
 
 
 
 

 

 
สศช. ไดรายงานความเคลื่อนไหวทางสังคมในชวงไตรมาสสอง 
ป 2550 เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2550 

NESDB reports Thailand’s social movement in Q2/2007 on 
Monday 17th  September  2007. 

นายอําพน กิตติอําพน เลขาธิการ สศช. นายกิติศักดิ์ 
สินธุวนิช รองเลขาธิการ สศช. และนางสุวรรณี คํามั่น ที่ปรึกษา
ดานนโยบายและแผนงาน  สศช .  เปดเผยวา  สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ได
ติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณทางสังคมที่สําคัญๆ สรุป
ไดดังนี้ 

 Mr. Ampon Kittiampon, NESDB Secretary-General, 
Mr.Kitisak Sinthuvanich, Deputy Secretary-General, and 
Ms. Suwanee Chamman, Senior Adviser in Policy and 
Plan, together disclosed that NESDB had monitored significant 
movements in that society, summarizing that : 

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

คุณภาพคน : การจางงานโดยรวมเพิ่มขึ้นตอเนื่องตามการ
จางงานนอกภาคเกษตรกรรมประชาชนมีงานทําเพิ่มข้ึนจาก 
35.5 ลานคน ในป 2549 เปน 35.8 ลานคน ในปน้ี หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 
0.7 โดยการจางงานภาคเกษตรกรรมมีจํานวน 13.6 ลานคน 
ใกลเคียงกับปที่ผานมา สวนสาขานอกภาคเกษตรกรรมจางงาน 
22.1 ลานคน เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.5 ตามการจางงานของ 3 สาขา 
คือ สาขาโรงแรม เน่ืองจากนักทองเที่ยวตางประเทศเดิน
ทางเขามามากขึ้น สาขากอสรางเพ่ิมขึ้น เพราะหนวยงาน
ภาครัฐทั้งสวนกลางและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรง
ดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และสาขาอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน 
เน่ืองจากสินคาผลิตภัณฑอาหาร เครื่องไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
และผลิตภัณฑเครื่องหนังสามารถสงออกไดดีขึ้น  
 โครงสรางตลาดแรงงานยังอยูในภาวะเขมแข็ง สามารถ
รองรับแรงงานใหมที่เขาสูตลาดได ทําใหมีอัตราการวางงาน
เพียงรอยละ 1.6 ของกําลังแรงงาน ซ่ึงต่ํากวาเกณฑปกติที่มี
อัตราการวางงานระหวางรอยละ 2-2.5  

Social Development Report in Q2/2007 (April – June) 
Human Quality: Overall employment continued to 
increase, in line with rising employment 
opportunities in non-farm sectors.  The number of 
employed persons increased from 35.5 million persons 
in 2006 to 35.8 million persons, this year, or an average 
growth rate of 0.7 percent.  There were 13.6 million 
persons employed in agricultural sector, very close to 
the record in the year before.  There were 22.1 million 
persons employed in non-farm sectors, increasing by 
1.5 percent, due to higher employment opportunities in 
three major sectors, i.e., hotel business, construction 
and manufacturing production.  The number of 
international tourist arrivals markedly increased.  
Healthier construction sector would be attributed mainly 
to expedition of many public construction projects by 
both central and local government agencies, in 
accordance with the government policy.  Manufacturing 
production still moved on considerably well, especially 
food production, electrical and electronic appliances, 
and leather products, due to the better export 
performances. 
  The local labor market was relatively healthy, 
with sufficient room for newly grads in the market.  The 
present unemployment rate was merely 1.6 percent of 
total labor force, lower than an average unemployment 
rate of 2-2.5 percent in the normal economic 
surrounding. 
 

