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บทคัดย่อ 

บทความน้ีมุ่งท าการศึกษาสาเหตุท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บนถนนธนะรัชต์ ถนนเขา
ใหญ-่วังน้ าเขียว และถนนผ่านศึก-กุดคล้า อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดย
ท าการศึกษาในมิติของกลุ่มทุนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินในแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงเป็นการศึกษาในช่วงเวลา  พ.ศ. 2500-2559 
โดยใช้วิธีการการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก ในกรอบของแนวคิดเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินและแนวคิดเกี่ยวกับชนบทและเมือง 

ผลการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขาใหญ่น้ันได้เกิด
การเปลี่ยนแปลงจากกลุ่มทุนภายนอกท่ีมุ่งแสวงท่ีท ากิน ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงได้ 
แบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือช่วงแรกน้ันเป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
เพื่อเกษตรกรรมแบบยังชีพสู่การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ 
ในขณะท่ีอีกช่วง คือ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
เชิงพาณิชย์สู่การใช้ประโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียว  

ค าส าคัญ: การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  เขาใหญ่  กลุ่มทุน 

 

 

mailto:matana.y@hotmail.com


วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 1 มกราคม–มิถุนายน 2562 

43 

Abstract 

This research explores the changes of land-use and the 
influence and effect of capitalism around Khaoyai national park with a 
focus on Phaya Yen district, Nong Nam Daeng district, Mu Si district and 
Pak Chong district, Amphur Pakchong, Nakornratchasima Province 
between 1957 and 2016. The first objective is to find the cause of the 
land use changes in Khaoyai. The second objective is to explain the 
factors which lead to the increase in capitalist driven land changes in 
Khaoyai. The research is qualitative and the data has been collected 
by documentary research and in-depth interviews with stakeholders 
and it also looks at Land Use and Rural-Urban Concept. 

Research has shown that there were two distinct stages in 
changing. The first stage was the transition of self-sufficient agriculture 
to commercial industrial agriculture. The second stage was the 
transition from commercial industrial agriculture to having an increased 
focus on generating revenue from tourism.  

Keywords: Land use change, Khaoyai, Capitalists 

 

บทน า  

ในปี พ.ศ. 2502 กระทรวงมหาดไทยจึงได้ก าหนดให้เขาใหญ่เป็นเขต
สงวนหวงห้ามท่ีดินของรัฐ และมอบให้กระทรวงเกษตรในสมัยน้ันรับไปด าเนินการ
ในเรื่องของการยกให้เป็นอุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอุทยาน
แห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2505 โดย
กรมทางหลวงแผ่นดินได้ตัดถนนทางหลวงแผ่นดินสายปากช่อง-เขาใหญ่ หรือถนน 
ธนะรัชต์จากถนนมิตรภาพขึ้นเขาใหญ่ ซ่ึงหลังจากมีการตัดถนนธนะรัชต์ท าให้พื้นท่ี
ดังกล่าวมีประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดของภาคกลางเข้าสู่พื้นท่ีโดยรอบ
อุทยานแห่งชาติเขา เพื่อจับจองท่ีท ากินแบบยังชีพหรือการผลิตแบบเลี้ยงตัวเอง 
(Jeeranai, 2000; Porphant, 2015)  
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พ.ศ. 2522-2523 หน่วยเร่งรัดพัฒนาชนบทของรัฐ (รพช.) ได้เริ่มตัด
ถนนเข้าตามชุมชนต่าง ๆ ในพื้นท่ีและมีการจ าหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ชุมชน จากการท า
ไร่แบบเดิมได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบเป็นการผลิตพืชไร่เพื่อการค้า และมีการใช้
เงินตราเป็นสื่อกลาง ต่อมาชาวบ้านจากจังหวัดอื่นได้ย้ายเข้ามาในพื้นท่ีและซื้อที่ดิน
เพื่อการท าสวนผลไม้ในเชิงธุรกิจ ท าให้ชาวบ้านเดิมได้เปลี่ยนแปลงจากการท าไร่
ล้มลุกมาท าสวน เมื่อมีการลงทุนในเกษตรเพิ่มขึ้น การกู้เงินจากเถ้าแก่และธนาคาร
เพื่อเกษตรและสหกรณ์ย่อมเกิดขึ้น หากชาวบ้านคนใดไม่สามารถใช้หน้ีสินแก่เถ้า
แก่ได้ ชาวบ้านจ าเป็นต้องยกท่ีดินหรือขายในราคาถูกแก่เถ้าแก่ ( Jeeranai, 
2000) ยิ่งไปกว่าน้ันจากการท่ีประชากรของประเทศได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยท่ีมีอัตราการเพิ่ม
ประชากรร้อยละ 2.9 มีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดย
มีแนวโน้มท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนจากภาคการเกษตรไปสู่การพัฒนาทางด้าน
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและการบริการมากขึ้น ในขณะเดียวกันกับท่ีเกษตรกร
ประสบปัญหาภาวะแห้งแล้ง ความอุดมสมบูรณ์ของดินท่ีใช้ในการเพาะปลูกลดลง 
ท าให้ผลผลิตท่ีได้ลดลง ประกอบกับปัญหาทางด้านการตลาดและพ่อค้าคนกลาง  

