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นายอําพน  กิตติอําพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นาย
กิติศักด์ิ  สินธุวนิช รองเลขาธิการฯ. และนางสุวรรณี  คําม่ัน ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน 
เปดเผยวา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ(สศช.) ไดติดตาม
ความเคลื่อนไหวสถานการณทางสังคมที่สําคัญๆ สรุปไดดังน้ี 

ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง (เม.ย.-มิ.ย.) ป 2550 

คุณภาพคน : การจางงานโดยรวมเพิ่มข้ึนตอเน่ืองตามการจางงานนอกภาคเกษตรกรรม
ประชาชนมีงานทําเพ่ิมขึ้นจาก 35.5 ลานคน ในป 2549 เปน 35.8 ลานคน ในปน้ี หรือเพ่ิมขึ้น
รอยละ 0.7 โดยการจางงานภาคเกษตรกรรมมีจํานวน 13.6 ลานคน ใกลเคียงกับปที่ผานมา 
สวนสาขานอกภาคเกษตรกรรมจางงาน 22.1 ลานคน เพ่ิมขึ้นรอยละ 1.5 ตามการจางงานของ 3 
สาขา คือ สาขาโรงแรม เน่ืองจากนักทองเที่ยวตางประเทศเดินทางเขามามากขึ้น สาขากอสราง
เพ่ิมขึ้น เพราะหนวยงานภาครัฐทั้งสวนกลางและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรงดําเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล และสาขาอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากสินคาผลิตภัณฑอาหาร เครื่องไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส และผลิตภัณฑเครื่องหนังสามารถสงออกไดดีขึ้น  
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 โครงสรางตลาดแรงงานยังอยูในภาวะเขมแข็ง สามารถรองรับแรงงานใหมที่เขาสูตลาดได 
ทําใหมีอัตราการวางงานเพียงรอยละ 1.6 ของกําลังแรงงาน ซ่ึงต่ํากวาเกณฑปกติที่มีอัตราการ
วางงานระหวางรอยละ 2-2.5  

การเจ็บปวยของประชาชนดวยโรคเฝาระวงัดีข้ึน ยกเวนโรคไขเลือดออก ระบาดรุนแรง
กวาปกอน ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้นเพราะการเจ็บปวยดวยโรคเฝาระวังโดยรวมลดลงจาก 
53,036 ราย ในป 2549 เหลือ 49,647 ราย ลดลงคิดเปนรอยละ 6.4 โรคที่ประชาชนเจ็บปวย
ลดลงมากที่สดุ ไดแก โรคไขหวัดใหญ มีผูปวยลดลงจาก 3,600 ราย เหลือ 1,904 ราย หรือ 
ลดลงรอยละ 47 ซ่ึงเปนผลมาจากการเฝาระวังและใหความรูแกประชาชนในการปองกันโรคของ
กระทรวงสาธารณสุขอยางตอเน่ือง โรคไขเลือดออกระบาดอยางรุนแรงโดยมีประชาชนเจ็บปวย 
21,251 ราย เพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 45 เม่ือเทียบกับปที่ผานมา เน่ืองจากเปนประบาดของโรค
และปริมาณน้ําฝนมีมากกวาปที่ผานมา ทําใหมีแหลงนํ้าทวมขังเปนแหลงเพาะพันธุยุงมากขึน้  

โรคเอดสอาจระบาดรุนแรงข้ึน เพราะผูขายบริการทางเพศลดการปองกันและผูชายชวย
แพรเชื้อ ผูปวยใหมที่เขารับการรักษามีแนวโนมลดลงจาก 27,445 คน ในป 2541 เหลือ 
14,093 คน ในป 2549 หรือลดลงเฉลี่ยรอยละ 7 ตอป สําหรับหกเดือนแรกป 2550 พบผูปวย 
1,964 คน แยกเปนผูชาย 1,230 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 62.6 ของทั้งหมด ผูหญิงจํานวน 
734 คน หรือรอยละ 37.4 กระทรวงสาธารณสุข รายงานวา หญิงบริการทางเพศใชถุงยาง
อนามัยลดลงจากรอยละ 93 ในป 2547 เหลือรอยละ 86 ในป 2549 และมีประวัตติรวจเลือด
ลดลงจากรอยละ 61 เหลือรอยละ 47  