ขาวเศรษฐกิจและสังคม
สายงานพัฒนาสังคม   
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
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การเจ็บปวยของประชาชนดวยโรคเฝาระวังดีขึ้น ยกเวน
โรคไขเลือดออก ระบาดรุนแรงกวาปกอน ประชาชนมี
สุขภาพดีข้ึนเพราะการเจ็บปวยดวยโรคเฝาระวังโดยรวมลดลง
จาก 53,036 ราย ในป 2549 เหลือ 49,647 ราย ลดลงคิดเปน
รอยละ 6.4 โรคที่ประชาชนเจ็บปวยลดลงมากที่สุด ไดแก โรค
ไขหวัดใหญ มีผูปวยลดลงจาก 3,600 ราย เหลือ 1,904 ราย 
หรือ ลดลงรอยละ 47 ซ่ึงเปนผลมาจากการเฝาระวังและให
ความรูแกประชาชนในการปองกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข
อยางตอเน่ือง โรคไขเลือดออกระบาดอยางรุนแรงโดยมีประชาชน
เจ็บปวย 21,251 ราย เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 45 เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา เน่ืองจากเปนประบาดของโรคและปริมาณน้ําฝนมี
มากกวาปที่ผานมา ทําใหมีแหลงน้ําทวมขังเปนแหลงเพาะพันธุยุง
มากขึ้น  

โรคเอดสอาจระบาดรุนแรงขึ้น เพราะผูขายบริการทางเพศ
ลดการปองกันและผูชายชวยแพรเชื้อ ผูปวยใหมที่เขารับ
การรักษามีแนวโนมลดลงจาก 27,445 คน ในป 2541 เหลือ 
14,093 คน ในป 2549 หรือลดลงเฉล่ียรอยละ 7 ตอป สําหรับหก
เดือนแรกป 2550 พบผูปวย 1,964 คน แยกเปนผูชาย 1,230 คน 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 62.6 ของทั้งหมด ผูหญิงจํานวน 734 คน 
หรือรอยละ 37.4 กระทรวงสาธารณสุข รายงานวา หญิงบริการ
ทางเพศใชถุงยางอนามัยลดลงจากรอยละ 93 ในป 2547 เหลือ
รอยละ 86 ในป 2549 และมีประวัติตรวจเลือดลดลงจากรอยละ 
61 เหลือรอยละ 47  

แนวโนมของการแพรเชื้อเอดสเร่ิมเปลี่ยนจากเดิมที่ผูหญิง
ขายบริการเปนผูแพรเชื้อ  กลายเปนผูชายมีสวนชวยแพรเชื้อ
ไปสูผูหญิงหลายคน รวมทั้งภรรยาของตนเอง ดังเห็นไดจาก
สถิติการติดเชื้อเอดสของกลุมแมบานที่มีสัดสวนเพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 4.8 ของผูติดเชื้อทั้งหมดในป 2547 เปนรอยละ 5.5 ใน
ป 2549 และในชวง 6 เดือนแรกของป 2550 พบแมบานติดเชื้อ
เอดสแลว 120 คน มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 6.1 ของผูติดเชื้อ
ทั้งหมด สถานการณดังกลาวอาจจะทําใหการแพรระบาดของ
โรคเอดสกลับมารุนแรงมากข้ึน 

