
พื้นที่ตองการอะไร ?
ความตองการและขอเสนอเชิงนโยบายจาก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุม 1 
• เลย 
• หนองคาย
• บึงกาฬ
• หนองบัวลําภู
• อุดรธานี

กลุม 2
• นครพนม
• มุกดาหาร
• สกลนคร

• กาฬสินธุ
• ขอนแกน
• มหาสารคาม
• รอยเอ็ด

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

แบงการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกเปน 5 กลุมจังหวัด

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

กลุม 1 
• นครราชสีมา
• ชัยภูมิ
• บุรีรัมย
• สุรินทร

กลุม 2 
• ยโสธร
• ศรีสะเกษ
• อํานาจเจริญ
• อุบลราชธานี

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

ประเด็นพัฒนาสําคัญและเรงดวน
โดยรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 มิติ

มิติเศรษฐกิจ 

มิติสิ่งแวดลอม
1) การจัดการขยะและของเสีย 
2) ปญหาดานภัยแลงและคุณภาพของแหลงนํ้าในพื้นที่
3) พื้นที่ปากับที่ทํากินผูยากไร

1) ปญหาความเหลื่อมลํ้า
2) ปญหาการขยายตัวของเศรษฐกิจของกลุมจังหวัดและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระดับตํ่า
3) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและอุตสาหกรรมเกษตร
4) การใชพลังงานทดแทน และการคาชายแดนอาจเปนโอกาสทางเศรษฐกิจที่สําคัญของภาค

1) ปญหาความยากจน  เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต  
2) ปญหาการพัฒนาคนของภาคอยูในระดับตํ่า
3) ความรุนแรงและความยุติธรรม  
4) การขจัดความอดอยากและสรางความมั่นคงทางอาหาร
5) ปญหาการเขาถึงบริการสาธารณสุข

มิติสังคม

1) ปญหาการเขาถึงบริการสาธารณสุข [SDG 3]
2) ปญหาความยากจน [SDG1]
3) ปญหาภัยแลงและคุณภาพของแหลงนํ้าในพื้นที่ [SDG6, SDG13]
4) เทคโนโลยเีปลีย่นแปลงวถีิชวีติความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    และการขยายตวัของเทคโนโลยทีีเ่กีย่วของกบัการสือ่สาร [SDG9]
5) ปญหาความเหลื่อมลํ้า [SDG10]

ความตองการของพื้นที่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (2)

1) ปญหาความยากจน และปญหาความเหล่ือมลํา้ [SDG1, SDG10] 
2) การจัดการทรัพยากรน้ําท้ังดานภัยแลง และดานอทุกภัย 
[SDG6, SDG11, SDG13]

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

1) ปญหาความเหลื่อมลํ้า [SDG 10]
2) โอกาสทางเศรษฐกิจจากการคาชายแดน [SDG8]
3) ปญหาการขยายตัวของเศรษฐกิจในระดับตํ่า [SDG8]
4) การจัดการขยะและของเสีย [SDG11, SDG12]
5) ปญหาความยากจน [SDG1]

ความตองการเฉพาะกลุมจังหวัด
1) การพัฒนาเทคโนโลยีและสมรรถนะของทรัพยากรมนุษยใหสอดคลอง
    กับการพัฒนาและปจจัยสภาพแวดลอมทางการแขงขันที่เปลี่ยนแปลง
    ไปอยางรวดเร็ว [SDG9, SDG4]
2) การกระจายอํานาจและการพัฒนาอยางมีสวนรวมของคนในพืน้ที ่[SDG16]

1) การคาระหวางประเทศและการคาชายแดนเปนโอกาสที่สําคัญ
    ของการขยายตัวดานเศรษฐกิจของกลุมจังหวัด  [SDG8]
2) ปญหาความยากจน [SDG1]
3) ปญหาความเหลื่อมลํ้าการขยายตัวของเศรษฐกิจในระดับตํ่า 
    [SDG10, SDG8]  
4) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและอุตสาหกรรมเกษตร
    [SDG2, SDG9]

