนาเครื่องจักรกลและโลหะการของภาคอีสาน
ศูนยกลางการทองเที่ยวจังหวัดอื่นในภาคอีสานและอินโดจีน
ศูนยกลางการบริหารและการปกครองในภาคอีสาน๑
ความเป น ศู น ย ก ลางในด า นต า งๆ เหล า นี้ ส ง ผลให จั ง หวั ด นครราชสี ม ามี ก าร
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ศักยภาพของความเปนจุดเชื่อมโยงและเปนประตูสูภูมิภาคอื่นๆ โดยผานเครือขาย
การคมนาคมของจังหวัด ไดแกเสนทางรถยนตสายตางๆ ดังตอไปนี้
กรุงเทพฯ – นครราชสีมา – หนองคาย – เวียงจันทน – ฮานอย
กรุงเทพฯ – นครราชสีมา – นครพนม – ทาแขก – เมืองวิน – ฮานอย
กรุงเทพฯ – นครราชสีมา – มุกดาหาร – สุวรรณเขต – กวางตรี – เว – ดานัง - โฮจิ
มิน
กรุงเทพฯ – นครราชสีมา – อุบลราชธานี – จําปาศักดิ์ – โฮจิมิน
กรุงเทพฯ – นครราชสีมา – สุรินทร – เสียมราฐ – (นครวัด-นครธม) พนมเปญ
เชื่อมระหวางภาคอีสานตอนใตกับภาคกลางและภาคเหนือ
เชื่อมระหวางภาคอีสานกับนิคมอุตสาหกรรมและเมืองชายฝงตะวันออก๒
เสนทางคมนาคมทางถนนสายหลักของจังหวัด คือถนนมิตรภาพ หรือทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒ ซึ่งกอสรางโดยรัฐบาลไทยและสหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘–๒๕๐๑ เริ่มจาก
จังหวัดสระบุรีผานนครราชสีมา ขอนแกน อุดรธานีและหนองคาย และยังมีทางหลวงแผนดินสาย
รองหรือถนนที่แยกจากจังหวัดไปยังอําเภอ และทางหลวงจังหวัดที่แยกจากอําเภอหลักไปยังอําเภอ
อื่นๆ อีก รวม ๑๗ สาย นอกจากนี้ยังมีถนนของกรมโยธาธิการ สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท
(รพช.) กรมชลประทาน เทศบาล สุขาภิบาล อีกเปนจํานวนมาก๓

๑

คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว,
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดนครราชสีมา
(กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว,
๒๕๔๒), ๒.
๒
เรื่องเดียวกัน, ๓๓.
๓
เรื่องเดียวกัน.

๑๑๖
จัง หวั ด นครราชมี ท างรถไฟผา นสามสาย คือ สายกรุง เทพฯ – อุ บ ลราชธานี สาย
กรุงเทพฯ – หนองคาย และสายแกงคอยถึงบัวใหญ ซึ่งจะผานจังหวัดนครราชสีมาที่อําเภอบาน
เหลื่อมและอําเภอบัวใหญ มีสถานีรถไฟรวม ๓๙ สถานี และ ๒ ชุมทาง สถานีหลักในการขนสง
ผูโดยสาร คือ สถานีนครราชสีมา สถานีชุมทางถนนจิระ และสถานีชุมทางบัวใหญ สินคาที่มีการ
ขนสงทางรถไฟมากที่สุด คือ ขาวสาร สวนสินคาที่ขนมายังจังหวัดนครราชสีมามากที่สุด คือน้ํามัน
มะพราว และปูนซีเมนต๔
การคมนาคมทางอากาศของจังหวัดนครราชสีมาจนถึงป ๒๕๔๐ สนามบินพาณิชยใช
รวมกับสนามบินของกองทัพอากาศ (กองบิน ๑) ตอมากรมการบินพาณิชยไดกอสรางสนามบิน
พาณิชยแหงใหมในพื้นที่ ๔,๓๕๐ ไร บริเวณปาหนองเต็ง ตําบลทาชาง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
หา งจากตัว จั ง หวั ดประมาณ ๓๐ กิโลเมตร โดยบริษัท การบินไทยได เ ปดเที่ ย วบิ น กรุง เทพฯ –
นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๐
สวนการคมนาคมทางน้ําใชเสนทางตามลําน้ํามูลถึงจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีจุด
ขนสงสินคาที่ตําบลทาชาง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ในอดีตเสนทางน้ําไดรับความนิยมเนื่องจาก
เปนจุดขนถายสินคาจากรถไฟที่ตําบลทาชาง ปจจุบันไมไดรับความนิยม เนื่องจากการคมนาคม
ทางอื่นสะดวกกวา๕
ภาพที่ ๔ เสนทางคมนาคมในจังหวัดนครราชสีมา

๔

เรื่องเดียวกัน, ๓๔.
๕
เรื่องเดียวกัน.

๑๑๘
สองชั้น รานเซงเหลียงขายเครื่องเหล็กและวัสดุกอสราง รานกระบี่พานิช ทําการคาผาไหมและเปน
เจาของโรงงานทอผาไหม โรงน้ําแข็งนายเขียว นับเปนโรงน้ําแข็งแหงแรกของจังหวัดนครราชสีมา
แทนของเดิ ม ที่ ต องสั่ ง ซื้ อน้ํ า แข็ งบรรทุ กรถไฟมาจากกรุ งเทพฯ ๖ โรงน้ํ า ซี อิ๊ วโค วเคี้ ยงฮวด เป น
โรงงานผลิตซีอิ๊วบรรจุในถังไมและหาบไปขายยังที่ตางๆ รานกุยหลีจั่น รับซื้อของปา รานถายรูปอา
ชีโมโต ตั้งอยูขางศาลเจาวัดแจง เปนรานถายรูปของญี่ปุน ตั้งมาตั้งแตกอน พ.ศ. ๒๔๘๐ เลิก
กิจการไปเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ ตลาดยอยหนาวัดแจงใน เปนยานแผงลอยขายอาหาร เสื้อผา เครื่องใช
ตางๆ ตลาดลาว อยูบริเวณหนาวัดแจงนอก มีพอคานําวัวควายมาขายรวมกันที่ตลาดแหงนี้ ฝง
ตรงขามมีหองแถวไมชั้นเดียวผนังกอดวยดินปลูกรวมกัน ๑๕ หอง สวนมากเปนรานขายของชํา
ของชาวจีน และรานขายจักรยานของพอคาชาวไทย คือรานนายบุญเรือง โรงยาฝนตั้งอยูที่ตลาด
ลาว เปนตน ใน พ.ศ. ๒๕๐๘ เกิดไฟไหมเผาผลาญรานคาเกาแกยานถนนโพธิ์กลางไปเปนจํานวน
มาก๗
ตอมายานนี้ไดมีการตัดถนนเพิ่มขึ้นมาใหมชื่อ ถนนจอมสุรางคยาตร สรางขึ้นใน
สมัยรัชกาลที่ ๕ เพื่อรับเสด็จ “สมเด็จพระพันปหลวง” ซึ่งเสด็จประพาสพิมาย และเสด็จมาเปด
คายทหาร ทางจังหวัดจึงตัดถนนจากหนาโรงลิเกเกามาหัวรถไฟเปนถนนจอมสุรางคยาตรเมื่อ
พ.ศ. ๒๔๕๔ และถนนเพชรมาคลา ตัดจากตัวจังหวัดไปพิมาย
ยานสถานีรถไฟ อยูบริเวณหนาสถานีรถไฟหรือที่เรียกวา หัวรถ เปนถนนสายหลัก
ที่ขนานกับลําปรุ เชื่อมตอกับถนนโพธิ์กลางและถนนจอมพล ออกจากประตูชุมพลผานถนนโพธิ์
กลาง สิ้นสุดถนนโพธิ์กลางที่หาแยกหัวรถไฟไปถนนมุขมนตรีไปบานภูเขาลาด จนถึงบานมะขาม
เฒา ซึ่งเปนแหลงเกษตรกรรมของเมือง เสนทางสายนี้จึงเชื่อมแหลงเกษตรกรรมกับพาณิชยกรรม
เขาดวยกัน บริเวณยานหัวรถเปนที่ตั้งรานขายของหองเล็กๆ มีแผงลอยเรียงราย ตอนกลางคืนจะมี
ตลาดโดยเฉพาะเวลาที่รถไฟเขาสถานีจะมีผูคนมากมายจับจายซื้อขายกันอยางคับคั่ง มีกิจการโรงแรม
เปดใหบริการ เชน โรงแรมวัฒนะ โรงแรมอยูเย็น โรงแรมไทยเจริญ โรงแรมฟาสาง รวมทั้งโรงแรม
ราคาถูกสําหรับใหบริการลูกคาผูมีเงินนอย

๖

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เสด็จไปตรวจมณฑลนครราชสีมา และมณฑล
อุดรอีสาน ร.ศ. ๑๒๕ พ.ศ. ๒๔๔๙ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพและ
หมอมเจาจงจิตรถนอม ดิศกุลพระธิดา, ๒๕๓๘) ๔.
๗
หอการคาจังหวัดนครราชสีมา, ยอนรอย ๑๐๐ ป โคราชวาณิช (นครราชสีมา :
หอการคาจังหวัดนครราชสีมา, ๒๕๔๕), ๕๑.

