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Mega trends  Mega trends  ((แนวโนมโลกแนวโนมโลก))
Mega Trends (เมกะเทรนด) คือ

“ กระแสการเปล่ียนแปลงทั่วโลกที่จะมีผลตอ 
เศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม วัฒนธรรม และชีวิต
ความเปนอยูของคนอยางหลีกเล่ียงไมได” 

 (รองศาสตราจารย ดร. เสาวณีย ไทยรุงโรจน)

Mega Trends เปนแนวโนมของกระแสหลัก ๆ ในสังคมโลก ทีส่ามารถสงผลกระทบทําให เกิดการเปลี่ยนแปลงระยะยาวในดานตาง ๆ เชน ธรุกิจ
ในอนาคต วัฒนธรรมและชีวิตความเปนอยูของผูคนใน สังคมสิ่งใหมๆ ในอนาคตที่กําลังจะเกดิขึ้นตอจากไปนี ้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆเกดิขึ้น 
จะสามารถกําหนดทศิทางอนาคตของโลกได 3



ผลกระทบของ Mega trends

• เมกะเทรนด  เปนระบบกลไกลที่เกิดขึ้นแลวสงผล
กระทบตอความเปนอยู การดําเนินธุรกิจ สังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการดํารงชีวิตของผูคนใน
โลกใบนี้  ทําใหการใชชี วิตของมนุษย  มีความ
สะดวกสบายมากขึ้น ดีมากขึ้น การเปลี่ยนแปลง
ตางเกิดขึ้นอยางรวดเร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
มีคุณภาพมากขึ้น สามารถตอบสนองความตองการ
และสรางความพึงพอใจ ใหกับผูบริโภคไดดีมากกวา
ที่เปนอยูในปจจุบัน การบริการใหผูบริโภคจะมี
ความเปนอัตลักษณ การแขงขันทางธุรกิจจะมีความ
รุนแรงสูงขึ้น นวัตกรรม ส่ิง ประดิษฐใหมๆจะเขามา
แทนที่แรงงานยุคดั้ ง เดิม ความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะเขาไปแทนที่ความ
เชื่อแบบเดมิๆ ระบบดิจิตอลจะทําใหธุรกิจบางอยาง
ลมสลาย Picture source; https://ww2.frost.com/consulting/consulting-

toolbox/mega-trends-ideation/ 4



เราจะไดประโยชนอะไร จาก เมกะเทรนด

• ชวีิตเราจะมีความสะดวกสบายมากย่ิงขึน้ 

• สามารถไปไหนมาไหนไดงายมากยิ่งขึน้

• สั่งซื้อของโดยไมตองเดินทาง จายคาบริการตางๆงายเพียงแคคลิก 

• สามารถสรางโอกาสจากความเจริญกาวหนา สามารถมองเห็นโอกาสในอนาคตที่กําลังเกิดข้ึนได 

• เมกะเทรนด คือโลกอนาคตที่เชื่อมโยงในปจจุบัน คือความทันสมัย นวัฒตกรรม ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี คือมีโอกาสเปนเศรษฐีแคชวงขามคืนก็เปนไปได

Source; https://www.uih.co.th/th/knowledge/three-mega
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Source http://www.clinictech.most.go.th/online/filemanager/fileclinic/F1/files/MegaTrendsThailand%204_0.pdf

สังคมเมอืง

อัจฉรยิะคือ green ใหม

แนวโนมทางสังคม

แนวโนมทางเทคโนโลยี

การคาปลีกยุคใหม

นวัตกรรมสูเปนศูนย

พลังงานแหงอนาคต

สุขภาวะ

อนาคตของ mobile

ธุรกิจรูปแบบใหมเศรษฐกิจ: นอกจาก Brick ผู
เปลี่ยนเกมสรายตอไป

อนาคตของการคมนาคม

แนวโนมโลกใหม แนวโนมโลกใหม ((Mega TrendsMega Trends))
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Urbanization (สังคมเมอืง)

      ปจจุบัน มีเมืองเกิดขึน้ถึง 476 เมือง โดยมีคนอาศัย มากกวา 1 ลานคน เพิ่มขึ้น 573% จากป 1950 โดยภายในป 2025 จะมี 
35 Mega cities ทั่วโลก โดยเปน 18 เมืองใน Asia และเปน 12 ในประเทศจีน ภายในป 2020 Mega cities ของโลก จะมี
มูลคา GDP รวม 29 ลานลานเหรียญสหรัฐ 

Sourcehttp://www.clinictech.most.go.th/online/filemanager/fileclinic/F1/files/MegaTrendsThailand%204_0.pdf
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Mega Cities 
คือ เมืองที่มีคนมากกวา 50 ลานคน

Sourcehttp://www.clinictech.most.go.th/online/filemanager/fileclinic/F1/files/MegaTrendsThailand%204_0.pdf
8



Social Trend (แนวโนมทางสังคม)

Sourcehttp://www.clinictech.most.go.th/online/filemanager/fileclinic/F1/files/MegaTrendsThailand%204_0.pdf
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Sourcehttp://www.clinictech.most.go.th/online/filemanager/fileclinic/F1/files/MegaTrendsThailand%204_0.pdf
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Sourcehttp://www.clinictech.most.go.th/online/filemanager/fileclinic/F1/files/MegaTrendsThailand%204_0.pdf
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Smart is the New Green

อนาคตจะใช “Smart” ทดแทน“Green” เชน Green City เปน Smart City 

      โดยภายในป 2025 กวา 26 เมืองทั่วโลกจะเปน SMART Cities อย่ํางแทจริง และกวา 50% จะอยูในยุโรป
และอเมรกิา เชนAmsterdam, Tokyo, Singapore และ Sydney เปนตน โดยสามารถสรางโอกาสธุรกิจ
มูลคากวา 1.5 ลานลานเหรยีญสหรัฐอเมริกา ภายในป 2020

Smart City เมืองอัจฉริยะ
Green City เมืองสีเขียว

ขอบคุณรูปจากอินเตอรเน็ต12



Smart City

Sourcehttp://www.clinictech.most.go.th/online/filemanager/fileclinic/F1/files/MegaTrendsThailand%204_0.pdf
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Technology Trend (แนวโนมเทคโนโลยี)

Sourcehttp://www.clinictech.most.go.th/online/filemanager/fileclinic/F1/files/MegaTrendsThailand%204_0.pdf14



Brick and Click Brick and Click ((การคาปลกียุคใหมการคาปลีกยุคใหม))

การคาปลีกยุคใหม ที่ไมตองอาศัยการกอสรางเปนรานคา (Brick) แตจะเปน
การคาปลีกออนไลนทั่วโลก (Click) ซึ่งจะสรางมูลคาถึง 6.9 ลาน ลานเหรียญ
สหรัฐ ภายในป 2025 นับเปน 23% ของอุตสาหกรรมการคาปลีก ทั้งหมดทั่วโลก

ขอบคุณรูปจากอินเตอรเน็ต
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Sourcehttp://www.clinictech.most.go.th/online/filemanager/fileclinic/F1/files/MegaTrendsThailand%204_0.pdf
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Technology Trends (แนวโนมทางเทคโนโลย)ี

• การวิเคราะหขอมูลดวย Big Data อันจะสรางขอมูลพื้นฐาน 
และขอมูลเชิง พฤติกรรม เพื่อชวยวิเคราะหพฤติกรรมในการ
ซื้อตางๆ เชน Alibaba การใชเทคโนโลยีเสมือนจรงิจะมีผลตอ
ประสบการณทีแ่ตกตางของผูอื่น

Virtual Reality (VR) เทคโนโลยีการสรางภาพเสมือนจริง

Augmented Reality (AR)การซอนภาพจําลองไปบนภาพจริง

อวสานคนขับรถ ยานยนตไรคนขับ (Connected Car)
ขอบคุณรูปจากอินเตอรเน็ต
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Sensorization of Thing เปนการใชเทคโนโลยีที่สามารถรับรูความรูสึกของคน โดยการเชื่อมโยงผาน ตา 

(Eye) ใบหนา (Facial) เสยีง (Voice) การ สัมผัส (Touch) ทาทาง (Gesture) และ ความคิด (Brain) 

Sourcehttp://www.clinictech.most.go.th/online/filemanager/fileclinic/F1/files/MegaTrendsThailand%204_0.pdf
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Innovating to Zeroนวัตกรรมสูความเปนศูนยโดยการใช “แนวคดิศูนย” ใน การพัฒนาประเทศ เชน การลด
ขยะใหเปนศูนยลดอาชญากรรมใหเปนศูนย 