แนวโนมของการแพรเชื้อเอดสเร่ิมเปลี่ยนจากเดิมที่ผูหญิงขายบริการเปนผูแพรเชื้อ  
กลายเปนผูชายมีสวนชวยแพรเชื้อไปสูผูหญิงหลายคน รวมทั้งภรรยาของตนเอง ดังเห็นไดจาก
สถิติการติดเชือ้เอดสของกลุมแมบานที่มีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 4.8 ของผูติดเชื้อทั้งหมดใน
ป 2547 เปนรอยละ 5.5 ในป 2549 และในชวง 6 เดือนแรกของป 2550 พบแมบานติดเชื้อเอดส
แลว 120 คน มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 6.1 ของผูติดเชือ้ทั้งหมด สถานการณดังกลาวอาจจะทําให
การแพรระบาดของโรคเอดสกลับมารุนแรงมากขึ้น 

ความม่ันคงทางสังคม : คดียาเสพตดิเพิ่มอยางตอเน่ือง จํานวนคดีประทุษรายตอทรัพยสนิ 
และคดีชวีิต รางกาย และเพศและคดียาเสพติด มีจํานวนเพ่ิมขึ้นจาก 57,973 คดี ในป 2549 
เปน 62,248 คดี ในป 2550 หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 7.37 ทั้งน้ีเปนผลมาจากคดียาเสพติดที่เพ่ิมขึ้น
จาก 28,592 คดี เปน 33,250 หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 16.29 นอกจากนี้ การกระทําผิดของเด็กและ
เยาวชน ก็ยังคงเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง โดยเพิ่มขึ้นจาก 10,540 คดี ในป 2549  เปน 11,820 คดี 
ในป 2550 หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ  12.1  
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ประชาชนบาดเจ็บจากอุบตัิเหตุจราจรทางบก และการทํางานนอยกวาปกอน ประชาชนที่
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางบกลดลงจาก 19,929 ราย เหลือ 19,161 ราย ลดลงรอยละ 3.8 
เน่ืองจากการรณรงคการขับขี่พาหนะตามกฎจราจร ตลอดจนการงดดื่มสุราขณะขับรถ 
ขณะเดียวกันลูกจางที่อยูในขายของกองทุนเงินทดแทนประสบอันตรายและเจ็บปวยจากการ
ทํางานจนตองหยุดงานเกิน 3 วัน ลดลงจาก 12,924 ราย ในป 2549 เหลือ 12,282 ราย ในป 
2550 หรือลดลงรอยละ 5.0 เน่ืองจากคนงานตระหนักถึงการปองกันภัย และปฏบิัตติาม
มาตรฐานความปลอดภัยอยางตอเน่ือง  

พฤติกรรมและความเปนอยูของคน : คาใชจายเก่ียวกับการดื่มแอลกอฮอลลดลงตาม
การบริโภคเบียร คาใชจายการบริโภคสุราและของมึนเมาของครัวเรอืนลดลงจาก 37,589  ลาน
บาท ในไตรมาสสอง ป 2549 เหลือ 35,943 ลานบาท ในป 2550 หรือลดลงรอยละ 4.4 ตาม
ปริมาณการจําหนายเบียรที่ลดลงจาก 486 ลานลติร เหลือ 464 ลานลิตร หรือลดลงรอยละ 4.5 
เพราะประชาชนบางกลุมหันไปด่ืมเหลาพ้ืนบาน และการรณรงคงดเหลาที่ทาํอยางตอเน่ือง  

การบริโภคบุหร่ีเพิ่มข้ึนเปนคร้ังแรกในรอบ 2 ป คาใชจายการบริโภคบุหร่ีของครัวเรือนไทย
เพ่ิมขึ้นจาก 5,418 ลานบาท ในป 2549 เปน 5,493 ลานบาท ในป 2550 หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.4 
ซ่ึงเพ่ิมขึ้นเปนครั้งแรกหลังจากที่ลดลงอยางตอเน่ืองติดตอกันทุกไตรมาสตั้งแตปลายป 2548 
เปนตนมา เน่ืองจากผูบริโภคหันไปบริโภคบุหร่ีนําเขาซ่ึงมีราคาแพงเพิ่มขึ้นจาก 100.16 ลาน
ซอง เปน 125.61 ลานซอง หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ  25.4 ทําใหสดัสวนการบริโภคบุหร่ีนําเขา
เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 21.5 เปนรอยละ 23.3 ของทั้งหมด คณะรัฐมนตรีไดอนุมัตใิหปรับเพ่ิมคา
แสตมปยาสูบชนิดซิกาแรตจากอัตราตามมูลคา 79 เปอรเซ็นต เปน 80 เปอรเซ็นต เต็มเพดาน
ตั้งแตวันที่ 28 สิงหาคม 2550 เปนตนมา จะทําใหราคาขายปลีกในประเทศเพิ่มขึ้นและชวยลด
อัตราการสูบบุหร่ีและจํานวนผูเสียชีวติในระยะยาว  