The number of patients, suffering from ailments subject 
for surveillance improved, except dengue hemorrhagic 
fever, which became more severe than the previous year.  
People’s heath improved because of the drop in the number 
of patients, suffering from ailments subject for surveillance, 
from 53,036 persons in 2006 to 49,647 persons in 2007, or 
down 6.4 percent.  The highest drop was recorded among the 
patients suffering from flu, or from 3,600 to 1,904 persons, or 
down 47 percent, due to the ongoing surveillance and 
dissemination of useful information for disease prevention to 
the general public by the Ministry of Public health.  The 
spread of dengue hemorrhagic fever became more severe in 
the second quarter this year, showing the total number of 
patients at 21,251 persons, rising 45 percent from last year.  
This would be due to the proper conditions for the disease 
outbreak given the higher rainfalls than the previous year.  
Many areas had been inundated, appropriate for reproduction 
of mosquitoes. 
The spread of AIDS became more severe because of 
the lack of proper prevention by sex workers and 
negligence among men.  The number of new patients 
dropped from 27,445 persons in 1998 to 14,093 persons in 
2006, or an average reduction of 7 percent a year.  For the first 
six months of 2007, the number of patients totaled 1,964 
persons, classified as 1,230 male patients, or 62.6 percent, and 
734 female patients, or 37.4 percent.  The Ministry of Public 
Health reported that the number of sex workers, using condom 
for AIDS prevention, dropped from an average of 93 percent in 
2004 to merely 86 percent in 2006.  The number of sex 
workers, showing blood-testing records, dropped from 61 to 47 
percent, during the same period.  
The trend of AIDS infection shifted from sex workers 
to men.  They had caused infection among female 
partners, or even their wives, as evidenced from the 
proportion of AIDS-infected housewives from 4.8 
percent of all AIDS victims in 2004 to 5.5 percent in 
2006.  In the first six months of 2007, the number AIDS-
infected housewives rose to 120 persons, or a share of 
6.1 percent of all infected persons, which would 
exacerbate AIDS situation in Thailand. 

ความมั่นคงทางสังคม : คดียาเสพติดเพ่ิมอยางตอเน่ือง 
จํานวนคดีประทุษรายตอทรัพยสิน และคดีชีวิต รางกาย และ
เพศและคดียาเสพติด มีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก 57,973 คดี ในป 

Social Security: Narcotic-related cases were 
increasing continuously.  In general, the number of 
criminal cases, i.e., threats to life and property, as well 
as physical and sexual abuses, and narcotics increased 
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2549 เปน 62,248 คดี ในป 2550 หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 7.37 
ทั้งน้ีเปนผลมาจากคดียาเสพติดที่เพ่ิมขึ้นจาก 28,592 คดี เปน 
33,250 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 16.29 นอกจากนี้ การกระทําผิด
ของเด็กและเยาวชน ก็ยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง โดยเพิ่มข้ึน
จาก 10,540 คดี ในป 2549  เปน 11,820 คดี ในป 2550 หรือ
เพ่ิมขึ้นรอยละ  12.1 

ประชาชนบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางบก และการ
ทํางานนอยกวาปกอน ประชาชนท่ีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง
บกลดลงจาก 19,929 ราย เหลือ 19,161 ราย ลดลงรอยละ 3.8 
เน่ืองจากการรณรงคการขับข่ีพาหนะตามกฎจราจร ตลอดจน
การงดดื่มสุราขณะขับรถ ขณะเดียวกันลูกจางที่อยูในขายของ
กองทุนเงินทดแทนประสบอันตรายและเจ็บปวยจากการทํางาน
จนตองหยุดงานเกิน 3 วัน ลดลงจาก 12,924 ราย ในป 2549 
เหลือ 12,282 ราย ในป 2550 หรือลดลงรอยละ 5.0 เน่ืองจาก
คนงานตระหนักถึงการปองกันภัย และปฏิบัติตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยอยางตอเน่ือง  

from 57,973 cases in 2006 to 62,248 cases in 2007, or 
a rise by 7.37 percent.  Narcotic cases increased from 
28,592 to 33,250 cases, or 16.29 percent.  The record 
of crimes, committed by children and the youth, was 
also increasing continuously, from 10,540 cases in 
2006, to 11,820 cases in 2007, or 12.1 percent. 
 
 

The number of people injured from road accidents 
and accidents in workplaces dropped from the 
previous year.  The number of people, injured from 
road accidents drop from 19,929 persons to 19,161 
persons, or down 3.8 percent, thanks to successful 
campaigns for driving in accordance with the traffic rules 
and ban of drunkard driving.  Meanwhile, the number of 
workers, eligible for compensation fund especially for 
hazards and injuries in workplaces causing absence 
from work for three consecutive days, decreased from 
12,924 persons in 2006 to 12,282 persons in 2007, or 
5.0 percent.  This would be due to the fact that most 
workers had increasingly realized proper prevention 
from hazards in workplaces and continuous actions in 
line with safety standards.   

