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>> บทสรุป
 สำหรับผู้บริหาร
การสำรวจพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย พ.ศ. 2561

ด้วยความตระหนักถึงช่องว่างทางความรู้และงานวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ 
ของคนไทยในแต่ละกลุ่มวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลสำาคัญต่อพฤติกรรมการกินผัก 
และผลไม้ใน พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ดำาเนินการ 
ศึกษาวิจัยในโครงการ “สำารวจพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย” ด้วยประเทศไทย
กำาลังเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาภาวะนำ้าหนักเกินและโรคอ้วนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซ่ึงการกิน 
ผักและผลไม้ไม่เพียงพอ ถือเป็นปัจจัยสำาคัญที่เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดปัญหาภาวะนำ้าหนัก 
เกินและโรคอ้วน ดังนั้นจึงเป็นความจำาเป็นที่คนไทยต้องกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพในปริมาณ 
ที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกินผักและผลไม้ให้เพียงพอในแต่ละวัน เพื่อช่วยลดปัญหา 
การเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยงัไม่มข้ีอมลูชัดเจนเก่ียวกับพฤตกิรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย 
และปัจจัยที่มีอิทธิพลสำาคัญต่อพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทยในแต่ละกลุ่ม ดังนั้น 
โครงการนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อเติมเต็มช่องว่างทางความรู้และนโยบายส่งเสริมการกินผักและผล
ไม้ของคนไทย โดยศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลสำาคัญต่อการกินผักและผลไม้ของคน
ไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการกำาหนดทิศทางการวางแผนและการดำาเนินงานของหน่วย
งานที่เก่ียวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการส่งเสริมให้คนไทยกินผักและผลไม้ที่เพียงพอ และ
สร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่คนไทยและประเทศต่อไป ซ่ึงผลการวิจัยของโครงการฯ พบประเด็น
และบทสรุปสำาคัญดังนี้
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รายงาน
การสำ รวจพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย 

ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

ข้อมูลเบ้ืองต้น

ในการเก็บข้อมูลคร้ังนี้มีจำานวนตัวอย่างทั้งสิ้น 7,957 คน แบ่งเป็นชาย 3,867 คน (ร้อยละ  
48.6) และหญิง 4,090 คน (ร้อยละ 51.4) อยู่ในช่วงอายุ 6-14 ปี 882 คน (ร้อยละ 11.1)  
15-59 ปี 5,588 คน (ร้อยละ 70.2) และ 60 ปีขึ้นไป 1,487 คน (ร้อยละ 18.7) เป็นผู้อยู่ใน 
เขตเทศบาล 3,573 คน (ร้อยละ 44.9) และนอกเขตเทศบาล 4,384 คน (ร้อยละ 55.1)  
เป็นผู้ที่สมรสแล้วร้อยละ 69.3 รองลงมาเป็นคนโสดร้อยละ 18.7 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
(ร้อยละ 93.1) และส่วนใหญ่จบหรือกำาลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 53.7)  
กว่า 2 ใน 3 คนของกลุ่มวัยผู้ใหญ่เป็นผู้มีงานทำา (ร้อยละ 67.3) ส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย/ 
ธุรกิจส่วนตัวและเกษตรกร (ร้อยละ 30.0 และ 29.7 ตามลำาดับ) ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 
ตำ่ากว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 43.2) 

ปริมาณการกินผักและผลไม้

จากผลการศึกษาของโครงการฯ พบว่า กลุ่มเด็กอายุ 6-14 ปี กินผักและผลไม้เฉล่ีย 2.61 ส่วน 
ต่อวัน (ค่ามัธยฐาน 2.07 ส่วน) หรือเฉล่ียเท่ากับ 187.53 กรัมต่อวัน (ค่ามัธยฐานเท่ากับ  
148.80 กรัมต่อวัน) โดยกินเฉพาะผักเฉล่ียวันละ 1.10 ส่วน (ทัพพี) (ค่ามัธยฐานเท่ากับ  
0.71 ส่วน) หรือเฉล่ียเท่ากับ 44.07 กรัมต่อวัน (ค่ามัธยฐานเท่ากับ 28.40 กรัมต่อวัน) และ 
กินเฉพาะผลไม้เฉล่ียวันละ 1.79 ส่วน (ค่ามัธยฐานเท่ากับ 1.06 ส่วน) หรือเฉล่ียเท่ากับ  
143.46 กรัมต่อวัน (ค่ามัธยฐานเท่ากับ 95.00 กรัมต่อวัน) ในขณะที่กลุ่มผู้ใหญ่ 15 ปีขึ้นไป  
กินผักและผลไม้เฉล่ียที่ 5.35 ส่วนต่อวัน (ค่ามัธยฐานเท่ากับ 5.00 ส่วนต่อวัน) หรือเฉล่ีย 
เท่ากับ 336.94 กรัมต่อวัน (ค่ามัธยฐานเท่ากับ 295.71 กรัมต่อวัน) กินเฉพาะผักเฉล่ียวัน 
ละ 3.11 ส่วน (ทัพพี) (ค่ามัธยฐานเท่ากับ 3.00 ส่วน) หรือเฉล่ียเท่ากับ 124.61 กรัมต่อวัน  
(ค่ามธัยฐานเท่ากับ 120.00 กรัมต่อวัน) และกินเฉพาะผลไม้เฉล่ียวนัละ 2.24 ส่วน (ค่ามธัยฐาน 
เท่ากับ 1.71 ส่วน) หรือเฉล่ียเท่ากับ 212.33 กรัมต่อวัน (ค่ามัธยฐานเท่ากับ 162.86 กรัม 
ต่อวัน)

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการกินผักและผลไม้ของกลุ่มตัวอย่างกับเกณฑ์การกินผักและผลไม้ 
ที่สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล แนะนำาสำาหรับเด็กอายุ 6-14 ปี ที่ให้กินผักและ 
ผลไม้อย่างน้อย 250 กรัมต่อวัน และเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่แนะนำาให้ 
กลุ่มวัยผู้ใหญ่ 15 ปีขึ้นไป กินผักและผลไม้อย่างน้อย 400 กรัมต่อวัน พบว่า ในกลุ่มเด็ก 
อายุ 6-14 ปี มีเพียงร้อยละ 25.8 กินผักและผลไม้เพียงพอ โดยเด็กชายกินเพียงพอมากกว่า 
เด็กหญิง และเด็กที่อยู่ในเขตเทศบาลกินเพียงพอมากกว่าเด็กที่อยู่นอกเขตเทศบาล โดยเด็ก 
กรุงเทพมหานคร พบร้อยละการกินเพียงพอน้อยที่สุด ในกลุ่มวัยผู้ใหญ่ 15 ปีขึ้นไป พบว่า  
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ร้อยละ 34.5 กินผักและผลไม้เพียงพอ โดยกลุ่มวัยทำางาน (15-59 ปี) กินเพียงพอมากกว่า 
กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ผู้หญิงกินเพียงพอมากกว่าผู้ชาย และคนในเขตเทศบาลกิน 
เพียงพอมากกว่าคนนอกเขตเทศบาล และคนที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครมีร้อยละการกิน 
เพียงพอตำ่าที่สุดเมื่อเทียบกับคนในภูมิภาคอ่ืน 

พฤติกรรมระดับบุคคล

เมื่อพิจารณาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม พบว่า ผู้ที่มีสถานภาพสมรสแล้วมีร้อยละ 
การกินผักและผลไม้เพยีงพอมากกว่าผู้ทีม่สีถานภาพอ่ืน โดยเฉพาะคนโสด ผู้ทีม่กีารศกึษาสงูขึน้ 
มีแนวโน้มกินเพียงพอมากขึ้นตามไปด้วย ผู้ที่มีอาชีพเกษตรกรเป็นกลุ่มที่มีร้อยละการกินผัก 
และผลไม้เพียงพอมากที่สุด รองลงมาเป็นอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และตำ่าที่สุดในผู้ที่ม ี
อาชีพพนักงานเอกชน 

กลุ่มตัวอย่างที่กินผักและผลไม้เพียงพอส่วนใหญ่ได้กินจากที่บ้าน/ที่พักของตนเอง และเป็นกลุ่ม 
ที่มีร้อยละการซ้ือผักและผลไม้กินเองสูง 42.9 รองลงมาเป็นการให้คนอ่ืนหาให้/เล้ียง (ร้อยละ  
28.4) และบางส่วนได้มาจากการปลูกเอง (ร้อยละ 25.7) และหากพิจารณาเฉพาะในกลุ่มที่ 
ปลูกผักและ/หรือผลไม้เอง พบว่ากลุ่มนี้มีร้อยละของการกินผักและผลไม้เพียงพอมากกว่า 
การกินผักและผลไม้ไม่เพียงพอค่อนข้างมาก 

ในส่วนของการซ้ือผักและผลไม้ คนไทยยังคงไปซ้ือผักและผลไม้จากตลาดสดมากที่สุด (ร้อยละ  
73.7 และ 80.3 ตามลำาดับ) ในส่วนของสถานที่กิน พบว่า กลุ่มที่กินผักและผลไม้เพียงพอ
มักเน้นซ้ืออาหารกินจากห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านอาหารเป็นหลัก และหาก
กลุ่มตัวอย่างซ้ือผักหรือผลไม้ในปริมาณมาก มีแนวโน้มมีร้อยละของการกินผักและผลไม้เพียง
พอมากตามไปด้วย 

ผลการศึกษายังพบว่า คนที่มีพฤติกรรมออกกำาลังเป็นประจำา เช่น การทำางานบ้านเองทุกวัน 
มีร้อยละการกินผักและผลไม้เพียงพอมากกว่ากลุ่มคนที่มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง เช่น ชอบนั่งเล่น
เกมส์/โทรศัพท์มือถือ กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีหรือมีโรคประจำาตัว 1 โรค มีสัดส่วนการกินผักและ
ผลไม้เพียงพอมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีโรคประจำาตัวตั้งแต่ 2 โรคขึ้นไป 