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (1)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (2)

1) การแกปญหาความยากจนและความเหลื่อมลํ้า
2) การเขาถึงเทคโนโลยีการเกษตร [SDG1, SDG9, SDG10]

ความตองการเฉพาะกลุมจังหวัด
การยกระดับมูลคาเชิงเศรษฐกิจจากการทองเที่ยว 
[SDG8, SDG12]

ความตองการเฉพาะกลุมจังหวัด
1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและทรัพยากรดานการทองเที่ยว
    ในรูปแบบตาง ๆ [SDG8, SDG9]
2) การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยทางการเกษตรและ
    การเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร [SDG2]

ความตองการเฉพาะกลุมจงัหวัด
การเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอมทาํใหเกดิการเปลีย่นแปลงดานสภาพ
ภมูอิากาศทีมี่ผลกระทบตอการดาํเนนิชวิีต และกิจกรรมการผลิตทาง
การเกษตร [SDG2,SDG13]

ความตองการเฉพาะกลุมจังหวัด
1) ผลกระทบจากการแพรระบาดของโควิด-19 [SDG3]
2) การเปลี่ยนแปลงนิเวศอันมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
    สิ่งแวดลอมในระดับมหภาค [SDG13, SDG15]

Download 
รายงานฉบับสมบูรณ

คณะนักวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี (มหาวิทยาลัยนครพนม) 
ผศ.ดร.กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
อาจารย ทม เกตุวงศา (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
และคณะ

www.sdgmove.com
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน (2)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนลาง (2)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนลาง (1)

หนองบัวลําภู

ศรีสะเกษ

หนองคาย

บึงกาฬ

มหาสารคามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน (1)

โครงการจดัทําแผนบรูณาการดานวทิยาศาสตร   วจัิย และนวตักรรมเพือ่การพฒันาเชิงพืน้ทีอ่ยางยัง่ยนื (Area Need) แบงพืน้ทีก่ารศกึษา
ออกเปน 6 ภูมิภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต ภาคใตชายแดน และยังแบงพื้นที่ของภาค
ตาง ๆ  ออกเปนกลุมพื้นที่ยอยสําหรับการศึกษาทั้งสิ้น 18 กลุมยอย โดยยึดการแบงกลุมตามที่ตั้งของจังหวัดในเขตติดตอกันหรือตอเนื่อง
กันเปนหลัก  จากนั้นพิจารณาความสอดคลองหรือเกื้อหนุนกันของประเด็นยุทธศาสตรหรือทิศทางการพัฒนา รวมไปถึงการแกไขประเด็น
สําคัญเรงดวนที่จําเปนตองอาศัยความรวมมือรวมกันระหวางจังหวัด

5  ขอเสนอแนะ
 เชิงนโยบาย

จากความตองการพัฒนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขางตน คณะทํางานของโครงการที่รับผิดชอบศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดใหขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อนําไปสูการริเริ่มดําเนินการไวหลายประการ

1) การมีแบบจําลองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของภาค 

3) การสรางฐานขอมูลการคาชายแดนและการคาระหวางประเทศ  
เพื่อเอื้ออํานวยตอการดําเนินธุรกิจ และพัฒนาสินคา

5) สรางและยกระดับมูลคาสินคาเกษตร   ดวยเครือขายเกษตรกรช้ันแนวหนา และ Young Smart Farmer

2) การมีตัวแบบการสรางมูลคาเชิงเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม 

4) การมีฐานขอมูลการจัดการทรัพยากรนํ้าไหล ที่เปนปจจุบัน  และเช่ือมโยงขอมลูขนาดใหญ (big data)

 และการพฒันาทรัพยากรบคุคลและโครงสรางพืน้ฐานเพือ่การทองเทีย่ว

โดยเชือ่มโยงปจจัยทีเ่ก่ียวของในระดบัมหภาค 

ดวยการทองเทีย่วในพืน้ทีข่องภาค

และสถานการณตัวแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการจัดการศึกษา 