Sourcehttp://www.clinictech.most.go.th/online/filemanager/fileclinic/F1/files/MegaTrendsThailand%204_0.pdf
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Mobility

การเดินทางจากธุรกิจรถยนตสูธุรกิจการเดินทาง โดยทุกฝายที่เกี่ยวของ กับการเดินทาง ทุก 
mode จะรวมมือกัน ออนไลนทั้ง รถไฟฟา รถยนต เครื่องบิน

Sourcehttp://www.clinictech.most.go.th/online/filemanager/fileclinic/F1/files/MegaTrendsThailand%204_0.pdf
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สุขภาวะ (Health, Wellness and Wellbeing)

สุขภาพและความเปนอยูที่ดีดวยการรักษา และดูแลสุขภาพ เปลี่ยนจากการใชยาและอุปกรณการแพทย ไปสูการมี 
ประสบการณการดูแลแบบดิจิตอล เชน การวินิจฉัยโรคดวยเทคโนโลยีทาง การแพทย

Sourcehttp://www.clinictech.most.go.th/online/filemanager/fileclinic/F1/files/MegaTrendsThailand%204_0.pdf
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Future of Infrastructure (อนาคตของการคมนาคม)

ความตอ้งการลงทุน โครงสรา้งพื �นฐานของโลกมากกว่า 80 ลา้นลา้นเหรยีญสหรฐั 
ภายในปี 2030 22



Sourcehttp://www.clinictech.most.go.th/online/filemanager/fileclinic/F1/files/MegaTrendsThailand%204_0.pdf
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New Business Model (รูปแบบธุรกิจแบบใหม)

 เทคโนโลยีที่ชวยในการ แตงตัวที่เปนการพัฒนารวมกันระหวาง Nike and BMW 

Sourcehttp://www.clinictech.most.go.th/online/filemanager/fileclinic/F1/files/MegaTrendsThailand%204_0.pdf
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Span of influence increasing rapidly ระยะเวลา
ของการมี อิทธิพลเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว

มีผูใชบรกิาร Facebook มากกวา 500 
ลาน+ มคีนแชรรูปบน Facebook ตอ
เดือนมากกวา 2 พันลานรูป 
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Economy: Beyond BRIC: The Next Game Changer นอกเหนือจากประเทศ กลุม 
BRIC ประเทศท่ีมแีนวโนมเปนผูนําการเปลีย่นแปลงทางดานเศรษฐกจิ ใน ภูมภิาค
เอเชยี ไทยมีแนวเปนประเทศผูนําทางดานเศรษฐกิจโลกเชนเดยีวกัน โดย คิดเปนมูล
ค่ํา 772 ลานลานเหรียญสหรัฐ 

https://ww2.frost.com/research/visionary-innovation/next-game-changers-beyond-brics/
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เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน

ขจัดขจัดความความ
ยากจนยากจน

ขจัดขจัดความ ความ 
หิวโหยหิวโหย

สุขภาวะดี ในสุขภาวะดี ใน
ทุกชวงอายุทุกชวงอายุ

การศึกษาที่มีการศึกษาที่มี
คุณภาพคุณภาพ

ความเทาเทยีมความเทาเทยีม
ทางเพศทางเพศ

น้ําและน้ําและ
สุขาภิบาลสุขาภิบาล

การเขาถึงการเขาถึง
พลังงานพลังงาน

การเติบโตทางการเติบโตทาง
เศรษฐกิจยั่งยืนเศรษฐกิจยั่งยืน

พัฒนานวัตกรรมพัฒนานวัตกรรม
อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม

ลดความลดความ
เหลื่อมล้ําเหลื่อมล้ํา

เมืองและการต้ังเมืองและการต้ัง
ถิ่นฐานยั่งยืนถิ่นฐานยั่งยืน

แบบแผนการแบบแผนการ
ผลิตและบริโภคผลิตและบริโภค

การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศภูมิอากาศ

ทรัพยากรทางทรัพยากรทาง
ทะเลทะเล

ทรัพยากรบนทรัพยากรบน
บกและดินบกและดิน

สันติสุข และสันติสุข และ
ความยุติธรรมความยุติธรรม

เสริมพลังภาคีเสริมพลังภาคี
หุนสวนหุนสวน

Source ; http://www.un.or.th27



เปาหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน เปาหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

((Sustainable development goals ; SDG.Sustainable development goals ; SDG.) ) คืออะไรคืออะไร??
• SDGs คือ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ซึ่งเปนกรอบทิศทาง การพัฒนาของ

โลกภายหลังปค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ที่องคการสหประชาชาติ (United Nations: UN) กําหนดตอเนื่องจาก 
MDGs หรือเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) ที่สิ้นสุดลงเมื่อเดือน
สิงหาคม 2558 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 70 (The 70th session of the United Nations 
General Assembly) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ สํานักงานใหญสหประชาชาตินครนิวยอรก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ไดรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (The 2030 Agenda for Sustainable 
Development) และเปาหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อใหประเทศตางๆ นําไปปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จ 
เกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ในชวงระยะเวลา 15 ป (เดือนกันยายน 
2558 – สิงหาคม 2573)  SDGs มีทัง้หมด 17 เปาหมาย

Source; http://www.pcd.go.th/file/SDGs.pdf
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ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่

Picture from internet

ในทั่วโลก ผูคนมากกวา 800 ลานคน ยงัคงอยูไดดวยเงนินอยกวา 
1.25 ดอลลาหตอวัน หลายคนยงัขาดการเขาถงึอาหาร น้าํดื่มที่
สะอาดและสุขอนามยัที่เพียงพอ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยางรวดเรว็ในประเทศ เชน จีนและอนิเดยี ไดชวยยกระดับ
ประชากรออกจากความยากจน แตความเติบโตในเรื่องดังกลาวก็ยัง
ไมมีความสม่ําเสมอเทาใดนัก ประชากรผูหญิงมีสดัสวนที่อยูใน
ความยากจนมากกวาผูชาย เนื่องจากการเขาถงึที่ไมเทากันในเร่ือง
คาแรงงาน การศึกษาและทรัพยสนิ
SDGs มีเปาหมายที่จะขจัดความยากจนในทุกรูปแบบใหแลวเสร็จ
ภายในป 2573 ซ่ึงเปาหมายดังกลาวเก่ียวของกับการกําหนด
กลุมเปาหมายที่อาศยัอยูในสถานการณท่ีมคีวามเสีย่งในการเขาถึง
ทรัพยากรและการบริการขัน้พื้นฐาน รวมถงึชวยเหลือชุมชนท่ีไดรับ
ผลกระทบจากความขัดแยงและภยัพิบัติท่ีเกี่ยวของกับสภาพ
ภูมิอากาศ

Source http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/no-poverty/
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• การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วและผลผลิตทางการ
เกษตรที่เพิ่มขึ้นในชวงสองทศวรรษที่ผานมา ทําใหไดเห็นสัดสวน
ของประชากรที่ขาดแคลนอาหารลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง ประเทศ
กําลังพัฒนาจํานวนมากที่เคยไดรับความทุกขจากความอดอยาก
และความหิวโหย ซึ่งในขณะนี้ ประเทศเหลานั้นสามารถใหความ
ชวยเหลือทางโภชนาการแกผูดอยโอกาสไดเปนจํานวนมาก มีความ
คืบหนาอยางมากในเรื่องการกําจัดความหิวโดยในภาคกลางและ
เอเชียตะวันออก ละตินอเมริกา และประเทศกลุมแคริบเบียน

• เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) มุงมั่นที่จะขจัดความหิว
โหยและความอดอยากทุกรูปแบบ ใหแลวเสร็จภายในป 2573 
เพื่อใหแนใจวาทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กและผูดอยโอกาส
จํานวนมาก ไดรับการเขาถึงอาหารที่เพียงพอและมีคุณคาทาง
โภชนาการตลอดทั้งป เปาหมายนี้ยังเกี่ยวของกับการสงเสริม
การเกษตรอยางยั่งยืน การปรับปรุงชีวิตความเปนอยูและกําลังการ
ผลิตของเกษตรกรรมขนาดเล็ก ที่ชวยใหเขาถึงแหลงที่ดินทํากิน 
เทคโนโลยีและการตลาดอยางเทาเทียม นอกจากนี้ความรวมมือ
ระหวางประเทศก็เปนสิ่งสําคัญที่สรางความเชื่อมั่นในการลงทุนใน
โครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
เราจะสามารถยุติความอดอยากและความหิวโหยไดภายในป 2573 
โดยดําเนินการรวมกับเปาหมายอื่นๆ ที่กําหนดไว