๑๑๙
ยานถนนชุมพล อยูบริเวณดานหลังประตูชุมพล บริเวณรานไทยสงวนปจจุบนั เดิม
เปนรานหมอปุน ดานหลังเปนบานพักเจาสัวโปะ ถัดมาเปนเรือนของรานจิ้นกี่ มี ๓ หองไปจนถึงหัว
มุมถนนตัดกับถนนอัษฎางค ไปทางดานทิศเหนือของถนนชุมพลเปนรานขายขาวสาร น้ําตาลและ
อื่นๆ ดานทิศใตเปนโรงรถมาเจกสุน ถัดมาเปนโรงรถลาก ตอมาใน พ.ศ. ๒๔๔๕ ตระกูลเมฆวิชยั ได
สรางโรงแรมเมืองทอง ทําดวยไมสูง ๓ ชั้น นับเปนโรงแรมขนาดใหญในสมัยนั้น ตรงหัวมุมถนน
เปนธนาคารเอเชียสรางตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๔ จนถึงปจจุบัน
ยานถนนจอมพล อยูดานหลังประตูชุมพลไปจนถึงศาลหลักเมือง เดิมชื่อถนน
เจริญพาณิชย เปลี่ยนชื่อเปนถนนจอมพลในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนยานที่มีตึกมาก
เชน รานนายทองดี รัตนพานิช เปนตึกดิน ๒ ชั้น มุงดวยสังกะสี ตึกนายเขียว สรางเมื่อ พ.ศ.
๒๔๖๕ (หัวมุมสี่แยกวัดบึง ปจจุบันคือหางขายยาจี่อันตึ้ง) ตึกไชฮะ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒
เจ า ของร านไช ฮะให บ ริ ษั ท ไทยนิ ย มเช า ทํา กิจ การหา งสรรถสิ น คา ทัน สมัย เชน เดีย วกั บหา งใน
กรุงเทพฯ จากสี่แยกสวนหมากถึงหลักเมืองมีรานแขกขายผาหลายราน ใน พ.ศ. ๒๕๐๙ เกิดไฟ
ไหมครั้งใหญที่ถนนจอมพล บริเวณตั้งแตสี่แยกสวนหมาก จนถึงหลักเมือง จึงทําใหรานคาและ
บานเรือนเกาแกสวนใหญบริเวณนี้ถูกไฟไหม ปจจุบันมีการสรางตึกแถวขึ้นมาแทนที่
ยานถนนราชดําเนิน บริเวณหนาประตูชุมพล อยูนอกเขตคูเมือง เปนตลาดแผง
ลอย ชาวบ า นจะนํ า ของมาวางขายที่ พื้ น ตลอดทั้ ง กลางวั น และกลางคื น ต อ มา พ.ศ. ๒๔๗๖
ทางการไดปรับพื้นที่หนาประตูชุมพลเพื่อสรางอนุสาวรียทาวสุรนารี ตลาดแผงลอยจึงยายที่ไปอยู
หลังศาลเจาพอไฟ ตรงขามอนุสาวรียทาวสุรนารี พ.ศ. ๒๔๘๐ ยายไปขายที่ตลาดสดในบริเวณ
สวนรักดานเหนือ แบงเปนสองสวนคือ ดานตะวันออกเปนโรงยาว หลังคาสังกะสี พ.ศ. ๒๔๙๐
ตลาดทรุดโทรม จึงยายขามถนนอัษฎางคมาตั้งตลาดใหม ชื่อตลาดเทศบาล ๑ ปจจุบันไดรื้อถอน
อาคารเพื่อสรางเปนอนุสรณสถาน สวนบริเวณหนาอนุสาวรียทาวสุรนารียังคงมีแมคาไปวางแผง
ลอยขายของฝากอยางหนาแนน และมีพอคาแมคาบางสวนที่เอาผาไหมพับใสตะกรามาวางขาย
เชนเดียวกัน
ตลาดในจังหวัดนครราชสีมาถือเปนแหลงการคาที่สําคัญมีหลายแหงดวยกัน เชน
ตลาดกลางศาลาโนนดินทราย ตลาดลาว ตลาดเทศบาล ๑ ประตูชุมพล ตลาดเทศบาล ๒ ตลาด
เทศบาล ๓ ตลาดเทศบาล ๔ ตลาดเทศบาล ๕
สมัยกอนการเดินทางเขามาคาขายในเมืองนครราชสีมา พอคาตองบรรทุกสินคาใส
เกวียนมาขาย เมื่อมาถึงที่ตลาดก็จะลอมเกวียนเปนวงประมาณวงละสิบเลม ในแตละตลาดมี
เกวียนลอมเปนวงนับไดเปนสิบวง แสดงใหเห็นวานครราชสีมาเปนศูนยกลางการคามาแตโบราณ

๑๒๐
ป จ จุ บั น การคมนาคมทางรถยนต ที่ ส ะดวกมากขึ้ น ซึ่ ง ถื อ เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ในการผลั ก ดั น ให
เศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมาเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง
พัฒนาการทางเศรษฐกิจดานบริการ
ธุรกิจบริการของจังหวัดนครราชสีมาเริ่มขึ้นอยางชัดเจนในสมัยสงครามอินโดจีน จาก
การเขามาตั้งฐานทัพของสหรัฐอเมริกา สงผลใหธุรกิจบันเทิงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการ
และเงินตราที่สะพัดเปนอยางมากในสมัยนั้น ทั้งแหลงโสเภณี กิจการรานอาหาร บาร เปนตน
ปจจุบันภาครัฐไดสงเสริมการทองเที่ยว โดยมีสํานักงานสาขาของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
เข า มาตั้ ง อยู ใ นจั ง หวั ด นครราชสี ม า โดยเน น ลั ก ษณะเด น ของจั ง หวั ด ที่ เ ป น ประตู สู ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และอยูไมหางจากกรุงเทพฯ มากนัก การเดินทางสะดวกสบายสามารถเลือก
เดินทางไดหลายเสนทาง โดยทางรถยนตมีระยะทางเพียง ๒๕๕ กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ ๒๖๔
กิโลเมตร นครราชสีมา ประกอบกับมีสถานที่ทองเที่ยวหลายแหง ผูที่เดินทางผานมาจึงมักจะแวะ
พักรับประทานอาหาร หรือคางแรมที่จังหวัด
ตารางที่ ๒๓ มูลคาการผลิตสาขาการบริการจังหวัดนครราชสีมา
ป
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑

มูลคา (ลานบาท)
๕๒๖.๕๐
๕๒๖.๔๐
๕๒๘.๖๐
๖๖๕.๘๐
๘๔๒.๐๐
๙๕๐.๐๐
๒,๓๗๒.๔๒
๒,๕๙๘.๖๗
๒,๖๙๓.๕๙
๒,๙๔๕.๕๕
๓,๒๓๗.๗๑

๑๒๑
ป
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐

มูลคา (ลานบาท)
๓,๙๐๑.๗๐
๕,๒๘๙.๕๕
๖,๓๐๐.๖๑
๗,๒๓๑.๖๒
๙,๙๕๕.๐๐
๑๑,๗๓๘.๐๐
๑๔,๗๐๕.๐๐
๑๕,๗๗๕.๐๐
๑๖,๐๕๕.๐๐

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, ๒๕๑๘), ๔๗.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๓๕), ๓๐๐.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๓๘), ๒๐๙.
: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, ๒๕๔๓), ๒๒๘.
การธนาคาร
การธนาคารในจังหวัดนครราชสีมานับเปนปจจัยสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของจัวหวัดนครราชสีมา ในการใหสินเชื่อกับผูประกอบการ
ตารางที่ ๒๔ จํานวนสาขาธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินในจังหวัดนครราชสีมาถึง พ.ศ.
๒๕๔๓
สถาบันการเงิน
ธนาคารกรุงเทพฯ จํากัด (มหาชน)

จํานวนสาขา
๑๘

๑๒๒
สถาบันการเงิน
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารดีบีเอส. ไทยทนุ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารรัตนสิน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดารดชารเตอร นครธน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน)
รวมธนาคารพาณิชย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
ธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห
บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอย
สํานักงานอํานวยสินเชื่อ
รวมทัง้ สิ้น