กลุ่มตัวอย่างที่กินผักและผลไม้เพียงพอเป็นกลุ่มที่รายงานว่า เคยได้รับรู้เก่ียวกับนโยบายต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการกินผักและผลไม้ทั้งจากชุมชนของตนเอง นโยบายของสสส. และ
นโยบายของภาครัฐในระดับมาก/มากที่สุด และเน้นให้การสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมให้คน
ไทยปลูกผักสวนครัวกินเอง รองลงมาคือ นโยบายทำาให้ผักผลไม้ปลอดสารพิษและนโยบายการ
รณรงค์ให้กินต้นไม้ที่กินได้ ส่วนคนที่กินผักและผลไม้ไม่เพียงพอสนับสนุนนโยบายลดราคาผัก
และผลไม้ และนโยบายการรณรงค์ให้กินต้นไม้ที่กินได้เป็นหลัก ตามลำาดับ





บทท่ี  1

>> บทนำ
1.1 ความเป็นมา หลักการ และเหตุผล

ประเทศไทยกำาลังเผชิญปัญหาภาวะนำ้าหนักเกินและโรคอ้วน และโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ขณะที่ 
ปัญหาภาวะโภชนาการขาด (undernutrition) ในคนไทยมีแนวโน้มลดลง แต่ปัญหาภาวะ 
โภชนาการเกิน (overnutrition) กลับเพิ่มขึ้น โดยพบว่า ความชุกของคนไทยอายุ 15 ปี 
ขึน้ไปมภีาวะนำา้หนกัเกิน (overweight) และโรคอ้วน (obesity) เพิม่ขึน้ร้อยละ 34.7 ใน พ.ศ. 2551  
เป็นร้อยละ 37 ใน พ.ศ. 25571 และโรคไม่ติดต่อเร้ือรังกลายเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นของ 
คนไทยคิดเป็นร้อยละ 82 ของสาเหตุการตายของคนไทยทั้งหมดใน พ.ศ. 25562 โดยร้อยละ 63  
จากสาเหตุการตายทั้งหมดมาจากโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็ง โรคทางเดินหายใจเร้ือรัง  
และโรคเบาหวาน ซ่ึงพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงหลัก 
ของการเกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรังเหล่านี้”

องค์การอนามัยโลกคาดประมาณว่า การเสียชีวิตของประชากรโลกประมาณ 5.2 ล้านคน 
ใน พ.ศ. 2556 เป็นผลมาจากการกินผักและผลไม้ไม่เพียงพอ3 และการกินผักและผลไม้ไม่เพียง 
พอเป็นสาเหตุสำาคัญของการตายด้วยโรคมะเร็งของประชากรโลก4 ดังนั้นจึงเป็นความจำาเป็น 
ที่ประชากรต้องกินอาหารให้ได้ตามปริมาณที่แนะนำา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกินผักและผลไม้ 
ให้เพียงพอในแต่ละวัน เพื่อช่วยลดปัญหาการเจ็บป่วยและการตายจากโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

1 National Health Examination Survey Office. National Health Examination Survey 2014. Nonthaburi: National  
 Health Examination Survey Office and Ministry of Public Health Thailand, 2016.
2 Burden of Disease Thailand Program. Number of deaths from non-communicable diseases in 2013. Nonthaburi:  
 International Health Policy Program, 2017.
3 World Health Organization. Increasing fruit and vegetable consumption to reduce the risk of noncommunicable  
 diseases. 2017. http://www.who.int/elena/titles/fruit_vegetables_ncds/en/.
4 Danaei G, Vander Hoorn S, Lopez AD, Murray CJ, Ezzati M. Causes of cancer in the world: comparative risk  
 assessment of nine behavioural and environmental risk factors. Lancet (London, England) 2005; 366(9499): 1784-93.
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พฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทยมีแนวโน้มเปล่ียนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจและ 
สงัคม5 จากการสำารวจสขุภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายคร้ังที ่5 พ.ศ. 2557 พบว่า คนไทย 
อายุ 15 ปีขึ้นไปกินผักและผลไม้เฉล่ียเพียงวันละ 3.7 ส่วน ซ่ึงตำ่ากว่าข้อแนะนำามาตรฐาน 
ที่ให้กิน 5 ส่วน (หรือ 400 กรัม) ต่อวัน6 ซ่ึงสอดคล้องกับสถานการณ์ทั่วโลกที่ประชากรทั้งใน 
ประเทศพัฒนาแล้วและกำาลังพัฒนายังคงกินผักและผลไม้ตำ่ากว่าข้อแนะนำามาตรฐาน7 และจาก 
รายงานภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชากรไทย พ.ศ. 2552 การกินผักและผลไม้ไม่เพียงพอ  
เป็นสาเหตุการตายของคนไทยในอันดับแปด (ตามหลังการดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหร่ี ความดัน 
โลหิตสูง ภาวะนำ้าหนักเกินและโรคอ้วน ไม่สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ มีเพศ 
สัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย และคอเลสเตอรอลสูง ตามลำาดับ)8

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยงัไม่มข้ีอมลูชัดเจนเก่ียวกับพฤตกิรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย 
และปัจจัยที่มีอิทธิพลสำาคัญต่อพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทยในแต่ละกลุ่มวัย  
นอกจากนี ้ประเทศไทยยงัไม่มข้ีอมลูชัดเจนทีร่ายงานถงึการรับรู้เก่ียวกับการดำาเนนินโยบายและ 
โครงการต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมการกินผักและผลไม้ ดังนั้น โครงการนี้จึงมีเป้าหมาย 
เพื่อเติมเต็มช่องว่างทางความรู้และนโยบายส่งเสริมการกินผักและผลไม้ของคนไทย โดยศึกษา 
พฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลสำาคัญต่อการกินผักและผลไม้ของคนไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูล 
สนับสนุนการกำาหนดทิศทางการวางแผนและการดำาเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อให ้
บรรลุเป้าหมายการส่งเสริมให้คนไทยกินผักและผลไม้ที่เพียงพอ และสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ 
ตนเองและประเทศต่อไป

1.2 เป้าหมาย

เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกินผักและผลไม้ของคนไทย และการรับรู้และ 
ทัศนคติต่อนโยบายและโครงการส่งเสริมการกินผักและผลไม้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา 
และปรับปรุงการส่งเสริมการกินผักและผลไม้ที่เพียงพอของคนไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5 สวุรรณา เชยีงขนุทด และคณะ. รายงานวจิยัความรูแ้ละพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของคนภาษเีจรญิ. กรงุเทพ: สำานกังานกองทนุ 
 สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2557.
6 National Health Examination Survey Office. National Health Examination Survey 2014. Nonthaburi: National  
 Health Examination Survey Office and Ministry of Public Health Thailand, 2016.
7 World Health Organization. Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health. 2017. http://www.who.int/ 
 dietphysicalactivity/fruit/en/index2.html.
8 สำานกังานพฒันานโยบายสขุภาพระหวา่งประเทศ. รายงานภาระโรคจากปจัจยัเสีย่งของประชากรไทยป ี2552. นนทบรุ:ี สำานกังาน 
 พัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2552.
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การสำ รวจพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

1.3 วัตถุประสงค์

1) พัฒนาเคร่ืองมือเพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกินผักและผลไม้ของ 
 คนไทย และการรับรู้และทัศนคติต่อนโยบายและโครงการส่งเสริมการกินผักและผลไม้

2) ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกินผักและผลไม้ของคนไทย และการรับรู้ 
 และทัศนคติต่อนโยบายและโครงการส่งเสริมการกินผักและผลไม้

3) จัดทำาข้อมูลด้านพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกินผักและผลไม้ของคนไทย และ 
 การรับรู้และทัศนคติต่อนโยบายและโครงการส่งเสริมการกินผักและผลไม้

1.4 กรอบการศึกษาของโครงการ

 1.4.1 นิยามคำสำคัญ

  การศึกษานี้ได้ให้นิยามคำาว่า “พฤติกรรม” และ “พฤติกรรมการกินอาหาร” ดังนี้

  1)	 พฤติกรรม	 (behavior) ตามความหมายราชบัณฑิตสถาน หมายถึง  
   การกระทำาหรืออาการที่แสดงออกทางกล้ามเนื้อ ความคิด และความรู้สึก 
   ของบคุคลเพื่อตอบสนองตอ่สิ่งเร้าภายในและภายนอกจิตใจแบ่งออกไดเ้ปน็  
   2 ลักษณะคือ 

   1. พฤติกรรมภายใน (covert Behavior) ได้แก่ กิจกรรมหรือปฏิกิริยา  
    สิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล เช่น ความคิด ความรู้ ความเช่ือ เจตคติ

   2. พฤติกรรมภายนอก (overt behavior) ได้แก่ กิจกรรมหรือปฏิกิริยา  
    สิ่งที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคลที่สังเกตเห็นได้ เช่น ความสุภาพ ความ 
    คล่องแคล่วว่องไว ลักษณะท่าทาง

  2)	 พฤติกรรมการกินอาหาร	(eating	behavior) หมายถึง การปฏิบัติหรือ 
   แสดงออกเก่ียวกับการกินทีท่ำาด้วยความคิด ความรู้สกึ ความชอบ และความ 
   เคยชินที่ทำาอยู่เป็นประจำา เพื่อสนองต่อความต้องการของตนเอง และ 
   สังคมวัฒนธรรม ทั้งเรื่องลักษณะวิธีการกินอาหาร ปริมาณ ความถี่ ระเบียบ 
   มารยาทในการกินอาหาร และการกินนี้มีความเก่ียวข้องกับผู้อ่ืนเสมอ  
   โดยเป็นไปตามรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่กลุ่มนั้นกำาหนดไว้เร่ืองอาหาร ดังนั้น 
   การกินจึงเป็นพฤติกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมที่จะเข้าใจได้ชัดเจนก็ 
   ต่อเมื่อได้พิจารณาปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมนั้นด้วย10,11,12
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ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