ขจัดความหิวโหย บรรลุเปาความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น และสงเสริมเกษตรกรรมย่ังยืน

Source http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/no-poverty/ Picture Source: http://news.mthai.com/world-news/465293.html
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• นับตั้งแตการสรางเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ ซึ่ง
ประสบผลสําเร็จอยางมีคุณคาในหนาประวัติศาสตร จากการ
ลดการเสียชีวิตของเด็ก การปรับปรุงสุขภาพของมารดาและ
การตอสูกับเชื้อเอชไอวี/ เอดส มาลาเรียและโรคอื่นๆ ตั้งแตป 
2533 สามารถปองกันการเสียชีวิตของเด็กทั่วโลก โดยลดลง
กวา 50 % และการเสียชีวิตของมารดาก็สามารถลดลงได 
45% ในทั่วโลก ภาวะการติดเชื้อเอชไอวีและเอดสที่เกิดขึ้น
ใหม สามารถลดลงได 30% ในระหวางป 2543 ถึงป 2556 
และมากกวา 6,200,000 ชีวิตไดรับปองกันจากโรคมาลาเรีย

• การเสียชีวิตเหลานี้สามารถหลีกเลี่ยงไดโดยการปองกันและ
การรักษา การศึกษา แคมเปญการสรางภูมคิุมกันของโรคและ
การดูแลสุขภาพเพศและระบบสืบพันธุ เปาหมายการพัฒนา
อยางยั่งยืนมีความมุงมั่นที่จะยุตกิารระบาดของโรคเอดส วัณ
โรคมาลาเรียและโรคติดตออื่นๆ ภายในป 2573 ซึ่ งมี
จุดมุงหมายเพื่อใหบรรลุหลักประกันสุขภาพถวนหนาและจัด
ใหมีการเขาถึงยาและวัคซีนอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
สําหรับทุกคน การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนก็เปน
สวนสําคัญของกระบวนการนี้เชนเดียวกับการเขาถึงยาใน
ราคาที่เหมาะสม

Source; http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/good-health-and-well-being/
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ตั้งแตป 2543 มีความคืบหนาเปนอยางมากในการบรรลุ
เปาหมายเรื่องของผูที่ไดรับการศึกษาในระดับประถมศึกษา อัตรา
การลงทะเบียนเรียนรวมในประเทศกําลังพัฒนาเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 
91 ในป 2558 และจํานวนของเด็กทั่วโลกที่ไมไดรับการศึกษา
ลดลงไดเกือบครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้ อัตราผูที่มคีวามสามารถในการ
อานออกเขียนไดยังเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก และเด็กผูหญิงไดไป
โรงเรียนมากขึ้นกวาเดิม สิ่งเหลานี้ลวนเปนความสําเร็จอันยอด
เยี่ยม
การประสบความสําเร็จครอบคลุมถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่ง
ตอกย้ําความเช่ือที่พิสูจนแลววาการศึกษาเปนหนึ่งในแรงขับ
เคลื่อนที่มปีระสทิธิภาพสําหรับการพัฒนาอยางยั่งยืน เปาหมายนี้
ทําใหแนใจวาเด็กผูหญิงและเดก็ผูชายทุกคนจะไดรับสําเร็จศกึษา
ฟรีในระดับประถมศกึษาและมัธยมศึกษา นอกจากนี้ยังมี
วัตถุประสงคเพื่อจัดใหมีการฝกอบรมอาชพีในราคาที่เหมาะสม
อยางเทาเทียมกัน และขจดัความไมเสมอภาคทางเพศและความ
เหลื่อมล้ํา ดวยความมุงหมายที่จะประสบผลสําเร็จในการเขาถึง
หลักสากลเพื่อการศึกษาที่สงูขึ้นอยางมีคุณภาพ

Source; http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/good-health-and-well-being/

รับรองการศึกษาที่เทาเทียมและทั่วถึง สงเสริมการเรยีนรูตลอดชีวิตแกทุกคน
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• ตั้งแตป 2543 UNDP รวมกับ พันธมิตรของ UN และ
ประชาคมโลกใหความเสมอภาคทางเพศเปนศูนยกลาง
ในการทํางาน และพวกเราไดเห็นความสําเร็จอันนา
ประทับใจ มีผูหญิงจํานวนมากขึ้นที่ไดเรียนในโรงเรียน 
เมื่อเทียบกบั 15 ปที่ผานมา และในภูมิภาคสวนใหญ ก็มี
ความเทาเทียมกันทางเพศในการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ในขณะน้ี ผูหญิงสามารถทํางานนอกบาน
และไดรับคาแรงจากงาน ที่ไมใชทําการเกษตรไดถงึ 
41% เมื่อเทียบป 2533 ซึ่งมีเพียง 35%

• SDGs มีจุดหมายที่จะสรางความสําเร็จเหลาน้ีเพื่อให
แนใจวามีการยุติการเลือกปฏิบัติตอผูหญงิและ
เด็กผูหญิงในทุกที่ แตในบางภูมิภาคยังคงมีความไมเทา
เทียมกันในเบื้องตนสําหรับการเขาถึงคาจาง และยังคงมี
ชองวางที่มีนัยสําคัญระหวางชายและหญิงใน
ตลาดแรงงาน ความรุนแรงทางเพศและการละเมิดทาง
เพศ การใชแรงงานที่ผิดกฎหมาย และการแบงแยกชน
ชัน้ของประชาชนยังคงเปนอุปสรรคใหญในเรื่องนี้

Source; http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/good-health-and-well-being/

บรรลุความเทาเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผูหญงิ
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• ปญหาการขาดแคลนน้ําสงผลกระทบตอประชาชนทั่วโลก
มากกวา 40 % สิ่งที่นาตกใจคือคาดวาจะมีการเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิโลกที่เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
แมวาประชาชน 2,100 ลานคน ไดรับการเขาถึงการสุขาภิบาล
น้ําที่ดีขึ้นตั้งแตป 2533 แตการขาดแคลนอุปกรณสําหรับน้ําดื่ม
ที่ปลอดภัยยังคงเปนปญหาหลักที่สงผลกระทบตอทุกทวีป

• ภายในป 2573 การทําใหมีน้ําดื่มที่ปลอดภัยและราคาเหมาะสม 
จําเปนตองมีการลงทุนโครงสรางพืน้ฐานที่เหมาะสม โดยจัดใหมี
สิ่งอํานวยความสะดวกดานสุขอนามัยและสงเสริมสุขอนามัยใน
ทุกระดับ ปกปองและฟนฟูระบบนิเวศนที่เกี่ยวของกับน้ํา เชน 
ปาไม ภูเขาและแมน้ํา พื้นที่ชุมน้ําเปนสิ่งจําเปนที่ตองดูแล ถา
หากเราจะลดการขาดแคลนน้ํา นอกจากนี้ ความรวมมือ
ระหวางประเทศ ยังเปนสิ่งจําเปนที่จะสงเสริมใหมีการใชน้ํา
อยางมีประสิทธิภาพและสนับสนุนเทคโนโลยีการบําบัดน้ําใน
ประเทศที่กําลังพัฒนา

รับรองการมีน้ําใช การจัดการน้ําและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน

Source; http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/good-health-and-well-being/
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รับรองการมีพลังงานที่ทุกคนเขาถึงได เชือ่ถือได ยั่งยืนทันสมัย

ระหวางป 2533 ถึงป 2553 จํานวนประชากรมีการเขาถึงไฟฟา
เพิ่มขึ้น 1,700 ลานคนทั่วโลกและยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้น
จึงมีการเรียกรองถึงพลังงานราคาถูก เศรษฐกิจทั่วโลกพึ่งพา
เชื้อเพลิงฟอสซิลและการเพิ่มขึ้นของการปลอยกาซเรือนกระจกซึ่ง
นั่นคือการสรางการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงตอระบบภูมิอากาศ การ
เปลี่ยนแปลงนีส้งผลถึงทุกทวีปทั่วโลก
ภายในป 2573 มีเปาหมายที่จะทําใหเกิดการผลิตไฟฟาที่เหมาะสม
ในทุกที่ ซึ่งหมายถึงการลงทุนในแหลงพลังงานสะอาด เชน พลังงาน
แสงอาทิตย พลังงานลมและพลังงานความรอน การนํามาตรฐาน
การประหยัดคาใชจายที่มีประสิทธิภาพมาใชในอาคารและ
อุตสาหกรรมสําหรับความหลากหลายของเทคโนโลยียังสามารถลด
การใชไฟฟาทั่วโลกได 14% ซึ่งหมายถึงการลดการใชงานโรงไฟฟา
ขนาดกลาง ประมาณ 1,300 แหง การขยายโครงสรางพื้นฐานและ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใหมีแหลงที่มาของพลังงานสะอาดในประเทศ
ที่กําลังพัฒนา เปนเปาหมายสําคัญที่ทั้งการขยายโครงสรางและ
การพัฒนาเทคโนโลยีสามารถสงเสริมการเจริญเติบโตและ
ชวยเหลอืสิ่งแวดลอมได