ใน พ.ศ. 2526 กรมทางหลวงได้ตัดถนนหมายเลข 3077 เพื่อเชื่อมต่อ
จากถนนเส้นเดิมคือถนนธนะรัชต์ (ทางหลวงหมายเลข 2090) ท่ีสร้างขึ้นตั้งแต่ 
ใน พ.ศ. 2504 ด้านอ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตัดเชื่อมต่อระหว่างอ าเภอ
ปากช่อง ท่ีท าการอุทยานและน้ าตกเหวสุทัต เพื่อสามารถเดินทางผ่านมาลงทาง
อ าเภอเมืองปราจีน จังหวัดปราจีนบุรี การสร้างถนนเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเท่ากับเป็น
การเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดและระหว่างภาคตะวันออกกับภาคะวันออกเฉียงเหนือ 
ท าให้ชาวบ้านสามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้สะดวกขึ้น โดยเขาใหญ่ได้รับการ
พัฒนาอย่างเน่ือง ส่วนหน่ึงเพราะพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรของจังหวัดนครราชสีมานับตั้ งแต่  พ.ศ. 2518 รวมท้ังการมีสุวัจน์  
ลิปตพัลลภ ท่ีมาจากเขตการเลือกตั้งของจังหวัดนครราชสีมาและด ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ซ่ึงมีส่วนในการสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่  
ของภาครั ฐบาล รวมถึ งการขยายถนนมิตรภาพเป็น 4 ช่องทางจราจร 
(Ueda, 2535) โดยเดิมท่ีถนนมิตรภาพเป็นถนนแบบ 2 ช่องทางจราจรเท่าน้ัน 
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทุนนิยมรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ท่ีดินและบ้าน
จัดสรรในพื้นท่ีโดยรอบ รวมถึงถนนธนะรัชต์ในพื้นท่ีเขาใหญ่  ถึงแม้ว่าจ านวน
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นักท่องเท่ียวบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ลดลงในช่วงปี พ.ศ. 2534 แต่ถึงกระน้ัน
ธุรกิจการท่องเท่ียวได้ขยายลงสู่พื้นท่ีด้านล่างโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  
ซ่ึงธุรกิจการท่องเท่ียว เช่น สถานประกอบการท่ีพักตากอากาศได้ก าเนิดขึ้นตั้งแต่  
พ.ศ. 2532 มีการสร้างท่ีพักตากอากาศของเอกชนเป็นรายแรกคือ จุลดิศ  เขาใหญ่ 
โดย ธีรพจน์ จรูญศรี และต่อมาในปี พ.ศ. 2535 โบนันซ่า เขาใหญ่ ของไพวงษ์ เต
ชะณรงค์ โดยทุนเหล่าน้ีต่างได้ท่ีดินจากการท่ีชาวบ้านได้ท าการขายท่ีเป็นจ านวน
มาก และเปลี่ยนอาชีพจากการท าเกษตรกรรมมาเป็นการรับจ้างในสถาน
ประกอบการต่างๆ ในขณะท่ีทุนนิยมรูปแบบใหม่ในเขาใหญ่ก าลังขยายตัวอย่าง
ต่อเนือ่ง  

การพัฒนาต้องสะดุดลงเมื่อเกิดวิกฤติในปี  พ.ศ. 2540 แต่สามารถ
กลับมาได้ในสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร โดยใน พ.ศ. 2552 ท่ีมีการกระตุ้นการ
ท่องเท่ียวในประเทศ โดยใช้โครงการ “เท่ียวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก” ใน
การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้นักท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางท่องเท่ียวในประเทศ
มากขึ้น ในการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือน้ัน วังน้ า
เขียวได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากเป็นสถานท่ีใกล้กรุงเทพฯ ท าให้คนมีฐานะ
ดีซ้ือท่ีดินไว้ปลูกสร้างรีสอร์ทและบ้านพักตากอากาศ รวมถึงอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ท่ียังคงเป็นอุทยานท่ีได้รับความนิยมเป็นอันดับหน่ึง จนนักเท่ียวกระจายลง
มายังพื้นท่ีโดยมีจ านวนนักท่องเท่ียวต่อปีมากถึง 869,146 คน จากสถิติ พ.ศ. 
2547-2556 จนท าให้เกิดโครงการต่าง ๆ ยังพื้นท่ีด้านล่าง เช่น โครงการ Primo 
Posto, Palio หรือ โครงการ  Toscana Valley รวมท้ังโครงการคีรีมายาท่ีได้
เปิดตัวให้โครงการโรงแรมและสนามกอล์ฟใน พ.ศ. 2553  

จุดเปลี่ยนท่ีส าคัญอีกครั้งของเขาใหญ่คือเหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่เมื่อ
ปลายปี พ.ศ. 2554 ท าให้เกิดกระแสความต้องการบ้านหลังท่ีสองตามเมือง
ท่องเท่ียวต่าง ๆ ของคนกรุงเทพฯ ซ่ึงเขาใหญ่เป็นหน่ึงในทางเลือกดังกล่าว 
ประกอบกับแผนการพัฒนาประเทศในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรถไฟความเร็ว
สูงสายกรุงเทพฯ-หนองคาย หรือ การตัดถนนสายใหม่ มอเตอร์เวย์นครราชสีมา 
-บางปะอิน ซ่ึงจากการเก็บข้อมูลของกรมพัฒนาท่ีดินจัดท าขึ้นในช่วง พ.ศ. 2543  
-2550-2554-2558 สามารถน ามาวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ในช่วงระยะเวลาประมาณ 15 ปี โดยการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินของ
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ต าบลปากช่อง ต าบลพญาเย็น ต าบลหนองน้ าแดงและต าบลหมูสี ในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ดังน้ี 

Table 1 Land use change in Pak Chong, Paya Yen, Ngong Num Dang 
and Moo Si in 2000, 2007, 2011 and 2015 (Percentage; %) 

Category 2000 2007 2011 2015 

Community 6.02 9.96 10.34 11.29 

Agriculture 48.86 33.85 33.60 32.56 

Forest 52.54 52.25 51.88 51.84 

River and 
Lake 

0.05 0.20 0.21 0.22 

Other 0.9 4.01 3.95 5.82 

Total 100 100 100 100 

ในช่วง พ.ศ. 2543-2558 (ระยะเวลา 15 ปี) พื้นท่ีชุมชนมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง มีอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 87.41 โดยจากการขยายตัว
ของการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการท่องเท่ียวในพื้นท่ีโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ตั้งแต่พ.ศ. 2534 ท่ีเกิดขึ้นควบคู่กับการเกิดเมืองในเส้นทางคมนาคมท าให้เกิด
การใช้ท่ีดินเพื่อประกอบการค้าและบริการมากขึ้น ท้ังการค้าปลีกและกิจการ
โรงแรมและภัตตาคาร โดยพื้นท่ีโดยรอบเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในอ าเภอปาก
ช่องท่ีผู้ศึกษาได้ท าการเลือกน้ัน ได้แก่ ต าบลหนองน้ าแดง ต าบลหมูสี ต าบลพญา
เย็นและต าบลปากช่อง เน้ือท่ีรวมประมาณ 388 ,635 ไร่ โดยแบ่งพื้นท่ีร้อยละ 28 
เป็นท่ีดินท่ีไม่มีเอกสารเอกสิทธิ์ท่ีสามารถครอบครองได้โดยเอกชน เช่น ภบท.5, 
สปก., ท่ีดินเขตทหารและท่ีดินเขตป่าสงวน ส่วนร้อยละ 72 จะเป็นท่ีดินท่ีมีเอก
สิทธิ์ประเภท โฉนด, น.ส.3 ก และน.ส.3 โดยต าบลหมูสีมีพื้นท่ีมากท่ีสุดถึง 60,751 
ไร่ เป็นเน้ือท่ี 17,220 แปลง ซ่ึงท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิ์ รองลงมาคือ ต าบลปากช่อง 
ต าบลหนองน้ าแดงและต าบลพญาเย็น 
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Table 2 Certificates of land by Tumbon in 2016 