 1.4.2 การพัฒนากรอบแนวคิด

  โครงการนี้ได้พัฒนากรอบแนวคิดบนพื้นฐานกรอบแนวคิดเชิงระบบนิเวศน์  
  (Ecological framework) ของ Story และคณะ (พ.ศ. 2551)9 ที่วิเคราะห์ปัจจัย 
  ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินอาหาร โดยเป็นกรอบแนวคิดที่ได้รับการอ้างถึง 
  ในงานวจิัยด้านพฤตกิรรมการกนิและนโยบายสง่เสรมิการกนิอาหารทีด่ต่ีอสขุภาพ 
  อย่างกว้างขวาง และโครงการนี้ยังได้ใช้ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ 
  กินผักผลไม้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ10,11,12,13,14,15 ประกอบการ 
  พัฒนากรอบแนวคิดด ้วย โดยกรอบแนวคิดที่พัฒนาขึ้นจะช ่วยให ้บรรลุ 
  วัตถุประสงค์ของโครงการข้อที่ 1 โดยจะไปกำาหนดแนวทางการพัฒนาเคร่ืองมือ 
  ติดตามพฤติกรรมการกินผักและผลไม้และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกิน 
  ผักและผลไม้ของคนไทย

  กรอบแนวคิดโครงการให้ความสำาคัญกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยระดับบุคคล 
  กับสภาพแวดล้อม ดังนั้นกรอบแนวคิดนี้จึงแบ่งปัจจัยออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
  ปัจจัยระดับบุคคล (individual factors) และปัจจัยแวดล้อม (environmental  
  factors) โดยปัจจัยแวดล้อมแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับสังคม (เช่น  
  ครอบครัว เพื่อน ผู้ร่วมงาน) ระดับกายภาพ (เช่น บ้าน สถานที่ทำางาน โรงเรียน)  
  และระดับมหภาค (เช่น นโยบายรัฐ การทำาการตลาด ระบบเศรษฐกิจ) โดยปัจจัย 
  แวดล้อมนี้มีอิทธิพลสำาคัญต่อปัจจัยระดับบุคคล (เช่น ความรู้ ทัศนคติ ทักษะ  
  ปัจจัยทางประชากร สถานะทางเศรษฐกิจสังคม) ที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมการกิน 
  ผักและผลไม้ของคนไทย และปัจจัยแวดล้อมในแต่ละระดับยังมีการกระทำาและ 
  มีอิทธิพลระหว่างกันด้วย (รูปที่ 1)

10 กัลยา ศรีมหันต์. ศึกษาภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนในเขตเมือง จังหวัดราชบุรี [สาธารณสุข 
 ศาสตร์มหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยมหิดล; 2541.
11 ศิริลักษณ์ สินธวาลัย. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ. กรุงเทพ: ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533.
12 วรางคณา บุตรศรี. พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี  
 [วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษา]. กรุงเทพ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.
13 Meertens R. and Lion R. 2008. Measuring and Individual’s Tendency to Take Risks: The Risk Propensity 
Scale. Journal of Applied Social Psychology; 38(6): 1506-1520.
14 วิชัย เอกพลากร. 2557. การสำารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 พ.ศ.2557. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.  
 นนทบุรี.
15 World Health Organization. Fruit and vegetable promotion initiative: A meeting report, Geneva, 25-27 August  
 2003. Geneva: World Health Organization, 2003
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินผักผลไม้ 

 
1) ปัจจัยระดับบุคคล คือ ปัจจัยที่มีอยู่ในตัวบุคคล ประกอบด้วย ความรู้ ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม 

การรับรู้ ทักษะ และปัจจัยด้านประชากร (เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม) 
เป็นปัจจัยที่จูงใจและให้เหตุผลของการมีพฤติกรรมการกิน 

2) ปัจจัยแวดล้อม คือ สถานการณ์ของสิ่งแวดล้อมซึ่งเอ้ือให้เกิดพฤติกรรมขึ้นหรือขัดขวางเป็น
อุปสรรคต่อการเกิดพฤติกรรม แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

O ปัจจัยแวดล้อมทางสังคม เช่น เพ่ือน มีอิทธิพลต่อทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยหากเพ่ือนนิยมกิน
อาหารประเภทใดก็พยายามเลียนแบบ ครอบครัว มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินโดยเฉพาะเด็กเพราะ
ครอบครัวมีความสำคัญในการถ่ายทอดสิ่งต่างๆ ให้เด็ก รวมทั้งการปฏิบัติในการกินอาหาร โดยแต่ละ
ครอบครัวจะถ่ายทอดหรือให้ความรู้ในลักษณะที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะอยู่ในสังคม ขนบธรรมเนียม
และวัฒนธรรมเดียวกันก็ตาม ส่วนพ่อแม่และครู ถือเป็นผู้ให้ความรู้ หากผู้ให้ความรู้ เช่น แม่บ้านมี
ความรู้ดีในเรื่องอาหาร รู้ว่าสิ่งใดมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินของ
คนในครอบครัวมาก เพราะแม่บ้านเป็นผู้ที่รับผิดชอบอาหารภายในบ้านทั้งหมด  

O ปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ภาวะแวดล้อมของชุมชน เช่น ความอุดมสมบูรณ์หรือ
แห้งแล้งของพ้ืนที่ แหล่งเพาะปลูก จำนวนและสถานที่ตั้งร้านค้า สถานที่จำหน่ายอาหาร (เช่น ตลาด) 
และราคาผักและผลไม้ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการเข้าถึงและความสามารถในการซื้อหาผักและผลไม้
ของประชาชน 

O ปัจจัยแวดล้อมระดับมหภาค เช่น นโยบายและมาตรการของรัฐเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
การกินผักและผลไม้ที่เพียงพอของประชาชนทุกระดับ ระบบเศรษฐกิจซึ่งเป็นตัวกำหนดกลไกเชิง

รายงาน
การสำ รวจพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

รูปที่ 1

กรอบแนวคิดปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินผักผลไม้

  1) ปัจจัยระดับบุคคล คือ ปัจจัยที่มีอยู่ในตัวบุคคล ประกอบด้วย ความรู้  
   ทัศนคติ ความเช่ือ ค่านิยม การรับรู้ ทักษะ และปัจจัยด้านประชากร  
   (เช่น เพศ อายุ เช้ือชาติ ศาสนา สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม) เป็น 
   ปัจจัยที่จูงใจและให้เหตุผลของการมีพฤติกรรมการกิน

  2) ปัจจัยแวดล้อม คือ สถานการณ์ของสิ่งแวดล้อมซ่ึงเอ้ือให้เกิดพฤติกรรมขึ้น 
   หรือขัดขวางเป็นอุปสรรคต่อการเกิดพฤติกรรม แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

   • ปัจจัยแวดล้อมทางสังคม เช่น เพื่อน มีอิทธิพลต่อทั้งเด็กและผู้ใหญ่  
    โดยหากเพือ่นนยิมกินอาหารประเภทใดก็พยายามเลียนแบบ ครอบครัว  
    มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินโดยเฉพาะเด็กเพราะครอบครัวมีความ 
    สำาคัญในการถ่ายทอดสิ่งต่างๆ ให้เด็ก รวมทั้งการปฏิบัติในการกิน 
    อาหาร โดยแต่ละครอบครัวจะถ่ายทอดหรือให้ความรู้ในลักษณะที่ 
    แตกต่างกัน แม้ว่าจะอยูใ่นสงัคม ขนบธรรมเนยีมและวฒันธรรมเดยีวกัน 
    ก็ตาม ส่วนพ่อแม่และครู ถือเป็นผู้ให้ความรู้ หากผู้ให้ความรู้ เช่น แม่บ้าน 
    มีความรู้ดีในเร่ืองอาหาร รู้ว่าสิ่งใดมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ จะม ี
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ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

    อิทธิพลต่อพฤตกิรรมการกินของคนในครอบครัวมาก เพราะแม่บ้านเป็น 
    ผู้ที่รับผิดชอบอาหารภายในบ้านทั้งหมด 

   • ปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ภาวะแวดล้อมของชุมชน เช่น ความ 
    อุดมสมบูรณ์หรือแห้งแล้งของพืน้ที ่แหล่งเพาะปลูก จำานวนและสถานที่ 
    ต้ังร้านค้า สถานที่จำาหน่ายอาหาร (เช่น ตลาด) และราคาผักและผลไม้  
    ซ่ึงปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการเข้าถึงและความสามารถในการซ้ือหาผักและ 
    ผลไม้ของประชาชน

   • ปัจจัยแวดล้อมระดับมหภาค เช่น นโยบายและมาตรการของรัฐเพื่อ 
    ส่งเสริมและสนับสนุนการกินผักและผลไม้ที่เพียงพอของประชาชน 
    ทุกระดับ ระบบเศรษฐกิจซ่ึงเป็นตัวกำาหนดกลไกเชิงราคาของสินค้าและ 
    ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือของผู้บริโภค อิทธิพลการสื่อสารและ 
    ทำาการตลาดมีส่วนทำาให้ทัศนคติของคนที่มีต่ออาหารเปล่ียนไป เช่น  
    การรณรงค์หลีกเล่ียงอาหารที่ทำาให้อ้วน การรณรงค์ให้ประชาชนไทย 
    บริโภคผักและผลไม้สดกันมากขึ้น การเตือนภัยจากสารปนเปื้อนใน 
    อาหารให้เลือกซ้ือผักปลอดสารพิษ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
    เช่น การผลิตและการกระจายอาหารที่ผลิตได้ในท้องถ่ิน เพื่อให้คนใน 
    ท้องถ่ินสามารถเข้าถึงผักและผลไม้ได้ง่ายขึ้น 