ส่ิงแวดลอม : ประชาชนเดือดรอนจากเสียงดงันอยกวาปกอน ความดังของเสียงลดลงอยาง
ตอเน่ืองทุกเขต โดยเขตบางกะปมีความดังเฉลี่ย 71.8 เดซิเบลเอ ลดลงคิดเปนรอยละ 2.6 
รองลงมาเปนเขตดินแดงมีความดังเฉลี่ย 71.4 เดซิเบลเอ ลดลงรอยละ 1.5 นอกจากนี้ประชาชน
ที่รองเรียนเร่ืองความดังของเสียงจากสาเหตุตางๆ ไดแก คาราโอเกะ ผับ เธค โรงงาน
อุตสาหกรรม และยานพาหนะในไตรมาสสองป 2550 มีเพียง 32 ราย ลดลงจากชวงเดียวกัน
ของปกอนคิดเปนรอยละ 52.9 ทั้งน้ี เปนผลจากการรณรงคใหประชาชน และผูประกอบการ
ตระหนักถึงอันตรายของเสยีงดังตอสุขภาพ และการไดยิน ตรวจจับและลงโทษผูละเมิดอยาง
เครงครัด  

มลพิษทางอากาศในเขตเฝาระวงัดีกวาปกอน ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา10 ไมครอน 
(PM10) บริเวณริมถนนพระราม 6 มีคาเฉลี่ยลดลงจาก 81.8 เหลือ 81.1 มคก./ลบ.ม. หรือลดลง
รอยละ 0.8 และริมถนนพระราม 4 คาเฉลี่ยลดลงจาก 71.0 เหลือ 67.9 มคก./ลบ.ม. หรือลดลง
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รอยละ 4.4 ซ่ึงดีกวาเกณฑมาตรฐานทีกํ่าหนดไวไมใหมีฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน
เกิน 120 มคก./ลบ.ม. สําหรับบริเวณริมถนนโรงไฟฟาพระนครใต จังหวัดสมุทรปราการ มี
คาเฉลี่ยลดลงจาก 98.3 เหลือ 82.9 มคก./ลบ.ม. หรือลดลงรอยละ 15.7  บริเวณริมถนนตําบล
หนาพระลาน จังหวัดสระบุรี มีคาเฉลี่ยลดลง จาก 84.6 เหลือ 80.9 มคก./ลบ.ม. หรือลดลงรอย
ละ 4.4   

ภาครัฐและชมุชนรวมใจรักษาคุณภาพแหลงนํ้า สถานการณในป 2549 ทั้งประเทศมีแหลง
นํ้าคุณภาพพอใชขึ้นไปคิดเปนสัดสวนรอยละ 74 สวนที่เหลือมีคุณภาพเสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรม
มากมีสัดสวนรอยละ 26 ของทั้งหมด ภาคกลางมีปญหาวิกฤตกวาทุกภาค เพราะมีแหลงนํ้าที่มี
คุณภาพอยูในเกณฑเสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมากถึงรอยละ 62.5 ของทั้งหมด ซ่ึงกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับหนวยงานทีเ่ก่ียวของ ไดดําเนินการตามพระราช
เสาวนีย ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชนีินาถ อนุรักษแมนํ้าเจาพระยา โดยเรง
ดําเนินโครงการ “เจาพระยาสดใสเทิดไทองคราชัน” เพ่ือแกไขปญหาใหดีขึ้น 

ฝนตกชุกระวังนํ้าทวมดินถลม ปรากฏการณลานีญาทําใหปริมาณนํ้าฝนที่ตกในคร่ึงปแรกของ
ป 2550 สูงถึง 845.3 มิลลเิมตรมากกวาชวงเดียวกันของป 2549 รอยละ 30.8 และไดเกิดอุทกภัย
ในบางพื้นที่แลว โดยในเดือนพฤษภาคม 2550 มีพ้ืนที่ประสบภัยรวม 12 จังหวัด ประชาชน
เดือดรอน 19,000 ครัวเรือน มีมูลคาความเสียหายรวม 60.5 ลานบาท ทุกฝายตองเฝาระวัง
ปองกันภัยโดยไมประมาท 