Sub-district Unit Ngan Square 
wah 

Plot 

Nong Nam 
Dang 

26,452 0 61.1 8,541 

Moo Si 60,751 0 61.8 17,220 

Payayen 16,680 2 0.1 6,656 

Pakchong 38,900 0 83.4 25,339 

Total 107,774 0 6.4 57,756 

จากท่ีศึกษาประวัติศาสตร์เบื้องต้นของการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีของพื้นท่ี
โดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่น้ัน จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีเป็นผลการกระท าของกลุ่มคนกลุ่มใหม่ 
ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี กลุ่มดังกล่าวคือ กลุ่มทุน โดยกลุ่มทุนน้ันเข้าสู่พื้นท่ีจากการ
กระจายความเจริญตามนโยบายของภาครัฐ โดยเฉพาะการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานต่าง ๆ ท่ีท าให้เกิดคนกลุ่มใหม่ในพื้นท่ีหรือการน าทุนจากภายนอกเข้าสู่
พื้นท่ี ส่งผลให้พื้นท่ีบริเวณดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตท่ีเป็นป่าดงดิบ เป็น
การสร้างบ้านพักตากอากาศและรีสอร์ทส าหรับการพักผ่อนในช่วงวันหยุดของคน
กรุงเทพฯ ซ่ึงในพื้นท่ีเขาใหญ่ ลักษณะกิจกรรมและการใช้ท่ีดินน้ันเพื่อเน้นด้าน
นันทนาการ แม้ว่าจะมีฟาร์มโคนมและสวนผักปลอดสารพิษอยู่บ้าง แต่โดยมากเน้น
การท่องเท่ียวและการพักผ่อนของคนเมืองเป็นหลัก ราคาท่ีดินท่ีเพิ่มสูงขึ้นในพื้นท่ี
เหล่าน้ันสื่อถึงความต้องการใช้ท่ีดินเพื่อวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างจากเดิมท่ีเคยเป็น
พื้นท่ีท ากินของเกษตรกร 

ในอีกประเด็นท่ีผู้ศึกษาให้ความสนใจในกลุ่มทุนในพื้นท่ีโดยรอบอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่คือ ทุนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีน้ันเป็นทุนจากภายนอก ไม่ใช่ทุนท้องถิ่น
ดังเช่นจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดชลบุรี ท้ังท่ีเขาใหญ่น้ันเป็นอุทยานแห่งชาติซ่ึง
เป็นพื้นท่ีปิด ดังน้ันจุดน้ีจึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ของพื้นท่ีในเขาใหญ่ โดยมุ่งไปในมิติของกลุ่มทุน ท่ีต้องการทราบถึงสาเหตุท่ีท าให้
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เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินของพื้นท่ีโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ โดยผ่านมุมมองของกลุ่มทุนท่ีเป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน ท่ีมีผลต่อเนื่องต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของพื้นท่ี
โดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บนถนนธนะรัชต์ (ทางหลวงหมายเลข 2090) 
ถนนผ่านศึก-กุดหล้าและถนนเขาใหญ่-วังน้ าเขียว (ทางหลวงชนบทหมายเลข 
3052)  

โดยงานวิจัยน้ีต้องการชี้ ให้ เห็นถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จากรูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อ
การเกษตรสู่การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อรองรับธุรกิจการท่องเท่ียว อีกท้ังการศึกษา
บทบาทของทุนท่ีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในแต่ละ
ช่วงเวลาว่าลักษณะของทุนเกิดการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างกันอย่างไร  
+โดยแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีโดยรอบอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจากป่าดงดิบเป็นการสร้างบ้านพักตาก
อากาศส าหรับการพักผ่อนในช่วงวันหยุดของคนเมือง โดยผ่านมุมมองของนายทุน 
ซ่ึงจากการค้นคว้าข้อมูลจากการปริทัศน์วรรณกรรม จึงท าให้ผู้ศึกษาได้ใช้กรอบ
การอธิบายและวิเคราะห์ 2 แนวคิด ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน (Land Use) และแนวคิดเกี่ยวกับชนบทและเมือง (Rural-
Urban concept) 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา    

1. เพื่อศึกษาสาเหตุท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินใน
พื้นท่ีโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บนถนนธนะรัชต์ ถนนผ่านศึก-กุด
หล้าและถนนเขาใหญ่-วังน้ าเขียว 

2. เพื่อศึกษากลุ่มทุนท่ีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
ในพื้นท่ีโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บนถนนธนะรัชต์ ถนนผ่านศึก-
กุดหล้าและถนนเขาใหญ่-วังน้ าเขียวในช่วงเวลาต่างๆ 

การส ารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการส ารวจเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
คือ โดยในส่วนท่ีห น่ึงจะเป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ี ต่างๆ  เพื่ อ 
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ท าความเข้าใจถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงและบทบาทของกลุ่มต่างๆ ท่ีท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง ในส่วนท่ีสองน้ันจะเป็นการท าความเข้าใจถึงลักษณะพื้นฐาน 
ของทุนท่ีเป็นกลุ่มส าคัญในมิติของการเปลี่ยนแปลง โดยท าการศึกษาเฉพาะกลุ่ม
ทุนไทย ตั้งแต่ความเป็นมา การสะสมทุน ตลอดจนการเติบโต เพื่อช่วยให้เข้าใจใน
ภาพรวมของทุนไทย โดยเริ่มจากงานเขียนของ  (Sirirat, 1980) และ (Pannee, 
2002) ท่ีได้ท าการศึกษาลักษณะของนายทุนไทยในช่วง พ.ศ. 2398-2482 จากงาน
วรรณกรรมท้ังสองน้ัน สรุปได้ว่าลักษณะของนายทุนไทยเชื้อสายจีนในช่วงแรกน้ัน
เกิดจากการสะสมทุนจากการท างานให้รัฐ เป็นผลให้นายทุนไทยยึดโยงแหล่งท่ีมา
ของการสะสมกับอ านาจรัฐ ท้ังการเก็บภาษีหรือเรียกเก็บผลผลิตส่วนเกิน 
จากประชาชนน าส่งรัฐ อีกประเภทคือการพึ่งพานายทุนตะวันตกจากการท าหน้าท่ี
นายทุนนายหน้า ซ่ึงท้ังสองประเภทท าให้นายทุนไทยไม่สามารถสะสมทุนและ
แยกตัวเป็นอิสระแบบนายทุนในตะวันตกได้ จากการท่ีนายทุนไทยมีลักษณะพึ่งพา
อ านาจรั ฐและอ านาจนาย ทุนตะวันตกมากกว่ าการ เติ บ โตด้ วยตนเอง 
(Naunghathai, 2011)   