พฤติกรรมและความเปนอยูของคน : คาใชจายเกี่ยวกับ
การด่ืมแอลกอฮอลลดลงตามการบริโภคเบียร คาใชจาย
การบริโภคสุราและของมึนเมาของครัวเรือนลดลงจาก 37,589  
ลานบาท ในไตรมาสสอง ป 2549 เหลือ 35,943 ลานบาท ในป 
2550 หรือลดลงรอยละ 4.4 ตามปริมาณการจําหนายเบียรที่ลดลงจาก 
486 ลานลิตร เหลือ 464 ลานลิตร หรือลดลงรอยละ 4.5 เพราะ
ประชาชนบางกลุมหันไปดื่มเหลาพ้ืนบาน และการรณรงคงด
เหลาที่ทําอยางตอเนื่อง  
การบริโภคบุหร่ีเพิ่มขึ้นเปนคร้ังแรกในรอบ 2 ป คาใชจาย
การบริโภคบุหร่ีของครัวเรือนไทยเพิ่มข้ึนจาก 5,418 ลานบาท 
ในป 2549 เปน 5,493 ลานบาท ในป 2550 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 
1.4 ซ่ึงเพ่ิมขึ้นเปนครั้งแรกหลังจากที่ลดลงอยางตอเน่ือง
ติดตอกันทุกไตรมาสตั้งแตปลายป 2548 เปนตนมา เน่ืองจาก
ผูบริโภคหันไปบริโภคบุหรี่นําเขาซึ่งมีราคาแพงเพิ่มข้ึนจาก 
100.16 ลานซอง เปน 125.61 ลานซอง หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ  
25.4 ทําใหสัดสวนการบริโภคบุหรี่นําเขาเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 
21.5 เปนรอยละ 23.3 ของทั้งหมด คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติให
ปรับเพ่ิมคาแสตมปยาสูบชนิดซิกาแรตจากอัตราตามมูลคา 79 
เปอรเซ็นต เปน 80 เปอรเซ็นต เต็มเพดานตั้งแตวันที่ 28 

Behavior and Living Condition: Expenditure on 
consumption of alcoholic beverages dropped in line 
with lower consumption of beer.  Household spending 
on liquor and alcoholic beverages dropped from Baht 
37,589 Million in Q2/2006 to Baht 35,943 Million, in 
2007, or a drop by 4.4 percent.  Consumption of beer 
markedly reduced from 486 to 464 million liters, or 4.5 
percent, because a shift among some groups of people 
from beer to local spirits, and the ongoing anti-alcohol 
campaigns. 
 
Consumption of tobacco increased for the first time 
in two years.  Tobacco spending among Thai 
households increased from Baht 5,418 Million in 2006 
to Baht 5,493 Million in 2007, representing an increase 
by 1.4 percent on average.  It was, in fact, the first 
increase, following the consecutive decrease in every 
quarter since the end of 2005.  Most consumers had 
turned to some expensive imported cigarettes, rising 
from 100.16 to 125.61 million packs during the same 
period, or an increase by 25.4 percent.  The proportion 
of cigarette import increased from 21.5 to 23.3 percent.  
Recently, the Cabinet approved an increase in excise 
tax on cigarette from 79 to 80 percent by value or at the 
highest ceiling on August 28, 2007.  This would result in 
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สิงหาคม 2550 เปนตนมา จะทําใหราคาขายปลีกในประเทศ
เพ่ิมข้ึนและชวยลดอัตราการสูบบุหรี่และจํานวนผูเสียชีวิตใน
ระยะยาว 

higher retail prices in domestic market, and meanwhile 
reduce both the number of smokers and death in the 
long run. 
 