โรคอวน : ภัยคุกคามสุขภาพคนไทย 

โรคอวนในประเทศไทย : เพิ่มข้ึนทุกเพศทุกวัยเสียสุขภาพและคาใชจาย โรคอวนในชวง
พ.ศ.2529-2547 เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว กลุมประชากรที่มีอายุ 20-29 ป มีคนที่เปนโรคอวน
เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 2.9 ของประชากร เปนรอยละ 21.7 เพ่ิมขึ้นถึง 7.5 เทา รองลงมาเปนกลุม
อายุ 40-49 ป เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 19.1 เปนรอยละ 38.1 เพ่ิมขึ้น 2 เทา และกลุมอายุ 30-39 ป 
เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 19.4 เปนรอยละ 32.1 หรือเพ่ิมขึ้น 1.7 เทา ทําใหธุรกิจลดน้ําหนักเฟองฟู
โดยผูประกอบการคาดวาธุรกิจลดนํ้าหนักในป 2550 มีมูลคาประมาณ 1,800-2,000 ลานบาท 
และคาดวาป 2551 จะขยายตัวมากขึ้น  

สาเหตุโรคอวนมาจากการบริโภคไมถูกหลักโภชนาการ โดยจํานวนคนที่บริโภคอาหาร
ไขมันสูงตั้งแต 3 วันตอสัปดาหขึ้นไปจนถึงการบริโภคทุกวันมีสัดสวนถึงรอยละ 42.6 ของ
ทั้งหมด ขนมกรุบกรอบ รอยละ 27 และเครื่องด่ืมมีรสหวานรอยละ 49 สวนการบริโภคผักและ
ผลไมในแตละวันจะนอยกวาเกณฑที่ เหมาะสม ระหวางรอยละ 29-67 นอกจากน้ีการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและสังคมทําใหประชาชนที่จําเปนตองเคลื่อนไหวรางกาย
ตลอดเวลาลดลงและประชาชนถึงรอยละ 20 ที่เคลื่อนไหวไมพอเพียงตอความตองการ  
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ประชาชนรูจักโรคอวน และเริ่มตระหนักถึงปญหา ผลสํารวจของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พบวา ประชาชนรอยละ 89.6 ของตัวอยาง ทราบวาโรค
อวนเกิดจากการทานอาหารท่ีมีไขมันและน้ําตาลสูงอยางไมจํากัด และขาดการออกกําลังกายที่
สมํ่าเสมอ สําหรับโรคที่เกิดจากโรคอวนนั้น ประชาชนระบุวาเปนเบาหวานมากที่สุดคิดเปน
สัดสวนรอยละ 87.9 และความดันโลหิตรอยละ 68.7 

 ประชาชนที่เปนโรคอวนสวนใหญพยายามลดน้ําหนักโดยควบคุมปริมาณอาหารที่
รับประทานรอยละ 73.1 ของทั้งหมด การลดนํ้าหนักจะเสียคาใชจายตอเดือนระหวาง 900-
2,600 บาท ขึ้นอยูกับวิธีลดนํ้าหนัก โดยการใชบริการโรงพยาบาลหรือสถานบริการลดนํ้าหนัก
จะเสียคาใชจายเฉลี่ยคนละ 2,555 บาทตอเดือน รองลงไปคือ การซื้ออาหารหรือยาลดน้ําหนัก
มากินเอง 1,200 บาทตอเดือน การซ้ือเคร่ืองออกกําลังกายตางๆ 1,077 บาท และการออกกําลัง
กายหรือเลนกีฬา 896 บาท ประเด็นที่นาเปนหวงคือ วิธีลดนํ้าหนักโดยใชบริการโรงพยาบาล/
สถานบริการ ซ่ึงมีคาใชจายแพงนั้น ผูตอบคําถามระบุวาไดผลเพียงรอยละ 29.4 เทาน้ันและรอย
ละ 35.3 ตอบวาสามารถลดน้ําหนักไดในระหวางรักษา แตนํ้าหนักจะเพ่ิมขึ้นหลังหยุดการรักษา  

ภาคีพัฒนาไดตระหนักถึงปญหาโรคอวน  จึงไดดําเนินมาตรการตางๆ เชน แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดใหความสําคัญกับปญหาการ
บริโภคที่ไมเหมาะสม เพ่ือลดการเจ็บปวยดวยโรคหัวใจ โรคความดันและโรคเบาหวาน 
กระทรวงสาธารณสุขดําเนินงานตามยุทธศาสตรสังคมอยูเย็นเปนสุข เพ่ือสงเสริมระบบสุขภาพ
ชุมชนที่เนนการมีสวนรวมของชุมชน โครงการเครือขายคนไทยไรพุงและนโยบายโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ เปนตน 

 โรคอวนนอกจากเสียคาใชจายครัวเรือนในการดูแลรางกายเพิ่มขึ้นแลว ยังกอใหเกิดโรคที่
ยากตอการรักษาและทําลายคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางมาก รวมทั้งสงผลกระทบตอภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซ่ึงภาคีพัฒนาตองรวมกันรณรงคปองกันปญหาโรคอวน โดยดวน 
 