ใ นก า ร ศึ ก ษ า ใ น เ ว ล า ต่ อ ม า คื อ ง า น เ ขี ย นข อ ง  (Ukrist, 1992)  
ท่ีท าการศึกษาบทบาทของนายทุนไทยในช่วง พ.ศ. 2519-2534 ซ่ึงงานเขียนของ
อุกฤษฎ์ฉบับน้ี ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจรัฐและกลุ่มทุน 
ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน จากสมัยช่วงต้นรัตนโกสินทร์ท่ีนายทุนสะสมทุนด้วย
การพึ่งพิงอ านาจรัฐไปสู่การเข้ามามีบทบาทในการก าหนดนโยบายของรัฐท้ังใน
ทางตรงและทางอ้อม แต่การศึกษาถึงลักษณะของกลุ่มทุนไทยอีกช่วงหน่ึงท่ีได้รับ
ความสนใจอย่างชัดคือ การปรับตัวของกลุ่มทุนไทยหลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจใน 
พ.ศ. 2540 ท่ีเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านทุนนิยม กล่าวโดยสรุปในการศึกษาลักษณะของ
กลุ่มนายทุนไทยหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ท าให้เห็นว่าลักษณะของกลุ่มทุนไทยซ่ึง
เป็นธุรกิจครอบครัวท่ีบริหารแบบกงสีอันเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มทุนจีน ยังเป็น
ลักษณะเด่นของกลุ่มทุนไทย โดยกลุ่มทุนต่าง  ๆ ได้สร้างความเครือข่าย
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มทุนด้วยกัน กับอ านาจรัฐ กับฐานอ านาจทางการเงินท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม อีกท้ังบริบทของเศรษฐกิจได้เปิดโอกาสให้นายทุนเข้าไปเป็น
ผู้เล่นโดยตรงในทางการเมือง ซ่ึงน าไปสู่การมีส่วนร่วมกับรัฐในการก าหนดนโยบาย
มากขึ้น (Baker and Pasuk, 2014) 
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ในขณะท่ีส่วนท่ีสามและสี่จะเป็นการท าความเข้าใจโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยในงานของ 
(Porphant, 2015) และ (Chattip, 1985) ได้ชี้ตรงกันว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีประชากรมากท่ีสุดถึง 1 ใน 3 ของประเทศไทยมาโดยตลอด กลับมีข้อจ ากัด 
ในเรื่องของทรัพยากรและการคมนาคมขนส่งท่ีมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ในช่วง
ปี พ.ศ. 2473 ก่อนมีการสร้างรถไฟน้ัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะ
เศรษฐกิจยังชีพหรือเลี้ยงตัวเอง เน่ืองจากการขนส่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ติดต่อกับกรุงเทพฯ มีเพียงการขนส่งทางบกเท่าน้ัน โดยการขนส่งทางบกนั้นการใช้
เกวียน ท่ีใช้เวลานานและเส้นทางท่ีอันตราย จึงเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวเพื่อ
การค้า จากที่เส้นทางรถไฟท่ีเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเพียงเส้นทางเดียวน้ัน 
ท าให้จังหวัดนครราชสีมากลายเป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายผลผลิต ซ่ึงยิ่ง
มากขึ้นเมื่อมีการสร้างทางถนนทางหลวงเชื่อมระหว่างกรุงเทพฯ และนครราชสีมา
ในทศวรรษ 2490 การสร้างถนนน้ันเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจแบบยังชีพสู่การผลิตเพื่อการค้าเชิงพาณิชย์ท่ีส่งผลต่อการขยายตัว 
ของตลาด การผลิตข้าวและพืชไร่เพื่อส่งออก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการย้ายถิ่น
ของประชากรจากชนบทสู่เมือง   

ใน พ.ศ. 2557 จังหวัดนครราชสีมามีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ 10 ของ
ไทย  โ ดยวั ด จากผลิ ตภัณฑ์ มวลรวมจั งหวั ด  ( Gross provincial product 
: GPP) ประมาณ 245,248 ล้านบาท โดยมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีอิงอยู่กับภาค
บริการ ท่ีมีสัดส่วนถึงร้อยละ 45.7 ของ GPP ซ่ึงการอัตราส่วนทางภาคการเกษตร
น้ันได้ลดลงตั้งแต่ พ.ศ. 2519 ในขณะท่ีการเติบโตของภาคบริการได้ขยายตัวอย่าง
ต่อเน่ือง ส่วนหน่ึงมาจากข้อจ ากัดของภาคเกษตร ดังน้ันภาคบริการจึงเป็นแหล่ง
รองรับการจ้างงานและประกอบการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบ
ธุรกิจการค้าและบริการ 

การศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนท้องถิ่นน้ันยังคงอยู่อย่างจ ากัด แต่ได้มี
งานของ (Chattip, 1985) ท่ีมีบางส่วนกล่าวถึงการคงอยู่ของเศรษฐกิจหมู่บ้านพอ
ยังชีพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน พ.ศ. 2398-2475 และงานของ (Ueda, 
1992) ท่ีให้ภาพนายทุนท้องถิ่นในอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงท าการศึกษา
ในช่วงปี 1975-1991 (พ.ศ. 2518-2534) โดยท้ังสองงานเป็นงานท่ีมีช่วงเวลา
ต่อเน่ืองกัน จึงท าให้เห็นภาพของกลุ่มนายทุนในจังหวัดนครราชสีมาชัดเจนมาก
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ขึ้น ในงานเขียนบางส่วนของ (Chattip, 1985) ได้บอกว่าพ่อค้าทางไกลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือยุคแรกเป็นกุลา ท่ีท าการขายเพียงอย่างเดียว ไม่มีซ้ือของ
กลับไปขาย แต่ในยุคต่อมาเป็นพ่อค้าจีนท่ีท าการซ้ือของป่า เช่น หนังวัว หนังควาย
ตากแห้ง งาช้าง ฯลฯ แล้วหาบหรือใส่เกวียนบรรทุกมาท่ีกรุงเทพฯ โดยเดินผ่านดง
พญาเย็น แต่การเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นเมื่อมีการสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพฯ  
ข้ามดงพญาเย็นมานครราชสีมา พ.ศ. 2443 ชาวจีนจากกรุงเทพฯ ได้เข้ามาตั้งหลัก
แหล่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกระจุกตัวอยู่ท่ีจังหวัดนครราชสีมา แล้วค่อย
ขยายไปยังจังหวัดอื่น ๆ อีกท้ังการสร้างทางรถไฟยังท าให้เกิดการผลิตข้าวเพื่อขาย 
ผ่านการล าเลียงทางเกวียนมาใส่ฉางท่ีนครราชสีมาแล้วบรรทุกรถไฟลงมาขาย
กรุงเทพฯ โดยมีพ่อค้าจีนเป็นกลุ่มท่ีตั้งฉางรับซ้ือข้าวอยู่ริมทางรถไฟ ซ่ึงท าให้
นครราชสีมาเป็นตลาดข้าวใหญ่ท่ีรวมข้าว มีฉางเก็บและกักตุนเพื่อส่งทางรถไฟมา
กรุงเทพฯ ซ่ึงข้อความดังกล่าวได้ตรงกับงานของ (Ueda, 1992) ว่าการพัฒนา
ระบบคมนาคมอย่างการสร้างรถไฟ ได้เป็นแรงกระตุ้นให้พ่อค้าชาวจีนอพยพเข้าสู่
พื้นท่ีเพื่อท าการค้า   

ใน พ.ศ. 2488 - 2484 ได้มีการออกกฎหมายพื้นท่ีต้องห้ามในอ าเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา และอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยไม่อนุญาตให้
ชาวต่างชาติเข้าสู่พื้นท่ีหรือท าการอพยพโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นผลให้ชาวจีนท่ี  
ไม่มีสัญชาติไทยต้องท าการย้ายออกจากพื้นท่ีดังกล่าว โดยพื้นท่ีท้ังสองเป็นพื้นท่ีท่ี
ชาวจีนอาศัยอยู่มากท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกท้ังรัฐบาลยังมีการเก็บ
ภาษีในอัตราท่ีสูงจากชาวจีนเหล่าน้ัน (Travi, 1973: 121-123) ประกอบกับการ
พัฒ น า ท า ง ด้ า น ก า ร ธ น า ค า ร แ ล ะ ก า ร เ งิ น ใ น เ มื อ ง ต่ า ง  ๆ  ข อ ง ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความล้าหลังมากกว่าเมืองต่าง ๆ ซ่ึงจากปัจจัยดังกล่าวจึงท า
ให้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะนครราชสีมาไม่มีกรณีเจ้านายและ 
ขุนนาง นายทุนจีนหรือนายทุนเงินกู้ท่ีแย่งกันเข้าครอบครอง ถึงกระน้ันยังมีชาวจีน
ในนครราชสีมายังมีบทบาทการค้า เน่ืองจากชาวจีนมีอิสระในการเดินทางท่ัวรวม
อาณาจักรและไม่ติดอยู่กับระบบไพร่   

ระเบียบวิธีวิจัย  

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินและกลุ่มทุนในเขาใหญ่
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสามารแบ่งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดังน้ี การวิจัย
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เอกสาร โดยการรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งน้ี เช่น หนังสือพิมพ์ 
หนังสือและบทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เขาใหญ่และกลุ่มทุน และเอกสาร
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

1) การสัมภาษณ์เชิงลึก มีคู่มือการสัมภาษณ์ประกอบการสัมภาษณ์น้ัน 
จะขึ้นอยู่กับบุคคลท่ีผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ ท้ังกลุ่มทุนท่ีเกี่ยวข้องใน 
แต่ละยุค ก านัน เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เจ้าหน้าท่ีส านักงาน
ท่ีดิน จังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าท่ีส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าท่ีส านักงานท่ีดินจังหวัดนครราชสีมา สาขา
ปากช่อง เจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการในบ้านพักตากอากาศและนักวิเคราะห์
อสังหาริมทรัพย์  

อภิปรายผล 

จากการท าการศึกษามาน้ัน ผู้ ศึกษาจึงได้อภิปรายผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ท้ัง 2 ข้อ ดังน้ี 

1) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีโดยรอบ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขา
ใหญ่น้ันสามารถแบ่งการเปลี่ยนแปลงได้ 2 ช่วง โดยช่วงแรก คือ การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมแบบยังชีพหรือการ
ผลิตแบบเลี้ยงตัวเองสู่การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ 
และอีกช่วงคือการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม
เชิงพาณิชย์สู่การใช้ประโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียว โดยช่วงแรกน้ันได้เกิด
การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยดังต่อไปน้ี  
ก. การคมนาคมและการเข้าถึง การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานใน

พื้นท่ีชนบทตามนโยบายการพัฒนาท่ีต้องการโครงข่ายการขนส่งใน
ประเทศน้ันท าให้เกิดการลงทุนในพื้นท่ีใหม่ ๆ เป็นการเปิดตลาด
ท่ีดินให้กว้างขึ้นจากการบุกเบิกท่ีดินท่ีห่างไกลออกไปและการซ้ือ
ขายท่ีดิน ซ่ึงในช่วงน้ีเกิดกระกระจุกตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ เน่ืองจากความยากล าบากในการขนส่งเดินทาง การเลือก
ท่ีตั้งกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ใกล้กันจึงเป็นทางออกในการลดต้นทุน
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การเดินทาง เพื่อการได้ประโยชน์จากความประหยัดจากการ
กระจุกตัว (Agglomeration economies)  

