






ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 





168,854 ตารางกิโลเมตร 

22,240,574 

 นครราชสีมา 

 อบุลราชธานี 

 ขอนแก่น 

 บรีุรัมย์ 

 อดุรธานี 

 ศรีสะเกษ 

 สริุนทร์ 

 ร้อยเอ็ด 

 สกลนคร 

 ชยัภมูิ 

 กาฬสนิธุ์ 

 มหาสารคาม 

 นครพนม 

 เลย 

 ยโสธร 

 หนองคาย 

 หนองบวัลําภ ู

 บงึกาฬ 

 อํานาจเจริญ 

 มกุดาหาร 
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องค์ความรู้ 

 ประชากร 

 พืน้ท่ี 

 พฤตกิรรมทางการเมือง 

 ท่ีเป็น 

 ควรเป็น 

 อยากให้เป็น 

 กายภาพ 

 สงัคม 

 จินตนาการ 



กรณีศกึษา (อีสาน) 

 ประวตัศิาสตร์อีสานโบราณ 

 การปฏิรูปการปกครอง การรวมชาต ิการรวบอํานาจสูส่ว่นกลาง 

 ทศันคตแิละการรับรู้ของรัฐไทย 

 การสร้างความหมาย คํา “อีสาน” 

 การตอ่รอง/ตอ่ต้านตอ่รัฐไทย 

พรมแดนแหง่ความ (ไม)่ รู้ 



การเมืองในชีวิตประจําวนั  คนเมือง/คนชนบท 

ความสมัพนัธ์เชิงอํานาจ  สงัคมไทย/มรดกตกค้าง 

สงัคมการเมืองอีสาน  การเปล่ียนผา่นจากอดีต 

นยัตอ่การเปลี่ยนแปลง  คนอีสานตอ่สงัคมไทย 



ท้องถ่ินศกึษา 

 

 

 

• การเมืองการปกครองอีสาน 

• การปกครองสว่นภมิูภาค 

• การปกครองสว่นท้องถ่ิน 

• การเมืองการปกครองบรีุรัมย์ 

• รากฐานประชาธิปไตย 

• ประชากร 

• พืน้ที่ 

• พฤติกรรมทางการเมือง 



ภาคอีสาน 

 

• นิยาม 

• ภมิูศาสตร์ 

• การแบง่เขตการปกครอง 

• วฒันธรรม 

• ฯลฯ 





 

 

ท้องถ่ินศกึษา 

บท 7 
 

• แผนพฒันาฯ 

• ผลกระทบจากแผนพฒันาฯ 

• นโยบายรัฐกบัการแก้ไขปัญหาชนบท 

• แนวทางยทุธศาสตร์และยทุธวิธี 

• ทฤษฎี (เจริญ/พฒันา) 