1.5 การสุ่มตัวอย่าง

การเลือกตัวอย่างในการศึกษานี้ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างหลายขั้น (multi-stage sampling)  
ดังรูปที่ 2 เพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และหน่วยตัวอย่างของโครงการ (อายุ 6 ปีขึ้นไป)  
ซ่ึงเป็นการเลือกตวัอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น (probability sampling) โดยมกีรุงเทพมหานคร  
และภาคจำานวน 4 ภาคเป็นสตราตัม จังหวัดในแต่ละภาคเป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่ 1 อำาเภอ 
เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่ 2 เขตแจงนับ (enumeration area: EA) เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่ 3  
และประชากรที่มีอายุต้ังแต่ 6 ปีขึ้นไป เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นสุดท้าย ยกเว้น กรุงเทพมหานคร  
ที่ไม่มีการเลือกจังหวัดตัวอย่าง และเขตตัวอย่าง 
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ราคาของสินค้าและส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค อิทธิพลการสื่อสารและทำการตลาดมี
ส่วนทำให้ทัศนคติของคนที่มีต่ออาหารเปลี่ยนไป เช่น การรณรงค์หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้อ้วน การ
รณรงค์ให้ประชาชนไทยบริโภคผักและผลไม้สดกันมากขึ้น การเตือนภัยจากสารปนเปื้อนในอาหารให้
เลือกซื้อผักปลอดสารพิษ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น การผลิตและการกระจายอาหารที่
ผลิตได้ในท้องถิ่น เพ่ือให้คนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงผักและผลไม้ได้ง่ายขึ้น   

 
1.5 การสุ่มตัวอย่าง 
 การเลือกตัวอย่างในการศึกษานี้ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างหลายขั้น (Multi-stage sampling) ดังรูปที่ 2 
เพ่ือให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และหน่วยตัวอย่างของโครงการ (อายุ 6 ปีขึ้นไป) ซึ่งเป็นการเลือกตัวอย่าง
แบบใช้ความน่าจะเป็น (Probability sampling) โดยมีกรุงเทพมหานคร และภาคจำนวน 4 ภาคเป็นสตราตัม 
จังหวัดในแต่ละภาคเป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่ 1 อำเภอเป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่ 2 เขตแจงนับ (Enumeration 
Area: EA) เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่ 3 และประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นสุดท้าย 
ยกเว้น กรุงเทพมหานคร ที่ไม่มีการเลือกจังหวัดตัวอย่าง และเขตตัวอย่าง (ตา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประเทศไทย 

กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 

ลำปาง นครสวรรค์ 

อำเภอ 1 อำเภอ 2 อำเภอ k 

EA 1 EA 2 EA k 

กลุ่มอายุ 
6-14 ปี 
15-59 ปี 

60 ปีขึ้นไป 

กลุ่มอาย ุ
6-14 ปี 
15-59 ปี 

60 ปีข้ึนไป 

กลุ่มอาย ุ
6-14 ปี 
15-59 ปี 

60 ปีข้ึนไป 

รูปที่ 2

แผนผังแสดงตัวอย่างการเก็บข้อมูลในแต่ละภาค
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รูปที่ 2 แผนผังแสดงตัวอย่างการเก็บข้อมูลในแต่ละภาค 

 

 

ตารางท่ี 1 ขนาดตัวอย่างสำหรับเสนอผลระดับเขตการปกครอง 

จังหวัด
ตัวอย่าง 

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

EA ครัวเรือน 
ประชากร 

โดยประมาณ
* 

EA ครัวเรือน ขนาด
ครัวเรือน 

ประชากร 
โดยประมาณ 

* 
EA ครัวเรือน ขนาด

ครัวเรือน 

ประชากร 
โดยประมาณ 

* 
กรุงเทพฯ  31 620 1,972 31 620 3.18 1,972 - - - - 
ปราจีนบุร ี 11 220 648 3 60 2.74 165 8 160 3.02 483 
นครปฐม 22 440 1,323 11 220 2.90 639 11 220 3.11 685 
ลำปาง 17 340 954 11 220 2.82 620 6 120 2.79 334 
นครสวรรค ์ 19 380 1,126 7 140 2.86 401 12 240 3.02 725 
สุรินทร ์ 20 400 1,305 5 100 2.97 297 15 300 3.36 1,008 
อุดรธาน ี 26 520 1,772 13 260 3.38 878 13 260 3.44 894 
สงขลา 29 580 1,758 18 360 2.91 1,049 11 220 3.22 709 
พัทลุง 11 220 695 7 140 3.13 439 4 80 3.20 256 

รวม 186 3,720 11,553 106 2,120 
 

6,459 80 1,600 
 

5,094 
หมายเหตุ : กำหนด 20 ครัวเรือนตัวอยา่งต่อ EA 
* จำนวนประชากรโดยประมาณ คิดจากจำนวนประชากรเฉลี่ยต่อครัวเรือน 

 

1.6 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 การศึกษานี้จะใช้แบบสำรวจพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ในประเทศไทย ซึ่งจะใช้โปรแกรม
สำเร็จรูป Qualtrics offline surveys ในการสร้างชุดแบบสอบถาม เก็บข้อมูลแบบสอบถาม และประมวลผล
ข้อมูลในรูปไฟล์ Excel และ SPSS โดยใช้เครื่องมือในการสัมภาษณ์ด้วยแท็บเล็ต (Tablet) ซึ่งข้อคำถามจะ
ประกอบไปด้วย 11 ตอน ดังนี้   
 
ตอนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป 

ตอนที่ 1.1: ลักษณะทางประชากร 

ตารางท่ี 1

ขนาดตัวอย่างส�หรับเสนอผลระดับเขตการปกครอง

หมายเหตุ : กำาหนด 20 ครัวเรือนตัวอย่างต่อ EA
* จำานวนประชากรโดยประมาณ คิดจากจำานวนประชากรเฉล่ียต่อครัวเรือน
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1.6 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล

การศึกษานี้จะใช้แบบสำารวจพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ในประเทศไทย ซ่ึงใช้โปรแกรม 
สำาเร็จรูป Qualtrics offline surveys ในการสร้างชุดแบบสอบถาม เก็บข้อมูลแบบสอบถาม  
และประมวลผลข้อมูลในรูปไฟล์ Excel และ SPSS โดยใช้เคร่ืองมือในการสัมภาษณ์ด้วย 
แท็บเล็ต (tablet) ซ่ึงข้อคำาถามประกอบไปด้วย 11 หัวข้อหลัก ดังนี้ 

หัวข้อท่ี 1 : ข้อมูลทั่วไป
   1.1 : ลักษณะทางประชากร
   1.2 : สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
   1.3 : ความพึงพอใจในชีวิต
   1.4 : สถานะสุขภาพ
   1.5 : พฤติกรรมสุขภาพอ่ืนๆ
   1.6 : การรับความเสี่ยงรายบุคคล

หัวข้อท่ี 2 : ความรู้เก่ียวกับการกินผักผลไม้

หัวข้อท่ี 3 : ทัศนคติต่อการกินผักผลไม้

หัวข้อท่ี 4 : ปริมาณการกินผักและผลไม้

หัวข้อท่ี 5 : การได้มาของผักและผลไม้ (ทางกายภาพ)
   5.1 : วิธีการได้มาของผักและผลไม้ที่กินที่บ้าน
   5.2 : วิธีการได้มาของผักและผลไม้ จากสถานที่กินนอกบ้าน
   5.3 : การซื้อผักและผลไม้ จำาแนกตามสถานที่ ปริมาณ และราคาที่ซื้อ

หัวข้อท่ี 6 : การได้มาของผักและผลไม้ (ทางสังคม)

หัวข้อท่ี 7 : การเข้าถึงจุดขาย

หัวข้อท่ี 8 : ค่านิยมของสังคมเก่ียวการกินผักและผลไม้

หัวข้อท่ี 9 : การรับรู้ต่อราคา การเข้าถึง และการดำเนินงานโครงการ

หัวข้อท่ี 10 : การรณรงค์กินผักและผลไม้

หัวข้อท่ี 11 : การสนับสนุนนโยบาย







บทที่  2

>> ข้อมูลทั่วไป
เนื้อหาของบทนี้เป็นข้อมูลลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของกลุ่มตัวอย่าง

2.1 ข้อมูลทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

ตารางที่ 2.1 แสดงจำานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำาแนกตามเพศ กลุ่มอายุ เขตการ 
ปกครอง และภาค จากกลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ 7,957 คน แบง่เปน็ชาย 3,867 คน (รอ้ยละ 48.6) และ 
หญงิ 4,090 คน (รอ้ยละ 51.4) สว่นใหญอ่ยูใ่นกลุม่อาย ุ15-59 ป ี(รอ้ยละ 70.2) และอยูน่อก 
เขตเทศบาลมากกว่าในเขตเทศบาล (ร้อยละ 55.1 และ 44.9 ตามลำาดับ) และอยู่อาศัยในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด (ร้อยละ 29.1) รองลงมาอยู่อาศัยในภาคใต้ (ร้อยละ 23.3)
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ตารางที่ 2.1

จ� นวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ� แนกตามเพศ กลุ่มอายุ เขตการปกครอง และภาค

 2.1.1 สถานภาพสมรส

 จากรูปที่ 2.1.1 สถานภาพสมรส พบว่า กว่า 2 ใน 3 สมรสแล้ว (ร้อยละ 69.3) โดยผู้ชาย 
 มรีอ้ยละของการเปน็โสด และสมรสแลว้มากกวา่ผูห้ญงิ (รอ้ยละ 22.3 และ 71.7 ตามลำาดบั)  
 แต่ผู้หญิงกลับมีร้อยละของการมีสถานภาพหม้าย/หย่า/แยกมากกว่าผู้ชายค่อนข้างมาก  
 (ร้อยละ 17.5 และ 6.0 ตามลำาดับ)
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ตารางท่ี 2.1 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามเพศ กลุ่มอายุ เขตการปกครอง และภาค 

ลักษณะทางประชากร ชาย หญิง รวม 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

กลุ่มอายุ       
6-14 ปี 450 51.1 432 48.9 882 11.1 
15-59 ปี 2,748 49.2 2,840 50.8 5,588 70.2 
60 ปีข้ึนไป 667 44.9 820 55.1 1,487 18.7 

เขตการปกครอง       
ในเขตเทศบาล 1,718 48.1 1,855 51.9 3,573 44.9 
นอกเขตเทศบาล 2,148 49.0 2,236 51.0 4,384 55.1 