ข. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของ ซ่ึงได้ท าการสนับสนุนให้มีการ
ปลูกพืชไร่และวางรากฐานการเลี้ยงโคนมในพื้นท่ีปากช่อง ท่ี
สามารถดึ งดู ด ให้กลุ่ มคน ท่ีแสวงหาพื้ น ท่ี ใหม่ เพื่ อ การท า
เกษตรกรรมจากต่างถิ่นได้เป็นอย่างดี โดยกลุ่มคนกลุ่มน้ันได้ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็นการท าเกษตรกรรม
แบบไร่ล้มลุกและเลี้ยงสัตว์แบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อนไปสู่การท า
เกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ จนท าให้พื้นท่ีโดยรอบเขาใหญ่เป็นแหล่ง
ศูนย์กลางทางการค้าผลผลิตเกษตรกรรม  

ในช่วงท่ีสองน้ันเขาใหญ่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อ
การท่องเท่ียวเพิ่งขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยในช่วงเวลาน้ีคนจ านวนมาก
ต้องการพื้น ท่ี โล่ งส าหรับการพักผ่อนและนันทนาการ  เป็นจุด
เปลี่ยนแปลงท่ีท าให้ท่ีดินจากที่เคยเป็นเพียงปัจจัยการผลิตและท่ีตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ กลายเป็นท่ีดินสีเขียวและพื้นท่ีสันทนาการท่ี
มนุษย์สามารถบริโภคและรับประโยชน์ได้โดยตรงเพื่อคุณภาพชีวิต ซ่ึง
สาเหตุการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในยุคน้ี มีดังต่อไปน้ี  
ก. การขยายถนนธนะรัชต์ไปทางจังหวัดปราจีนบุรี หรือทางหลวง

หมายเลข 3077 (ถนนเขาใหญ่-ปราจีนบุรี) เกิดขึ้นเน่ืองจากใน 
พ.ศ. 2519 ได้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบบริเวณชายแดนประเทศ
กัมพูชาในอ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ดังน้ันกรมทางหลวงจึงได้
ส ารวจเส้นทางและเริ่มการสร้างใน พ.ศ. 2523 โดยการตัดผ่ากลาง
ป่าเขาใหญ่ เพื่อความปลอดภัยและรวดเร็วของการเดินทางของ
รถยนต์ทหาร ซ่ึงได้ส่งผลทางอ้อมโดยเป็นการส่ง เสริมการ
ท่องเท่ียวท่ีเป็นจุดเริ่มต้นท่ีท าให้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของคนเมืองหลวง 

ข. การหมดอายุของผังเมืองรวมนครราชสีมา เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2554 มีกระแสข่าวการร่างรวมจังหวัดนครราชสีมา ท่ี
ก าหนดให้พื้นท่ีเขาใหญ่และอีกหลายอ าเภอเป็นท่ีดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมให้ใช้ ท่ีดินเพื่อ เกษตรกรรม  
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ซ่ึ ง ท้ั งหมด น้ัน เป็ นการกระตุ้ นส่ ง เสริ มการขาย โครงการ
อสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ และการขออนุญาตจัดสรรล่วงหน้าก่อนท่ี
ผังเมืองจะมีตามกฎหมาย เน่ืองจากกฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง ซ่ึง
กระบวนการทางกฎหมายน้ันได้ใช้เวลายาวนานจนท าให้พื้นท่ีเขา
ใหญ่เกิดช่วงสุญญากาศของการก่อสร้างอาคาร ท่ีสามารถก่อสร้าง
อาคารหรือสถานท่ีพักตากอากาศอย่างไรก็ได้ โดยในช่วงเวลา
สุญญากาศน้ันทางรัฐบาลไม่ได้มีกฎหมายหรือมาตรการชั่วคราวใน
การควบคุมการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขาใหญ่จึงท า
ให้กลุ่มทุนสามารถใช้ช่องว่างและช่วงเวลาของการร่างกฎหมาย
ใหม่ในการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีอย่างก้าวกระโดด ท าให้เกิดการเพิ่ม
จ านวนของโครงการต่าง  ๆ อย่างไม่ เคยปรากฏมาก่อนให้
ประวัติศาสตร์เขาใหญ่   

ค. การขายท่ีดินของชาวบ้านให้แก่นายทุน ซ่ึงเป็นผลต่อเน่ืองมาจาก
การท าเกษตรกรรมพืชไร่ของชาวบ้านน้ันต้องใช้เงินสดมากขึ้นและ
เผชิญกับโอกาสเสี่ยง ดังน้ันชาวบ้านจึงได้กู้หน้ียืมสินท้ังการซ้ือขาย
แบบเงินผ่อนหรือการกู้เงินจากพ่อค้าและธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ในเขตชุมชน ท าให้ชาวบ้านประสบปัญหาหน้ีสินและ
เมื่อไม่มีรายได้เพียงพอส าหรับการช าระหน้ีสินจึงต้องเสียท่ีดิน
ให้แก่พ่อค้า น าไปสู่การสูญเสียกรรมสิทธิ์ท่ีดินของชาวบ้านในท่ีสุด 
โดยพ่อค้าเหล่าน้ันคือนายหน้าท่ีท าการซ้ือขายท่ีดินให้แก่กลุ่มผล
ต่อเน่ือง คือ นายทุนเข้ามาจับจองพื้นท่ี ผลจากการที่ราคาท่ีดินท่ีมี
ราคาสูงย่อมมีการใช้ในกิจกรรมท่ีมีผลตอบแทนสูง เพื่อให้คุ้มค่าแก่
การลงทุน จึงท าให้การใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขาใหญ่น้ันโดยมากเน้น
การท่องเท่ียวและการพักผ่อนของคนเมืองเป็นหลัก  

2) การเข้าสู่พื้นท่ีของกลุ่มทุนท่ีเกี่ยวข้องท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูป 
แบบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ซ่ึงในเขาใหญ่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินโดยกลุ่มทุน ดังต่อไปน้ี 
ก. ยุคเกษตรกรรม (พ.ศ. 2500-2525) เป็นช่วงแรกท่ีมีกลุ่มทุนกลุ่ม