จํานวนสาขา
๑๖
๘
๑๒
๑
๑๒
๑
๑๑
๓
๒
๕
๓
๓
๙๕
๒๐
๒๐
๑
๑
๑
๔
๑๔๒

ที่มา : ขอมูลจังหวัดนครราชสีมา
ธุรกิจประกันภัย
ปจจุบันการประกันภัยไดเขามามีบทบาทกับชีวิตคนเราเปนอยางมาก ทั้งการประกัน
ชี วิ ต การประกั น วิ น าศภั ย โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การประกั น ภั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครอง
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กําหนดใหเจาของรถทุกประเภทตองทําประกันภัยไว

๑๒๓
จังหวัดนครราชสีมามีบริษัทประกันภัยที่เปดดําเนินการอยูทั้งสิ้น ๘๗ บริษัท มีการ
ดําเนินธุรกิจ ๒ ประเภท คือ
๑. บริษัทประกันวินาศภัย มี ๕๒ บริษัท ตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองนครราชสีมา ๔๓
สาขา และกระจายอยูในอําเภอตางๆ อีก ๙ สาขา
๒. บริษัทประกันชีวิต มีอยู ๑๔ บริษัท ตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองนครราชสีมา ๒๒
สาขา และกระจายอยูในอําเภอตางๆ อีก ๑๖ สาขา
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญในจังหวัดนครราชสีมามีทั้งแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร
และศาสนสถาน ไดแก อนุสาวรียทาวสุรนารี วัดศาลาลอย พิพิธภัณฑสถานแหงชาติมหาวีรวงศ
เมืองโบราณที่อําเภอสูงเนิน อุทยานประวัติศาสตรพิมาย วัดหนาพระธาตุ ปราสาทหินพนมวัน
ปราสาทหินนางรํา เปนตน
อนุสาวรียทาวสุรนารี ตั้งอยูบริเวณกลางใจเมืองนครราชสีมา กอสรางในสมัย
พระยากําธรพายัพทิศ (ดิศ อินทโสฬส) เปนผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา รวมดวยนายพันเอก
พระเริงรุกปจจามิตร (ทอง รักสงบ) ผูบังคับการมณฑลทหารบกที่ ๕ พรอมดวยขาราชการ ประชาชน
ร ว มกั น สร า งอนุ ส าวรี ย ออกแบบป น หล อ โดยศาสตราจารย ศิ ล ป พี ร ะศรี เสร็ จ เมื่ อ วั น ที่ ๑๕
มกราคม ๒๔๗๗
ประตูชุมพล เปนประตูเมืองทางทิศตะวันตก อยูดานหลังอนุสาวรียทาวสุรนารี
เหนือกําแพงประตูมีเรือนไทยเล็กๆ เรียกวา “หอรบ” ทําดวยไมแกน หลังคามุงกระเบื้อง ซึ่งทาง
จังหวัดยังคงสภาพเดิมเอาไวเปนสัญลักษณของเมือง นักทองเที่ยวที่มาถึงจังหวัดนครราชสีมา
ตองมากราบสักการะอนุสาวรียทาวสุรนารี พรอมกับลอดซุมประตูเมือง เพราะมีความเชื่อวาจะ
ประสบผลสําเร็จตามที่ปรารถนา และจะไดกลับมาที่จังหวัดนครราชสีมาอีก
วัดศาลาลอย ตั้งอยูหางจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด
เปนวัดที่มีอุโบสถแบบศิลปประยุกต สรางเปนรูปสําเภาโตคลื่น โดดเดนดวยการใชวัสดุพื้นเมือง
คือ กระเบื้องดินเผาของดานเกวียน เปนแบบสถาปตยกรรมที่ไดรับรางวัลดีเดนในแนวทางบุกเบิก
อาคารทางพระพุทธศาสนา จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ และรางวัลมูลนิธิ
เสถียรโกเศศและนาคะประทีป ใน พ.ศ. ๒๕๒๖
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสมเด็จมหาวีรวงศ เปนพิพิธภัณฑสถานตั้งอยูในบริเวณ
วัดสุทธจินดา ซึ่งเปนวัดหลวงของจังหวัดนครราชสีมา มีศิลปวัตถุตางๆ ทั้งที่สมเด็จมหาวีรวงศได
รวบรวมไว และที่มีผูบริจาค เชน พระพุทธรูปศิลาสมัยขอม สมัยอยุธยา เครื่องเคลือบดินเผาขนาด
ตางๆ และใบเสมา

๑๒๔
ปราสาทหินพนมวัน ตั้งอยูหางจากตัวเมืองประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ที่บานมะคา
ตํา บลบานโพธิ์ อํ าเภอเมื อง สันนิษฐานวา สรางขึ้น ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖–๑๗ พบจารึ ก ที่
ปรากฏอยูบนกรอบประตูหรือเสาซุมประตูจํานวนหลายแผน เอยถึงศักราชที่แตกตางกันออกไป
จารึกที่สําคัญกลาวถึงพระเจาชัยวรมันที่ ๖ มีพระบรมราชโองการใหพระอนุชา ขุนนาง ดูแลและ
ถวายสิ่ ง ของแก ”เทวาศรม” อาคารของโบราณสถานที่ เ ห็ น ในป จจุ บั น มี ป รางค จั ตุ รมุ ข ที่ เ ป น
ประธานหลัก หันหนาสูทิศตะวันตก มีมณฑปอยูดานหนาโดยมีฉนวน (ทางเดิน) เชื่อมตอระหวาง
อาคารทั้งสอง ทางทิศตะวันตกเฉียงใตของปรางคมีอาคารกอดวยหินทรายสีแดง (เรียกวาปรางค
นอย) ตั้งอยู ภายในประดิษฐานพระพุทธบาทหินขนาดใหญ บริเวณโดยรอบปราสาทหินมีระเบียง
คดสรางดวยหินทราย และศิลาแลงลอมเปนกําแพงอยู มีโคปุระทั้ง ๕ ทิศ
บานธารปราสาท ตั้งอยูที่ตําบลธารปราสาท อําเภอโนนสูง เปนแหลงขุดคนทาง
โบราณคดีที่มีหลุมจัดแสดงรวม ๓ หลุม ในพื้นที่แตละสวนของหมูบาน พบหลักฐานการเขาอยู
อาศัยตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรเมื่อราว ๓,๐๐๐ ปมาแลวจนกระทั่งถึงปจจุบันพบภาชนะดิน
เผาที่มีลักษณะเฉพาะเรียกวาแบบ “พิมายดํา” เปนภาชนะดินเผาผิวสีดําขัดเปนมันวาว ปจจุบัน
ไดรับการสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวแบบนักทองเที่ยวพักคางคืนรวมกับชาวบานได
ปราสาทหินพิมาย ตั้งอยูที่ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย เปนศาสนสถานขอมขนาด
ใหญ สันนิษฐานวาสรางในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ ๖ มีการจัดภูมิทัศนอยางสวยงาม ดึงดูดใหมี
นักทองเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมจํานวนมาก
แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและหัตถกรรม ไดแก หมูบานดานเกวียน อําเภอโชคชัย
แหล ง ท อ งเที่ ย วตามธรรมชาติ ได แ ก อุ ท ยานแห ง ชาติ เ ขาใหญ ไทรงาม อุ ท ยาน
แหงชาติทับลาน และซากชางดึกดําบรรพที่อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
อุทยานแหงชาติเขาใหญ ตั้งอยูที่อําเภอปากชอง และยังอยูในเขตพื้นที่ของอีก ๓
จังหวัด คือ นครนายก สระบุรี และปราจีนบุรี เปนอุทยานแหงชาติที่มีสภาพสมบูรณ มีการจัดการ
ทองเที่ยวบนเขาไดดี และมีนักทองเที่ยวนิยมไปพักผอนจํานวนมากทุกป
จากการศึกษาเรื่องพัฒนาการทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา ผูวิจัยมองการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของจังหวัดวามีพื้นฐานทางเศรษฐกิจขึ้นอยูกับเกษตรกรรมเปนหลัก
เนื่องจากเปนจังหวัดที่มีพื้นที่มากเปนอันดับสองของประเทศ แตสภาพภูมิประเทศสวนใหญมี
ความแหงแลงซึ่งเอื้ออํานวยตอการเพาะปลูกพืชไร สวนการปลูกขาวซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญก็
จะอยูในบริเวณลุมน้ํา ในระยะที่การคาขาวขยายตัวอยางมาก รัฐบาลจึงกระตุนใหเกษตรกรปลูก
ขา วมากขึ้ น โดยการสร า งระบบชลประทานอั น เป น ปจ จั ย สํา คั ญ ในการปลู ก ข า ว ซึ่ ง ได รั บ การ