สิ่งแวดลอม : ประชาชนเดือดรอนจากเสียงดังนอยกวาปกอน 

ความดังของเสียงลดลงอยางตอเน่ืองทุกเขต โดยเขตบางกะปมี
ความดังเฉล่ีย 71.8 เดซิเบลเอ ลดลงคิดเปนรอยละ 2.6 
รองลงมาเปนเขตดินแดงมีความดังเฉล่ีย 71.4 เดซิเบลเอ ลดลง
รอยละ 1.5 นอกจากนี้ประชาชนที่รองเรียนเรื่องความดังของ
เสียงจากสาเหตุตางๆ ไดแก คาราโอเกะ ผับ เธค โรงงาน
อุตสาหกรรม และยานพาหนะในไตรมาสสองป 2550 มีเพียง 
32 ราย ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนคิดเปนรอยละ 52.9 
ทั้งนี้ เปนผลจากการรณรงคใหประชาชน และผูประกอบการ
ตระหนักถึงอันตรายของเสียงดังตอสุขภาพ และการไดยิน 
ตรวจจับและลงโทษผูละเมิดอยางเครงครัด 

มลพิษทางอากาศในเขตเฝาระวังดีกวาปกอน ปริมาณฝุน
ละอองขนาดเล็กกวา10 ไมครอน (PM10) บริเวณริมถนน
พระราม 6 มีคาเฉล่ียลดลงจาก 81.8 เหลือ 81.1 มคก./ลบ.ม. 
หรือลดลงรอยละ 0.8 และริมถนนพระราม 4 คาเฉล่ียลดลงจาก 
71.0 เหลือ 67.9 มคก./ลบ.ม. หรือลดลงรอยละ 4.4 ซ่ึงดีกวา
เกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวไมใหมีฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 
ไมครอนเกิน 120 มคก./ลบ.ม. สําหรับบริเวณริมถนนโรงไฟฟา
พระนครใต จังหวัดสมุทรปราการ มีคาเฉล่ียลดลงจาก 98.3 
เหลือ 82.9 มคก./ลบ.ม. หรือลดลงรอยละ 15.7  บริเวณริมถนน
ตําบลหนาพระลาน จังหวัดสระบุรี มีคาเฉล่ียลดลง จาก 84.6 
เหลือ 80.9 มคก./ลบ.ม. หรือลดลงรอยละ 4.4   

Environment: Noise pollution reduced from the previous year.  
Loudness of noise had dropped continuously in every district of 
Bangkok.  Bang Kapi district showed an average level of noise at 
71.8 decibel A, down 2.6 percent, compared with the level of 
noise in Din Daeng district at 71.4 decibel A, down 1.5 percent.  
In Q2/2007, there were only 32 complaints against every kind of 
loud noise, such as karaoke houses, pubs, discotheque, factories 
and vehicles, down from the same period of last year by 52.9 
percent.  This was due to the ongoing campaigns to urge the 
general public and entrepreneurs to realize harms from loudness 
on health and audibility, as well strict inspection and punishments 
against violations. 
 
 
 

Air pollution improved in certain areas demarcated for 
surveillance, when compared with last year.  The volume of 
micro dust, smaller than 10 microns (PM10), along Rama VI road 
dropped from an average of 81.8 micrograms per cubic meter to 
81.1 micrograms per cubic meter, or 0.8 percent.  The same was 
true for the situation along Rama IV road, where the volume of 
micro dust dropped from 71.0 to 67.9 micrograms per cubic 
meter, or 4.4 percent, better than a standard specifying the 
volume of micro dust smaller than 10 microns not exceeding 120 
micrograms per cubic meter.  At the neighborhood of Southern 
Bangkok Power Plant in Samut Prakan province, the level of 
micro dust dropped from 98.3 to 82.9 micrograms per cubic 
meter, or 15.7 percent.  The volume of micro dust along the road 
at Tambon Na Phra Lan in Saraburi province dropped from 84.6 
to 80.9 micrograms per cubic meter, or 4.4 percent. 