แรกเข้ามาในพื้นท่ีเขาใหญ่ ซ่ึงเป็นกลุ่มทุนจากภาคกลางที่มุ่งแสวง
ท่ีท ากิน โดยกลุ่มทุนน้ันเข้าสู่พ้ืนท่ีจากการกระจายความเจริญตาม
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นโยบายของภาครัฐ โดยเฉพาะการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ต่าง ๆ ส่งผลให้พื้นท่ีบริเวณดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตท่ี
เป็นป่าดงดิบสู่การใช้ประโยชน์เพื่อเกษตรกรรม ต่อมาเกิดการ
หลั่งไหลของประชากรจากท่ัวทุกภาคเข้ามาท ากิน เริ่มจากการ
ปลูกข้าวโพด จากน้ันได้มีการเลี้ยงโคเน้ือและกระบือเพื่อส่งออก
ต่างประเทศ แต่ได้มีปัญหาเรื่องโควต้าการส่งออก ต้นทุนสูงขึ้น 
ก าไรลดลงจนถึงจุดท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่คุ้มทุนจึงเริ่มผันตัว
จากธุรกิจอุตสาหกรรมโคเนื้อเข้าสู่วงจรธุรกิจโคนม  

ข. ยุคการท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรม (พ.ศ. 2526 - 2540) ซ่ึงเป็นยุค
เปลี่ยนผ่านใน พ.ศ. 2526-2540 โดยกลุ่มทุนในช่วงน้ีต่างได้ท่ีดิน
จากการท่ีชาวบ้านได้ท าการขายท่ีดินเป็นจ านวนมาก ซ่ึงท าให้
ชาวบ้านได้เปลี่ยนสถานะจากการเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตสู่การ
เป็นลูกจ้างในสถานประกอบการต่างๆ อย่างไรก็ตามมีหลักฐานท่ี
ไม่เป็นทางการแสดงให้เห็นว่า ผู้ท่ีถือครองท่ีดินท่ีมีขนาดใหญ่มี
จ านวนนับหมื่นไร่ขึ้นไปน้ันได้ท่ีดินมาจากการการกว้านซ้ือจาก
ชาวบ้าน ท าการขายท่ีดินเป็นจ านวนมาก ซ่ึงเป็นช่วงท่ีชาวบ้าน
สามารถขายท่ีดินให้กลุ่มทุนได้ในราคาสูง กลุ่มทุนท่ีท าการพัฒนา
ท่ีดินในช่วงน้ีน้ันเป็นการใช้ประโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียว โดยเริ่ม
จากการสร้างโรงแรมและสถานท่ีตากอากาศและจึงขยายตัวเป็น
ธุรกิจพัฒนาท่ีดิน บ้านจัดสรร ท่ีดินจัดสรร อาคารท่ีพักอาศัย ซ่ึง
โครงการท้ังหมดน้ันต่างอยู่ในพื้นท่ีเดียวกัน โดยผู้ซ้ือส่วนใหญ่มา
จากกรุงเทพมหานคร จึงท าให้เกิดการขยายตัวของการซ้ือขาย
ของคนจากภายนอกมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง จนท าให้เกิดการปรับ
โครงสร้างหน้ีของธุรกิจและได้พัฒนาท่ีดินบางส่วนเพื่อการ
ท่องเท่ียวท่ีเป็นการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ท่ีเรียกว่าการท่องเท่ียว
เชิงเกษตร ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่องเท่ียวในพื้นท่ีท่ีท าเกษตรกรรมโดย
ก าหนดเน้ือหาและสร้างกิจกรรมในการเข้าไปเท่ียวชมและสัมผัส
วิถีชีวิตของเกษตรกร พร้อมท้ังการสร้างผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรกรรมเพ่ือเพิ่มมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร  
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ค. ยุคของการท่องเท่ียวและท่ีอยู่อาศัย (พ.ศ. 2541 - 2559) เขา
ใหญ่ ในยุค น้ีมีลั กษณะกิ จกรรมและการใช้ ท่ีดิน เ น้นด้ าน
นันทนาการ แม้ว่าจะมีฟาร์มโคนมและเกษตรกรรมอยู่บ้าง แต่
โดยมากเน้นการท่องเท่ียวและการพักผ่อนของคนเมืองเป็นหลัก 
ราคาท่ีดินท่ีเพิ่มสูงขึ้นในพื้นท่ีท าให้เห็นถึงความต้องการใช้ท่ีดิน 
เพื่อต้องการพัฒนาท่ีดินในการตอบสนองความต้องการของคน
เมืองท่ีต้องการพื้นท่ีสีเขียวและพื้นท่ีสันทนาการ โดยกลุ่มทุนใน
ยุคน้ีได้พัฒนาท่ีดินเพื่อการลงทุนในระยะยาวมากกว่าการพักผ่อน
ในช่วงวันหยุด ประกอบกับแนวโน้มของครอบครัวยุคใหม่ท่ีมีก าลัง
ซ้ือท่ีอยู่อาศัยเพื่อใช้ในพักผ่อนส่วนตัวและลงทุนมีเพิ่มสูงขึ้น โดย
ในช่วง พ .ศ.  2554-2559  เป็นช่วงท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวโดยกลุ่มทุนอย่างชัดเจน โดยกลุ่มทุน
ได้พัฒนาท่ีดินให้กลายเป็นเมืองมากขึ้น พื้นท่ีท าการเกษตรลด
จ านวนลงอย่างต่อเรื่อง เน่ืองจากถูกเปลี่ยนให้เป็นสถานท่ีพักตา
อากาศและท่ีอยู่อาศัย ในช่วงน้ีตลาดท่ีพักท่ีอาศัยของเขาใหญ่น้ัน
เป็นท่ีพักเชิงท่องเท่ียวมากกว่าการพักอาศัยแบบถาวร เน่ืองจาก
กลุ่มประชาชนไม่สามารถมาพักผ่อนได้ทุกวัน ซ่ึงหากซ้ือบ้านเดี่ยว
ไว้ จะท าให้เกิดความกังวลถึงความปลอดภัย จึงท าให้ในช่วงเวลา
น้ีเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการอยู่อาศัยใน
รูปแบบของอาคารห้องชุดท้ังแบบอยู่อาศัยและเพื่อการลงทุน โดย
อาคารชุดเพื่อการลงทุนน้ันจะมีรูปแบบอาคารท่ีพักอาศัยอิง
โรงแรม )Hotel serviced condominium  (คือ คือ การแบ่งขาย
ห้องแต่ละห้องและมีระบบการให้เช่าและบริการระบบเดียวกันกับ
โรงแรม ในขณะท่ีอยู่อาศัยในลักษณะบ้านเดี่ยว กลุ่มทุนได้พัฒนา
เพื่อการลงทุนรูปแบบเช่ากลับ (Leaseback Program) ท่ีเป็น
แนวคิดในการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยเพื่อซ้ือขายในรูปแบบการใช้
ประโยชน์หรือจัดการกับสินค้าคงคลังในธุรกิจบริการ (Yield 
Management หรือ Revenue Management) อีกทั้งการพัฒนา
ท่ีในรูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินแบบผสมผสาน (Mixed Land 
use) ท่ีได้รวมท้ังท่ีอยู่อาศัย โรงแรม โครงการบ้านจัดสรร ท่ีดิน
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จัดสรรและห้างสรรพสินค้า รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกไว้ใน
พื้นท่ีโครงการเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีเป็นผลการกระท าของกลุ่มคน
กลุ่มใหม่ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี กลุ่มดังกล่าวคือ กลุ่มทุนท่ีมาจาก
กรุงเทพฯ ไม่ใช่กลุ่มทุนท้องถิ่น โดยกลุ่มทุนจากภายนอกน้ันเข้าสู่
พื้น ท่ีจากการกระจายความเจริญตามนโยบายของภาครัฐ 
โดยเฉพาะการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานต่าง  ๆ นายทุน
ภายนอกในแต่ละช่วงท่ีเข้าสู่พื้นท่ีเขาใหญ่น้ันมีความแตกต่างกัน
ในจุดประสงค์ของการใช้ประโยชน์ท่ีดิน แต่ท้ังหมดน้ันล้วนแล้วแต่
ได้ท่ีดินจากการซ้ือขายจากชาวบ้านและเป็นนายทุนจากภายนอก
ท่ีมุ่งแสวงที่ท ากิน เน่ืองจากนายทุนท้องถิ่นไม่มีทุนพอส าหรับการ
พัฒนาท่ีดินเพื่อให้ท่ีมีผลตอบแทนสูง เพื่อให้คุ้มค่าแก่การลงทุน 
โดยการด าเนินกิจการของกลุ่มทุนจากภายนอกในเขาใหญ่น้ัน 
แทบไม่เคยมีปัญหากับชาวบ้านในพื้นท่ีในเรื่องของการซ้ือขาย
ท่ีดินหรือการก่อสร้างสถานประกอบการท่ีพักตากอากาศหรือ
สถานท่ีท่องเท่ียว เน่ืองจากการอยู่อาศัยของกลุ่มคนท่ีเป็นหลัก
แหล่งในเขาใหญ่มีจ านวนน้อยมาก จนไม่สามารถสร้างความ
ผูกพันกับพื้นท่ี ความเป็นชุมชน วัฒนธรรมชุมชนและการ
ประกอบอาชีพแบบชัดเจนได้ ท าให้กลุ่มทุนสามารถเข้ามาในพื้นท่ี
ได้อย่างง่ายดาย อีกท้ังตั้งแต่ในอดีตของพื้นท่ีเขาใหญ่น้ันมีเพียง
พ่อค้าทางไกลท่ีเป็นกุลาท่ีท าการขายเพียงอย่างเดียว ไม่มีการซ้ือ
ของกลับไปขาย ในขณะท่ีพ่อค้าจีนต้องย้ายออกจากพื้นท่ี 
เ น่ืองจากมีการออกกฎหมายพื้น ท่ีต้องห้ามในเขตจังหวัด
นครราชสีมา ท่ีไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้าสู่พื้นท่ีหรือท าการ
อพยพโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงไม่ท าให้เกิดการค้าหรือการ
ประกอบอาชีพของกลุ่มทุนท้องถิ่นท่ีมีรากฐานมั่นคงตั้งแต่ในอดีต 