๑๒๕
ตอบสนองจากเกษตรกรเปนอยางดี ตอมาในชวงหลังทศวรรษที่ ๒๕๒๐ เปนตนมา รัฐบาลไดมุง
สงเสริมอุตสาหกรรมอันเปนปจจัยสําคัญที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของจังหวัด
นครราชสีมา การสงเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมีวัตถุประสงคอยางหนึ่งในการยายแรงงาน
จากภาคเกษตรมาสูภาคอุตสาหกรรมซึ่งถือเปนการจางงานที่แรงงานจะมีรายไดที่มั่นคงกวา
นอกจากนั้ น ศั ก ยภาพทางเศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด นครราชสี ม าในการเป น เมื อ งศู น ย ก ลางทาง
เศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสงผลใหภาคพาณิชยกรรมและการบริการขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง
พั ฒ นาการทางเศรษฐกิ จ ด า นบริ ก ารของจั ง หวั ด นครราชสี ม า เริ่ ม ต น ในช ว งที่
สหรัฐอเมริกาเขามาตั้งฐานทัพในจังหวัดนครราชสีมาในสมัยสงครามอินโดจีน เกิดการขยายตัว
ของธุรกิจบริการ โดยเฉพาะกิจการประเภท บาร ไนตคลับ รานอาหาร และแหลงโสเภณี ตอมาการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ทําใหการบริการทางการเงิน
ไดแก ธนาคาร และการประกันภัย ขยายสาขาเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการลงทุนในกิจการตางๆ สําหรับ
ปจจุบันนครราชสีมาไดรับการสงเสริมดานการทองเที่ยว ทั้งเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตร และศาสนสถาน ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ รวมทั้งเปนจุดแวะพักเพื่อเดินทาง
ตอไปยังจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทําใหธุรกิจการทองเที่ยว ไดแก รานอาหาร
รานขายของที่ระลึก รานขายของฝาก และโรงแรม ขยายตัวและสรางรายไดเพิ่มขึ้น
จากการศึกษาพัฒนาการทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมานั้น จะเห็นไดวาการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของจังหวัดมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจดานเกษตรกรรมเปนหลัก โดยเนน
การปลูกขาว และพืชไร ไดแก ขาวโพด ปอ มันสําปะหลัง และออย เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ
เหมาะสมตอการเพาะปลูกพืช นครราชสีมามีความพรอมในฐานะเปนแหลงผลิตวัตถุดิบเเพื่อปอน
โรงงานอุต สาหกรรม รวมทั้ ง ความพรอ มในด า นสาธารณูป โภคซึ่ ง ไดว างพื้ น ฐานไวตั้ง แตชว ง
สงครามอินโดจีน โดยเงินสนับสนุนของสหรัฐอเมริกา จึงทําใหมีการตั้งโรงงานแปรรูปสินคาทาง
การเกษตร และไดเ พิ่ ม จํา นวนขึ้ น อยา งตอเนื่ อง จนกระทั่ง มู ลคา การผลิตดา นอุ ตสาหกรรมมี
มากกวา ดานเกษตรกรรมใน พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่สําคัญรัฐบาลไดมีสวนสํา คัญในการกําหนด
นโยบายเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมใหขยายตัวมากขึ้น ตอมา
นครราชสี ม าจึ ง เป น เมื อ งศู น ย ก ลางด า นเกษตรกรรม และอุ ต สาหกรรมของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สงผลใหเกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจดานพาณิชยกรรมและการบริการ ซึ่ง
ประกอบกิจการโดยนักธุรกิจทองถิ่น และการเขามาของนักธุรกิจตางถิ่น รวมถึงการจางงานจํานวน
มาก

บทที่ ๕
บทสรุป
ความสําคัญทางเศรษฐกิจของนครราชสีม าเกิ ดจากป จจั ย พื้น ฐานหลายประการ
ประการแรกคื อ ป จ จั ย ด า นภู มิ ศ าสตร ใ นการมี ที่ ตั้ ง ซึ่ ง เอื้ อ อํ า นวยต อ การเป น เมื อ งสํ า คั ญ ทาง
การเมือง และเศรษฐกิจ การมีที่ตั้งเปนเสมือนประตูสูภูมิภาคทําใหนครราชสีมาเปนเมืองหนาดาน
และเปนชุมทางสําหรับเดินทางตอไปยังเมืองอื่นๆ ทําใหนครราชสีมาเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญ
ของเมืองหลวง
ปจจัยประการที่สอง คือการมีศักยภาพพื้นฐานทางดานทรัพยากรธรรมชาติที่เปน
สิน ค า ออกที่ สํ า คั ญ ตั้ ง แตอดี ต ได แก สิน คา ของป า ผลิต ผลจากปา เช น เนื้อ แผน งาช า ง ครั่ ง
กํายาน เปนตน สินคาผาไหม รวมถึงทรัพยากรประเภทแรธาตุ โดยเฉพาะเกลือซึ่งเปนสินคาจําเปน
เพื่อนําไปใชในการถนอมอาหาร การมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณดึงดูดใหคนเขามาตั้งถิ่น
ฐานอย า งหนาแน น ส ง ผลให น ครราชสี ม ามี จํ า นวนประชากรมาก ประชากรส ว นใหญ ข อง
นครราชสีมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศที่มีพื้นที่
เหมาะสมในการเพาะปลูกพืชหลายชนิด การสรางทางรถไฟมาถึงนครราชสีมาใน พ.ศ. ๒๔๔๓ ได
นําความเปลี่ยนแปลงมาถึงนครราชสีมา สินคาจากกรุงเทพฯ เปนที่นิยมของชาวนครราชสีมา
โดยเฉพาะ น้ําแข็ง พรอมกันนั้นไดนําชาวจีนจากกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ เขามาตั้งถิ่นฐานและ
ทําการคาในนครราชสีมา ชาวจีนเหลานี้ไดประโยชนจากการที่นครราชสีมาสามารถผลิตสินคา
ทางการเกษตรไดมาก การเขาไปซื้อขายสินคาถึงหมูบานที่หางไกลจากเขตเมืองไดกระตุนใหเกิด
การผลิตเพื่อการคามากขึ้น กลาวไดวาสภาพเศรษฐกิจของนครราชสีมาในชวงกอน พ.ศ. ๒๕๐๐
เปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจแบบยังชีพเปนเศรษฐกิจแบบเพื่อการคาอยางชาๆ และเกิดขึ้นในเขต
เมืองมากกวาชนบท ผูคนที่อาศัยอยูตางอําเภอยังคงมีวิถีชีวิตแบบเดิม ทําการผลิตแบบเดิม พึ่งพา
สินคาจากชาวจีนที่เดินทางเขาไปขายในหมูบานแตเพียงสินคาจําเปนที่ไมสามารถผลิตไดเอง
เทานั้น

๑๒๖

๑๒๗
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของนครราชสีมาในชวงหลัง พ.ศ. ๒๕๐๐ เกิดจาก
ปจจัยสําคัญหลายประการ ไดแก การเปนเมืองยุทธศาสตรในยุคสงครามอินโดจีน นโยบายของรัฐบาล
และการเติบโตของการคาระหวางประเทศ
การเปนเมืองยุทธศาสตรในยุคสงครามอินโดจีนถือไดวาเปนการวางรากฐานดาน
สาธารณูปโภคใหกับนครราชสีมา โครงการเหลานี้เกิดขึ้นจากการกอสรางทางการทหาร ไดแก
เสนทางคมนาคม ระบบโทรคมนาคม ไฟฟาและน้ําประปา เปนตน โดยเฉพาะเสนทางคมนาคมที่
สําคัญไดแก การกอสรางถนนมิตรภาพซึ่งเริ่มกอสราง พ.ศ. ๒๔๙๗ เปดใชไดใน พ.ศ. ๒๕๐๑ และ
โครงการสรางถนนสายออมกรุงเทพฯ เชื่อมฐานทัพที่นครราชสีมากับฐานทัพอากาศสัตหีบถึง
อูตะเภา ไดแก ทางหลวงสาย ๓๐๔ จากนครราชสีมาถึงฉะเชิงเทรา และทางหลวงสาย ๓๓๑ จาก
ฉะเชิงเทราถึงสัตหีบ ในการอํานวยความสะดวกดานการขนสงของกองทัพสหรัฐอเมริกา เมื่อสิ้นสุด
สงครามอิ น โดจี น เส น ทางเหล า นี้ ไ ด ก ลายเป น เส น ทางสายเศรษฐกิ จ ที่ สํ า คั ญ ของจั ง หวั ด
นครราชสีมา สงผลใหในปจจุบันจังหวัดนครราชสีมามีศักยภาพในการเปนศูนยกลางการคมนาคม
ระหวางภูมิภาคและการกระจายพืชผลทางการเกษตร และมีสาธารณูปโภคที่พรอมรองรับการผลิต
ในสาขาตางๆ ทั้งดานอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ อยางไรก็ตามแมวาการเปนเมือง
ยุทธศาสตรของสหรัฐอเมริกาในยุคสงครามอินโดจีนจะเอื้อประโยชนทางดานเศรษฐกิจใหกับ
นครราชสีมาภายหลังการถอนกําลังจากประเทศไทยไปแลวก็ตาม ผลกระทบอีกดานหนึ่งคือการ
เติบโตของธุรกิจบริการที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับความตองการของทหารอเมริกันไดสรางปญหาสังคม
ใหกับ นครราชสีม าอยา งมากมาย ไดแ ก ปญ หาโสเภณี ปญ หาชุม ชนแออัด และปญ หาเด็ก
ลูกครึ่งที่เกิดจากทหารอเมริกัน ซึ่งลวนแตกอใหเกิดปญหาสังคมตามมาจวบจนกระทั่งถึงปจจุบัน
ปจจัยประการที่สามที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของนครราชสีมา
ไดแก นโยบายของรัฐบาล ผลกระทบจากการกําหนดใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับแรกขึ้น
ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ใน พ.ศ. ๒๕๐๔ มีการกําหนดนโยบายสงเสริมใหเกษตรกรเพิ่ม
การผลิตพืชที่สําคัญตอบสนองความตองการของตลาดทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศ
โดยเฉพาะสินคาขาว ขาวโพด และมันสําปะหลัง และการกําหนดนโบยายพัฒนานครราชสีมา
อยางเฉพาะเจาะจงตั้งแตแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ ๑ นโยบายเหลานี้ไดทําให
นครราชสีมาเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอยางเปนระบบ ในขั้นแรกเกษตรกรภายในจังหวัด
นครราชสีมาหันมาปลูกพืชหลักเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และความตองการของตลาด
ทําใหการผลิตสาขาเกษตรกรรมเปนสาขาการผลิตหลักของจังหวัดนครราชสีมา นอกจากนโยบาย
ทางดานเกษตรกรรมแลว นโยบายการพัฒนาเมืองหลักในภูมิภาคเพื่อลดความแออัดในกรุงเทพฯ