ภาครัฐและชุมชนรวมใจรักษาคุณภาพแหลงนํ้า สถานการณ
ในป 2549 ทั้งประเทศมีแหลงนํ้าคุณภาพพอใชข้ึนไปคิดเปนสัดสวน
รอยละ 74 สวนที่เหลือมีคุณภาพเสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมากมี
สัดสวนรอยละ 26 ของท้ังหมด ภาคกลางมีปญหาวิกฤตกวาทุกภาค 
เพราะมีแหลงน้ําที่มีคุณภาพอยูในเกณฑเสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรม
มากถึงรอยละ 62.5 ของทั้งหมด ซ่ึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดดําเนินการตามพระราช
เสาวนีย ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อนุรักษ
แมนํ้าเจาพระยา โดยเรงดําเนินโครงการ “เจาพระยาสดใสเทิด
ไทองคราชัน” เพ่ือแกไขปญหาใหดีข้ึน 

Government agencies and local communities cooperated in 
preserving water quality in many natural sources.  In 2006, 
water quality in 74 percent of natural resources all over the 
country ware about or more than average quality, but the rest or 
approximately 26 percent were showing depleted quality or 
critically depleted quality.  The critical problems were mostly found 
in the central region, given the proportion of 62.5 percent of 
natural water resources in depleted / critically depleted quality.  
The Ministry of Natural Resources and Environment had 
cooperated with all agencies concerned in embarking on 
activities, under royal initiative of Her majesty the Queen for 
preservation of the Chao Phraya river.  They had expedited 
implementation under “Clean Chao Phraya River in Honor of His 
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ฝนตกชุกระวังนํ้าทวมดินถลม ปรากฏการณลานีญาทําให
ปริมาณน้ําฝนที่ตกในครึ่งปแรกของป 2550 สูงถึง 845.3 
มิลลิเมตรมากกวาชวงเดียวกันของป 2549 รอยละ 30.8 และได
เกิดอุทกภัยในบางพื้นที่แลว โดยในเดือนพฤษภาคม 2550 มี
พ้ืนที่ประสบภัยรวม 12 จังหวัด ประชาชนเดือดรอน 19,000 
ครัวเรือน มีมูลคาความเสียหายรวม 60.5 ลานบาท ทุกฝายตอง
เฝาระวังปองกันภัยโดยไมประมาท 

Majesty the King” Project, to resolve the problems along the river. 

Warning of Floods and Mudslides after Downpours: 
The “La Nina” phenomenon had resulted in heavy 
rainfalls in Thailand in the half of 2007, as high as 
845.3 millimeters, higher than the record in the same 
period last year by 30.8 percent.  Some parts of the 
country had been inundated.  In May 2007, flooding 
took place in 12 provinces, affecting 19,000 households 
and total damage costs as high as Baht 60.5 Million.  
All parties should remain alert for the incident. 

เร่ืองเดนประจําฉบับ :  
โรคอวน : ภัยคุกคามสุขภาพคนไทย 
โรคอวนในประเทศไทย : เพิ่มขึ้นทุกเพศทุกวัยเสียสุขภาพ
และคาใชจาย โรคอวนในชวงพ.ศ.2529-2547 เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว 
กลุมประชากรที่มีอายุ 20-29 ป มีคนที่เปนโรคอวนเพิ่มขึ้นจากรอย
ละ 2.9 ของประชากร เปนรอยละ 21.7 เพ่ิมขึ้นถึง 7.5 เทา รองลงมา
เปนกลุมอายุ 40-49 ป เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 19.1 เปนรอยละ 38.1 
เพ่ิมข้ึน 2 เทา และกลุมอายุ 30-39 ป เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 19.4 เปน
รอยละ 32.1 หรือเพ่ิมข้ึน 1.7 เทา ทําใหธุรกิจลดน้ําหนักเฟองฟูโดย
ผูประกอบการคาดวาธุรกิจลดน้ําหนักในป 2550 มีมูลคาประมาณ 
1,800-2,000 ลานบาท และคาดวาป 2551 จะขยายตัวมากขึ้น  