บทสรุป 

การพัฒนาประเทศน้ันต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นคน 
เครื่องจักรและทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ น้ า ป่าไม้ แร่ธาตุและท่ีดิน  จึงส่งผลให้
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การใช้ประโยชน์ท่ีดินในประเทศไทยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะธุรกิจ
ท่องเท่ียวในประเทศท่ีขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งการท่องเท่ียวยังส่งผลให้เกิด
การขยายตัวของธุรกิจและการบริการต่างๆ เพื่อรองรับการท่องเท่ียว เช่น ธุรกิจ
โรงแรมและบ้านพักตากอากาศ ท่ีพักและร้านอาหาร ผลจาการขยายตัวอย่าง
รวดเร็วของธุรกิจท่องเท่ียวจึงเป็นสาเหตุหน่ึงในการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินใน
ประเทศไทย เนื่องจากการท่องเท่ียวท าให้ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในพื้นท่ีได้รับ
การพัฒนาเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการท่องเท่ียว จากการขยายตัวของธุรกิจและการ
บริการต่าง  ๆ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินและพื้นท่ี
เกษตรกรรมพื้นท่ีป่าไม้ลดจ านวนลงตามมา เหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นกับอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่เช่นกัน   

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขาใหญ่น้ันสามารถแบ่งการ
เปลี่ยนแปลงได้ 2 ช่วง โดยช่วงแรกคือ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรมแบบยังชีพสู่การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ และอีก
ช่วงคือการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์สู่การใช้
ประโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียว โดยช่วงแรกน้ันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการ
คมนาคมและการเข้าถึง และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ ในขณะท่ีช่วงท่ี
สองน้ันเขาใหญ่ได้มีการเปล่ียนแปลงจากการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมการ
สู่เพื่อการท่องเท่ียว มีสาเหตุการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในช่วงน้ีได้แก่ 
การขยายถนนธนะรัชต์ไปทางจังหวัดปราจีนบุรี การซื้อขายท่ีดินของชาวบ้านให้แก่
นายทุนและนโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการสนับสนุนการท่องเท่ียว  ซ่ึงการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีเขาใหญ่ได้เปลี่ยนแปลงจากจากอดีตท่ี
เป็นป่าดงดิบ เป็นการสร้างบ้านพักตากอากาศและรีสอร์ทส าหรับการพักผ่อน โดย
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินดังกล่าวแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินจากท่ีอื่น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากการกระท าของ
กลุ่มคนกลุ่มใหม่ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี กลุ่มดังกล่าวคือ กลุ่มทุนภายนอก ท่ีเข้าสู่พื้นท่ี
จากการกระจายความเจริญตามนโยบายของภาครัฐ โดยเฉพาะการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ นายทุนภายนอกในแต่ละช่วงท่ีเข้าสู่พื้นท่ีเขาใหญ่น้ันมี
ความแตกต่างกันในจุดประสงค์ของการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
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