Source; http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/good-health-and-well-being/35



• มากกวา 25 ปที่ผานมา จํานวนคนงานที่ประสบปญหา
ความยากจนไดลดลงอยางมาก แมจะมีผลกระทบที่
ยาวนานของวิกฤตเศรษฐกิจจากป 2551/2552 ใน
ประเทศท่ีกําลังพัฒนา ชนชั้นกลางถือเปน 34% ของการ
จางงานทั้งหมด โดยตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นกวาสามเทาจากป 
2534 ถึง 2558

• เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) มุงมั่นที่จะ
สงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนโดยบรรลุ
เปาหมายการผลิตในระดับที่สู งขึ้ นและผลิตผาน
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี สนับสนุนนโยบายที่สงเสริมให
ผูประกอบการและการสรางงานซึ่งเปนกุญแจสําคัญใน
เรื่องนี้ เชนเดียวกับมาตรการที่มีประสิทธิภาพที่จะกําจัด
การบังคับใชแรงงานทาสและการคามนุษย  ดวย
เปาหมายเหลานี้ ภายในป 2573 เราตองการใหเกิดการ
จางงานเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ และการทํางานที่
เหมาะสมสําหรับผูหญิงและผูชายทุกคน

สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีตอเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน การจางงานที่มคีุณคา
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• ความกาวหนาทางเทคโนโลยีก็เปนกุญแจ
สําคัญในการหาทางแกปญหาอยางยั่งยนืใหกบั
ความทาทายทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 
เชน การจัดใหมีชิ้นงานใหมและสง เสริม
ประสิทธิภาพในการใชพลังงาน การสงเสริม
อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและการลงทุนในการวิจัย
ทางวทิยาศาสตรและนวัตกรรม เหลานี้เปนวิธี
ที่สําคัญที่จะชวยสนับสนุนการพัฒนาอยาง
ยั่งยนื

• การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานและนวัตกรรม
เปนหนึ่งในเปาหมายการพัฒนา 17 ขอ ที่อยูใน
วาระการจัดทําเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) วิธีการแบบบูรณาการเปนสิ่งสําคัญที่
จะทําใหเกิดความคบืหนาไปยังเปาหมายอื่นๆ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่พรอมรบัการเปลี่ยนแปลง สงเสริมการปรบัตวัใหเปนอตุสาหกรรมอยางยั่งยืนและ
ทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม
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• จากรายงานที่วาความไมเทาเทียมของรายไดมี
อัตราเพิ่มขึ้น 10% ของคนร่ํารวยที่สุด มีรายไดเปน 
40% ของรายไดรวมทั่วโลก ผูที่ยากจนที่สุด 10% 
ทําไดรายไดเพียง 2 – 7% ของรายไดรวมทั่วโลก 
ในประเทศกําลังพัฒนา ความไมเทาเทียมเพิ่มขึ้น 
11 % ตามการเจริญเตบิโตของประชากร

• ความไมเทาเทยีมดานรายไดเปนปญหาระดับโลกที่
ตองการการแกไข ซึ่งปญหานี้เกี่ยวของกับการ
ปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับ การตรวจสอบของ
ตลาดการเงินและสถาบันดานการเงิน การสงเสริม
การชวยเหลือดานการพัฒนา และการลงทุน
โดยตรงจากตางชาติไปยังภูมิภาคที่มีความจํา
เปนมากที่สุด การอํานวยความสะดวกในการ
อพยพยายถิ่นที่ปลอดภัยและการเคลื่อนยายของ
ผูคนก็เปนส่ิงสําคัญในการแกไขปญหาการแบงเขต
แดน

ลดความเหลื่อมล้าํทั้งภายในและระหวางประเทศ
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• การเติบโตอยางรวดเร็วของเมอืงในประเทศที่กําลัง
พัฒนา ควบคูไปกับการเพิ่มขึ้นในการยายถิ่นฐาน
จากชนบทสูเมอืง ซึ่งนําไปสูความเจรญิในเมืองขนาด
ใหญ ในป 2553 มี 10 เมอืงใหญที่มีพลเมอืงจํานวน 
10 ลานคนหรอืมากกวานั้น ในป 2557 มีเมืองขนาด
ใหญถึง 28 เมือง ผูอยูอาศัยรวม 453,000,000 คน

• ความยากจนมักจะกระจุกตัวอยูในเมอืง รัฐบาล
ระดับชาติและระดับทองถ่ินตองพยายามจัดการเพื่อ
รองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรในพื้นที่เหลานั้น 
การทําใหเมืองปลอดภัยและยั่งยืน หมายถึง การทํา
ใหเขาถงึที่อยูอาศัยที่ปลอดภัยและเหมาะสมและ
พัฒนาการตั้งถิ่นฐานของชุมชนแออัด นอกจากนี้ยัง
เก่ียวของกับการลงทุนเรื่องการขนสงสาธารณะ การ
สรางพื้นที่สาธารณะสีเขยีวและการปรับปรุงการวาง
ผังเมอืงและการจัดการในลักษณะแบบมสีวนรวม

ทําใหเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษยมีความปลอดภัย ทั่วถึง พรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางยั่งยืน
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• การที่จะบรรลุ เป าหมายการ เติบโตทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นตองลด
รอยเทาทางนิเวศลงอยางเรงดวน โดยการ
เปลี่ยนแปลงการผลิตและการบริโภคสินคา
และทรัพยากร การเกษตรกรรมเปนผูใชน้ําราย
ใหญที่สุดในโลก และในขณะนี้มีการจัดการน้ํา
ใหถึง 70% ของผูใชนํ้าท้ังหมด

• การจัดการการใชทรัพยากรธรรมชาติรวมกัน
อยางมีประสิทธิภาพและวิธีการกําจัดขยะที่
เปนพิษและมลพิษเปนสิ่งสําคัญที่จะทําให
บรรลุเปาหมายนี้ การสงเสริมใหมีการรีไซเคิล
และลดขยะมูลฝอยในอุตสาหกรรม ธุรกิจและ
ผู บริ โภคเปนสิ่ งสํ าคัญ เท า เที ยมกับการ
สนับสนุนประเทศกําลังพัฒนาเพื่อกาวเขาสู
แผนการบริโภคท่ียั่งยนืภายในป 2573

รับรองแผนการบรโิภคและการผลิตที่ยั่งยืน
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• ไมมีประเทศใดในโลกที่ไมเห็นผลกระทบอันรุนแรงของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปลอยกาซเรือนกระจก
ยังคงเพิ่มขึ้น และตอนนี้เพิ่มขึ้นจากป 2533 มากกวา 
50% นอกจากนี้ ภาวะโลกรอนเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอันยาวนานกับระบบสภาพภูมิอากาศ ซึ่ง
ผลลัพธที่ตามมาอาจไมสามารถเปลี่ยนแปลงได ถาหากไม
เริ่มดําเนินการในตอนนี้

• การสรางความเขมแข็ง ความยดืหยุนและความสามารถใน
การปรับตัวของภูมิภาคที่มีความเสี่ยง เชน ประเทศที่ไมมี
ทางออกทะเล และประเทศที่เปนเกาะ จําเปนตองรวมมือ
กันเพื่อพยายามสรางความตระหนักรูและบูรณาการ
มาตราการเขาไปในนโยบายและกลยุทธระดับชาติ ซึ่ง
ยังคงมีความเปนไปไดดวยเจตจํานงทางการเมืองและ
ความหลากหลายของมาตรการทางเทคโนโลยีที่สามารถ
จํากัดการเพิ่มขึน้ของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไดถึงสององศา
เซลเซียสซึ่งจํากัดไดมากกวากอนยุคอุตสาหกรรม สิ่งนี้
จําเปนตองดําเนินการรวมกันอยางเรงดวน

ดําเนินมาตรการเรงดวนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
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• ผูคนกวาสามพันลานคนใชชีวิตขึ้นอยูกับความ
หลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝง แตใน
ปจจุบันนี้เราจะเห็นไดวา 30% ของปลาทะเลของ
โลกไดถูกใชไปเกินขนาด ซึ่งต่ํากวาระดับที่พวกเขา
สามารถผลิตผลตอบแทนท่ียั่งยนืใหได

• เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สรางกรอบ
การทํางานเพื่อการจัดการอยางยั่งยืนและปกปอง
ระบบนิเวศทางชายฝงและทางทะเลจากภาวะมลพิษ
จากแหลงบนบก ตลอดจนจัดการปญหาผลกระทบ
ของการเปนกรดของมหาสมุทร เสริมสรางการ
อนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนของทรัพยากร
ทะเลผานกฎหมายระหวางประเทศซึ่งจะสามารถ
ชวยบรรเทาปญหาที่เกิดขึ้นกับมหาสมุทร

อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
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• ในปจจุบันนี้เราจะเห็นความเสื่อมโทรมของที่ดินแบบที่ไม
เคยเกิดขึ้นมากอน และการสูญเสียที่ดินทํากิน 30 – 35 
ครั้ง ภัยแลงและการแปรสภาพเปนทะเลทรายก็ยังคง
เพิ่มขึ้นในแตละป รวมจํานวนการสูญเสียถึง 12 ลานเฮก
เตอร และสงผลกระทบตอชุมชนที่ยากจนทั่วโลก จาก 
8,300 สายพันธุสัตวที่เปนที่รูจัก มีจํานวน 8% ที่กําลังจะ
สูญพันธุและอีก 22% มีความเสี่ยงตอการสูญพันธุ

• เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มุงมั่นที่จะอนุรักษ
และฟนฟูประโยชนจากระบบนิเวศทางบก อาทิ ปาไม 
พื้นที่ชุมน้ํา พื้นที่กึ่งแหงแลง และภูเขา ภายในป 2563 
การสงเสริมการจัดการปาอยางยั่งยืนและแกไขการตัดไม
ทําลายปาก็เปนสิ่งสําคัญที่จะชวยบรรเทาผลกระทบตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ควรตองดําเนินการอยาง
เร งดวนเพื่อที่ จะลดการสูญเสียถิ่นที่ อยูอาศัยตาม
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่ซึ่งเปนสวน
หน่ึงของมรดกทางวัฒนธรรมรวมกันของเรา

ปกปอง ฟนฟู และสงเสริมการใชประโยชนจากระบบนเิวศทางบกอยางยั่งยืน
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• สันติภาพ ความมั่ นคง  สิทธิมนุษยชนและการ
ปกครองที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักนิติ
ธรรมเปนการรวมกันที่สําคัญเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เราอาศัยอยูในโลกที่ถูกแบงแยกมากขึ้น บางภูมิภาค
ไดรับสิทธิ์ในความสงบ การรักษาความปลอดภัย 
ความเจริญ อยางเต็มที่และตอเนื่อง ในขณะที่
ภูมิภาคอื่นตกอยูในวงจรของความขัดแยงและความ
รุนแรงที่ดูเหมือนวาจะไมมีวันสิ้นสุด ซึ่งสิ่งเหลานี้
สามารถหลีกเลี่ยงไดและควรจะตองไดรับการแกไข

• เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มุงมั่นที่จะลด
ความรุนแรงทุกรูปแบบ พรอมทํางานรวมกับรัฐบาล
และชุมชนเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาความขัดแยง
และความไมมั่นคงอยางยั่ งยืน การสงเสริมการ
ปกครองดวยกฎหมายและการสงเสริมสิทธิมนุษยชน 
เปนกุญแจสําคัญในกระบวนการนี้เชนเดียวกับการ
ลดอาวุธผิดกฎหมาย สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประเทศกําลังพัฒนาในสถาบันการปกครองทั่วโลก

สงเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไมแบงแยก เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยนื
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• ในโลกยุคปจจุบันมีการเชื่อมตอกันมากขึ้นกวาเดิม การ
พัฒนาในการเขาถึงเทคโนโลยีและความรูเปนสิ่งสําคัญ
ในการแบงปนความคิดและสนับสนุนนวัตกรรม การ
ประสานงานดานนโยบายจะชวยใหประเทศกําลังพัฒนา
สามารถจัดการหนี้ได เชนเดียวกับการสงเสริมการลงทุน
เพื่อการพัฒนาเปนสิ่งสําคัญเพื่อใหประสบผลในการ
เติบโตและการพัฒนาอยางยั่งยืน

• เปาหมายนี้มุงมั่นที่จะเพิ่มความรวมมือระหวางประเทศ
พัฒนาแลวกับประเทศกําลังพัฒนา (North-South) และ
ความรวมมือระหวางประเทศกําลังพัฒนา (South-
South) โดยการสนับสนุนแผนระดับชาติเพื่อการบรรลุ
เปาหมาย สงเสริมการคาระหวางประเทศและชวยเหลือ
ประเทศกําลังพัฒนาเพิ่มอัตราการสงออก ซึ่งนี่คือ
สวนประกอบทั้งหมดที่จะชวยใหประสบผลสําเร็จใน
หลักเกณฑสากลและระบบการคาที่เสมอภาค ซึ่งเปนสิ่ง
ที่ยุติธรรม เปดกวางและเปนประโยชนตอทุกฝาย

สรางพลังแหงการเปนหุนสวนความรวมมือระดับสากลตอการพัฒนาที่ยั่งยืน
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สุขภาพ (Health) หรือสุขภาวะ (wellbeing)

• พ.ร.บ สุขภาพแหงชาติ ป 2550 ไดให
ความหมายของสขุภาพวา “สุขภาพ
คือสุขภาวะ หมายถึงภาวะทีส่มบูรณ
ทั้งทางดานรางกาย จติใจ สงัคม 
และปญญา ที่เชื่อมโยงกันเปนองค
รวมอยางสมดุล   (พ.ร.บ.สุขภาพ
แหงชาติ,2550)

Source; http://www.paho.org Source; http://ihpe.org.uk/46



มติิของสุขภาพหรือสุขภาวะ

•    สุขภาวะที่เกิดขึน้เมื่อทําความดี 
หรือจิตสัมผัสกับสิ่งที่ดี อันสูงสง เชน
การเสียสละ  การมีความเมตตา 
กรุณา การเขาถึงพระรัตนตรัย การ

เขาถึงพระผูเปนเจา   

• การอยูรวมกันดวยดี มคีรอบครัวอบอุน 
ชุมชนเขมแข็ง สังคมมีความยุติธรรม มี
ความเสมอภาค  มีภารดรภาพ มี
สันติภาพ มีความเปนประชาสังคม มี
ระบบบริการที่ดี และมีระบบบริการที่เปน

กิจการทางสังคม

• จิตใจที่มีความสุข ราเริง คลองแคลว 
ไมติดขัด มีความเมตตากับสรรพสิ่ง  
มีสติ มีสมาธิ มีปญญา รวมถึงการลด

การเห็นแกตัวลงไปดวย

• รางกายที่สมบรูณ  แข็งแรง 
คลองแคลว มีกําลัง ไมเปนโรค ไม
พิการ มีเศรษฐกิจหรือปจจัยที่
จําเปนพอเพยีง ไมมีอุปทวอนัตราย 

และมีสิ่งแวดลอมทีส่งเสริมสุขภาพ สุขภาวะที่

สมบูรณทาง

รางกาย 

(Physical 

Wellbeing

สุขภาวะที่

สมบูรณทางจิตใจ  

(Mental 

Wellbeing)  

สุขภาวะทางจิต

วิญญาณหรอื

ปญญา  

(Spiritual or 

Wisdom   

Wellbeing) 

สุขภาวะที่

สมบูรณทางสังคม 

(Social 

Wellbeing)  
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Social Determinants of Health 
ปจจัยกําหนดสุขภาพ

Social Determinants ofSocial Determinants of  health health หมายถึง“ปจจัยกําหนดสุขภาพ” 
หรือปจจัยที่มีผลตอสุขภาพ อาจไมใชสาเหตุตรงไปตรงมาอยางเดียว แต
อาจเปนปจจัยกําหนด ก็จะทําใหเขาใจเรื่องสุขภาพชัดขึ้น สุขภาพจะดีจะ
เลวขึ้นกับปจจัยเยอะ และถาไปแกที่ตัวกําหนดของมันจะเห็นวาการ
ทํางานของสุขภาพขึน้อยูกับ สังคมในวงที่กวางขึ้นและจํานวนมากอยูนอก
สายสุขภาพ เราเคยพูดถึงมิติที่จะทําใหสุขภาพดีในเรื่องที่กวางขวางกวา
แคระบบบริการสุขภาพ เราพูดกันทั้งเรื่องสันติภาพและเรื่องอื่นๆ เพราะ
นั่นคือ ขอเท็จจริงคนในพื้นที่สงคราม สุขภาพก็กระทบไปดวย ดังนั้น 
ความคิดในเรื่อง หลายภาคสวน (multi-sectoral ) นี้เพื่อจะสรางไมแค
พฤติกรรมที่มีสุขภาวะ รวมถึงนโยบาย สิ่งแวดลอม และระบบที่มีสุข
ภาวะ ดํารงอยูในแนวคิดปจจุบันหรือ แนวคิดรวมสมัย ในการสงเสริม
สุขภาพนานแลว