สาเหตุโรคอวนมาจากการบริโภคไมถูกหลักโภชนาการ 
โดยจํานวนคนที่บริโภคอาหารไขมันสูงตั้งแต 3 วันตอสัปดาหข้ึน
ไปจนถึงการบริโภคทุกวันมีสัดสวนถึงรอยละ 42.6 ของทั้งหมด 
ขนมกรุบกรอบ รอยละ 27 และเครื่องดื่มมีรสหวานรอยละ 49 
สวนการบริโภคผักและผลไมในแตละวันจะนอยกวาเกณฑที่
เหมาะสม ระหวางรอยละ 29-67 นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมทําใหประชาชนที่จําเปนตองเคลื่อนไหว
รางกายตลอดเวลาลดลงและประชาชนถึงรอยละ 20 ที่เคลื่อนไหว
ไมพอเพียงตอความตองการ  

ประชาชนรูจักโรคอวน และเริ่มตระหนักถึงปญหา ผลสํารวจของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พบวา 
ประชาชนรอยละ 89.6 ของตัวอยาง ทราบวาโรคอวนเกิดจากการทานอาหารที่
มีไขมันและน้ําตาลสูงอยางไมจํากัด และขาดการออกกําลังกายที่สม่ําเสมอ 
สําหรับโรคที่เกิดจากโรคอวนนั้น ประชาชนระบุวาเปนเบาหวานมากที่สุด

Highlight of the Report. 
Obesity: Threat for Thai People 
Obesity had been rising in Thailand in all genders and 
ages, considered unhealthy and costly.  Obesity increased 
very rapidly during 1986-2004.  Among the population, aged 
between 20-29 years old, the proportion of people suffering 
from obesity increased from 2.9 percent to 21.7 percent, or 
7.5 fold, as followed by population, aged between 40-49 years 
old, showing a 2-fold increase in the proportion of people 
suffering from obesity, from 19.1 to 38.1 percent.  Then was a 
1.7-fold increase in the proportion of people, aged between 
30-39 years old, suffering from obesity, from 19.4 to 32.1 
percent.  These led to remarkable growth in slimming 
business.  It was expected that the annual market turnover of 
slimming business would reach Baht 1,800-2,000 Million, as 
growth would continue until next year. 

Causes of obesity: Improper consumption: The proportion 
of people eating high-fat foods by three days a week up to 
eating high-fat foods everyday was as higher as 42.6 percent 
of total respondents in the poll.  Approx. 27 percent ate too 
much snacks, and 49 percent had some sweetened drinks.  
The daily partakes of fruits and vegetables were less than 
average between 29-67 percent.  In addition, the changing 
socio-economic conditions led to insufficient mobility among 
people, or more than 20 percent of total population showed 
insufficient mobility as such. 
Greater realization of harmful obesity: The recent poll survey 
by the Office of the NESDB showed that people of about 89.6 
percent of the respondents realized that obesity stemmed from 
unlimited consumption of fatty foods and sugar, and the lack of 
regular physical exercises.  Asked about sicknesses from 
obesity, most of the respondents, or 87.9 percent, identified 
diabetes, and high blood pressure (68.7 percent). 
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คิดเปนสัดสวนรอยละ 87.9 และความดันโลหิตรอยละ 68.7 