ท่ีเป็นอยู/่/ควรจะเป็น//อยากให้เป็น 
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วิทยานิพนธ์(อ.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548 วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษากระบวนการกำหนดนโยบายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐบาล ไทยระหว่าง พ.ศ. 2494-2519 ผลการศึกษาพบว่า นโยบายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ รัฐบาลไทยระหว่าง พ.ศ. 2494-2519 ก่อตัวและดำเนินการจากบริบทในสังคมได้แก่ การเมือง การปกครอง การต่างประเทศ เศรษฐกิจและทุพภิกขภัย สถาบันที่มีบทบาทในการกำหนดและสะท้อน ผลการดำเนินนโยบายการพัฒนาของรัฐบาลคือสถาบันรัฐสภา โดยเฉพาะบทบาทสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระยะต่างๆ 3 ระยะ ได้แก่ ระยะ พ.ศ. 2495-2501 ได้นำ เสนอปัญหา สะท้อนผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลด้านการศึกษา ปัญหาทุพภิกขภัย ที่เกิดจากลักษณะของที่ตั้งและภูมิศาสตร์ของภาค ส่งผลให้การเพาะปลูกข้าวและพืชไร่ไม่ได้ผล, ระยะ พ.ศ. 2512 และพ.ศ. 2514 ได้เสนอปัญหา สะท้อนผลการดำเนิน และข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล ด้านความมั่นคงทางการเมืองระหว่างประเทศในภูมิภาคอินโดจีน ปัญหาทุพภิกขภัย ปัญหาจาก โครงการพัฒนาของรัฐบาล และระยะ พ.ศ. 2518-2519 ปัญหาสำคัญที่เสนอคือการแก้ปัญหาภัย คอมมิวนิสต์ของรัฐบาลที่ส่งทหาร เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย แต่ทหาร และเจ้าหน้าที่รัฐ กลับทำให้ประชาชนเดือดร้อน ปัญหาสำคัญที่เสนอรองลงมา คือ ปัญหาจากการดำเนินโครงการ พัฒนาชลประทาน ซึ่งยังคงสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน องค์กรของรัฐที่มีบทบาทในการ กำหนดและดำเนินนโยบายการพัฒนามี 2 ระยะ คือ ระยะก่อนการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. 2494-2503 คือกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตร และกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับองค์กร STEM และ JUSMAG กำหนดนโยบายโดยมีนัยยะทางการเมืองภายในอันสัมพันธ์กับ ปัญหาความมั่นคงทางการเมืองระหว่างประเทศในภูมิภาคอินโดจีนเป็นสำคัญ โครงการพัฒนา ส่วนใหญ่มุ่งเตรียมการต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์ในเวียดนามเหนือและลาว มิได้มุ่งพัฒนาเพื่อแก้ไข สภาพเศรษฐกิจอันมาจากสภาพที่ตั้งและภูมิศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระยะการวาง แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2504-2519 องค์กรของรัฐที่สำคัญ คือสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจแห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง มหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเศรษฐการ กระทรวงพัฒนาการ แห่งชาติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ องค์กรเหล่านี้ปรับเปลี่ยนการกำหนดนโยบายการพัฒนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเน้นด้านเศรษฐกิจเป็นสำคัญ พร้อมกับการพัฒนาเพื่อต่อต้านภัย คอมมิวนิสต์ในภูมิภาคอินโดจีน อันเป็นผลจากความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบายไทยกับสหรัฐอเมริกา การดำเนินนโยบายดังกล่าวส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแบบยังชีพไปสู่เศรษฐกิจการค้าทุนนิยม ขณะเดียวกันโครงการพัฒนาชลประทานเพื่อแก้ปัญหาทุพภิกขภัยยังไม่ประสบผล การดำเนินนโยบายดังกล่าวส่งผลให้สัมพันธภาพของประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะชาวนาชาวไร่ต้องพึ่งพาพ่อค้ามากขึ้น โดยการกู้ยืมเงินและอพยพแรงงานในต่างถิ่น �นโยบายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐบาลไทยระหว่าง.... Available from: https://www.researchgate.net/publication/27807377_nyobaykarphathnaphakhtawanxxkcheiynghenuxkhxngrathbalthiyrahwang_phs2494-2519 [accessed Apr 20 2018].