๑๒๘
โดยกําหนดใหจังหวัดนครราชสีมาเปนเมืองหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดมีการปรับปรุงดาน
บริการพื้นฐานของนครราชสีมา ไดแกการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําประปา การวางผังเมือง
กําหนดเขตและลักษณะการใชที่ดิน แตละประเภท เชน ยานพักอาศัย ยานพาณิชย และยา น
อุ ต สาหกรรม ตลอดทั้ ง วางระบบโครงข า ยถนนหลั ก ให ส อดคล อ งกั บ นโยบายการพั ฒ นา
นครราชสีมาเปนเมืองศูนยกลาง นับเปนการสงเสริมการผลิตในสาขาตางๆ ของจังหวัด สงผลให
จังหวัดนครราชสีมามีผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดสูงที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปจจัยสําคัญประการสุดทาย คือการคาระหวางประเทศ และพัฒนาการของทิศทาง
เศรษฐกิจโลก ในกรณีแรกเนื่องจากขาว และพืชไร ซึ่งเปนผลิตผลดานเกษตรกรรมของจังหวัด
นครราชสีมา เปนสินคาออกที่สําคัญของประเทศ ดังนั้นสภาพการคาระหวางประเทศจึงมีสวน
สําคัญในการกําหนดทิศทางการผลิตของเกษตรกร อีกทั้งยังมีผลตอผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด
สวนในกรณีหลังเหตุการณที่สําคัญที่สงผลกระทบตอจังหวัดนครราชสีมาในเวทีโลก คือการยาย
ฐานการผลิตของประเทศอุตสาหกรรมในเอเชีย มาอยูในประเทศไทยซึ่ง มีตนทุนทางการผลิต
ต่ํากวา ในชวงทศวรรษที่ ๒๕๓๐ อุตสาหกรรมบางประเภทไดยายมาอยูในจังหวัดนครราชสีมา
ทั้งในและนอกเขตเขตอุตสาหกรรมสุรนารี และนําไปสูการจางงาน ในขณะที่การขยายตัวของธุรกิจ
กอสราง สงผลใหสาขาการผลิตดานอุตสาหกรรมของจังหวัดนครราชสีมาในป ๒๕๓๗ กลายเปน
สาขาการผลิตที่มีมูลคาสูงที่สุดตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
ดูเ หมือ นจะเปน ผลดีตอ เศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศ แตความตอ งการใหป ระเทศไทยเปน
ศูนยกลางทางการเงินทําใหมีนักธุรกิจจํานวนหนึ่งกูเงินจากตางประเทศเพื่อปนหุน และออกเงินกู
ใหกับโครงการกอสรางขนาดใหญ โดยเฉพาะโครงการกอสรางหมูบานจัดสรร อันนําไปสูภาวะ
เศรษฐกิจฟองสบูในชวงทศวรรษถัดมา จนในที่สุดประเทศไทยตองประกาศใหคาเงินบาทลอยตัว
ทําใหภาคธุรกิจการเงินเสียหาย และการลมละลายของเศรษฐกิจของประเทศไทยในป ๒๕๔๐
การศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของนครราชสีมาระหวาง พ.ศ. ๒๕๐๐๒๕๔๐ ไดขอสรุปที่อยูบนพื้นฐานของขอจํากัดดานเอกสารบางพอควร โดยเฉพาะขอมูลสถิติที่เปน
ดัชนีชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาขาดความตอเนื่องในบางระยะ
อย า งไรก็ ต ามผู วิ จั ย ได ใ ช ตั ว ชี้ วั ด อื่ น ที่ ส ามารถทํ า ให ม องเห็ น ความเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของ
นครราชสีมาอยางตอเนื่องได
วิท ยานิ พ นธ เ รื่ อ งนี้ เ ปน การศึ ก ษาพั ฒ นาการด า นเศรษฐกิ จซึ่ ง ยัง มิ ไ ดใ ห ภ าพรวม
ทั้งหมดของเมืองนครราชสีมา ผูวิจัยเห็นวาควรมีการศึกษาดานสังคม และวัฒนธรรมดวยเพื่อเปด
โอกาสใหมีการบูรณาการขอมูลในทุกดานอยางสมบูรณ
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๑๓๕
มติชนสุดฯ เลือกตั้งประชาธิปไตย,๓๕. “เจาะสนาม “เมืองยาโม” เมื่อ “พญานาคราช” เชยเกสร
“ดอกบัว” “แมธรณี” หลั่งน้ําตา “ดอกทานตะวัน” เฉา.” มติชนสุดสัปดาห ๑๒, ๕๙๗
(มกราคม ๒๕๓๕) : ๑๒–๑๔.
เมธี ครองแกว. “การพัฒนาเศรษฐกิจกับการกระจายรายไดของประชาชน.” มติชนสุดสัปดาห ๙,
๔๒๐ (กันยายน ๒๕๓๔) : ๑๔–๑๖.
สมบัติ จันทรวงศ. “นักธุรกิจการเมือง : นักการเมืองรุนใหม (๑๔).” มติชนสุดสัปดาห ๑๑, ๕๖๘
(กรกฎาคม ๒๕๓๔) : ๒๑–๒๒.
__________ . “นักธุรกิจการเมือง : นักการเมืองรุนใหม (๑๔).” มติชนสุดสัปดาห ๑๑, ๕๖๙
(กรกฎาคม ๒๕๓๔) : ๒๑–๒๒.
สมบัติ จันทรวงศ. “บทสรุป (จบ) อันเสมือนเริ่มตน.” มติชนรายสัปดาห ๑๑, ๕๗๐ (สิงหาคม
๒๕๓๔) : ๒๑–๒๒.
สัมภาษณ
โกวิท วงศสุรวัฒน. สัมภาษณ ๔ มีนาคม ๒๕๔๗.
ฉวีวรรณ ศิวะบุตร. สัมภาษณ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๗.
ชัยฤกษ ศิวะบุตร. สัมภาษณ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๗.