ดร.ทพ. สปุรีดา อดุลยานนท http://social-agenda.org/sdh/48



ตัวอยางของกรอบแนวคิดเรื่องปจจัยกําหนดสุขภาพ
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ตัวอยางของกรอบแนวคิดเรื่องปจจัยกําหนดสุขภาพ
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ความเชื่อมโยงของสขุภาวะและปจจัยกําหนดสุขภาพ
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การสรางเสริมสุขภาพ (Health Promotion)

   การประชุมการสรางเสริมสุขภาพโลกในป 2529 (1986) ใหคํา
นยิามวา การสรางเสริมสุขภาพ คอื กระบวนการที่ชวยให ผูคน 
สามารถควบคุม และเพิ่มพูนสุขภาพ ใหกับตนได 

(Health promotion is the process of enabling people to 
increase control over, and to improve, their health. )

Source; http://www.paho.org
52



กฏบัตรออตตาวา (Ottawa charter)

"กฎบัตรออตตาวา" เกิดขึน้ใน
การประชุมสงเสรมิสุขภาพ
โลกครัง้ที ่1 เมื่อป พ.ศ.2529 
ที่เมืองออตตาวา ประเทศ
แคนาดา กฎบัตรนีไ้ดกลาวถึง
การสรางเสรมิสุขภาพเปน
ครัง้แรกในโลก และได
กําหนดใหทุกประเทศตองมี
นโยบายในการสรางเสรมิ
สุขภาพและปองกันโรค
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5 กลยุทธของกฏบัตรออตตาวา 

สรางนโยบายสาธารณะที่
เอื้อตอสุขภาพ (Build health 
public policy) 
สรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ
สุขภาพ (Create supportive 
environment) 
สรางเสริมกิจกรรมชุมชนให
เข็มแข็ง (Strengthen 
community action)
พัฒนาทักษะสวนบุคคล 
(Develop personal skills)
ปรับเปลี่ยนบรกิารสุภาพ 
(Reorient health services) 
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  กฏบัตรออตตาวาและปจจัยกําหนดสุขภาพ
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ปจเจกบุคคล
Individual

สภาพแวดลอม
Physical and social environment 

ระบบ/กลไก
System/Mechanism

สรางนโยบายสาธารณะที่เอื้อตอ
สุขภาพ (Build health public policy) 
สรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ 
(Create supportive environment) 
สรางเสริมกิจกรรมชุมชนใหเข็มแข็ง 
(Strengthen community action)

 พัฒนาทักษะสวนบุคคล 
(Develop personal skills)

 ปรับเปลี่ยนบรกิารสุภาพ 
(Reorient health services) 
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กระบวนการพัฒนานโยบาย

การกําหนด

วาระนโยบาย

การนํานโยบาย

ไปปฏบิัติ

การประเมิน

นโยบาย

การวิเคราะห

ผลยอนกลับ
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ขอบขายและวิธกีารศึกษานโยบายสาธารณะ 

1.การกําหนดหรือกอรูปของนโยบาย (Policy Formulation) เริ่มตนพิจารณาถึงปญหาที่ตองการ

แกไข กําหนดเปาหมายหรือ วัตถปุระสงคแลววิเคราะหหาทางเลือกและเลอืกทางเลือกที่ดีทีสุ่ด 

2.การนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation)  ศึกษาถงึพฤตกิรรมของคนและกลไกการ
บริหาร และสภาพแวดลอมและปจจยัที่สงผลกระทบตอความสําเร็จ หรอืลมเหลว

3.การประเมินผลของนโยบาย (Policy Evaluation) ศึกษาวานโยบายนั้นบรรลุเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคหรอืไม - ประเมินผลกระทบและประเมินกระบวนการ

4.การวิเคราะหผลยอนกลับของนโยบาย (Policy Feedback Analysis) ศึกษาดูวา การสนองตอบ
ของประชาชนกลุมตาง ๆ จะมีอทิธิพล ตอการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือไม
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กระบวนการนโยบายสาธารณะ

• นโยบายสาธารณะที่ดี ประกอบดวย 3 กระบวนการ : 

– กระบวนการทางปญญา: ใชความรู ปญญา วิเคราะห ไตรตรองรอบดาน 

– กระบวนการทางสังคม : การมีสวนรวมของสาธารณะ 

– กระบวนการทางศีลธรรม : มุงความถูกตอง สุจริต ประโยชนสุขของ
มหาชน 

• แนวทาง การผลักดัน นโยบายสาธารณะที่ด ี: 

– สราง / รวบรวมองคความรูในประเด็นที่เกี่ยวของ 

– มีกระบวนการที่ทําใหเกิดความรวมมือของภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ 

– มีการขับเคล่ือนใหประชาชนเห็นประโยชน
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ความสําเร็จของนโยบายสาธารณะ 

• มีเปาประสงคหรือวัตถุประสงคที่ชัดเจน 

• มีหนวยงานรับผิดชอบการนํานโยบายไปปฏิบัติอยางมปีระสิทธิภาพ 

• มีงบประมาณสนับสนนุการนํานโยบายไปปฏิบัติอยางเหมาะสม 

• ไดรับการสนับสนุนจากประชาชน และมีสวนรวมของประชาชน
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นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
(Healthy Public Policy)

Source; http://preventioncentre.org.au/our-work/research-projects/healthy-public-policy-to-support-healthy-and-equitable-eating/

 “ นโยบายที่แสดงความหวงใยอยางชัดเจนในเร่ืองสุขภาพ พรอมที่จะรับผดิชอบตอผลกระทบ
ทางสขุภาพ ที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายนั้น ขณะเดียวกันก็เปนนโยบายที่มุงสรางเสรมิสิง่แวดลอม
ทั้งทางสงัคม และกายภาพที่เอือ้ตอการมีชีวติที่มีสขุภาพดี และมุงใหประชาชนมีทางเลือก และ
สามารถเขาถึงทางเลือกที่กอใหเกิดสขุภาพดีได ”
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สรางนโยบายสาธารณะที่เอื้อตอสุขภาพ 

(Build health public policy) 

• นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพนัน้ เปนเรื่องของการมองแบบองครวม 
ในการกําหนดนโยบายใดๆ ของภาคตางๆ ในสังคม จงึตองคํานงึถึง
ผลกระทบตอสุขภาพ ที่จะเกิดจากการกําหนดนโยบายนั้นดวย การ
กําหนดนโยบายนั้น ตองอาศัยหลายวิธีที่สอดคลองสนับสนุนกัน โดย
อาศัยทั้งดานนิตบิัญญัติ การเงิน การคลัง การภาษีอากร การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกร ประสานกิจกรรมที่จะนําไปสู การมี
รายได สภาวะสุขภาพ ตองเสริมสรางความเสมอภาคในประชาชน
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ตัวอยางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพระดับรัฐบาล 

และประเทศ
- การควบคุมการบริโภคบุหรี่ และสุราดวยมาตรการตาง ๆ

- การสงเสริมเกษตรปลอดสารพษิ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ หรือเกษตรที่เอือ้
ตอสุขภาพ

- การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามกระแสพระราชดํารัส

- นโยบายการจัดผังเมอืงที่ดี การทําเมืองนาอยู การสงเสริมชีวิตสาธารณะ
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ตัวอยางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

- การสงเสรมิเครอืขายเกษตรปลอดสารพิษ และเชื่อมโยงเกษตรกรเขากับผูบริโภค

- การวางผังชุมชน ดูแลการพฒันาชุมชนใหเปนระบบระเบยีบ

https://englishhippy.wordpress.com/2014/02/23/bangkok-farmers-market/
64



การสรางสรรคสงแวดลอมท่ีเกื้อหนุนตอการมีสุขภาพ
(Create Supportive Environment for Health)