นโยบายของรัฐบาลตอ่ภาคอีสาน 

 สมยัธนบรีุถึงสมยัต้นรัตนโกสนิทร์ 

 การปฏิรูปการปกครองสมยั

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยูห่วัถึงสมยัพระบาทสมเดจ็

พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั 

-ทางการปกครอง 
-ทางเศรษฐกิจ 



ประเดน็วิพากษ์ 
 วฒันธรรมทางการเมือง 

 วฒันธรรมทางการเมืองแบบ

ประชาธิปไตย 

 วฒันธรรมแบบพลเมือง 

 ประชาธิปไตย 

 ความเป็นพลเมือง 



เอือ้ตอ่การพฒันา

ไปสูป่ระชาธิปไตย 

 การมีสํานกึแห่งการมีสว่นร่วมทางการเมือง 

 การสร้างสํานกึแห่งการรักษากฎหมายและ

เคารพกฎกตกิาของสงัคมอยา่งเคร่งครัด  

 การมีจิตสาธารณะ 

 การยดึหลกัสนัตวิิธีและการประนีประนอม 

 การรู้จกัใช้สทิธิของตนเองและรู้จกัเคารพ

สทิธิเสรีภาพของผู้ อ่ืน 

 การมองโลกในแงดี่ 



ท่ีไมเ่อือ้หรือ เป็นอปุสรรคตอ่การพฒันาประชาธิปไตย 

 การไมส่นใจมีสว่นร่วมทางการเมือง 

 ขาดสํานกึแห่งการรักษากฎหมายและการเคารพกฎกตกิาของ

สงัคม 

 แนวความคดิในเร่ืองการมีจิตสาธารณะยงัมีความคบัแคบ 

 หลกัสนัตวิิธีและการประนีประนอมยงัไมถ่กูนําไปปฏิบตัอิยา่ง

แท้จริง 

 ความเข้าใจเร่ืองการรู้จกัใช้สทิธิของตนเองและการเคารพสทิธิ

ของผู้ อ่ืนยงัมีน้อย 



แนวทางการพฒันา

วฒันธรรม 

ทางการเมือง 

 การมีสํานกึแห่งการมีสว่นร่วมทางการเมือง 



แนวทางการพฒันา

วฒันธรรม 

ทางการเมือง 

 การสร้างสํานกึแห่งการรักษากฎหมายและ

เคารพกฎกตกิาของสงัคมอยา่งเคร่งครัด  



แนวทางการพฒันา

วฒันธรรม 

ทางการเมือง 

 การมีจิตสาธารณะ 



แนวทางการพฒันา

วฒันธรรม 

ทางการเมือง 

 การยดึหลกัสนัตวิิธีและการประนีประนอม 



แนวทางการพฒันา

วฒันธรรม 

ทางการเมือง 

 การรู้จกัใช้สทิธิของตนเองและรู้จกัเคารพ

สทิธิเสรีภาพของผู้ อ่ืน 



แนวทางการพฒันา

วฒันธรรม 

ทางการเมือง 

 การมองโลกในแงดี่ 



http://www.openbase.in.th/files/tbpj062.pd  



อา่นเลน่ 

 ทฤษฎีสองนคราประชาธิปไตย 

 หนงัสือ “สองนคราประชาธิปไตย” 

 สามนคราประชาธิปไตย 



*





การเมืองอีสาน 

• ความสมัพนัธ์เชิงอํานาจ 

  สงัคมไทย/มรดกตกค้าง 

• การเมืองในชีวิตประจําวนั 

  คนชนบท 

• สงัคมการเมืองอีสาน 

 การเปล่ียนผา่น 

• นยัตอ่การเปล่ียนแปลง 

 คนอีสานตอ่ไทย 



สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

(สศช.)  

 เป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปวา่ "สภาพฒัน์" หรือ "สภาพฒันาฯ"  

 ได้ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2493  

 โดยในระยะแรกใช้ช่ือวา่ "สภาเศรษฐกิจแห่งชาต"ิ  

 มีหน้าท่ีเสนอความเห็นและคําแนะนําตลอดจนข้อชีแ้จง 

 ตอ่รัฐบาลในเร่ืองเก่ียวกบัเศรษฐกิจของประเทศ 



สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

(สศช.)  

 ต่อมาคณะผูเ้ช่ียวชาญจากธนาคารโลกไดเ้สนอแนะใหมี้การปรับเปล่ียนและ
เพ่ิมบทบาทหนา้ท่ีของ "สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ" ใหมี้มากข้ึน  

 ใหจ้ดัตั้งเป็นหน่วยงานกลางเพ่ือทาํหนา้ท่ีวางแผนพฒันาประเทศข้ึนมาเป็น
การเฉพาะ  

 ปี 2502จึงไดมี้การปรับโครงสร้างการทาํงานและเปล่ียนช่ือของหน่วยงาน
แห่งน้ีใหม่เป็น "สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจแห่งชาติ"  

 ปี 2515 มีการนาํกระบวนการวางแผนพฒันาสงัคมเขา้มาใชค้วบคู่กบัการ
วางแผนพฒันาเศรษฐกิจอยา่งจริงจงั  

 ไดมี้การเปล่ียนช่ือของหน่วยงานใหม่อีกคร้ังหน่ึงเป็น "สาํนกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ"  

 เป็นช่ือท่ีใชอ้ยา่งเป็นทางการจวบจนปัจจุบนัน้ีโดยสาํนกังานฯ อยูภ่ายใต้
สงักดัสาํนกันายกรัฐมนตรีตลอดมา 

 