ภาคผนวก

๑๓๗

ภาคผนวก ก
การปกครองของนครราชสีมา

๑๓๘
การปกครองของนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมาในชวง พ.ศ. ๒๕๐๐–๒๕๔๐ มีการเปลี่ยนแปลงของการจัดการ
ปกครองภายในจังหวัด กลาวคือ ในป ๒๕๐๐ แบงการปกครองออกเปน ๑๓ อําเภอ ๑ กิ่งอําเภอ
ไดแก
๑. อําเภอเมือง มี ๑๕ ตําบล คือ ตําบลในเมือง ตําบลปรุใหญ (อานวา ปะ-หรุ) ตําบล
หนองจะบก ตําบลบานใหม ตําบลโคกกรวด ตําบลพลกรัง ตําบลพุดซา ตําบลจอหอ ตําบลหมื่น
ไวย ตําบลบานโพธิ์ ตําบลโคกสูง ตําบลมะเริง ตําบลหนองระเวียง ตําบลหัวทะเล และตําบลโพธิ์
กลาง มีจํานวนประชากร ๕๘,๒๓๕ คน
๒. อําเภอครบุรี มี ๕ ตําบล คือ ตําบลครบุรี ตําบลแซะ ตําบลจระเขหิน ตําบลโคกะ
ชาย ตําบลสระตะเคียน มีจํานวนประชากร ๓๐,๘๕๖ คน
๓. อําเภอโชคไชย มี ๖ ตําบล คือ ตําบลกระโทก ตําบลพลับพลา ตําบลทาลาดขาว
ตําบลทาอาง ตําบลทาจะหลุง ตําบลสาระภี มีจํานวนประชากร ๔๒,๕๘๕ คน
๔. อําเภอดานขุนทด มี ๑๐ ตําบล คือ ตําบลดานขุนทด ตําบลตะเคียน ตําบลบาน
เกา ตําบลพันชนะ ตําบลกุดพิมาน ตําบลหนองบัวตะเกียด ตําบลบัวละคร ตําบลดานนอก ตําบล
ดานใน ตําบลสระจระเข มีประชากร ๕๔,๑๓๑ คน
๕. อําเภอสูงเนิน มี ๑๒ ตําบล คือ ตําบลสูงเนิน ตําบลมะเกลือเกา ตําบลมะเกลือ
ใหม ตําบลเสมา ตําบลโคราช ตําบลบุงขี้เหล็ก ตําบลกุดจิก ตําบลโคงยาง ตําบลนากลาง ตําบล
โปงแดง ตําบลโนนคา ตําบลขามทะเลสอ มีจํานวนประชากร ๓๙,๒๘๖ คน
๖. อําเภอโนนไทย มี ๑๒ ตําบล คือ ตําบลโนนไทย ตําบลพังเทียม ตําบลสระพระ
ตําบลสําโรง ตําบลสายออ ตําบลคางพลู ตําบลบานวัง ตําบลกําปง ตําบลพันดุง ตําบลบัลลังก
ตําบลถนนโพธิ์ ตําบลดานจาก มีจํานวนประชากร ๖๒,๓๔๖ คน
๗. อําเภอจักราช มี ๕ ตําบล คือ ตําบลทาชาง ตําบลหนองยาง ตําบลงูเหลือม ตําบล
จักราช ตําบลสีสุก มีจํานวนประชากร ๓๕,๑๓๗ คน
๘. อําเภอบัวใหญ มี ๙ ตําบล คือ ตําบลบัวใหญ ตําบลกุดจอก ตําบลโนนเพด ตําบล
ประทาย ตําบลวังหิน ตําบลดอนตะหนิน ตําบลโนนตาเถร ตําบลดานชาง ตําบลแกงสนามนาง มี
จํานวนประชากร ๑๕๕,๖๔๓ คน
๙. อําเภอคง มี ๕ ตําบล คือ ตําบลเมืองคง ตําบลหนองมะนาว ตําบลวังโพธิ์ ตําบล
บานปรางค ตําบลตาจั่น มีจํานวนประชากร ๕๔,๓๕๕ คน

๑๓๙
๑๐. อําเภอโนนสูง มี ๑๐ ตําบล คือ ตําบลเมืองนาท ตําบลขามสะแกแสง ตําบลดาน
คลา ตําบลโตนด ตําบลพลสงคราม ตําบลธารปราสาท ตําบลขามเฒา ตําบลบิง ตําบลจันอัด
ตําบลบานใหม มีจํานวนประชากร ๙๑,๗๕๐ คน
๑๑. อําเภอสีคิ้ว มี ๘ ตําบล คือ ตําบลสีคิ้ว ตําบลบานหัน ตําบลกุดนอย ตําบลหมูสี
ตําบลกลางดง ตําบลลาดบัวขาว ตําบลจันทึก ตําบลปากชอง มีจํานวนประชากร ๕๗,๗๖๗ คน
๑๒. อําเภอปกธงไชย มี ๑๐ ตําบล คือ ตําบลเมืองปก ตําบลตะคุ ตําบลตะขบ ตําบล
ตูม ตําบลงิ้ว ตําบลสะแกราช ตําบลสําโรง ตําบลนกออก ตําบลดอน ตําบลโคกไทย มีจํานวน
ประชากร ๕๗,๘๘๓ คน
๑๓. อําเภอพิมาย มี ๑๓ ตําบล คือ ตําบลในเมือง ตําบลสัมฤทธิ์ ตําบลหนองพลวง
ตําบลหินดาษ ตําบลงิ้ว ตําบลสาหราย ตําบลขุย ตําบลกระเบื้องใหญ ตําบลชีวาน ตําบลทาหลวง
ตําบลประสุข ตําบลโบสถ ตําบลเยื้องนอก มีจํานวนประชากร ๑๕๕,๖๓๖ คน
๑๔. กิ่งอําเภอชุมพวง ขึ้นกับอําเภอพิมาย มี ๓ ตําบล คือ ตําบลกระเบื้องนอก ตําบล
ประสุข ตําบลชีวาน (สองตําบลนี้แบงครึ่งกับอําเภอพิมาย) จํานวนประชากรยังไมไดสํารวจแยก
จากพิมาย๑
ในป ๒๕๔๐ จังหวัดนครราชสีมาแบงการปกครองออกเปน ๒๖ อําเภอ ๖ กิ่งอําเภอ
ไดแก อําเภอเมืองนครราชสีมา อําเภอแกงสนามนาง อําเภอขามทะเลสอ อําเภอขามสะแกแสง
อําเภอคง อําเภอครบุรี อําเภอจักราช อําเภอโชคชัย อําเภอชุมพวง อําเภอดานขุนทด อําเภอโนน
แดง อําเภอโนนไทย อําเภอโนนสูง อําเภอหนองบุนนาก อําเภอบานเหลื่อม อําเภอบัวใหญ อําเภอ
ปากชอง อําเภอปกธงชัย อําเภอประทาย อําเภอพิมาย อําเภอสีคิ้ว อําเภอสูงเนิน อําเภอเสิงสาง
อําเภอหวยแถลง อําเภอวังน้ําเขียว อําเภอเฉลิมพระเกียรติ กิ่งอําเภอเมืองยาง กิ่งอําเภอเทพารักษ
กิ่งอําเภอลําทะเมนชัย กิ่งอําเภอพระทองคํา กิ่งอําเภอบัวลาย กิ่งอําเภอสีดา๒

๑

ผูวาราชการจังหวัดและคณะกรรมการจังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา
(พระนคร : คณะกรรมการประชาสัมพันธและพิมพเอกสารจัดงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ.
๒๕๐๐, ๒๕๐๐), ๑-๓.
๒
สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ :
สํานักงานสถิติแหงชาติ, ๒๕๔๑), ไมปรากฏเลขหนา.

ภาคผนวก ข
การศึกษาของนครราชสีมา

๑๔๑
การศึกษาของนครราชสีมา
การศึ ก ษาของไทยแต เ ดิ ม นั้ น เป น การศึ ก ษาตามแบบแผนประเพณี มี วั ด เป น
สถานศึกษา มีพระสงฆเปนครู เมื่อเขาสูรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
การศึ กษาของไทยเริ่ม มี การพัฒนาอยา งเปนระบบ มี การปฏิรูปการศึ กษา พระองค ไดท รงตั้ ง
โรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวังเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๔ และตอมาไดทรงสรางโรงเรียนสําหรับ
ราษฎรขึ้นเปนแหงแรกที่วัดมหรรณพาราม กรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๗ นอกจากนั้นยังทรง
กําหนดใหมีการจัดการศึกษาตามหัวเมืองตางๆ ขึ้นภายในวัด และไดมีประกาศจัดการศึกษาเลา
เรียนในหัวเมืองเพื่อใหหัวเมืองตางๆ จัดการศึกษาไดอยางมีระบบ
นครราชสีมามีการจัดการศึกษาอยางเปนระบบเมื่องกระทรวงธรรมการไดสง นายกวย
กนิษฐานนท (พ.ศ. ๒๔๖๙ รับบรรดาศักดิ์เปนพระยาราชสีมาจารย) ใหเปนวาที่ธรรมการมณฑล
นครราชสีมาเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๔๔๙ ซึ่งกอนนั้นการจัดการศึกษาของมณฑลนครราชสีมา
จะอยูในความรับผิดชอบของเจาคณะมณฑล มีโรงเรียนเพียงแหงเดียวที่วัดกลางนคร (วัดพระ
นารายณมหาราชวรวิหาร) มีนักเรียน ๓๑ คน มีครู ๒ คน เมื่อพระยาราชสีมาจารยเขามาจัดระบบ
การศึกษา ไดยกโรงเรียนวัดกลางเปนโรงเรียนตัวอยางประจํามณฑล ตอมามีการยายศาลากลาง
เกาไปอยูในที่ตั้งในปจจุบัน จึงใชอาคารศาลากลางหลังเกาเปนโรงเรียน ชื่อวา โรงเรียนตัวอยาง
มณฑลนครราชสีมา มีพิธีเปดเปนทางการเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๔๕๖ ตอมาไดเปดโรงเรียน
แบบหลวงขึ้นอีกแหงที่วัดสามัคคี ในขณะเดียวกันก็เปลี่ยนชื่อโรงเรียนตัวอยางมณฑลนครราชสีมา
เปน โรงเรียนประจํามณฑลนครราชสีม า ในป ๒๔๖๘ พระยาราชสีมาจารยไดเสนอใหแผนก
สุขาภิบาลของจังหวัดขณะนั้นจัดสรางโรงเรียนแหงใหมขึ้นอีกในที่ดินระหวางวัดแจงนอกกับวัด
แจงในเพื่อเด็กหญิงโดยเฉพาะ ตั้งชื่อโรงเรียนวา โรงเรียนสุขานารี ตอมาจํานวนนักเรียนไดเพิ่มขึ้น
จึงไดขยายไปเปดโรงเรียนเฉพาะเด็กหญิงอีกแหงหนึ่งใกลๆ กับวัดสุทธจินดา แลวจึงยุบโรงเรียน
สุขานารีเดิมมารวมกับโรงเรียนใหม เรียกชื่อโรงเรียนใหมวา โรงเรียนสุรนารี ตอมาไดยายมาตั้ง
ใหมที่บริเวณโรงเรียนสุรนารีในปจจุบัน
พระยาราชสีมาจารยไดเริ่มวางรากฐานการศึกษาดานอาชีวศึกษาโดยการตั้งโรงเรียน
กสิกรรม (ปจจุบันเปนที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา และยายโรงเรียนกสิกรรมไปไวที่อําเภอ
โนนสูง) พรอมกันนั้นไดขออนุญาตจากกระทรวงธรรมการตั้งโรงเรียนฝกหัดครูขึ้นมาแทนใน พ.ศ.
๒๔๖๖ ชื่อวา โรงเรียนฝกหัดครูมณฑลนครราชสีมา เพื่อผลิตครูออกไปแกปญหาความขาดแคลน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปจจุบันคือสถาบันราชภัฏนครราชสีมา