สังคมมคีวามซับซอน และสัมพันธกันในทุกองคประกอบ การมีสุขภาพดี 
ไมสามารถแยกออกจากเปาหมายดานอื่นๆ ไดอยางชัดเจน การ
เปลี่ยนแปลงวิถีชวีิตของคน ทั้งในการทํางาน และการพักผอน มี
ผลกระทบตอสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพชวยทําใหเกิด สภาพการอยู
อาศัย และการทํางาน เปนไปอยางปลอดภัย และมีความสุข ตองมกีาร
ประเมินสภาพแวดลอม ที่จะกระทบตอสุขภาพไวลวงหนา และจะตอง
รักษาสิ่งแวดลอม ที่มีผลดีตอสุขภาพที่มีอยูตามธรรมชาต ิและที่สราง
ขึน้ เพื่อใหมีทรัพยากรที่จําเปนอยูอยางยั่งยืน
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การทํากิจกรรมชมุชนใหเขมแข็ง 
(Strengthen Community Action)

การทําใหชุมชนเขมแข็ง ไดแก การทํา
ใหชุมชนสามารถมีกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพไดเอง โดยตัดสินใจเลือก
ปญหา  ที่ จ ะ แก ไ ขก อนหลั ง เอ ง 
กําหนดวิธีการเอง ดําเนินการเอง 
ภายใตการจัดการที่ดี  มีกลุมชวย
ตัวเอง และพัฒนาระบบของชุมชน 
ใหมีประสทิธิภาพ รัฐอาจสนับสนุนใน
เรื่องของงบประมาณ ใหคําปรึกษา
ทางวชิาการ
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การพัฒนาทักษะสวนบุคคล 
(Develop Personal Skills)

การพัฒนาทักษะสวนบุคคล และสังคม โดยการใหขอมูล การให
การศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนมีทางเลือก ในการ
ควบคุมสุขภาพตนเอง และสิ่งแวดลอม วิธีการใหขอมูล และการศึกษา 
อาจผานระบบโรงเรียน บาน ที่ทํางาน ชุมชน รวมดําเนินการ โดยผาน
องคกรทางการศึกษาสายอาชีพ การพาณชิย และอาสาสมัคร
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จัดระบบบริการสุขภาพใหม 
(Reorient Health Services)

บทบาทขององคกรสุขภาพ ตอง
ปรับเปลี่ยนไปในทิศทางของการ
สง เสริมสุขภาพ มากกวาการ
บริการตรวจรักษาแตเพียงดาน
เดี ย ว  ให ตอบสนองต อความ
ต อ ง ก า ร  แ ล ะส อ ด ค ล อ ง กั บ
วัฒนธรรมของชุมชน เพื่อใหมีชีวิต
ที่สุขภาพดีขึ้น
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ตัวอยางแนวทางปฏบิัติ ตามกลยุทธของกฏบัตร
ออตตาวา  กรณีบุหรี่

 กฏเกี่ยวกับการจําหนายบุหร่ี  อายุ
 การกําหนดมาตรการทางภาษีบุหรี่
 การมโีฆษณา รายละเอียดอันตรายบน

ซองบุหรี่

 กฎหมายเร่ืองการโฆษณาบุหรี่
 กําหนดสถานที่ปลอดบุหร่ี ในที่

สาธารณะ (smoking free zone)

 การบริการคลินคิเลิกบุหร่ี
 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกบุหรี่

 บริการสายดวนเลิกบุหรี่
 ใหความรูเรื่องบุหรี่ในโรงเรยีน
 ใหความรูผานโบนชัวร เบไซต 

 การจัดกิจกรรมเลิก
บุหรี่ในชุมชน เชน
ชมรมเลกิบุหรี่ 
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เครื่องมือในการพัฒนานนโยบายสาธารณะ 

สมัชชาสุขภาพ

ธรรมนูญ

สุขภาพ

เอช ไอ เอ
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สมัชชาสุขภาพแหงชาติ

    หมายถึง กระบวนการที่ใหประชาชน
และ หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ได
รวมแลกเปลี่ยนองคความรูและ เรียนรู
อย างสมานฉันท  เพื่อน าไปสู การ
เสนอแนะ นโยบาย สาธารณะเพื่อ
สุ ขภ าพ  หรื อความมี สุ ขภ าพ ขอ ง
ประชาชน โดยจัดใหมีการประชุมอยาง
เปนระบบและอยางมีสวนรวม 

(มาตรา 3 พรบ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550)

71



หลักการสําคัญสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

 เปนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวน

รวม ที่เนนการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของในสังคม

 เปนกระบวนการของประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม เนนการมสีวน 
รวมทางการเมืองการปกครอง ตลอดจนการกําหนดวิถีชวีิตที่
สอดคลองกับ การเมืองปกครองแบบประชาธิปไตย

 เปนกระบวนการทํางานดวยยุทธศาสตรสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ซึ่ง
ใช ในการขับเคลื่อนเพื่อแกปญหาที่ยากและซับซอน โดยพึ่งพาพลัง 
3 สวน ที่เชื่อมโยงกัน คือ พลังทาง ปญญา พลังทางสังคม และ
พลังทางภาครัฐ
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สมัชชาสุขภาพกับการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสาวนรวม
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ธรรมนูญสุขภาพ

 “ธรรมนูญสขุภาพเฉพาะพืน้ที่” คือ ผลพวง
ของธรรมนญูวาดวยระบบสขุภาพแหงชาติ 
พ.ศ.2552 ที่เกิดจาก พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ 
พ.ศ.2550 มาตรา 25 ซึง่ไดกําหนดให
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) มี
หนาที่จดัทําธรรมนญูวาดวยระบบสุขภาพ
แหงชาติ เพื่อเปนกรอบและแนวทางในการ
กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และการ
ดําเนินงานดานสขุภาพของประเทศที่
ครอบคลุมองคประกอบของสุขภาพทัง้ระบบ 
โดยมีกระบวนการที่เนนเร่ืองการทํางานดาน
วิชาการและการสรางการมีสวนรวมในสังคม
ทุกภาคสวน
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การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (เอช ไอ เอ)

      กระบวนการเรยีนรูรวมกันของคนในสังคมในการวิเคราะห คาดการณ ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ตอ
สุขภาพของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนิน นโยบาย โครงการ หรือกิจกรรม อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง หากดําเนินการใน ชวงเวลาและพื้นที่ เดียวกันโดยมีการประยุกตใช เครื่องมือที่หลากหลายและ
กระบวนการมีสวนรวมอยางเหมาะสม

กรอบคิดเรื่อง เอช ไอ เอ 
 การอนุมัติ อนุญาต โครงการ (เครื่องมือการประเมิน)
 การเรยีนรูรวมกันในสังคม

 รูคุณคาของคน : เพิ่มความสําคัญของมิตทิางสุขภาพ
 รูคุณคาของชุมชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
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คําถามสําคัญในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ?

• มีเรื่องหรือประเด็นอะไร? ที่คดิวาตองนํามาประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
เพราะอะไร (เชนมีความเห็นขัดแยงในเวทีประชาคม)

• การระดมความตองการ หรือผลได ผลเสียของแตละกลุม  ทําไดอยางไร? ใคร
ควรเปนคนดําเนินการ (เจาหนาท่ีของหนวยงานหรอือาสาสมัคร)

• ตองการใหใครเขามาประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ? ผูมีสวนได สวนเสียใน
พื้นที่ จะเขารวมประเมินผลกระทบไดอยางไร?

• การนําขอมูล หลักฐานของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ มาทบทวนกับผูมี
สวนได สวนเสีย ทําไดอยางไร โดยใคร กําหนดวิธีการแกผลกระทบไดอยางไร?

• ใครจะเปนผูรวมกันตดิตาม ประเมินผลการปองกัน  แกไขผลกระทบ ใชงบจากที่
ไหน ? อยางไร?
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คําถามสําคัญในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ?

มีเรื่องหรือประเด็นอะไร? ท่ีคิดวา

ตองนํามาประเมนิผลกระทบทาง

สุขภาพ เพราะอะไร (เชนมี

ความเห็นขัดแยงในเวทีประชาคม)

การระดมความตองการ หรือผลได 

ผลเสียของแตละกลุม  ทําได

อยางไร? ใครควรเปนคน

ดําเนินการ (เจาหนาท่ีของ

หนวยงานหรืออาสาสมัคร)

ตองการใหใครเขามาประเมินผล

กระทบทางสุขภาพ ? ผูมีสวนได 

สวนเสียในพื้นที่ จะเขารวม

ประเมินผลกระทบไดอยางไร?