 ประชาชนที่เปนโรคอวนสวนใหญพยายามลดน้ําหนัก
โดยควบคุมปริมาณอาหารที่รับประทานรอยละ 73.1 ของ
ทั้งหมด การลดน้ําหนักจะเสียคาใชจายตอเดือนระหวาง 900-
2,600 บาท  ข้ึนอยูกับ วิธีลดน้ํ าหนัก  โดยการใชบริการ
โรงพยาบาลหรือสถานบริการลดน้ําหนักจะเสียคาใชจายเฉลี่ย
คนละ 2,555 บาทตอเดือน รองลงไปคือ การซื้ออาหารหรือยาลด
นํ้าหนักมากินเอง 1,200 บาทตอเดือน การซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ตางๆ 1,077 บาท และการออกกําลังกายหรือเลนกีฬา 896 บาท 
ประเด็นที่ น า เปนห วงคื อ  วิ ธี ลดน้ํ าหนัก โดยใชบริการ
โรงพยาบาล/สถานบริการ ซ่ึงมีคาใชจายแพงนั้น ผูตอบคําถาม
ระบุวาไดผลเพียงรอยละ 29.4 เทานั้นและรอยละ 35.3 ตอบวา
สามารถลดน้ําหนักไดในระหวางรักษา แตนํ้าหนักจะเพิ่มข้ึน
หลังหยุดการรักษา  

ภาคีพัฒนาไดตระหนักถึงปญหาโรคอวน  จึงไดดําเนิน
มาตรการตางๆ เชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 
10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดใหความสําคัญกับปญหาการบริโภคท่ี
ไมเหมาะสม เพ่ือลดการเจ็บปวยดวยโรคหัวใจ โรคความดัน
และโรคเบาหวาน กระทรวงสาธารณสุขดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรสังคมอยูเย็นเปนสุข เพ่ือสงเสริมระบบสุขภาพ
ชุมชนที่เนนการมีสวนรวมของชุมชน โครงการเครือขายคนไทย
ไรพุงและนโยบายโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เปนตน 

 โรคอวนนอกจากเสียคาใชจายครัวเรือนในการดูแล
รางกายเพิ่มข้ึนแลว ยังกอใหเกิดโรคที่ยากตอการรักษาและ
ทําลายคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางมาก รวมท้ังสงผล
กระทบตอภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งภาคีพัฒนา
ตองรวมกันรณรงคปองกันปญหาโรคอวน โดยดวน 
 

 Most of the population suffering from obesity were 
trying some weight-reducing methods by controlling daily 
partakes of fatty foods, as confirmed by 73.1 percent of the 
polled respondents.  Average costs for weight control 
would be in a range between Baht 900-2,600, depending 
on weight control methods.  Those polled respondents, 
turning to hospitals or slim centers for help, would have to 
pay Baht 2,555 per head a month on average.  Asked 
about average expenses for weight control methods, the 
respondents in the poll identified average expenses for 
purchase of drugs or dietary foods at Baht 1,200 a month, 
purchase of exercising equipment at Baht 1,077, and 
exercises or sport playing of Baht 896.  A point of concern 
would be the costly weight controls at hospitals / slim 
centers.  Only 29.4 percent of the respondents identified 
these methods successful, while 35.3 percent of them said 
the methods would be effective during treatments only.  They 
would end up gaining weights after that. 

Development partners realized the problems of obesity.  
Several measures had been launched afterward.  The Tenth 
National Economic and Social Development Plan (2007-2011) 
had aimed at reducing improper consumption, in order to 
reduce sickness from heart disease, high-blood pressure and 
diabetes.  The Ministry of Public Health had embarked on 
actions under well being strategies to promote the community 
health system, by focusing on popular participation in the local 
area, including the Slim Thai People Network and Healthy 
School Projects, etc. 

Obesity would imply higher spending on health treatments 
among households.  It would lead to some chronic ailments, 
being detrimental to quality of life, which would be harmful to 
the economy as a whole.  All involved parties should 
immediately participate in the campaigns against obesity. 
 

  

 
 
 
 
 

NESDB : National Economic and Social Development Board 