ภาค       
กรุงเทพมหานคร 435 54.2 368 45.8 803 10.1 
ภาคกลาง 764 47.7 839 52.3 1,603 20.1 
ภาคเหนือ 649 46.9 734 53.1 1,383 17.4 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 1,090 47.0 1,228 53.0 2,318 29.1 
ภาคใต ้ 929 50.2 921 49.8 1,850 23.3 

รวม 3,867 48.6 4,090 51.4 7,957 100.0 
 
2.1.1 สถานภาพสมรส 
 จากรูปที่ 2.1.1 สถานภาพสมรส พบว่า กว่า 2 ใน 3 สมรสแล้ว (ร้อยละ 69.3) โดยผู้ชายมีร้อยละ
ของการเป็นโสด และสมรสแล้วมากกว่าผู้หญิง (ร้อยละ 22.3 และ 71.7 ตามลำดับ) แต่ผู้หญิงกลับมีร้อยละ
ของการมีสถานภาพหม้าย/หย่า/แยกมากกว่าผู้ชายค่อนข้างมาก (ร้อยละ 17.5 และ 6.0 ตามลำดับ) 
 
รูปที่ 2.1.1 สถาพภาพสมรสของประชากรตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามเพศ 

20 
 

 
ตารางท่ี 2.1 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามเพศ กลุ่มอายุ เขตการปกครอง และภาค 
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ภาค       
กรุงเทพมหานคร 435 54.2 368 45.8 803 10.1 
ภาคกลาง 764 47.7 839 52.3 1,603 20.1 
ภาคเหนือ 649 46.9 734 53.1 1,383 17.4 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 1,090 47.0 1,228 53.0 2,318 29.1 
ภาคใต ้ 929 50.2 921 49.8 1,850 23.3 

รวม 3,867 48.6 4,090 51.4 7,957 100.0 
 
2.1.1 สถานภาพสมรส 
 จากรูปที่ 2.1.1 สถานภาพสมรส พบว่า กว่า 2 ใน 3 สมรสแล้ว (ร้อยละ 69.3) โดยผู้ชายมีร้อยละ
ของการเป็นโสด และสมรสแล้วมากกว่าผู้หญิง (ร้อยละ 22.3 และ 71.7 ตามลำดับ) แต่ผู้หญิงกลับมีร้อยละ
ของการมีสถานภาพหม้าย/หย่า/แยกมากกว่าผู้ชายค่อนข้างมาก (ร้อยละ 17.5 และ 6.0 ตามลำดับ) 
 
รูปที่ 2.1.1 สถาพภาพสมรสของประชากรตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามเพศ 
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ตารางท่ี 2.1 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามเพศ กลุ่มอายุ เขตการปกครอง และภาค 

ลักษณะทางประชากร ชาย หญิง รวม 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

กลุ่มอายุ       
6-14 ปี 450 51.1 432 48.9 882 11.1 
15-59 ปี 2,748 49.2 2,840 50.8 5,588 70.2 
60 ปีข้ึนไป 667 44.9 820 55.1 1,487 18.7 

เขตการปกครอง       
ในเขตเทศบาล 1,718 48.1 1,855 51.9 3,573 44.9 
นอกเขตเทศบาล 2,148 49.0 2,236 51.0 4,384 55.1 

ภาค       
กรุงเทพมหานคร 435 54.2 368 45.8 803 10.1 
ภาคกลาง 764 47.7 839 52.3 1,603 20.1 
ภาคเหนือ 649 46.9 734 53.1 1,383 17.4 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 1,090 47.0 1,228 53.0 2,318 29.1 
ภาคใต ้ 929 50.2 921 49.8 1,850 23.3 

รวม 3,867 48.6 4,090 51.4 7,957 100.0 
 
2.1.1 สถานภาพสมรส 
 จากรูปที่ 2.1.1 สถานภาพสมรส พบว่า กว่า 2 ใน 3 สมรสแล้ว (ร้อยละ 69.3) โดยผู้ชายมีร้อยละ
ของการเป็นโสด และสมรสแล้วมากกว่าผู้หญิง (ร้อยละ 22.3 และ 71.7 ตามลำดับ) แต่ผู้หญิงกลับมีร้อยละ
ของการมีสถานภาพหม้าย/หย่า/แยกมากกว่าผู้ชายค่อนข้างมาก (ร้อยละ 17.5 และ 6.0 ตามลำดับ) 
 
รูปที่ 2.1.1 สถาพภาพสมรสของประชากรตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามเพศ 
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 จากรูปที่ 2.2 สถานภาพสมรส ประชากรนอกเขตเทศบาลมีร้อยละของผู้ที่มีสถานภาพสมรสมากกว่า
ผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาล (ร้อยละ 71.6 และ 66.6 ตามลำดับ) แต่ผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลมีร้อยละของผู้ที่มี
สถานภาพโสด และหม้าย/หย่า/แยกมากกว่า (ร้อยละ 20.8 และ 12.6) 
 
รูปที่ 2.1.2 สถานภาพสมรสของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามเขตการปกครอง 

 
 
 จากรูปที่ 2.1.3 สถานภาพสมรส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีร้อยละของผู้ที่มีสถานภาพสมรสมาก
ที่สุด (ร้อยละ 73.9) รองลงมาเป็นภาคใต้ (ร้อยละ 71.3) กรุงเทพมหานครมีร้อยละของผู้ที่มีสถานภาพโสด 21 
 

 
 
 จากรูปที่ 2.2 สถานภาพสมรส ประชากรนอกเขตเทศบาลมีร้อยละของผู้ที่มีสถานภาพสมรสมากกว่า
ผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาล (ร้อยละ 71.6 และ 66.6 ตามลำดับ) แต่ผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลมีร้อยละของผู้ที่มี
สถานภาพโสด และหม้าย/หย่า/แยกมากกว่า (ร้อยละ 20.8 และ 12.6) 
 
รูปที่ 2.1.2 สถานภาพสมรสของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามเขตการปกครอง 

 
 
 จากรูปที่ 2.1.3 สถานภาพสมรส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีร้อยละของผู้ที่มีสถานภาพสมรสมาก
ที่สุด (ร้อยละ 73.9) รองลงมาเป็นภาคใต้ (ร้อยละ 71.3) กรุงเทพมหานครมีร้อยละของผู้ที่มีสถานภาพโสด

รูปที่ 2.1.1

สถาพภาพสมรสของประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ� แนกตามเพศ

 จากรูปที่ 2.1.2 สถานภาพสมรส ประชากรนอกเขตเทศบาลมีร้อยละของผู้ที่มีสถานภาพ 
 สมรสมากกวา่ผูท้ีอ่ยูใ่นเขตเทศบาล (รอ้ยละ 71.6 และ 66.6 ตามลำาดบั) แตผู่ท้ีอ่ยูใ่นเขต 
 เทศบาลมรีอ้ยละของผูท้ีม่สีถานภาพโสด และหมา้ย/หยา่/แยกมากกวา่ (รอ้ยละ 20.8 และ  
 12.6)

รูปที่ 2.1.2

สถานภาพสมรสของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ� แนกตามเขตการปกครอง
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 จากรูปที่ 2.1.3 สถานภาพสมรส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีร้อยละของผู้ที่มีสถานภาพ 
 สมรสมากที่สุด (ร้อยละ 73.9) รองลงมาเป็นภาคใต้ (ร้อยละ 71.3) กรุงเทพมหานคร 
 มรีอ้ยละของผูท้ีม่สีถานภาพโสดมากทีส่ดุ (รอ้ยละ 25.7) รองลงมาเปน็ภาคกลาง (รอ้ยละ  
 22.5) และภาคเหนอืมรีอ้ยละของผูท้ีห่มา้ย/หยา่/แยกมากทีส่ดุ (รอ้ยละ 14.7) รองลงมา 
 เป็นกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 12.6)

รูปที่ 2.1.3

สถานภาพสมรสของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ� แนกตามภาค
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มากที่สุด (ร้อยละ 25.7) รองลงมาเป็นภาคกลาง (ร้อยละ 22.5) และภาคเหนือมีร้อยละของผู้ที่หม้าย/หย่า/
แยกมากท่ีสุด (ร้อยละ 14.7) รองลงมาเป็นกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 12.6) 
 
รูปที่ 2.1.3 สถานภาพสมรสของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามภาค 

 
 
2.1.2 ศาสนา 
 ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างอายุ 6 ปีขึ้นไป นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 93.1) แบ่งเป็นร้อยละ 92.3 ในกลุ่ม 
6-14 ปี, 92.2 ในกลุ่ม 15.59 ปี และ 97.0 ในกลุ่ม 60 ปีข้ึนไป รองลงมาเป็นศาสนาอิสลาม และอ่ืนๆ โดย
พบว่า ภาคใต้มีผู้นับถือศาสนาอิสลามสูงกว่าภาคอ่ืนๆ (ร้อยละ 24.6) รองลงมาเป็นกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 
9.5) 
 
ตารางท่ี 2.1.1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามศาสนา กลุ่มอายุ เพศ เขตการ
ปกครอง และภาค 

กลุ่มอายุ (ป)ี เพศ เขตการ
ปกครอง และภาค 

รวม ศาสนา 
พุทธ คาทอลิก/คริสต์

ตัง 
โปรเตสแตนท์/

คริสเตียน 
อิสลาม 

กลุ่มอายุ      
6-14 ปี 882 92.3 0.1 0.1 7.4 
15-59 ปี 5,588 92.2 0.0 0.2 7.6 
60 ปีข้ึนไป 1,487 97.0 0.1 0.1 2.8 

เพศ      
ชาย 3,867 91.8 0.0 0.1 8.1 

 2.1.2 ศาสนา

 จากตารางที ่2.1.1 สว่นใหญก่ลุม่ตวัอยา่งอาย ุ6 ปขีึน้ไป นบัถอืศาสนาพทุธ (รอ้ยละ 93.1)  
 แบ่งเป็นร้อยละ 92.3 ในกลุ่ม 6-14 ปี ร้อยละ 92.2 ในกลุ่ม 15.59 ปี และ ร้อยละ 97.0  
 ในกลุ่ม 60 ปีขึ้นไป รองลงมาเป็นศาสนาอิสลาม และอื่นๆ โดยพบว่า ภาคใต้มีผู้นับถือ 
 ศาสนาอิสลามสูงกว่าภาคอ่ืนๆ (ร้อยละ 24.6) รองลงมาเป็นกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 9.5)
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ตารางที่ 2.1.1

