
ประเด็นพัฒนาสําคัญ
และเรงดวนโดยรวมของภาคเหนือ 3 มิติ

มิติเศรษฐกิจ 

มิติสิ่งแวดลอม
1) ฝุนละอองที่มีขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน 
2) ไฟปา 
3) ภัยพิบัติ 
4) การจัดการขยะ 
5) ภัยแลง

1) การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ซึ่งเกี่ยวของกับ
    ธรรมาภิบาลและการกระจายอํานาจ
2) ระบบการศึกษาที่ไมเทาเทียม ไมตอบสนองทองถิ่น 
    และไมเทาทันความเปลี่ยนแปลง

1) สิทธิการเขาถึงทรัพยากร 
2) ระบบเกษตร 
3) การถือครองที่ดิน 
4) การพัฒนาเศรษฐกิจใหสอดคลองกับภูมินิเวศ

คือ การจัดสรรทรัพยากรและเศรษฐกิจชุมชน

มิติสังคม

ภาคเหนือตอนบน (1) 
• เชียงใหม 
• แมฮองสอน 
• ลําปาง 
• ลําพูน

ภาคเหนือตอนบน (2) 
• เชียงราย 
• นาน 
• พะเยา 
• แพร

ภาคเหนือตอนลาง (1) 
• ตาก 
• พิษณุโลก 
• เพชรบูรณ 
• สุโขทัย 
• อุตรดิตถ

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง

แบงการศึกษาภาคเหนือออกเปน 2 กลุมจังหวัด และ 4 กลุมพื้นที่ 

ภาคเหนือตอนลาง (2) 
• กําแพงเพชร 
• นครสวรรค 
• พิจิตร 
• อุทัยธานี

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน

ทุกกลุมจังหวัดของภาคเหนือตอนบนและตอนลางพบปญหาเหมือนกัน 
คือ มิติเศรษฐกิจ การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนบนฐานนิเวศวัฒนธรรม
และทรัพยากรธรรมชาติ [SDG8, SDG11]

ประเด็นพัฒนาสําคัญ
และเรงดวนของแตละกลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน
มิติสังคม ภาคเหนือตอนบน (1) และ (2) 
คือ ปญหาระบบการศึกษาไมเทาเทียมและไมตอบสนองทองถิ่น [SDG4] 
มิติสิ่งแวดลอม ภาคเหนือตอนบน (1) และ (2) 
คือ ปญหาการขาดระบบการจัดการรวมในการพัฒนาพื้นที่ปาและไฟปา 
[SDG 11, SDG15]

มิติสังคม 
ภาคเหนือตอนลาง (1) คือ ประเด็นที่ชุมชนทองถิ่น 
ไมสามารถจัดการกับปญหาและพัฒนาตนเองได [SDG16]
ภาคเหนือตอนลาง (2) ขาดระบบหุนสวนในการจัดการศึกษา
เรียนรูใหเทาเทียมและตอบสนองทองถิ่น [SDG4]

มิติสิ่งแวดลอม 
ภาคเหนือตอนลาง (1) คือ ประเด็นภัยพิบัติมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ [SDG16, SDG13]
ภาคเหนือตอนลาง (2) ขาดระบบการจัดการรวมในการพัฒนา
พื้นที่ปาและแกปญหาไฟปา ซึ่งยึดโยงกับปญหาภัยแลง 
และภัยพิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
[SDG11, SDG13, SDG15]

ภาคเหนือตอนลาง

5  ขอเสนอแนะ
 เชิงนโยบาย

เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิดไปสูการพัฒนาอยางเปนองครวม
และสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการ และพัฒนาตนเอง 

1) การกระจายอํานาจสูทองถิ่นอยางแทจริง  

3) การปรับโครงสรางการดําเนินงาน  โดยการสรางกลไกในชุมชน
    ทองถิ่น ใหมีบทบาทหลักในการพัฒนาที่มีภาครัฐเปนผูสนับสนุน

5) การสรางกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร สังคม 
    วัฒนธรรม และวิถีของชุมชน   เพื่อกระตุนจิตสํานึกของชุมชน
    สูการจดัการ และพึง่พาตนเองดานเศรษฐกิจ ทรพัยากร และอ่ืน ๆ

2) ปรับเปลี่ยนกฎหมายหรือระเบียบ 

4) พัฒนาคนโดยเฉพาะคนรุนใหม  ใหมีขดีความสามารถในการสราง
    การมีสวนรวม ตลอดจนการพัฒนาแผนงาน และโครงการเพื่อ
    การขับเคล่ือนเศรษฐกิจพัฒนาสังคม และการจัดการทรัพยากร
    และสิ่งแวดลอม

เปดโอกาสใหชุมชนออกแบบเศรษฐกิจ  
และมกีารจดัการศกึษาเรียนรู ทรพัยากร 
และปญหาหรือพฒันาชมุชนในแตละพืน้ท่ี
ไดอยางสอดคลองตามบริบท

ใหเอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอมอยางบูรณาการและเปดโอกาส
ใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมเพื่อการพัฒนา
มิติตาง ๆ ของชุมชน

ความตองการของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน (1) และ (2) 
มีความตองการสอดคลองกันทุกมิติ 

มิติสังคม มีความตองพัฒนาระบบการศึกษาใหเกิดความเทาเทียม            
และตอบสนองตอทองถิ่น 

มติสิงัคม มคีวามตองการใหมรีะบบการจัดการรวมในการพฒันาพืน้ท่ีปา
และไฟปา 

มิตส่ิิงแวดลอม ตองการใหมีการบูรณาการการบรหิารจดัการทรพัยากร
ดิน นํ้า ปารวมกัน เพื่อลดความขัดแยงในการใชประโยชน จากทรัพยากร
และเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการพึ่งพาตนเอง  ทําใหสามารถ
ปรับตัวตอปญหาสิ่งแวดลอมและภัยพิบัติตาง ๆ ได

ความตองการของพื้นที่ 
ภาพรวมภาคเหนือ

มิติสิ่งแวดลอม   สนับสนุนความรูแบบมีสวนรวมระหวางรัฐ 
และชุมชนใหเขาใจถึงปญหา เพือ่การรับมือกับปญหาและพฒันา
การปรับตัวตอส่ิงแวดลอมฝุน PM ไฟปา และส่ิงแวดลอมซึ่ง
ครอบคลุมเรื่องภัยพิบัติ ขยะ และภัยแลงที่เกิดขึ้นในชุมชน

มิติเศรษฐกิจ    ปรับเปลี่ยนกฎหมายหรือระเบียบ ใหเอื้อตาม
ความเหมาะสมตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
อยางบูรณาการในพื้นที่ เปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวม 

มิติสังคม การกระจายอํานาจสูทองถิ่น ใหชุมชนมีโอกาส
ในการออกแบบเศรษฐกิจและการจัดการศึกษาการเรียนรูตาม
บริบทชุมชน

รายกลุมจังหวัด
พื้นที่ตองการอะไร ?
ความตองการและขอเสนอเชิงนโยบายจาก ภาคเหนือ
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ภาคเหนือตอนลาง (1)

ภาคเหนือตอนลาง (2)

ภาคเหนือตอนบน (2)

ภาคเหนือตอนบน (1)

อุทัยธานี

Download 
รายงานฉบับสมบูรณ

คณะนักวิจัยภาคเหนือ
ดร.สมคิด แกวทิพย (มหาวิทยาลัยแมโจ) 
รศ.ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล (มหาวิทยาลัยแมโจ) 
ดร.โอฬาร อองฬะ (มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ) 
และคณะ

www.sdgmove.com

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