การนําขอมูล หลักฐานของการ

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ มา

ทบทวนกับผูมีสวนได สวนเสีย ทํา

ไดอยางไร โดยใคร กาํหนดวธิีการ

แกผลกระทบไดอยางไร?

ใครจะเปนผูรวมกนัติดตาม 

ประเมินผลการปองกนั  แกไข

ผลกระทบ ใชงบจากท่ีไหน ? 

อยางไร?

1 2 3

4 5
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ขั้นตอน คําถามสําคัญ ผลลัพธที่ตองการวิธกีารแนวทาง

1.การกลั่นกรอง 

(Screening)

ทําไมตองประเมิน? -ตองไดคําตอบดังนี้เชน

-ผลการดําเนินงานตามนยาบายแผนงาน โครงการ มีผลกระทบอะไร

เกิดขึ้นบาง?

-ผลการดําเนินงานสอดคลองกับวสิัยทัศน หรือทิศทางการพัฒนาของ

พื้นที่หรือไม อยางไร?

2.การกําหนดของเขตการประเมิน 

(Scoping)

ประเมนิอะไร? ไดขอบเขต ตัวชี้วัด สําคัญของโครงการที่จะประเมิน นั่นก็คือในขั้นตอน

นี้ สามารถระบุปจจัยกําหนดสุขภาพที่อาจเปลี่ยนแปลงไปจากการ

ดําเนินงานของนโยบาย แผนงาน โครงการ ตาง ๆ และไดตัวชี้วัด ของ

แตละปจจัยกําหนดสุขภาพ เปนแนวทางหรือเครื่องมือสําหรับการ

ประเมนิผลกระทบทางสุขภาพ ในขั้นตอนนี้ตองสามารถระบุไดวาเนื้อหา

จะประเมินอะไร อยางไร ประเมินชวงระยะเวลาไหน จะวางแผนการ

ประเมนิอยางไร 

3.ประเมินอยางไร 

(Assessment)

ประเมนิอยางไร? เก็บขอมูลเชิงปริมาณ&ขอมูลเชิงคุณภาพตามที่กําหนดในขั้นตอนที่ 2 

เชนอาจดําเนินการโดยการ  สํารวจ แบบสอบถาม สัมภาษณ focus 

group  ฯลฯ

4.การจัดทํารางรายงาน 

(Review)

ผลการประเมนิถูกตอง เปนจริง 

ครบถวน หรือไม และจะเอาผลการ

ประเมนิมาแลกเปลี่ยนอยางไร?

-การจัดเวทีแลกเปลี่ยน คืนขอมูล

-ตรวจสอบขอมูลเพื่อการเรียนรูรวมกันโดยประชาคม  ประชุมกลุม

ใหญ ฯลฯ

5.การผลักดนัเพ่ือการตัดสนิใจ 

(Influencing)

เอาผลการประเมินไปปรับกิจกรรม 

โครงการอยางไร?

-นําผลการประเมินที่ไดไปกําหนดมาตรการ ลดผลกระทบเชิงลบ เพิ่ม

ผลกระทบเชิงบวก 

6.การตดิตามประเมินผล (Monitoring 

and Evaluation)

จะติดตามประเมนิความกาวหนาใน

การดําเนินงานโครงการไดอยางไร

กําหนดผูรับผิดชอบ ติดตามประเมนิเปนระยะ   
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• เอากรอบการวเิคราะห ์จาก word มาใส่
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ภาคผนวก
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ใบงาน 1 แบบวิเคราะหงาน Megatrends

จงวิเคราะหวา Megatrends  อะไรบาง 
ที่มีผลกับงานของทานในเชิงบวก   
และทานตองปรับตัวในการทํางาน
อยางไร

จงวิเคราะหวา Megatrends  อะไรบาง 
ที่มีผลกับงานของทานในเชิงลบ และ

ทานตองปรับตัวในการทํางานอยางไร 
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แบบวเิคราะหงานตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื

ประเด็นงาน / โครงการ
ความสอดคลองกัน

เปาประสงค SDGs
ตัวชี้วัดตาม SDGs

83

• ใหแตละกลุม ระดมความเห็น ชวยกันวิเคราะหวางาน ที่แตละกลุมทํา 
สอดคลองกับ เปาประสงคการพัฒนาที่ยั่งยนื (SDG) ไหนบางอยางไร ?



แบบวิเคราะหกิจกรรมตามกฏบัตร ออตตาวา

กลยุทธ กิจกรรม ทําอยางไร

ทํา ไมทํา

1.สรางนโยบายสาธารณะที่เอื้อตอสุขภาพ (Build 
health public policy) 

2.สรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ 
(Create supportive environment) 

3.สรางเสริมกิจกรรมชุมชนใหเข็มแข็ง 
(Strengthen community action)

4.พัฒนาทักษะสวนบุคคล 
(Develop personal skills)

5.ปรับเปลี่ยนบริการสุภาพ (Reorient health 
services) 
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แบบวิเคราะหกิจกรรมตามกฎบัตร ออตตาวา

กิจกรรมหลักตามโครงการทา

คืออะไร?

ทําอยางไร

(มีหนวยงาน ภาคี หรือ

ใครมารวมดําเนินการ

บาง)

ผลการดําเนินงาน /

บทเรยีนที่ได ปญหา  

อุปสรรค

ทักษะที่ทานหรือทีมงานใช

ในการดําเนินงานที่ผานมา

คืออะไร?
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กระบวนการนโยบายสาธารณะ

กระบวนการ กิจกรรม ผูเกี่ยวของ

การการกําหนดหรอืกอ
รูปของนโยบาย 

การนํานโยบายไปปฏิบัติ

การประเมินผลของ
นโยบาย

การวิเคราะหผล
ยอนกลับของนโยบาย 
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ใหทุกทานเขียน ความหมายของ สุขภาพ หรือสุขภาวะ
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กิจกรรมทบทวน เรื่องปจจัยกําหนดสุขภาพ

มีปจจัยอะไรที่ทําให สุขภาพ หรอืสุขภาวะ ของทานเปลี่ยนไป?

88

ปจเจกบุคคล สภาพแวดลอม

ระบบ/กลไก



แบบฟอรมการออกแบบงานโดย กระบวนการ HIA

ขั้นตอน คําถามสําคัญ ผลลัพธที่ตองการวิธีการแนวทาง
1.การกลั่นกรอง 

(Screening)

ทําไมตองประเมิน?

2.การกําหนดของเขตการประเมิน 

(Scoping)

ประเมนิอะไร?

3.ประเมินอยางไร 

(Assessment)

ประเมนิอยางไร?

4.การจัดทํารางรายงาน 

(Review)

ผลการประเมนิถูกตอง เปนจริง 

ครบถวน หรือไม และจะเอาผล

การประเมินมาแลกเปลี่ยน

อยางไร?

5.การผลักดนัเพ่ือการตัดสนิใจ 

(Influencing)

เอาผลการประเมินไปปรับกิจกรรม 

โครงการอยางไร?

6.การตดิตามประเมินผล (Monitoring 

and Evaluation)

จะติดตามประเมนิความกาวหนา

ในการดําเนินงานโครงการได

อยางไร 89



เกมสทบทวน ความรูเรื่อง Ottawa charter

• สมศักดิ์ ตื่นเชา ออกจากบานเดินไปยังคิวรถโดยสารประจําทาง เพื่อนั่งรถบัสไปทํางาน 
ระหวางเดินทางจากบานไปยังคิวรถโดยสารประจําทาง เขาเดินสูบบุหรี่ไปตลอดทาง 
เนื่องจากการสูบบุหรี่บนรถโดยสารเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย  

• ขณะที่นั่งบนรถประจําทางเขาเห็นแผนปายประชาสัมพันธ เชญิชวนใหเลิกบุหรี่ของ
เทศบาล 

• เมื่อเขาเดินทางมาถึงที่ทํางาน  เขาหยบิบุหรี่มาสูบอีก 1 มวนกอนเขาในสํานักงาน 
เนื่องจาก ในสถานที่ทํางานถูกกําหนดเปนเขตปลอดบุหรี่ 

• เมื่อถึงที่ทํางาน เขาเปดคอมพิวเตอร  check mail มจีดหมายเตือนถงึขอเสนอในการ
สมัครเพื่อเขาสูโปรแกรมการเลิกบุหรี่และการสนับสนุนนโยบายการเลิกบุหรี่ จาก
หนวยงาน

• หลังเลิกงานวันนี้ เขามีนัดตรวจนอกเวลากับหมอที่ โรงพยาบาล เรื่องปญหาการไอ
เรื้อรัง  
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