Presenter
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วิทยานิพนธ์(อ.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548 วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษากระบวนการกำหนดนโยบายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐบาล ไทยระหว่าง พ.ศ. 2494-2519 ผลการศึกษาพบว่า นโยบายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ รัฐบาลไทยระหว่าง พ.ศ. 2494-2519 ก่อตัวและดำเนินการจากบริบทในสังคมได้แก่ การเมือง การปกครอง การต่างประเทศ เศรษฐกิจและทุพภิกขภัย สถาบันที่มีบทบาทในการกำหนดและสะท้อน ผลการดำเนินนโยบายการพัฒนาของรัฐบาลคือสถาบันรัฐสภา โดยเฉพาะบทบาทสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระยะต่างๆ 3 ระยะ ได้แก่ ระยะ พ.ศ. 2495-2501 ได้นำ เสนอปัญหา สะท้อนผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลด้านการศึกษา ปัญหาทุพภิกขภัย ที่เกิดจากลักษณะของที่ตั้งและภูมิศาสตร์ของภาค ส่งผลให้การเพาะปลูกข้าวและพืชไร่ไม่ได้ผล, ระยะ พ.ศ. 2512 และพ.ศ. 2514 ได้เสนอปัญหา สะท้อนผลการดำเนิน และข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล ด้านความมั่นคงทางการเมืองระหว่างประเทศในภูมิภาคอินโดจีน ปัญหาทุพภิกขภัย ปัญหาจาก โครงการพัฒนาของรัฐบาล และระยะ พ.ศ. 2518-2519 ปัญหาสำคัญที่เสนอคือการแก้ปัญหาภัย คอมมิวนิสต์ของรัฐบาลที่ส่งทหาร เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย แต่ทหาร และเจ้าหน้าที่รัฐ กลับทำให้ประชาชนเดือดร้อน ปัญหาสำคัญที่เสนอรองลงมา คือ ปัญหาจากการดำเนินโครงการ พัฒนาชลประทาน ซึ่งยังคงสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน องค์กรของรัฐที่มีบทบาทในการ กำหนดและดำเนินนโยบายการพัฒนามี 2 ระยะ คือ ระยะก่อนการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. 2494-2503 คือกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตร และกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับองค์กร STEM และ JUSMAG กำหนดนโยบายโดยมีนัยยะทางการเมืองภายในอันสัมพันธ์กับ ปัญหาความมั่นคงทางการเมืองระหว่างประเทศในภูมิภาคอินโดจีนเป็นสำคัญ โครงการพัฒนา ส่วนใหญ่มุ่งเตรียมการต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์ในเวียดนามเหนือและลาว มิได้มุ่งพัฒนาเพื่อแก้ไข สภาพเศรษฐกิจอันมาจากสภาพที่ตั้งและภูมิศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระยะการวาง แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2504-2519 องค์กรของรัฐที่สำคัญ คือสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจแห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง มหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเศรษฐการ กระทรวงพัฒนาการ แห่งชาติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ องค์กรเหล่านี้ปรับเปลี่ยนการกำหนดนโยบายการพัฒนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเน้นด้านเศรษฐกิจเป็นสำคัญ พร้อมกับการพัฒนาเพื่อต่อต้านภัย คอมมิวนิสต์ในภูมิภาคอินโดจีน อันเป็นผลจากความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบายไทยกับสหรัฐอเมริกา การดำเนินนโยบายดังกล่าวส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแบบยังชีพไปสู่เศรษฐกิจการค้าทุนนิยม ขณะเดียวกันโครงการพัฒนาชลประทานเพื่อแก้ปัญหาทุพภิกขภัยยังไม่ประสบผล การดำเนินนโยบายดังกล่าวส่งผลให้สัมพันธภาพของประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะชาวนาชาวไร่ต้องพึ่งพาพ่อค้ามากขึ้น โดยการกู้ยืมเงินและอพยพแรงงานในต่างถิ่น �นโยบายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐบาลไทยระหว่าง.... Available from: https://www.researchgate.net/publication/27807377_nyobaykarphathnaphakhtawanxxkcheiynghenuxkhxngrathbalthiyrahwang_phs2494-2519 [accessed Apr 20 2018].
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กรอบวิสัยทศัน์

แผนพฒันาฯ 

ฉบับที่ 12  

ให้ความสําคญักบัการกําหนด

ทิศทางการพฒันาท่ีมุง่สู ่

การเปล่ียนผา่นประเทศไทยจาก

ประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่

ประเทศท่ีมีรายได้สงู  

มีความมัน่คง และยัง่ยืน  

สงัคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุ 

 



เป้าหมาย 
แผนพฒันาฯ
ฉบบัที ่ 12  

1. การหลดุพ้นจากกบัดกัประเทศรายได้

ปานกลางสูร่ายได้สงู  
2. การพฒันาศกัยภาพคนให้สนบัสนนุการ

เจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง 

สงัคมสงูวยัอยา่งมีคณุภาพ  
3. การลดความเหล่ือมลํา้ในสงัคม  
4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

และสงัคมท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม  
5. การบริหารราชการแผน่ดินท่ีมี

ประสทิธิภาพ  
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