๑๔๒
พ.ศ. ๒๔๗๓ สมุหเทศาภิบาลนครราชสีมาไดตั้งโรงเรียนประถมกสิกรรมประจํา
อําเภอจันทึก ปจจุบันคือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
การจัดการศึกษาของภาคเอกชนนั้นสันนิษฐานวาคงจะมีควบคูกันมากับทางราชการ
เพราะไมมีหลักฐานปรากฏชัดเจน จนกระทั่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
คณะราษฎรที่ทําการปฏิวัติไดกําหนดหลัก ๖ ประการในการปกครองประเทศไว กลาวคือ
…(๖) หลักราษฎรไดรับการศึกษาอยางเต็มที่ ผนวกกับมีการระบุไวในลักษณะสําคัญของ
โครงการศึกษา พ.ศ. ๒๔๑๑ หรือเรียกวาเปนแผนการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทยที่ได
แบงโรงเรียนออกเปน ๓ ประเภท ซึ่งประเภท (๒) โรงเรียนเชลยศักดิ์บํารุง และ (๓) โรงเรียน
เชลยศักดิ์นอกบํารุง…มีความหมายถึงโรงเรียนราษฎรที่รับเงินอุดหนุนและไมรับเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลนั่นเอง ๑

จังหวัดนครราชสีมานั้นกลาวไดวาภาคเอกชนเขามามีสวนในการจัดการศึกษาและ
สามารถตรวจสอบไดชัดเจนจากหลักฐานการอนุญาต คือ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๔๘๐ ราชการ
อนุ ญ าตให เ ป ด โรงเรี ย นประเภทสามั ญ ศึ ก ษาชื่ อ โรงเรี ย นศรี วิ ท ยากร ต อ มาเปลี่ ย นชื่ อ เป น
โรงเรี ยนศิริวิทยากร ส วนการเปดสอนสายอาชี พนั้ น อนุญาตใหเปดโรงเรียนสอนขับรถยนต ชื่ อ
โรงเรียนชางกลเซอรวิส เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ และไดมีการอนุญาตใหเปดโรงเรียนเอกชนประเภท
สงเคราะหขึ้นเปนครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๕๓๓ ชื่อ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด พ.ศ. ๒๕๓๘ อนุญาต
ใหจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติขึ้นเปนแหงแรกในจังหวัดนครราชสีมาชื่อ โรงเรียนนานาชาติจักรวาล
เขาใหญ
จากประวัติการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในระยะเริ่มแรกนั้นระดับจังหวัดจะมี
เพียง ๒ โรงเรียนคือ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเปนโรงเรียนชายประจําจังหวัด และโรงเรียนสุรนารี
วิทยา เปนโรงเรียนสตรีประจําจังหวัด จากนั้นไดขยายการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาไปสูระดับ
อําเภอ ระดับตําบล และมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ พ.ศ. ๒๕๑๖ ไดจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา
ระดับจังหวัดเพิ่มขึ้นเปนแหงที่สาม โดยนายบุญธรรม และนางบุญพริ้ง ต.สุวรรณ เจาของบริษัท
๑

อา งถึง ใน คณะกรรมการอํา นวยการจัด งานเฉลิม พระเกีย รติพ ระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว,
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัด
นครราชสีมา (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว, ๒๕๔๒), ๔๔.

๑๔๓
สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิชจํากัด ไดบริจาคทรัพยสรางโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในวโรกาส
สถาปนาอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามโรงเรียนวา โรงเรียนบุญวัฒนา จัดการเรียนการสอน
แบบสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดําเนินมาทรงวางศิลาฤกษอาคารเรียนหลังแรกเมื่อวันที่ ๓
มกราคม ๒๕๑๖ และพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว พร อ มด ว ยสมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย และ
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปด
อาคารเรียนหลังแรกเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ตอมาจังหวัดไดวางแผนการจัดตั้งโรงเรียน
ไวสี่มุมเมือง ทิศเหนือไดแก โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ ทิศตะวันออก ไดแกโรงเรียนมหิศราธิ
บดี ทิศใต ไดแก โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ ทิศตะวันตกมีโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยยายไปตั้งอยูแลว
ในดานการวางรากฐานการศึกษาสายอาชีพนั้น หลังจากที่พระยาราชสีมาจารยได
จัด ตั้ งโรงเรี ยนกสิ กรรมแล ว ก็ มี การจั ดตั้ งโรงเรี ยนอาชี วศึ กษาผู ใหญแผนกถ ายรู ป (สํ านั กงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาปจจุบัน) โรงเรียนการชางชาย (วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาเดิม
เปนโรงเรียนชางไม) โรงเรียนการทอผาและเย็บผานครราชสีมา (วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา)
เพื่อใหความรูดานอาชีพ ปการศึกษา ๒๕๔๑ มีสถานศึกษาดานอาชีวศึกษาภาครัฐบาลจํานวน
๑๒ แหง ภาคเอกชนจํานวน ๑๐ แหง รวมทั้งสิ้น ๒๒ แหง
สําหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรีนั้น วิทยาลัยครูนครราชสีมา (สถาบันราชภัฎ
นครราชสีมา) ไดเปดจัดการศึกษาเปนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ และเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗
ทบวงมหาวิทยาลั ยไดอนุญาตใหจัดตั้งวิทยาลัยวงษชวลิตกุล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกาศเปน
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล เปนมหาวิทยาลัยเอกชนแหงแรกของจังหวัดนครราชสีมาและของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๙ เปดสอนวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปจจุบันคือ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปดสอนระดับปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตรอุตสาหกรรม และสาขาบริหารธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๓๐ สภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยไดอนุมัติใหจัดตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยที่วัดพระนารายณมหาราชวรวิหาร เพื่อ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สําหรับภิกษุสามเณร และใน พ.ศ.
๒๕๓๖ จัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไมเปนสวนราชการแหง
แรกของประเทศไทยขึ้น เพื่อจัดการศึกษาโดยมุงพัฒนาวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

๑๔๔
การจัดการศึกษาที่สูงกวาระดับปริญญาตรีเริ่มขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) ไดขยายวิทยาเขตมาจัดการศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร
ระดับปริญญาโท โดยอาศัยสถานที่สถาบันราชภัฏนครราชสีมา หลังจากนั้นจึงจัดตั้งเปน สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร คณะรัฐประศาสนศาสตร ศูนยจังหวัดนครราชสีมา ใน พ.ศ. ๒๕๓๘
และ พ.ศ. ๒๕๓๖ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุลเปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ.ศ.
๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปดสอนระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๔๑ สถาบันราชภัฏ
นครราชสีมา เปดสอนปริญญาโทหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา และในป
เดียวกัน มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดเปดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
โดยอาศัยสถานที่ของโรงแรมโคราชรีสอรท อําเภอโชคชัย เปดสอนระดับปริญญาโท ๓ คณะ คือ
คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร และคณะศึกษาศาสตร
ในป ก ารศึ ก ษา ๒๕๔๑ มี ส ถานศึ ก ษารวมทั้ ง สิ้ น ๑,๖๒๕ แห ง แยกเป น สั ง กั ด
สํ า นั ก งานคณะกรรมการประถมศึ ก ษาแห ง ชาติ ๑,๓๕๗ แห ง กรมสามั ญ ศึ ก ษา ๑๐๘ แห ง
สํานักงานการศึกษาทองถิ่น ๑๒ แหง กรมอาชีวศึกษา ๑๒ แหง ทบวงมหาวิทยาลัย ๔ แหง (รวม
๒ สาขา)
สถาบั น ราชภั ฏ นครราชสี ม า สถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคล วิ ท ยาเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา กรมศิลปากร โรงเรียนตํารวจภูธรจอหอ ภาค
๔ สํานักงานตํารวจแหงชาติ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา กระทรวงสาธารณสุข
หนวยละ ๑ แหง๒

๒

รวบรวมจาก เรื่องเดียวกัน, ๔๒-๔๗.

