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บทคัดย่อ 
               นครราชสีมามีความส าคัญทางการเมืองและเศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลางการปกครองของแอ่งโคราชมาอย่าง
ยาวนาน เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเป็นเหมือนประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในอดีตนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางใน
การควบคุมก าลังคน เก็บรวบรวมส่วยและสินค้าโดยเฉพาะของป่าในอีสาน ซึ่งเป็นสินค้าออกที่ส าคัญจนถึงรัตนโกสินทร์
ตอนต้น เศรษฐกิจของนครราชสีมาเริ่มเปลี่ยนจากเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองมาเป็นเศรษฐกิจเพื่อการค้ามากขึ้นภายหลัง
สนธิสัญญาบาวริ่ง พ.ศ. 2398 จนถึงการเข้ามาตั้งฐานทัพอเมริกันในยุคสงครามอินโดจีน เกิดโครงการก่อสร้างทางทหาร 
เช่น โครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 2 ทางหลวงหมายเลข 304 และทางหลวงหมายเลข 
331 โครงการก่อสร้างฐานทัพบก และฐานทัพอากาศ ส่งผลให้นครราชสีมาเป็นศูนย์กลางการคมนาคมเช่ือมกรุงเทพฯ 
กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การเข้ามาของฐานทัพอเมริกันท าให้เศรษฐกิจของนครราชสีมาเติบโตขึ้นอย่างมาก เกิด
ธุรกิจสาขาต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการของทหารอเมริกัน และการเติบโตของทุนท้องถิ่นภายหลังการให้ความ
ช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาแก่รัฐบาล 
ค าส าคัญ: ฐานทัพอเมริกัน, นครราชสีมา 
 

Abstract 
               Nakhon Ratchasima Province has a very important political and economic role in Thailand. 
It has been the center of governance of the Korat basin for a long period of time because of its 
strategic location as the gateway to the Northeast of Thailand.  In the past, Nakhon Ratchasima was 
the center of manpower control and tribute and goods collections, especially the forest products in 
Isaan area, which were the major export items until the early Rattanakosin period. The economy of 
Nakhon Ratchasima began to shift from self-reliance to commercialization after the 1851 Bowring 
Treaty until the establishment of an American base in the Indochina War that brought in the major 
military construction projects, such as the construction of transportation routes, including the 
Highway No. 2, No. 304, and No. 331, as well as the army and air bases. As a result, Nakhon 
Ratchasima has become a transportation hub linking Bangkok to the Northeast. The arrival of 
American troops made the economy of Nakhon Ratchasima thrive as it created a variety of 
businesses to meet the needs of the American Military. 
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1. บทน า 
     จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีความส าคัญ
จังหวัดหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมี
ขนาดของพื้นที่ และมีจ านวนประชากรมากเป็นอันดับ
หนึ่งของภาค และเป็นอันดับสองของประเทศ โดยมีพื้นที่
ทั้งหมด 20,493.96 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
12.12 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด 
ลักษณะภูมิประเทศของนครราชสีมาเป็นทั้งภูเขา ที่ราบ
สูง และที่ราบลุ่มมีทิวเขาล้อมรอบ มีทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ส าคัญ คือ เกลือหิน โปรแตส ทองแดง ยิปซั่ม ลิกไนต์ 
เป็นต้น[1]  
     ในอดีตนครราชสีมามีความส าคัญทางด้านการเมือง
และเศรษฐกิจมายาวนาน อันเนื่องมาจากสภาพภูมิ
ประเทศที่ เอื้ออ านวยกับการตั้งถิ่นฐานของคน โดย
ปรากฏว่ามีชุมชนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มี
แม่น้ ามูลเป็นแม่น้ าสายส าคัญที่ให้คนได้อาศัยท าการ
เพาะปลูก ส่งผลให้นครราชสีมาเป็นศูนย์กลางการ
ปกครองของแอ่งโคราชในการควบคุมก าลังคนและ
ควบคุมผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจในการเก็บรวบรวม
ส่วยและสินค้าโดยเฉพาะของป่าในอีสาน ซึ่ ง เป็น
สินค้าออกที่ส าคัญส่งให้กับเมืองหลวงจนถึงรัตนโกสินทร์
ตอนต้น การเดินทางจากนครราชสีมาไปยังเมืองหลวงมี
อุปสรรคส าคัญ คือต้องใช้เวลาในการเดินทางหลายวัน
และยากล าบาก ต้องเดินเท้าเลียบขึ้นไปตามไหล่เขา การ
เดินทางจากกรุงเทพเมื่อไปถึงต าบลแก่งคอย ต้องค้างใน
ดงพระยาไฟสองคืนจึงจะพ้นดง[2] หากเป็นกองคาราวาน
สินค้าบรรทุกเกวียนจากนครราชสมีาผา่นเทือกเขาดงพระ
ยาไฟไปยังเมืองสระบุรีจะใช้เวลาเดินทางตั้งแต่ 10-13 
วัน[3] 
     การเดินทางไปนครราชสีมาสามารถเดินทางได้อย่าง
สะดวก โดยมีเส้นทางคมนาคมและการขนส่ง 3 เส้นทาง 
คือ ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่าน 2 สาย ได้แก่ 
เส้นทางกรุงเทพมหานคร -จังหวัดอุบลราชธานี และ
เส้นทางกรุงเทพมหานคร-จังหวัดหนองคาย ทางรถยนต์ 
มีเส้นทางสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนน
มิตรภาพ) และสายรอง คือ ทางหลวงหมายเลข 304 
(ปากเกร็ด-สะพานต่างระดับนครราชสีมา)  และทาง
อากาศ โดยในตอนแรกใช้ทางวิ่งและลานจอดเครื่องบิน
ของกองทัพอากาศ (กองบิน 1) ต่อมา พ.ศ. 2537 
กรมการบินพาณิชย์ได้สร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่ 

บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหนองเต็ง-จักราช-ต าบล
สีสุก อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ การคมนาคมที่สะดวก
เกิดขึ้นจากยุทธศาสตร์เพื่อต่อต้านการขยายตัวของลัทธิ
คอมมิวนิสต์ในยุคสงครามเย็น การตัดถนนเพื่อเช่ือม
กรุงเทพฯ กับเมืองต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และเ ช่ือมฐานทัพอเมริกันที่ตั้ งอยู่ ในนครราชสีมา 
อุบลราชธานี และขอนแก่น โดยได้รับความช่วยเหลอืด้าน
เงินทุนจากสหรัฐอเมริกา การสร้างถนนที่ทันสมัยและได้
มาตรฐานถือว่าเป็นการอ านวยความสะดวกต่อการ
เคลื่อนทัพและขนอาวุธยุทธภัณฑ์เข้าสู่พื้นที่เสี่ยงต่อภัย
คุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์  
     ความส าคัญด้านยุทธศาสตร์ของนครราชสีมาดังกล่าว 
ส่งผลให้เกิดการตั้งฐานทัพของสหรัฐอเมริกาเพื่อต่อต้าน
การขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ในยุคสงครามเย็น ใน
บทความนี้ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ต้องการศึกษาการตั้งฐาน
ทัพอเมริกันในจังหวัดนครราชสีมา ส่งผลให้เศรษฐกิจของ
นครราชสีมาเติบโตและน าไปสู่การขยายตัวของภาคการ
ผลิตอื่น ๆ เช่น สาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรม 
สาขาการบริการ และสาขาการค้าส่งและค้าปลีก 
 
2. สภาพเศรษฐกิจของนครราชสีมาก่อนการเข้า
มาของฐานทัพอเมริกัน 
     นครราชสีมาช่วงก่อน พ.ศ. 2500 มีภูมิประเทศเป็น
ป่าที่อุดมสมบูรณ์ ในสมัยอยุธยาผลิตผลจากป่าจึงเป็น
สินค้าส าคัญที่ส่งให้กับราชส านักอยุธยาในรูปของส่วย
และสินค้าโดยตรง ค าให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม 
ได้บรรยายถึงสภาพการค้าขายที่บริเวณบ้านศาลาเกวียน
ที่กองเกวียนจากนครราชสีมาตั้งขบวนขายสินค้าไว้ว่า “..
กองเกวียนจากนครราชสีมาและเขมรบรรทุกสินค้า คือ 
น้ ารัก ขี้ผึ้งปีกนก ผ้า หนังเนื้อ เอ็นเนื้อ เนื้อแผ่น ครั่ง 
ไหม ก ายาน ดีบุก หน่องาของป่าต่างๆ..”[4] สินค้าบาง
รายการไม่ใช่สินค้าจากนครราชสีมาโดยตรง เช่น ดีบุก 
พบที่บริเวณตอนเหนือจังหวัดสกลนคร และลาว แสดงให้
เห็นว่านครราชสีมาเป็นศูนย์กลางรวบรวมสินค้าที่ส าคัญ
ส่งให้กับอยุธยา  
     การท าสนธิสัญญาบาวริ่ง พ.ศ. 2398 ถือเป็นจุด
เปลี่ยนที่ส าคัญของเศรษฐกิจไทย เนื่องจากสาระส าคัญ
ของสนธิสัญญาบาวริ่งต้องการยกเลิกระบบผูกขาดการค้า
โดยราชส านัก ปรับภาษีการเดินเรือจีนและอังกฤษให้
เท่ากัน ยอมให้อังกฤษมีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเหนือ
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พลเมืองอังกฤษ และยอมให้อังกฤษน าเข้าฝิ่นมาขายใน
สยามผ่านการผูกขาดของรัฐบาลสยาม[5] หลัง
สนธิสัญญาบาวริ่ง สยามท าสนธิสัญญาทางการค้ากับชาติ
ตะวันตกอื่น ๆ อีก มีผลให้เศรษฐกิจภายในขยายตัวและ
ผูกติดกับระบบเศรษฐกิจของโลกมากขึ้น สยามกลายเป็น
ประเทศที่ระบบเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการผลิตสินค้าออก
ไม่กี่ประเภท คือ ข้าว ไม้สัก ดีบุก และยางพารา ข้าว
กลายเป็นสินค้าออกที่ตลาดมีความต้องการสูง เกษตรกร
ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาได้รับการส่งเสริมให้
ปลูกข้าวเพื่อขาย แต่กลับไม่มีผลกระทบต่อการผลิตข้าว
ของนครราชสีมา  การผลิตข้าวของนครราชสีมายังอยู่ใน
ระดับต่ า เนื่องจากมีภูมิประเทศอยู่ในเขตเงาฝน จึงแห้ง
แล้ง ท านาได้เพียงปีละหนึ่งครั้งในฤดูฝนเท่านั้น อีกทั้ง
การคมนาคมที่ไม่สะดวกยังเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการ
ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ นครราชสีมาจึงยังคงท า
หน้าที่รวบรวมส่วยและสินค้าต่างๆ ส่งให้กับกรุงเทพฯ 
แสดงให้เห็นว่าในช่วงแรก ๆ ของการเปลี่ยนแปลงระบบ
เศรษฐกิจของสยาม นครราชสีมายังไม่ได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงน้ัน สังฆราชปาลเลกัวซ์ ได้บันทึกถึง
นครราชสีมาไว้ว่า “..มีเหมืองแร่ทองแดงหลายแห่ง เมื่อ
เร็ว ๆ นี้มีโรงหีบอ้อยไปตั้ง 4-5 โรง รัฐนี้มีโภคผล คือ 
งาช้าง หนังสัตว์ เขาสัตว์ ผลกระวาน ไม้เต็ง อบเชย ฯลฯ
...”[6] จากบันทึกของ เฮอร์เบิร์ท วาริงตัน สมิธ อดีต
เจ้ากรมเหมืองแร่ของประเทศสยาม แสดงให้เห็นสภาพ
เศรษฐกิจของนครราชสีมาในช่วงก่อนมีทางรถไฟยังคง
เป็นแบบดั้งเดิม ยังไม่นิยมใช้เงินตรามากนัก เนื่องจาก
สภาพภูมิประเทศที่มีเทือกเขาดงพระยาเย็นกั้น ท าให้ถูก
ตัดขาดจากโลกภายนอก ยังสามารถพบเห็นการ
แลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน หรือขายให้พ่อค้าชาวจีน
หรือกองคาราวานสินค้าที่กล้าเสี่ยงภัยเดินทางบุกป่าฝ่า
ดงเข้าไป[7]  
      อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจแบบการค้าได้เกิดขึ้นแล้วใน
เขตเมืองของนครราชสีมา ผ้าทอถือเป็นสินค้าหลักของ
นครราชสีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 
สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ได้เสด็จไปตรวจ
มณฑลนครราชสีมา และมณฑลอุดรอีสาน พ.ศ. 2449 ได้
ทรงบันทึกถึงอุตสาหกรรมทอผ้าในเมืองนครราชสีมา ว่า
เป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญ ทอด้วยไหมสลับสีอย่างงดงาม 
นิยมใช้โทนสีเขียว ชมพู หรือสีอื่น ๆ[8]  
     การขยายอิทธิพลของลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตกเข้า
มาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงกลางพุทธ

ศตวรรษที่ 24 ท าให้ประเทศเพื่อนบ้านของไทยตกเป็น
เมืองขึ้นของทั้งอังกฤษ และฝรั่งเศส นครราชสีมาในฐานะ
เมืองศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงเป็นเมือง
ยุทธศาสตร์และมีความส าคัญต่อความมั่นคงของ
ราชอาณาจักรด้วย ดังน้ันใน พ.ศ. 2433 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ก่อตั้งกรมรถไฟขึ้น โดยสังกัดกระทรวงโยธาธิการ 
พร้อมกันนั้นได้เปิดประมูลสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพ-
นครราชสีมา เป็นสายแรก โดยว่าจ้างมิสเตอร์ จี มูเร 
แคมป์ เบล เป็นผู้สร้ างทางรถไฟจากกรุ ง เทพ ถึ ง
นครราชสีมา แล้วเสร็จใน พ.ศ. 2443 รวมระยะทาง
ทั้งสิ้น 265 กิ โลเมตร การคมนาคมด้วยรถไฟจาก
กรุงเทพฯ – นครราชสีมา เกิดจากปัจจัยทางการเมือง
และความมั่นคงเป็นส าคัญ แต่ก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจของ
โคราช เพราะท าให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วขึ้น 
รายการสินค้าที่นครราชสีมาส่งไปขายกรุงเทพฯ มี
หลากหลายมากขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือก สุกร ยาง ส้ม 
มะขามป้อม สมอ นุ่น มะขามฝัก มะเกลือ ส้ม อ้อย เนื้อ
โค ไม้เสาเรือน ไม้ไถ ไม้เครื่องเกวียน ไม้แดง ไม้ท่อน 
ศิลา โค ม้า เป็ด ไก่ ปลาย่าง ปลากรอบ เป็นต้น และ
สินค้าที่ส่งมาจากกรุงเทพฯ ก็เป็นที่นิยมมากโดยเฉพาะ 
น้ าแข็ง พฤติกรรมการบริโภคของคนนครราชสีมาก็
เปลี่ยนไป จากเดิมเคยบริโภคสินค้าในภูมิภาค ก็นิยม
สินค้าที่มาจากกรุงเทพฯ เช่น “..คนโคราชกินเกลือทะเล 
แต่คนบ้านนอกยังกินเกลือสินเธาว์ แต่ก่อนใช้ยาเพชบูรณ์
แลหนองคาย เดี๋ยวนี้ใช้ยาเกาะกร่าง หมากพลู ปูนแดง 
ยาจืด มาแต่กรุงเทพฯ แต่ก่อนใช้ปลาร้าพิมาย เดี๋ยวนี้ใช้
ปลาร้ากรุงเก่า..” เป็นต้น[9]  
     เส้นทางรถไฟท าให้การเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึง
นครราชสีมาสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยใช้เวลาเพียง
ประมาณ 10 ช่ัวโมงเท่านั้น ส่งผลให้จ านวนประชากรใน
นครราชสีมาเพิ่มขึ้น โดยก่อนท่ีจะมีเส้นทางรถไฟ จ านวน
พลเมืองที่อาศัยอยู่ ในเขตเมืองนครราชสีมา มีเพียง 
5,000 คน หลังจากเปิดใช้เส้นทางรถไฟเมื่อวันที่ 21 
ธันวาคม พ.ศ. 2443 จ านวนประชากรในเขตเมือง
นครราชสีมาเพิ่มขึ้นเป็น  19,000 ในปี 2486 และค่อยๆ 
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็น 23,000 คน ในปี 2490 เป็น 39,000 
คนในปี 2495 และเป็น 40,000 คนในปี 2500[10] โดย
ส่วนหน่ึงเป็นพ่อค้าชาวจีนที่อพยพมาจากที่ต่างๆ ทั้งจาก
กรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ เข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณเมือง
ใกล้สถานีรถไฟ เพราะสะดวกในการท าการค้า จากการ



106                                                                                          วารสารวิจยัราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 5 ฉบบัที่ 3 กันยายน 2561           
 

ส ามะโนประชากร พ.ศ. 2447 มีจ านวนชาวจีนใน
นครราชสีมา 2,431 คน[11] เข้ามาเพื่อเป็นแรงงาน
ก่อสร้างทางรถไฟ และท าการค้า ชาวจีนเหล่านี้มีบทบาท
ส าคัญในการซื้อขาย กระตุ้นให้เกิดการผลิตเพื่อค้าขึ้น 
เพราะพวกเขาท าหน้าที่ เป็นพ่อค้าคนกลางรับซื้ อ
ข้าวเปลือก และผลิตผลอื่นๆ ที่ตลาดต้องการ ให้เงินเช่ือ
และสินค้าล่วงหน้า ให้เงินกู้ เก็บภาษี ขายสินค้าที่สั่งเข้า
มา และขนส่งสินค้าทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ โดยมักจะ
เก็บดอกเบี้ยราคาแพง ท าให้ เกษตรกรได้รับความ
เดือดร้อนจากการเป็นลูกหนี้พ่อค้าชาวจีน  
     ชาวจีนมีบทบาทส าคัญในการเป็นตัวกลางในการซื้อ
ขาย กระตุ้นให้เกิดการผลิตเพื่อค้าขึ้น เพราะชาวจีน
เหล่านี้มีความขยันขันแข็ง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคแม้ว่า
หนทางการค้าทั้งภายในนครราชสีมาและพื้นที่ที่ห่างไกล
ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะล าบากทุรกันดาร
เพียงใดก็ตาม จนกระทั่งมีทางรถไฟมาถึงนครราชสีมาท า
ให้การคมนาคมสะดวกขึ้น ถือเป็นช่องทางให้ชาวจีนจาก
ที่ต่าง ๆ ท้ังจากกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่น ๆ อพยพเข้ามา
ท ามาหากินในนครราชสีมามากขึ้น แต่พวกเขาจะอาศัย
อยู่บริเวณในตัวเมืองนครราชสีมา[12] เพราะใกล้สถานี
รถไฟ สะดวกในการท าการค้า ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าถึงแม้
จะมีชาวจีนหลั่งไหลเข้ามาในนครราชสีมา แต่ก็กระจุกตัว
อยู่ในเขตเมือง ส่วนในเขตนอกตัวเมืองนครราชสีมา
เนื่องจากการคมนาคมไม่สะดวกและสภาพดินที่ไม่อุดม
สมบูรณ์ท าให้มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างเบาบาง[13] วิถีการ
ผลิตจึงยังคงเป็นแบบเดิม  
     สรุปได้ว่าสภาพเศรษฐกิจของนครราชสีมาในช่วง
ก่อน พ.ศ. 2500 การเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจแบบยัง
ชีพเป็นเศรษฐกิจแบบการค้าเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ และ
เกิดขึ้นในเขตเมืองมากกว่าชนบท ผู้คนที่อาศัยอยู่ต่าง
อ าเภอยังคงมีวิถีชีวิตแบบเดิม ท าการผลิตแบบเดิม พ่ึงพา
สินค้าจากชาวจีนที่เดินทางเข้าไปขายในหมู่บ้านแต่เพียง
สินค้าจ าเป็นที่ไม่สามารถผลิตได้เองเท่านั้น 
 
3. การเข้ามาของฐานทัพอเมริกันในนครราชสีมา 
     หลังสงครามโลกครั้งที่สอง สหรัฐอเมริกาด าเนิน
นโยบายปิดล้อมเพื่อป้องกันการขยายตัวของลัทธิ
คอมมิวนิสต์ เมื่อจีนสถาปนาระบบสังคมนิยมภายใต้การ
น าของเหมาเจ๋อตงได้ส าเร็จใน พ.ศ. 2492 สหรัฐอเมริกา
ได้ขยายอิทธิพลเข้ามาในทวีปเอเชียเพื่อปิดล้อมการ

ขยายตัวของสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบกับ
เหตุการณ์ที่พรรคชาตินิยมเวียดนามของโฮจิมินห์ชนะ
กองทหารฝรั่งเศสในสงครามเดียนเบียนฟู ในปี 2496 
และเหตุการณ์ไม่สงบในลาว ในปี 2497 การเมืองภายใน
ลาวเริ่มแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือฝ่ายประเทศลาว มีเจ้า
สุภานุวงศ์  เป็นผู้ น า  ได้ รับการสนับสนุนจากฝ่ าย
คอมมิวนิสต์ ฝ่ายนิยมความเป็นกลาง มีเจ้าสุวรรณภูมา 
เป็นผู้น า ได้รับการสนับสนุนจากฝรั่งเศส และฝ่ายนิยม
ตะวันตกน าโดยคณะนายทหารและข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ 
เช่น เจ้าบุญอุ้ม และนายพลภูมี  โนสวัน ได้รับการ
สนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา เหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ท า
ให้รัฐบาลไทยหวั่นเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ของประเทศ สหรัฐอเมริกาจึงด าเนินยุทธศาสตร์การ
ป้องกันการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยให้ความช่วยเหลือกับไทยอย่าง
เต็มที่ เพราะเช่ือตามทฤษฎีโดมิโน โดยนายจอห์น ฟอ
สเตอร์ ดัลเลส รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาใน
ขณะนั้นกล่าวว่าถ้ า เวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์แล้ว 
ประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะกลายเป็น
คอมมิวนิสต์ไปด้วย[14]  
      นครราชสีมาซึ่ งมี สภาพภูมิ ศาสตร์ เป็น เมื อง
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของเมืองหลวงในการขยายอ านาจไป
ยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่อดีต ถูกใช้เป็นที่ตั้งฐาน
ทัพของสหรัฐอเมริกาเพื่อต่อต้านการขยายตัวของลัทธิ
คอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สหรัฐอเมริกาให้
ความช่วยเหลือทางการทหารและเศรษฐกิจแก่ไทยตั้งแต่ 
พ.ศ. 2493 เป็นต้นมา ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สหรัฐอเมริกากับไทยเริ่มต้นเมื่อนายกรัฐมนตรี จอมพล 
ป. พิบูลสงคราม ส่งทหาร 4,000 นายไปช่วยกองก าลัง
สหประชาชาติในเกาหลีใต้ ส่งผลให้มีการลงนามในสญัญา
ความตกลงว่าด้วยการให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ
และเศรษฐกิจ และความตกลงด้านความช่วยเหลือทาง
ทหารในรูปของอาวุธยุทโธปกรณ์และการฝึกแก่กองทัพ
ไทย ภายใต้ความตกลงว่าด้วยความช่วยเหลือทางทหาร 
มีการก่อตั้ งหน่วยปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกาใน
กรุงเทพฯ ช่ือว่าหน่วยที่ปรึกษาทางทหารสหรัฐอเมริกา 
หรือ หน่วยจัสแมก (Joint U.S. Military Advisory 
Group)  ต่อมาใน พ.ศ. 2498 มีการเริ่มโครงการเพื่อ
สร้างเครื่องสนับสนุนให้ความสะดวกทางการทหารภายใต้
การบริหารขององค์การทางทหารของสหรัฐอเมริกา มีช่ือ
เรียกว่า ส านักงานดูแลการก่อสร้าง หรือ โอไอซีซี 
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(Office in Change of Construction) ภายใต้การ
ควบคุมของวิศวกรของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา[15] 
นครราชสีมาเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกาใช้เป็น
ฐานทัพหน่ึงในเจ็ดฐานทัพใหญ่ที่ใช้ปฏิบัติการในสงคราม
เวียดนาม อันได้แก่ ฐานทัพอู่ตะเภา ตาคลี น้ าพอง 
อุดรธานี นครพนม อุบลราชธานี และนครราชสีมา[16] 
ฐานทัพนครราชสีมาอยู่ห่างจากฮานอยเพียง 470 ไมล์ 
เป็นฐานทัพของเครื่องบินขับไล่ไอพ่น เอฟ-105 และเป็น
กองบัญชาการสังกัดกองทัพอากาศอเมริกันประจ าแป
ซิฟิค รวมทั้งเป็นกองบัญชาการสนับสนุนกองทัพบก
อเมริกันอยู่ที่ค่ายมิตรภาพ (Camp Friendship) ซึ่งเป็น
คลังอาวุธเก็บรถถัง ปืนใหญ่ รถบรรทุก และขีปนาวุธชนิด
ต่าง ๆ[17]  
      ความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบการขนส่งภาคพื้นดินระหว่าง
กรุงเทพฯ กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มขึ้นใน พ.ศ. 
2498 เพื่อติดตั้งข่ายการสื่อสารทางทหาร และการ
ก่อสร้างเครื่องอ านวยความสะดวกที่เน้นทางด้านการ
ปฏิบัติการแบบฉุกเฉินที่ฐานทัพเรือสัตหีบทางชายฝั่ง
ทะเลตะวันออกของอ่าวไทย[18] นอกจากนั้นหน่วยผึ้ง
ทะเลของกองทัพเรือสหรัฐฯ ยังท างานร่วมกับทหารช่าง
ของไทยเพื่อสร้างถนนเช่ือมสัตหีบกับนครราชสีมาโดยไม่
ต้องผ่านกรุงเทพฯ เช่นเดียวกับโครงการของเอไอดี 
(Agency for International Development) ที่จะสร้าง
ทางหลวงเช่ือมกรุงเทพฯ กับหนองคาย และโครงการ
ส าคัญที่มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของนครราชสีมา
ในเวลาต่อมา คือ โครงการก่อสร้างถนนมิตรภาพ ซึ่งเป็น
เส้นทางสายหลักไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแยก
จากถนนพหลโยธินที่จังหวัดสระบุรีมาถึงนครราชสีมา 
เริ่มก่อสร้าง พ.ศ. 2497 เปิดใช้ได้ในปี 2501 มีความยาว 
148.5 กิโลเมตร แล้วสร้างต่อไปถึงหนองคายใน พ.ศ. 
2501 แล้วเสร็จ พ.ศ. 2507 มีความยาว 360 กิโลเมตร 
นอกจากน้ันยังมีโครงการก่อสร้างถนนสายอ้อมกรุงเทพฯ 
ติดต่อถึงกันโดยตรงระหว่างฐานทัพอากาศสัตหีบ -อู่
ตะเภา กับระบบทางหลวงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้แก่ ทางหลวงสาย 304 จากฉะเชิงเทราถึงนครราชสีมา 
มีความยาว 264 กิโลเมตร และทางหลวงสาย 331 จาก
สัตหีบถึงฉะเชิงเทรา ความยาว 127 กิโลเมตร เพื่อให้การ
ขนส่งทางทหารระหว่างฐานทัพซึ่งเป็นจุดหลักในการเข้า
ประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้ไม่ต้องผ่าน
เข้ากรุงเทพฯ การลงทุนของสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่เป็น

การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสนับสนุนทาง
ทหาร มีลักษณะเป็นงานเกี่ยวกับการทหารอย่างแท้จริง 
กล่าวคือเป็นการสร้างค่ายทหาร เรดาร์ การสื่อสาร และ
อื่นๆ แต่โครงการก็ยังรวมเอาการก่อสร้างสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการขนส่งเข้าไว้ด้วยเป็นจ านวนมาก ซึ่งนับเป็น
การเพิ่มโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงส าหรับใช้ประโยชน์ทั่วไปก็ได้ 
หลังการอสัญกรรมของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในพ.ศ. 
2506 จอมพลถนอม กิตติขจรเป็นนายกรัฐมนตรีคน
ต่อมา ตรงกับสมัยของประนาธิบดี ลินดอน บี จอห์นสัน 
ซึ่งมีนโยบายแผ่ขยายสงครามในเวียดนามอย่างเต็มที่ 
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาในสมัยนี้จึง
เป็นเรื่องของความร่วมมือในสงครามอินโดจีนและการ
ต่อต้านคอมมิวนิสต์ ท าให้ทหารอเมริกันเริ่มเข้ามา
ประจ าการในประเทศไทยมากขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2507 มีทั้ง
ทหารบก ทหารอากาศ ทหารเรือ หน่วยนาวิกโยธิน 
หน่วยลาดตระเวน และหน่วยช่างเทคนิคประจ าตาม
ศูนย์วิจัยข่าวกรองสื่อสารต่าง ๆ มีลักษณะหน้าที่คือ 
กองทัพบก ท าการสร้างระบบโทรคมนาคมของการทหาร 
โดยมีหน่วยก่อสร้าง หน่วยทหารช่าง ทหารเสบียง
สัมภาระยุ ทธศาสตร์  มี กองบัญชาการ ในลพบุ รี 
นครราชสีมา อุดรธานี  ภู เขียว สกลนคร เป็นต้น
กองทัพอากาศ ประกอบด้วยกองหนุน 7 กองบิน กองบิน
ทิ้งระเบิด 7 กองบิน กองบินสังเกตการณ์ 2 กองบิน 
กองบินยุทธการและหน่วยสื่อสารอื่นๆ ที่ฐานทัพที่ดอน
เมือง ตาคลี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา อุดรธานี 
นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี น้ าพอง และอู่ตะเภา 
กองทัพเรือ เป็นหน่วยก าลังขนส่งทางทะเล หน่วยควบคุม
การก่อสร้าง[19] 
     นครราชสีมาเป็นท่ีตั้งฐานทัพส าคัญของสหรัฐอเมริกา 
ทั้งฐานทัพบกที่ค่ายมิตรภาพ (Camp Friendship ต่อมา
เปลี่ยนช่ือเป็นค่ายสุรธรรมพิทักษ์) และฐานทัพอากาศที่
กองบิน 1 การเข้ามาตั้งฐานทัพของสหรัฐอเมริกาท าให้
เกิดโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญต่อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของนครราชสีมาในเวลาต่อมา โดยมี
เส้นทางคมนาคมที่ส าคัญคือ ถนนมิตรภาพหรือทางหลวง
หมายเลข 2 ทางหลวงสาย 304 จากฉะเชิงเทราถึง
นครราชสีมา  ทางหลวงสาย 331 หรื อถนนสาย
ยุทธศาสตร์ เช่ือมต่อทางหลวงสาย 304 ไปถึงสัตหีบ เมื่อ
เริ่มก่อสร้างมีวัตถุประสงค์ส าคัญคือการอ านวยความ
สะดวกด้านการขนส่งของกองทัพอเมริกา เมื่อสิ้นสุด
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สงครามอินโดจีน เส้นทางเหล่านี้ได้กลายเป็นเส้นทางสาย
เศรษฐกิจที่ส าคัญของนครราชสีมา ส่งผลให้ในปัจจุบัน
นครราชสีมามีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการคมนาคม
ระหว่างภูมิภาค และมีสาธารณูปโภคพร้อมรองรับการ
ผลิตในสาขาต่าง ๆ ทั้งด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
และบริการ 
     โครงการก่อสร้างระบบชลประทาน เพื่อแก้ปัญหา
ขาดแคลนน้ า ได้เอื้อประโยชน์ต่อการขยายพื้นที่ทาง
การเกษตรในนครราชสีมา โดยได้รับความช่วยเหลือจาก
สหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกัน ได้แก่ โครงการศึกษาและ
พัฒนาการก่อสร้างเขื่อนล าแชะ (สร้าง พ.ศ. 2533-2541) 
และเขื่อนมูลบน (สร้าง พ.ศ. 2523-2538) เกิดขึ้นจาก
ความช่วยเหลือของผู้เช่ียวชาญ AID ของสหรัฐอเมริกา 
เข้ามาศึกษาและพัฒนาโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเบื้องต้น
ของลุ่มน้ าชี เขื่อนล าแชะ ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของล ามูลบน 
ในเขตอ าเภอครบุรี และอ าเภอโชคชัย ปิดกั้นล าแชะที่
ต าบลโคกกระชาย อ าเภอครบุรี เพื่อส่งน้ าช่วยพื้นที่
การเกษตร 80,600 ไร่ ในฤดูฝน และ 70,700 ไร่ ในฤดู
แล้ง และเขื่อนมูลบน ตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของล ามูลบนใน
เขตอ าเภอครบุรี อ าเภอโชคชัย และอ าเภอปักธงชัย
บางส่วน ปิดกั้นล ามูลบนตอนบน ที่ต าบลจระเข้หิน 
อ าเภอครบุรี ส าหรับส่งน้ าช่วยพื้นที่การเกษตร 41,400 
ไร่ ในฤดูฝน และ 34,300 ไร่ในฤดูแล้ง[14] 
 
4. ผลกระทบทางเศรษฐกิจภายหลังการเข้ามาตั้ง
ฐานทัพอเมริกันในนครราชสีมา 

ผลของการเป็นเมืองยุทธศาสตร์ในสงครามอินโดจีน เกิด
โครงการก่อสร้างทางทหารหลายโครงการ ท้ังการก่อสร้าง
ระบบคมนาคมเช่ือมกรุงเทพฯ กับฐานทัพต่าง ๆ ของ
สหรัฐอเมริกาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การก่อสร้างฐาน
ทัพบก และฐานทัพอากาศ และโครงการก่อสร้างระบบ
ชลประทานเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า  

นครราชสีมาจึงเป็นท้ังที่ตั้งฐานทัพของสหรัฐอเมริกา 
และแหล่งพักผ่อนของทหารฝ่ายโลกเสรีที่ผลัดเปลี่ยนกัน
เดินทางมาพักผ่อน ส่งผลให้เกิดการเติบโตในด้านธุรกิจ
บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของเหล่าทหารอเมริกัน
ที่มาประจ าการที่นครราชสีมา จ านวนประชากรเพิ่มขึ้นจาก
การอพยพเข้ามาท างานในเมือง โดยเป็นการจ้างงานที่
เกี่ยวเนื่องกับฐานทัพอเมริกาในนครราชสีมาทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม โดยประมาณการจ้างงานทางตรง 10,000 คน และ

การจ้างงานทางอ้อม 12,500 คน[15] ส่งผลให้เศรษฐกิจของ
นครราชสีมาในระยะนั้นเฟื่องฟูขึ้นเป็นอันมาก มีการค้าขาย
ติดต่อกับหน่วยทหารของสหรัฐอเมริกา เช่น การส่งเสบียง
อาหาร การจัดหาสินค้าทั้งที่จ าเป็นและฟุ่มเฟือยในทุกพื้นที่
ที่มีหน่วยทหารของสหรัฐฯ ตั้งอยู่ ประชาชนในท้องถิ่นมี
รายได้จากการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ การใช้จ่ายเงินของ
ทหารอเมริกัน ส่วนใหญ่ใช้เป็นเงินดอลล่าร์  ท าให้มีผู้ที่
ต้องการค้าขายและท างานกับทหารอเมริกันเป็นจ านวนมาก 
ถือได้ว่าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจดี แรงงานไม่มีความรู้ก็ได้ท างาน
ที่ได้ค่าตอบแทนสูง เช่น ท างานเป็นคนงานตัดหญ้า ตัด
ต้นไม้ หรือคนงานระดับใช้แรงงานภายในค่ายทหาร เป็นต้น 
พงษ์เทพ กระโดนช านาญ นักร้องเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังชาว
โคราช ก็เคยเข้าไปร้องเพลงในสโมสรของทหารอเมริกัน
เช่นกัน ธุรกิจโรงน้ าแข็งในนครราชสีมา ก็ได้ผลตอบแทน
อย่างมากจากการที่ทหารอเมริกันมาติดต่อขอเช่าโรงน้ าแข็ง 
โดยบรรทุกน้ ามาท าน้ าแข็งเอง และให้ค่าตอบแทนสูง
กว่าเดิมถึงสองเท่า โดยน าไปผสมน้ าอาบเพื่อคลายร้อน 
ธุรกิจโรงแรมก็เติบโตขึ้นเป็นจ านวนมาก เช่น โรงแรมด ารง
รักษ์ ซึ่งเป็นโรงแรมขนาด 60-70 ห้อง มีบริการโทรทัศน์ น้ า
ร้อน น้ าเย็น และเป็นโรงแรมที่มี ลิฟท์แห่ งแรกของ
นครราชสีมา นับเป็นโรงแรมที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้น ซึ่ง
เป็นที่นิยมของเหล่าทหารอเมริกัน รวมถึงโรงแรมศรีพัฒนา
ของ พลเอกกฤษณ์ สีวะรา (แม่ทัพภาคที่ 2 พ.ศ. 2503-
2506) ก็ เฟื่ องฟู จากการเข้ ามาของทหารอเมริ กั น
เช่นเดียวกัน[22] 

การเข้ามาของทหารอเมริกัน ท าให้ เศรษฐกิจของ
นครราชสีมาเฟื่องฟูขึ้นอย่างมาก ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาทอง
ของการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในธุรกิจบริ การ แต่
ผลกระทบจากการเจริญเติบโตนั้นได้ก่อให้เกิดปัญหาสังคม
ต่าง ๆ เพราะธุรกิจโรงแรมที่เกิดขึ้นนั้นสัมพันธ์กับธุรกิจค้า
บริการทางเพศที่เฟื่องฟูขึ้นมาพร้อมกันนั้นเอง ดึงดูดหญิง
สาวจากต่างอ าเภอและจังหวัดใกล้เคียงที่ด้อยการศึกษา
อพยพเข้ามาอยู่ในเมืองเพื่อเข้ามาหางานท า เกิดสถาน
บริการต่างๆ เช่น บาร์ ไนต์คลับ อาบอบนวด โรงน้ าชา และ
ซ่องโสเภณีจ านวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาสังคม เช่น ปัญหา
ชุมชนแออัด ปัญหาการค้าประเวณี ปัญหาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และปัญหาเด็กลูกครึ่งที่เกิดจากทหารอเมริกัน 
เป็นต้น แต่ค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นดูเหมือนจะไม่มี
หน่วยงานใดให้ความสนใจ นอกจากตัวเลขทางเศรษฐกิจที่
แสดงให้เห็นถึงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่าง
เดียว 
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เศรษฐกิจการเกษตรของนครราชสีมาก็เติบโตขึ้นเช่นกัน 
โดยมีปัจจัยสนับสนุนคือ การเร่งรัดพัฒนาทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาล นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกจิแห่งชาติฉบับที่ 1 การ
ก าหนดนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติได้รับความ
ช่วยเหลือด้านวิชาการจากสหรัฐอเมริกาอีกเช่นกัน ท าให้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ 
เนื่องจากมีภูมิประเทศติดกับลาว กัมพูชา และเวียดนาม จึง
ปรากฏนโยบายการพัฒนาชนบท โดยกล่าวถึงการพัฒนา
นครราชสีมาอย่างเฉพาะเจาะจง มีการวางแผนให้มีการสร้าง
ทางรถไฟสายแก่งคอย-บัวใหญ่ ความยาว 272 กิโลเมตร 
ส่งเสริมการปลูกพืชส าคัญ คือ ข้าว ปอแก้ว ข้าวโพด และ
มันส าปะหลัง เพื่อการส่งออก สร้างเขื่อนล าพระเพลิง (สร้าง 
พ.ศ. 2506-2510) ในเขตอ าเภอปักธงชัย และเขื่อนล าตะ-
คอง (สร้าง พ.ศ. 2507-2512) ในเขตอ าเภอสีคิ้ว ช่วยให้
เกษตรกรที่อาศัยอยู่ใกล้เขื่อนสามารถปลูกข้าวได้ปีละ 2 
ครั้ง เกษตรกรผลิตข้าวเพิ่มขึ้น และมีรายได้มากขึ้นจากการ
ขายข้าว เมื่อเริ่มแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 1 เนื้อท่ีปลูกข้าวใน
นครราชสีมา พ.ศ. 2504 มี 1,176,146 ไร่ ได้ผลผลิต 
163,511 ตัน ใน พ.ศ. 2509 มีเนื้อท่ีปลูกข้าวเพิ่มขึ้นเป็น 
1,885,457 ไร่ ได้ผลผลิต 407,831 ตัน[23] เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  1 เนื้อที่ปลูกข้าวเพิ่มขึ้นถึง 60 
เปอร์เซ็นต์ และผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง 149 เปอร์เซ็นต์ นอกจาก
ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังก่อให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรม
เกษตรในพื้นที่นครราชสีมา ได้แก่  

โรงงานทอกระสอบ โดยน าปอแก้วซึ่งเป็นพืชไร่ที่รัฐบาล
ส่งเสริมให้ปลูก มาเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานทอกระสอบ ซึ่ง
เป็นอุตสาหกรรมของรัฐบาล มีขึ้นเป็นแห่งแรกที่ต าบลจอ
หอ อ าเภอเมือง การขยายพื้นที่ปลูกปอแก้วมีความสัมพันธ์
กับการปลูกข้าว ปอที่ผ่านกรรมวิธีแล้วจะถูกส่งเข้าโรงงาน
ทอกระสอบเพื่อใช้บรรจุข้าว ปลายทศวรรษ 2500 ตลาดปอ
ตกต่ าเพราะต้องแข่งขันกับกระสอบใยสังเคราะห์ และระบบ
การขนส่งข้าวที่ไม่ต้องใช้กระสอบ พื้นที่ปลูกปอจึงเปลี่ยนมา
ปลูกมันส าปะหลังแทน 

โรงงานแปรรูปข้าวโพด เพื่อผลิตอาหารสัตว์ และท า
ผลผลิตอื่นๆ เช่น แป้ง  น้ าตาล แอลกอฮอล์ เป็นต้น 
ข้าวโพดเป็นพืชเศรษฐกิจที่ เป็นที่ต้องการของตลาด
ต่างประเทศ โดยเฉพาะญี่ปุ่น  

โรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง เนื่องจากรัฐบาลน ามัน
ส าปะหลัง มาปลูกครั้งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่
อ าเภอพิมาย ใน พ.ศ. 2504[24] เพราะเป็นพืชที่ทนต่อ
สภาพความแห้งแล้งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เป็น

อย่างดี ส่งผลให้นครราชสีมา มีพื้นที่ปลูกมันส าปะหลังมาก
ที่สุดในประเทศ เกิดกลุ่มนักธุรกิจในท้องถิ่นที่หันมาลงทุน
ในอุตสาหกรรมแปรรูปมันส าปะหลัง เช่น บริษัทสงวน-วงษ์
อุตสาหกรรม จ ากัด โดยนายทศพล ตันติวงษ์  ประธาน
กรรมการบริษัทสงวนวงษ์อุตสาหกรรมจ ากัด ผันตัวเองจาก
การเป็นตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ มาท าโรงงานแป้งมัน
ส าปะหลัง ใน พ.ศ. 2517 เพราะเห็นว่านครราชสีมาเป็น
แหล่งปลูกมันส าปะหลัง และต้นทุนต่ า ปัจจุบันโรงงานของ
สงวนวงษ์ ถือว่าเป็นโรงงานที่ใช้เครื่องจักรในกระบวนการ
ผลิตแป้ งมันที่ทันสมัยที่ สุดในประเทศ ถือได้ ว่าเป็น
โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลังที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีตลาดที่ส าคัญอยู่ในสหภาพยุโรป
[25] 
 

5. บทสรุป  
     นครราชสีมาเป็นเมืองที่มีความส าคัญทางด้าน
การเมืองและเศรษฐกิจมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เนื่องจากมี
สภาพภูมิประเทศเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ จึงสามารถส่ง
ผลิตผลจากป่าเป็นส่วยและสินค้าส าคัญให้กับราชส านัก
อยุธยา เช่น เนื้อแผ่น งาช้าง ครั่ง ก ายาน ผ้าไหม รวมถึง
ทรัพยากรประเภทแร่ธาตุ โดยเฉพาะเกลือซึ่งเป็นสินค้า
จ าเป็นเพื่อน าไปใช้ในการถนอมอาหาร อีกทั้งการมี
ภูมิศาสตร์เหมาะสม มีที่ตั้งที่เป็นเสมือนประตูสู่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้นครราชสีมาเป็นเมือง
ส าคัญทางการเมืองและเศรษฐกิจ เป็นทั้งเมืองหน้าด่าน 
และเป็นชุมทางส าหรับเดินทางต่อไปยังเมืองอื่น ๆ 
ประชากรส่วนใหญ่ของนครราชสีมาประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม การสร้างทางรถไฟมาถึงนครราชสีมาใน 
พ.ศ. 2443 ได้น าสินค้าหลากหลายประเภท พร้อมกับ
ชาวจีนจากกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ เข้ามาท าการค้า
ในนครราชสีมา กล่ าวได้ ว่ าสภาพเศรษฐกิจของ
นครราชสีมาในช่วงก่อน พ.ศ. 2500 เปลี่ยนแปลงจาก
เศรษฐกิจแบบยังชีพเป็นเศรษฐกิจแบบเพื่อการค้าอย่าง
ช้า ๆ และเกิดขึ้นในเขตเมืองมากกว่าชนบท ผู้คนที่อาศัย
อยู่ต่างอ าเภอยังคงมีวิถีชีวิตแบบเดิม ท าการผลิตแบบเดมิ 
พึ่งพาสินค้าจากชาวจีนท่ีเดินทางเข้าไปขายในหมู่บ้านแต่
เพียงสินค้าจ าเป็นที่ไม่สามารถผลิตได้เองเท่านั้น 
     การเป็นเมืองยุทธศาสตร์ในยุคสงครามอินโดจีน ท า
ให้นครราชสีมาเป็นที่ตั้งของฐานทัพบกและฐานทัพ
อากาศของสหรัฐอเมริกา เกิดโครงการก่อสร้างทาง
การทหารมากมาย ได้แก่ การสร้างเส้นทางคมนาคม 
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โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างถนนมิตรภาพ และโครงการ
ก่อสร้ างทางหลวงสาย 304 จากนครราชสีมาถึ ง
ฉะเชิงเทรา และทางหลวงสาย 331 จากฉะเชิงเทราถึง
สัตหีบ เป็นเส้นทางอ้อมกรุงเทพฯ เ ช่ือมฐานทัพที่
นครราชสีมากับฐานทัพอากาศสัตหีบถึงอู่ตะเภา ระบบ
โทรคมนาคม ไฟฟ้าและน้ าประปา เป็นต้น เมื่อสิ้นสุด
สงครามอินโดจีน เส้นทางเหล่านี้ได้กลายเป็นเส้นทางสาย
เศรษฐกิจที่ส าคัญของนครราชสีมาส่งผลให้นครราชสีมา
กลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมระหว่างภูมิภาคและการ
กระจายพืชผลทางการเกษตร และมีสาธารณูปโภคพร้อม
รองรับการผลิตในสาขาต่าง ๆ ทั้งด้านอุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรมและบริการ 
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com/interview-kingofcassava/. 
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