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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสาเหตุของการสูญเสียที่ดิน เพ่ือศึกษาผลหลังจาก            
การสูญเสียที่ดิน เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาที่ดิน และเพ่ือศึกษาแนวทางเพ่ือลดการสูญเสียที่ดิน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ส าหรับ              
การเก็บรวบรวมข้อมูลมีทั้งข้อมูลปฐมภูมิจากการลงพ้ืนที่ภาคสนาม การจัดเวทีประชุม และการจัดท า
แบบสอบถาม และข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติอย่างง่าย เช่น ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ         

ผลการศึกษา พบว่า 1) สาเหตุของการจ าหน่ายที่ดินเกิดจากการต้องการน าเงินไปใช้ช าระหนี้สิน
มากที่สุด โดยการขายที่ดินได้ใช้วิธีการบอกต่อ รูปการขายมีลักษณะการขายทั้งแปลงและแบ่งขายทีละแปลง 
การตัดสินใจขายที่ดินเกิดจากการตัดสินใจของพ่อและแม่ ระยะเวลาในการติดต่อซื้อและขายที่ดินเกิดขึ้น
ภายใน 1 เดือน ผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นบุตร/หลาน โดยผู้ขายที่ดินน าเสนอขายที่ดินในช่องทางผ่าน
นายหน้า  การจ าหน่ายที่ดินครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อ 1-2 ปีที่ผ่านมา บุคคลที่มาซื้อที่ดินมีสถานที่อยู่อาศัยใน
เขตกรุงเทพมหานคร และซื้อที่ดินเพ่ือเป็นสถานที่อยู่อาศัย การช าระเงินเป็นเงินสด และมีการจ่ายครั้งเดียว  
2)  ผู้จ าหน่ายที่ดินเมื่อได้รับเงินเรียบร้อยแล้วได้น าเงินไปใช้เพ่ือการช าระหนี้เป็นอันดับแรก  โดยได้อาศัยอยู่
ในพ้ืนที่เดิมเนื่องจากมีที่ดินคงเหลือ และคาดการณ์ว่าเงินคงเหลือจะหมดลงภายในระยะเวลา 1 -3 ปี           
ด้านการใช้จ่ายเงินเพื่อการอุปโภคบริโภคมักน าไปซื้อรถยนต์ ในส่วนของการใช้จ่ายเพ่ือยามฉุกเฉินมักเก็บไว้
รักษาพยาบาล แต่ไม่มีการใช้จ่ายเพ่ือการลงทุนและเก็งก าไร โดยผู้จ าหน่ายที่ดินให้ความส าคัญกับการน า
เงินไปใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคมากที่สุด  ส าหรับการเก็บออมส่วนมากฝากไว้ที่ธนาคารพาณิชย์                   
3) ปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาที่ดินของของประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีจ านวน 
11 ปัจจัย คือ ความหวงแหนทรัพยากรที่ดิน นายหน้าขายที่ดินพ้ืนที่  นโยบายของภาครัฐในระดับท้องถิ่น 
ค่านิยมทางสังคมของภาคีในพ้ืนที่ การสร้างองค์ความรู้ รายได้ของประชาชน สถาบันการศึกษา 
ผู้ประกอบการ ราคาที่ดิน  หนี้สิน และความสามารถในการจัดการที่ดิน และ 4) แนวทางเพ่ือลดการสูญเสีย
ที่ดิน ควรด าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ สร้างความพอประมาณ สร้างความมีเหตุผล 
สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างความรู้ และสร้างคุณธรรม 
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Abstract 

   The research had been purposed to explore possible causes of land loss, to study 
possible effects resulting after the land loss, to explore factors affecting land preservation 
and to explore possible measurements according to the Philosophy of Sufficiency 
Economics in order to diminish people’ land loss in Pakchong District, Nakhon Ratchasima 
Province. In terms of data collection, both primary and secondary data were gathered. 
The primary data was saved up from the survey field practices, conferences and 
questionnaires while the secondary was obtained from the relevant documents obtained 
from concerning organizations. For data analysis, quantity data was obtained from the 
frequency, percentage, average, standard deviation together with the quality analysis. 

The results showed that 1) the need to settle debt was the main cause for 
landlords/landladies to sell their land either by simply using word of mouth method or by 
using real estate brokers. They sold either the whole plot or split of the area to buyers. 
Mostly, parents would be ones to make decision whether to sell lands and all of the 
processes lasted only within the period of 1 month. Inheritors would be beneficiaries. Last 
selling activities occurred 1 or 2 years ago in Pakchong District. Buyers originally lived in 
Bangkok and bought the land for residential purpose. The single payment was made in 
cash. 2) When the payment was completed, the sellers had first used the amount of money to 
settle their debts and they still lived in the same allotted area near the sold one. In terms 
of daily expense, they admitted that the remaining amount would be gone within couple 
of years (1-3 years) since they had planned to use some of the amount to by a car and 
they also allotted some to use in case of emergency, no amount had been allocated for 
investment. Sellers had put greatest importance upon their living. They also had saving 
account with commercial banks. 3) There were altogether 11 factors affecting the land 
preservation of people in  Pakchong District, Nakhon Ratchasima Province including the 
land resources awareness, real estate brokers, local policies, social values within the area, 
body of knowledge establishment, people income, educational institutes, businessmen, 
land prices, debts and capability in land management and 4) In terms of measurements to 
diminish land loss, Philosophy of Sufficiency Economics should be implemented to 
balance demands, to build logical decision, to strengthen people knowledge and morality. 

 