ภาคผนวก ค
รายชื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดนครราชสีมา

๑๔๖
รายชื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดนครราชสีมา
ตั้งแตวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ - ๙ ธันวาคม ๒๔๘๐ ไดแก
๑. นายสนิท เจริญรัฐ
๒. พันเอกพระยาเสนาภิมุข
๓. นายรอยตรีปุน สิทธิเวช
๔. นายเลื่อน พงษโสภณ
๕. นายเอี่ยม สุภาพกุล
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๘๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๔๘๘ ไดแก
๑. นายกําปน ภูมิพานิชย
๒. นายเอี่ยม สุภาพกุล
๓. นายรอยโทอูต นิตยสุทธิ
๔. นายชุม ประสงค กเสมราสตร (แทนนายกําปน ภูมิพานิชย สิ้นสมาชิกภาพ
โดยศาลฎีกาเพิกถอนเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๓)
วันที่ ๖ มกราคม ๒๔๘๙ - ๙ พฤษภาคม ๒๔๘๙ ไดแก
๑. นายทองคํา คลังอาวุธ
๒. นายมนตรี วีระแพทย
๓. นายเลื่อน พงษโสภณ
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๔๘๙ - ๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๐ (เลือกตั้งตามบทเฉพาะกาล ๔๗
จังหวัด ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. ๒๔๘๙) ไดแก
๑. ขุนคงฤทธิ์ศึกษากร
๒. รอยโทอูด นิตยสุทธิ
๓. รอยตํารวจเอกเอิบ อินทกนก
๔. นายเอี่ยม สุภาพกุล
วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๑ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๔ ไดแก
๑. ขุนคงฤทธิ์ศึกษากร
๒. พลตรีชัยยันต เกรียงเดชพิชัย
๓. หลวงระงับประจันตคาม (แทนรอยโทสัมพันธ ขันธะชวนะ)
๔. นายเลื่อน พงษโสภณ

๑๔๗
๕. รอยโทสัมพันธ ขันธะชวนะ
๖. ขุนสุรจิตตจตุรงค (แทนนายเลื่อน พงษโสภณ)
วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๑๒ มกราคม ๒๕๑๙
๑. นายเจริญ เปรมฤทัยรัตน
๒. พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ
๓. พันจาเอกชูศักดิ์ ทาระคํา
๔. รอยเอกเติมศักดิ์ ชางหลอ
๕. นายบุญทัน ดอกไธสง
๖. นายมงคล สุคนธขจร
๗. นายมนูญ สันติวงศ
๘. นายสนิท วงศเบญจรัตน
๙. นายสุขุม เลาวัณยศิริ
๑๐. นายสุวรรณ ธนกัญญา
๑๑. นายองอาจ ตั้งสถิตชัย
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๑๙ - ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙
๑. นายจุฒ เทียมรัตน
๒. นายเจริญ เปรมฤทัยรัตน
๓. พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ
๔. นายพิเชฐ คิดเห็น
๕. นายมงคล สุคนธขจร
๖. นายยศ อินทรโกมาลยสุต
๗. นายวิชิต ศุขะวิริยะ
๘. นายสุขุม เลาวัณยศิริ
๙. นายสุรพล ทิพยรักษ
๑๐. นายองอาจ ตั้งสถิตชัย
๑๑ นายเปลื้อง พลโยธา
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๒๒
๑. นายประทีป กรีฑาเวช
๒. นายสุเทพ วงศกําแหง

๑๔๘
๓. นายสกุล ศรีพรหม
๔. นายสมบูรณ จีระมะกร
๕. นายมงคล สุคนธขจร
๖. นายประสาร ดานกุล
๗. นายสมสวน ศรีนอก
๘. นางไสว อุณาพรหม
๙. นายสุขุม เลาวัณยศิริ
๑๐. นายยศ อินทรโกมาลยสุต
๑๑. นายประจวบ ตั้งชัยศักดิ์
๑๒. นายประจัญ กลาผจญ
๑๓. นายจําลอง ครุฑขุนทด (แทนนายมงคล สุคนธขจร)
๑๔. นายสุนทร ทาซาย (แทนนายประจวบ ตั้งชัยศักดิ์)
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๒๖
เขต ๑ พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ
พรรคชาติไทย
นายเจริญ เปรมฤทัยรัตน
พรรคประชาธิปตย
นายนวม เศรษฐจันทร
ไมสังกัดพรรค
เขต ๒ นายสมบูรณ จีระมะกร
พรรคประชาธิปตย
นายประสาร ดานกุล
พรรคสยามประชาธิปไตย
นายสํารวย เจตนาดี
พรรคชาติไทย
พรรคชาติไทย
เขต ๓ นายเลิศ หงษภักดี
นายสกุล ศรีพรหม
พรรคชาติไทย
นายประทีป กรีฑาเวช
พรรคสยามประชาธิปไตย
เขต ๔ นายกร ทัพพะรังสี
พรรคชาติไทย
นายลําพอง พิลาสมบัติ
พรรคชาติไทย
เขต ๕ นายสุขุม เลาวัณยศิริ
พรรคชาติไทย
นายประจัญ กลาหาญ
พรรคชาติไทย๑

๑

จังหวัดนครราชสีมา, ประวัติมหาดไทยสวนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา
(นครราชสีมา : ห.จ.ก. นิวสมบูรณการพิมพ, ๒๕๒๗), ๓๐๒–๓๐๕.

๑๔๙
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ แบงเขตการเลือกตั้งออกเปน ๖ เขตเลือกตั้ง ไดแก
เขต ๑ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
พรรคชาติพัฒนา
นายสุวัจน ลิปตพัลลภ
พรรคชาติพัฒนา
นายประวิช รัตนเพียร
พรรคชาติพัฒนา
เขต ๒ พล.ต.ต.วุฒิ สุโกศล
พรรคชาติพัฒนา
นายกฤษฎาง แถวโสภา
พรรคชาติพัฒนา
นายสกุล ศรีพรหม
พรรคชาติพัฒนา
เขต ๓ นายวิรัช รัตนเศรษฐ
พรรคชาติไทย
นายกร ทัพพะรังสี
พรรคชาติพัฒนา
นายประชาธิปไตย คําสิงหนอก
พรรคชาติพัฒนา
เขต ๔ นายสุขุม เลาวัณยศิริ
พรรคความหวังใหม
นายประทีป กรีฑาเวช
พรรคชาติพัฒนา
นายนิพนธ พรอมพันธุ
พรรคประชาธิปตย
เขต ๕ นายจําลอง ครุฑขุนทด
พรรคชาติพัฒนา
พรรคชาติพัฒนา
นายรักษ ดานกุล
เขต ๖ นายสมศักดิ์ พันธเกษม
พรรคชาติพัฒนา
พ.ต.ท.สมชาย เพศประเสริฐ
พรรคประชาธิปตย

๑๕๐

ประวัติผูวิจยั
ชื่อ - สกุล
ที่อยู
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.๒๕๓๙
พ.ศ.๒๕๔๒
ประวัติการทํางาน
พ.ศ.๒๕๔๑
พ.ศ.๒๕๔๒

นางสาวณัฏฐิรา กาญจนศิลป
๒๑๖/๑๙๔ ถนนมุขมนตรี ตําบลบานใหม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๐๐๐
สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ศึกษาตอในระดับปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร
เอเชียตะวันออกเฉียงใต คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
เจาหนาที่ประสานงาน บริษัทกรุงเทพฯ แหอวน จํากัด จังหวัดขอนแกน
ครูสอนภาษาไทย วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณปริสุทฺโธ อําเภอดานขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา