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปจ� แนกตามศาสนา กลุ่มอายุ เพศ 

เขตการปกครอง และภาค

22 
 

มากที่สุด (ร้อยละ 25.7) รองลงมาเป็นภาคกลาง (ร้อยละ 22.5) และภาคเหนือมีร้อยละของผู้ที่หม้าย/หย่า/
แยกมากท่ีสุด (ร้อยละ 14.7) รองลงมาเป็นกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 12.6) 
 
รูปที่ 2.1.3 สถานภาพสมรสของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามภาค 

 
 
2.1.2 ศาสนา 
 ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างอายุ 6 ปีขึ้นไป นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 93.1) แบ่งเป็นร้อยละ 92.3 ในกลุ่ม 
6-14 ปี, 92.2 ในกลุ่ม 15.59 ปี และ 97.0 ในกลุ่ม 60 ปีขึ้นไป รองลงมาเป็นศาสนาอิสลาม และอ่ืนๆ โดย
พบว่า ภาคใต้มีผู้นับถือศาสนาอิสลามสูงกว่าภาคอ่ืนๆ (ร้อยละ 24.6) รองลงมาเป็นกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 
9.5) 
 
ตารางท่ี 2.1.1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามศาสนา กลุ่มอายุ เพศ เขตการ
ปกครอง และภาค 

กลุ่มอายุ (ป)ี เพศ เขตการ
ปกครอง และภาค 

รวม ศาสนา 
พุทธ คาทอลิก/คริสต์

ตัง 
โปรเตสแตนท์/

คริสเตียน 
อิสลาม 

กลุ่มอายุ      
6-14 ปี 882 92.3 0.1 0.1 7.4 
15-59 ปี 5,588 92.2 0.0 0.2 7.6 
60 ปีข้ึนไป 1,487 97.0 0.1 0.1 2.8 

เพศ      
ชาย 3,867 91.8 0.0 0.1 8.1 
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กลุ่มอายุ (ป)ี เพศ เขตการ
ปกครอง และภาค 

รวม ศาสนา 
พุทธ คาทอลิก/คริสต์

ตัง 
โปรเตสแตนท์/

คริสเตียน 
อิสลาม 

หญิง 4,090 94.3 0.1 0.2 5.4 
เขตการปกครอง      

ในเขตเทศบาล 3,573 92.7 0.1 0.4 6.8 
นอกเขตเทศบาล 4,384 93.4 0.0 0.0 6.6 

ภาค      
กรุงเทพมหานคร 803 90.2 0.1 0.2 9.5 
ภาคกลาง 1,603 99.8 0.1 0.1 0.0 
ภาคเหนือ 1,383 99.8 0.1 0.0 0.1 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 2,318 100.0 0.0 0.0 0.0 
ภาคใต ้ 1,850 74.9 0.0 0.5 24.6 

รวม 7,957 93.1 0.1 0.2 6.7 
 
2.1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 
 จากตารางท่ี 2.1.2 ในกลุ่มเด็ก 6-14 ปี ทั้งชายและหญิงไม่พบผู้ที่ไม่ได้เรียนหนังสือเลย แต่ในช่วง
กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป พบว่า ผู้หญิงมีร้อยละของผู้ที่ไม่ได้เรียนสูงกว่ามากกว่าผู้ชาย (ร้อยละ 6.3 และ 1.8 
ตามลำดับ) ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษาทั้งชายและ
หญิง (ร้อยละ 75.3 ในผู้ชาย และ 84.0 ในผู้หญิง) และผู้หญิงที่ได้รับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกว่า
มากกว่าผู้ชาย (ร้อยละ 8.9 และ 7.7 ตามลำดับ) 
 
ตารางที่ 2.1.2 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด กลุ่มอายุ และเพศ 

ระดับการศึกษา
สูงสุด 

ชาย หญิง รวม 
6-14 ปี 15-59 

ปี 
60 ปีขึ้น

ไป 
รวม 6-14 ปี 15-59 

ปี 
60 ปีขึ้น

ไป 
รวม 

ไม่ได้เรียน 0.0 0.3 1.8 0.5 0.0 1.3 6.3 2.2 1.4 
ประถมศึกษา 86.9 38.9 75.3 50.6 89.3 43.6 84.0 56.4 53.7 
มัธยมศึกษา/ปวช./
ปวส./อนุปรญิญา 

13.1 51.3 18.1 41.2 10.7 43.2 6.8 32.5 36.6 

ปริญญาตรีขึ้นไป 0.0 9.5 4.8 7.7 0.0 11.9 2.9 8.9 8.3 
รวม 450 2,748 667 3,867 432 2,840 820 4,090 100.0 

 

 2.1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด

 จากตารางที่ 2.1.2 ในกลุ่มเด็ก 6-14 ปี ทั้งชายและหญิงไม่พบผู้ที่ไม่ได้เรียนหนังสือเลย  
 แต่ในช่วงกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป พบว่า ผู้หญิงมีร้อยละของผู้ที่ไม่ได้เรียนสูงกว่ามากกว่า 
 ผู้ชาย (ร้อยละ 6.3 และ 1.8 ตามลำาดับ) ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่มีระดับ 
 การศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษาทั้งชายและหญิง (ร้อยละ 75.3 ในผู้ชาย และ 84.0  
 ในผู้หญิง) และผู้หญิงที่ได้รับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกว่ามากกว่าผู้ชาย  
 (ร้อยละ 8.9 และ 7.7 ตามลำาดับ)
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กลุ่มอายุ (ป)ี เพศ เขตการ
ปกครอง และภาค 

รวม ศาสนา 
พุทธ คาทอลิก/คริสต์

ตัง 
โปรเตสแตนท์/

คริสเตียน 
อิสลาม 

หญิง 4,090 94.3 0.1 0.2 5.4 
เขตการปกครอง      

ในเขตเทศบาล 3,573 92.7 0.1 0.4 6.8 
นอกเขตเทศบาล 4,384 93.4 0.0 0.0 6.6 

ภาค      
กรุงเทพมหานคร 803 90.2 0.1 0.2 9.5 
ภาคกลาง 1,603 99.8 0.1 0.1 0.0 
ภาคเหนือ 1,383 99.8 0.1 0.0 0.1 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 2,318 100.0 0.0 0.0 0.0 
ภาคใต ้ 1,850 74.9 0.0 0.5 24.6 

รวม 7,957 93.1 0.1 0.2 6.7 
 
2.1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 
 จากตารางท่ี 2.1.2 ในกลุ่มเด็ก 6-14 ปี ทั้งชายและหญิงไม่พบผู้ที่ไม่ได้เรียนหนังสือเลย แต่ในช่วง
กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป พบว่า ผู้หญิงมีร้อยละของผู้ที่ไม่ได้เรียนสูงกว่ามากกว่าผู้ชาย (ร้อยละ 6.3 และ 1.8 
ตามลำดับ) ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษาทั้งชายและ
หญิง (ร้อยละ 75.3 ในผู้ชาย และ 84.0 ในผู้หญิง) และผู้หญิงที่ได้รับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกว่า
มากกว่าผู้ชาย (ร้อยละ 8.9 และ 7.7 ตามลำดับ) 
 
ตารางที่ 2.1.2 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด กลุ่มอายุ และเพศ 

ระดับการศึกษา
สูงสุด 

ชาย หญิง รวม 
6-14 ปี 15-59 

ปี 
60 ปีขึ้น

ไป 
รวม 6-14 ปี 15-59 

ปี 
60 ปีขึ้น

ไป 
รวม 

ไม่ได้เรียน 0.0 0.3 1.8 0.5 0.0 1.3 6.3 2.2 1.4 
ประถมศึกษา 86.9 38.9 75.3 50.6 89.3 43.6 84.0 56.4 53.7 
มัธยมศึกษา/ปวช./
ปวส./อนุปรญิญา 

13.1 51.3 18.1 41.2 10.7 43.2 6.8 32.5 36.6 

ปริญญาตรีขึ้นไป 0.0 9.5 4.8 7.7 0.0 11.9 2.9 8.9 8.3 
รวม 450 2,748 667 3,867 432 2,840 820 4,090 100.0 
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มากที่สุด (ร้อยละ 25.7) รองลงมาเป็นภาคกลาง (ร้อยละ 22.5) และภาคเหนือมีร้อยละของผู้ที่หม้าย/หย่า/
แยกมากท่ีสุด (ร้อยละ 14.7) รองลงมาเป็นกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 12.6) 
 
รูปที่ 2.1.3 สถานภาพสมรสของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามภาค 

 
 
2.1.2 ศาสนา 
 ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างอายุ 6 ปีขึ้นไป นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 93.1) แบ่งเป็นร้อยละ 92.3 ในกลุ่ม 
6-14 ปี, 92.2 ในกลุ่ม 15.59 ปี และ 97.0 ในกลุ่ม 60 ปีขึ้นไป รองลงมาเป็นศาสนาอิสลาม และอ่ืนๆ โดย
พบว่า ภาคใต้มีผู้นับถือศาสนาอิสลามสูงกว่าภาคอ่ืนๆ (ร้อยละ 24.6) รองลงมาเป็นกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 
9.5) 
 
ตารางท่ี 2.1.1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามศาสนา กลุ่มอายุ เพศ เขตการ
ปกครอง และภาค 

กลุ่มอายุ (ป)ี เพศ เขตการ
ปกครอง และภาค 

รวม ศาสนา 
พุทธ คาทอลิก/คริสต์

ตัง 
โปรเตสแตนท์/

คริสเตียน 
อิสลาม 

กลุ่มอายุ      
6-14 ปี 882 92.3 0.1 0.1 7.4 
15-59 ปี 5,588 92.2 0.0 0.2 7.6 
60 ปีข้ึนไป 1,487 97.0 0.1 0.1 2.8 

เพศ      
ชาย 3,867 91.8 0.0 0.1 8.1 
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รายงาน
การสำ รวจพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย 

ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

ตารางที่ 2.1.2

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุต้ังแต่ 6 ปีข้ึนไป จ� แนกตามระดับการศึกษาสูงสุด กลุ่มอายุ และเพศ
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กลุ่มอายุ (ป)ี เพศ เขตการ
ปกครอง และภาค 

รวม ศาสนา 
พุทธ คาทอลิก/คริสต์

ตัง 
โปรเตสแตนท์/

คริสเตียน 
อิสลาม 

หญิง 4,090 94.3 0.1 0.2 5.4 
เขตการปกครอง      

ในเขตเทศบาล 3,573 92.7 0.1 0.4 6.8 
นอกเขตเทศบาล 4,384 93.4 0.0 0.0 6.6 

ภาค      
กรุงเทพมหานคร 803 90.2 0.1 0.2 9.5 
ภาคกลาง 1,603 99.8 0.1 0.1 0.0 
ภาคเหนือ 1,383 99.8 0.1 0.0 0.1 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 2,318 100.0 0.0 0.0 0.0 
ภาคใต ้ 1,850 74.9 0.0 0.5 24.6 

รวม 7,957 93.1 0.1 0.2 6.7 
 
2.1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 
 จากตารางที่ 2.1.2 ในกลุ่มเด็ก 6-14 ปี ทั้งชายและหญิงไม่พบผู้ที่ไม่ได้เรียนหนังสือเลย แต่ในช่วง
กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป พบว่า ผู้หญิงมีร้อยละของผู้ที่ไม่ได้เรียนสูงกว่ามากกว่าผู้ชาย (ร้อยละ 6.3 และ 1.8 
ตามลำดับ) ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษาทั้งชายและ
หญิง (ร้อยละ 75.3 ในผู้ชาย และ 84.0 ในผู้หญิง) และผู้หญิงที่ได้รับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกว่า
มากกว่าผู้ชาย (ร้อยละ 8.9 และ 7.7 ตามลำดับ) 
 
ตารางที่ 2.1.2 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด กลุ่มอายุ และเพศ 

ระดับการศึกษา
สูงสุด 

ชาย หญิง รวม 
6-14 ปี 15-59 

ปี 
60 ปีขึ้น

ไป 
รวม 6-14 ปี 15-59 

ปี 
60 ปีขึ้น

ไป 
รวม 

ไม่ได้เรียน 0.0 0.3 1.8 0.5 0.0 1.3 6.3 2.2 1.4 
ประถมศึกษา 86.9 38.9 75.3 50.6 89.3 43.6 84.0 56.4 53.7 
มัธยมศึกษา/ปวช./
ปวส./อนุปรญิญา 

13.1 51.3 18.1 41.2 10.7 43.2 6.8 32.5 36.6 

ปริญญาตรีขึ้นไป 0.0 9.5 4.8 7.7 0.0 11.9 2.9 8.9 8.3 
รวม 450 2,748 667 3,867 432 2,840 820 4,090 100.0 

 

 จากรูปที่ 2.1.4 ระดับการศึกษาสูงสุด กรุงเทพมหานครมีร้อยละของผู้ที่จบการศึกษา 
 ในระดับปริญญาตรีและสูงกว่ามากกว่าภาคอื่นๆ (ร้อยละ 14.6) รองลงมาเป็นภาคใต้  
 (ร้อยละ 10.8) ในขณะที่ภาคเหนือมีร้อยละของผู้ที่ไม่ได้เรียนหนังสือมากกว่าภาคอื่นๆ  
 (ร้อยละ 3.3) และพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศจบการศึกษาในชั้นประถมศึกษา

รูปที่ 2.1.4

ระดับการศึกษาสูงสุดของกลุ่มอายุตัวอย่างตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จ� แนกตามภาค
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 จากรูปที่ 2.1.4 ระดับการศึกษาสูงสุด กรุงเทพมหานครมีร้อยละของผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีและสูงกว่ามากกว่าภาคอ่ืนๆ (ร้อยละ 14.6) รองลงมาเป็นภาคใต้ (ร้อยละ 10.8) ในขณะที่ภาคเหนือมีร้อย
ละของผู้ที่ไม่ได้เรียนหนังสือมากกว่าภาคอ่ืนๆ (ร้อยละ 3.3) และพบว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศจบ
การศึกษาในชั้นประถมศึกษา 
 
 
 
 
รูปที่ 2.1.4 ระดับการศึกษาสูงสุดของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามภาค 

 
 
2.1.4 การมีงานทำ 
 จากรูปที่ 2.1.5 การมีงานทำของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มวัยทำงาน 15-59 ปี มีร้อยละของผู้มีงานทำ
กว่าร้อยละ 73 ในขณะที่ผู้ชายมีงานทำมากกว่าผู้หญิง (ร้อยละ 77.1 และ 58.2 ตามลำดับ) และนอกเขต
เทศบาลมีงานทำมากกว่าคนในเขตเทศบาลเล็กน้อย (ร้อยละ 67.5 และ 67.1 ตามลำดับ) เมื่อพิจารณาตาม
ภาค พบว่า ภาคใต้มีผู้ที่มีงานทำสูงกว่าภาคอ่ืนๆ (ร้อยละ 70.8) รองลงมาเป็นภาคกลาง (ร้อยละ 70.4) และ
ต่ำสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 62.2) 
 
รูปที่ 2.1.5 การมีงานทำของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามกลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค 
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กลุ่มอายุ (ป)ี เพศ เขตการ
ปกครอง และภาค 

รวม ศาสนา 
พุทธ คาทอลิก/คริสต์

ตัง 
โปรเตสแตนท์/

คริสเตียน 
อิสลาม 

หญิง 4,090 94.3 0.1 0.2 5.4 
เขตการปกครอง      

ในเขตเทศบาล 3,573 92.7 0.1 0.4 6.8 
นอกเขตเทศบาล 4,384 93.4 0.0 0.0 6.6 

ภาค      
กรุงเทพมหานคร 803 90.2 0.1 0.2 9.5 
ภาคกลาง 1,603 99.8 0.1 0.1 0.0 
ภาคเหนือ 1,383 99.8 0.1 0.0 0.1 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 2,318 100.0 0.0 0.0 0.0 
ภาคใต ้ 1,850 74.9 0.0 0.5 24.6 

รวม 7,957 93.1 0.1 0.2 6.7 
 
2.1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 
 จากตารางที่ 2.1.2 ในกลุ่มเด็ก 6-14 ปี ทั้งชายและหญิงไม่พบผู้ที่ไม่ได้เรียนหนังสือเลย แต่ในช่วง
กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป พบว่า ผู้หญิงมีร้อยละของผู้ที่ไม่ได้เรียนสูงกว่ามากกว่าผู้ชาย (ร้อยละ 6.3 และ 1.8 
ตามลำดับ) ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษาทั้งชายและ
หญิง (ร้อยละ 75.3 ในผู้ชาย และ 84.0 ในผู้หญิง) และผู้หญิงที่ได้รับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกว่า
มากกว่าผู้ชาย (ร้อยละ 8.9 และ 7.7 ตามลำดับ) 
 
ตารางที่ 2.1.2 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด กลุ่มอายุ และเพศ 

ระดับการศึกษา
สูงสุด 

ชาย หญิง รวม 
6-14 ปี 15-59 

ปี 
60 ปีขึ้น

ไป 
รวม 6-14 ปี 15-59 

ปี 
60 ปีขึ้น

ไป 
รวม 

ไม่ได้เรียน 0.0 0.3 1.8 0.5 0.0 1.3 6.3 2.2 1.4 
ประถมศึกษา 86.9 38.9 75.3 50.6 89.3 43.6 84.0 56.4 53.7 
มัธยมศึกษา/ปวช./
ปวส./อนุปรญิญา 

13.1 51.3 18.1 41.2 10.7 43.2 6.8 32.5 36.6 

ปริญญาตรีขึ้นไป 0.0 9.5 4.8 7.7 0.0 11.9 2.9 8.9 8.3 
รวม 450 2,748 667 3,867 432 2,840 820 4,090 100.0 
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กลุ่มอายุ (ป)ี เพศ เขตการ
ปกครอง และภาค 

รวม ศาสนา 
พุทธ คาทอลิก/คริสต์

ตัง 
โปรเตสแตนท์/

คริสเตียน 
อิสลาม 

หญิง 4,090 94.3 0.1 0.2 5.4 
เขตการปกครอง      

ในเขตเทศบาล 3,573 92.7 0.1 0.4 6.8 
นอกเขตเทศบาล 4,384 93.4 0.0 0.0 6.6 

ภาค      
กรุงเทพมหานคร 803 90.2 0.1 0.2 9.5 
ภาคกลาง 1,603 99.8 0.1 0.1 0.0 
ภาคเหนือ 1,383 99.8 0.1 0.0 0.1 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 2,318 100.0 0.0 0.0 0.0 
ภาคใต ้ 1,850 74.9 0.0 0.5 24.6 

รวม 7,957 93.1 0.1 0.2 6.7 
 
2.1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 
 จากตารางที่ 2.1.2 ในกลุ่มเด็ก 6-14 ปี ทั้งชายและหญิงไม่พบผู้ที่ไม่ได้เรียนหนังสือเลย แต่ในช่วง
กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป พบว่า ผู้หญิงมีร้อยละของผู้ที่ไม่ได้เรียนสูงกว่ามากกว่าผู้ชาย (ร้อยละ 6.3 และ 1.8 
ตามลำดับ) ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษาทั้งชายและ
หญิง (ร้อยละ 75.3 ในผู้ชาย และ 84.0 ในผู้หญิง) และผู้หญิงที่ได้รับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกว่า
มากกว่าผู้ชาย (ร้อยละ 8.9 และ 7.7 ตามลำดับ) 
 
ตารางที่ 2.1.2 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด กลุ่มอายุ และเพศ 

ระดับการศึกษา
สูงสุด 

ชาย หญิง รวม 
6-14 ปี 15-59 

ปี 
60 ปีขึ้น

ไป 
รวม 6-14 ปี 15-59 

ปี 
60 ปีขึ้น

ไป 
รวม 

ไม่ได้เรียน 0.0 0.3 1.8 0.5 0.0 1.3 6.3 2.2 1.4 
ประถมศึกษา 86.9 38.9 75.3 50.6 89.3 43.6 84.0 56.4 53.7 
มัธยมศึกษา/ปวช./
ปวส./อนุปรญิญา 

13.1 51.3 18.1 41.2 10.7 43.2 6.8 32.5 36.6 

ปริญญาตรีขึ้นไป 0.0 9.5 4.8 7.7 0.0 11.9 2.9 8.9 8.3 
รวม 450 2,748 667 3,867 432 2,840 820 4,090 100.0 
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รายงาน
การสำ รวจพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

 2.1.4 การมีงานทำ 

 จากรูปที่ 2.1.5 การมีงานทำาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มวัยทำางาน 15-59 ปี มีร้อยละ 
 ของผู้มีงานทำากว่าร้อยละ 73 ในขณะที่ผู้ชายมีงานทำามากกว่าผู้หญิง (ร้อยละ 77.1 และ  
 58.2 ตามลำาดบั) และนอกเขตเทศบาลมงีานทำามากกวา่คนในเขตเทศบาลเลก็นอ้ย (รอ้ยละ  
 67.5 และ 67.1 ตามลำาดับ) เมื่อพิจารณาตามภาค พบว่า ภาคใต้มีผู้ที่มีงานทำาสูงกว่า 
 ภาคอื่นๆ (ร้อยละ 70.8) รองลงมาเป็นภาคกลาง (ร้อยละ 70.4) และต่ำาสุดในภาค 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 62.2)

รูปที่ 2.1.5

การมีงานท� ของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ� แนกตามกลุ่มอายุ เพศ 

เขตการปกครอง และภาค

 2.1.5 อาชีพที่ทำ  (เฉพาะผู้ที่มีงานทำ )

 จากรูปที่ 2.1.6 พบว่า กลุ่มวัยทำางาน (15-59 ปี) ทำางานในอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
 มากที่สุด (ร้อยละ 30.3) รองลงมาเป็นมีอาชีพเกษตรกร/ปศุสัตว์/ประมง (ร้อยละ  
 26.8) ในขณะที่ผู้สูงอายุทำางานในอาชีพเกษตรกร/ปศุสัตว์/ประมงมากที่สุด (ร้อยละ  
 48.4) รองลงมาเป็นธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย (ร้อยละ 28.3) 
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2.1.5 อาชีพที่ทำ (เฉพาะผู้ท่ีมีงานทำ) 
 จากรูปที่ 2.1.6 พบว่า กลุ่มวัยทำงาน (15-59 ปี) ทำงานในอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายมากท่ีสุด (ร้อย
ละ 30.3) รองลงมาเป็นมีอาชีพเกษตรกร/ปศุสัตว์/ประมง (ร้อยละ 26.8) ในขณะที่ผู้สูงอายุทำงานในอาชีพ
เกษตรกร/ปศุสัตว์/ประมงมากที่สุด (ร้อยละ 48.4) รองลงมาเป็นธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย (ร้อยละ 28.3)  
 
รูปที่ 2.1.6 อาชีพท่ีทำของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่มีงานทำ) จำแนกตามกลุ่มอายุ 
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รูปที่ 2.1.6

อาชีพที่ท� ของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่มีงานท� ) จ� แนกตามกลุ่มอายุ
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2.1.5 อาชีพที่ทำ (เฉพาะผู้ท่ีมีงานทำ) 
 จากรูปที่ 2.1.6 พบว่า กลุ่มวัยทำงาน (15-59 ปี) ทำงานในอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายมากท่ีสุด (ร้อย
ละ 30.3) รองลงมาเป็นมีอาชีพเกษตรกร/ปศุสัตว์/ประมง (ร้อยละ 26.8) ในขณะที่ผู้สูงอายุทำงานในอาชีพ
เกษตรกร/ปศุสัตว์/ประมงมากที่สุด (ร้อยละ 48.4) รองลงมาเป็นธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย (ร้อยละ 28.3)  
 
รูปที่ 2.1.6 อาชีพท่ีทำของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่มีงานทำ) จำแนกตามกลุ่มอายุ 
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 จากรูปที่ 2.1.7 อาชีพที่ทำ ผู้ชายมีร้อยละของการทำงานในแต่ละอาชีพมากกว่าผู้หญิงเกือบทุกอาชีพ 
ยกเว้นอาชีพประเภทธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย (ร้อยละ 36.8 ในผู้หญิง และร้อยละ 24.5 ในผู้ชาย) ผู้ชายส่วนใหญ่
ทำงานอาชีพเกษตรกร/ปศุสัตว์/ประมง (ร้อยละ 31.5) 
 
รูปที่ 2.1.7 อาชีพท่ีทำของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่มีงานทำ) จำแนกตามเพศ 

 
จากรูปที่ 2.1.8 อาชีพที่ทำ ผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย (ร้อย

ละ 35.6) รองลงมาทำอาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 24.2) ในขณะที่อยู่ที่อยู่นอกเขตเทศบาลส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกร/ปศุสัตว์/ประมง (ร้อยละ 39.5) รองลงมาทำอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย (ร้อยละ 25.4)  
 
รูปที ่2.1.8 อาชีพที่ทำของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่มีงานทำ) จำแนกตามเขตการปกครอง 

 จากรูปที่ 2.1.7 อาชีพที่ทำา ผู้ชายมีร้อยละของการทำางานในแต่ละอาชีพมากกว่าผู้หญิง 
 เกือบทุกอาชีพ ยกเว้นอาชีพประเภทธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย (ร้อยละ 36.8 ในผู้หญิง และ 
 ร้อยละ 24.5 ในผู้ชาย) ผู้ชายส่วนใหญ่ทำางานอาชีพเกษตรกร/ปศุสัตว์/ประมง (ร้อยละ  
 31.5)

รูปที่ 2.1.7

อาชีพที่ท� ของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่มีงานท� ) จ� แนกตามเพศ
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 จากรูปที่ 2.1.8 อาชีพที่ทำา ผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ 
 คา้ขาย (รอ้ยละ 35.6) รองลงมาทำาอาชพีรบัจา้ง (รอ้ยละ 24.2) ในขณะทีอ่ยูท่ีอ่ยูน่อกเขต 
 เทศบาลส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร/ปศุสัตว์/ประมง (ร้อยละ 39.5) รองลงมาทำาอาชีพ 
 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย (ร้อยละ 25.4) 

รูปที่ 2.1.8

อาชีพที่ท� ของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่มีงานท� ) 

จ� แนกตามเขตการปกครอง
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 จากรูปที่ 2.1.9 อาชีพที่ทำ เขตกรุงเทพมหานครมีร้อยละของผู้ที่ทำงานในภาคเอกชนและธุรกิจ
ส่วนตัวสูงกว่าภาคอ่ืนๆ (ร้อยละ 37.0 และ 41.1) ส่วนในภาคเกษตรกรรม/ปศุสัตว์/ประมง พบมากที่สุดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 43.1) รองลงมาเป็นภาคเหนือ (ร้อยละ 38.8) และภาคใต้ (ร้อยละ 33.9) 
ส่วนอาชีพรับจ้างพบมากในภาคกลาง (ร้อยละ 25.7) รองลงมาเป็นภาคเหนือ (ร้อยละ 25.5) และภาคใต้ (ร้อย
ละ 23.2)  
 
รูปที่ 2.1.9 อาชีพท่ีทำของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่มีงานทำ) จำแนกตามภาค 

 
2.1.6 ชั่วโมงการทำงาน 
 จากตารางที่ 2.1.3 ชั่วโมงการทำงานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า โดยรวมมีชั่วโมงการทำงานที่ 7.59 
ชั่วโมงต่อวัน โดยกลุ่มวัยทำงานมีชั่วโมงการทำงานเฉลี่ย 7.68 ชั่วโมงต่อวัน ผู้หญิงมีชั่วโมงการทำงานมากกว่า

 จากรูปที่ 2.1.9 อาชีพที่ทำา เขตกรุงเทพมหานครมีร้อยละของผู้ที่ทำางานในภาคเอกชน 
 และธุรกิจส่วนตัวสูงกว่าภาคอื่นๆ (ร้อยละ 37.0 และ 41.1) ส่วนในภาคเกษตรกรรม/ 
 ปศุสัตว์/ประมง พบมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 43.1) รองลงมาเป็น 
 ภาคเหนือ (ร้อยละ 38.8) และภาคใต้ (ร้อยละ 33.9) ส่วนอาชีพรับจ้างพบมากในภาค 
 กลาง (ร้อยละ 25.7) รองลงมาเป็นภาคเหนือ (ร้อยละ 25.5) และภาคใต้ (ร้อยละ  
 23.2) 
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 จากรูปที่ 2.1.9 อาชีพที่ทำ เขตกรุงเทพมหานครมีร้อยละของผู้ที่ทำงานในภาคเอกชนและธุรกิจ
ส่วนตัวสูงกว่าภาคอ่ืนๆ (ร้อยละ 37.0 และ 41.1) ส่วนในภาคเกษตรกรรม/ปศุสัตว์/ประมง พบมากที่สุดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 43.1) รองลงมาเป็นภาคเหนือ (ร้อยละ 38.8) และภาคใต้ (ร้อยละ 33.9) 
ส่วนอาชีพรับจ้างพบมากในภาคกลาง (ร้อยละ 25.7) รองลงมาเป็นภาคเหนือ (ร้อยละ 25.5) และภาคใต้ (ร้อย
ละ 23.2)  
 
รูปที่ 2.1.9 อาชีพท่ีทำของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่มีงานทำ) จำแนกตามภาค 

 
2.1.6 ชั่วโมงการทำงาน 
 จากตารางที่ 2.1.3 ชั่วโมงการทำงานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า โดยรวมมีชั่วโมงการทำงานที่ 7.59 
ชั่วโมงต่อวัน โดยกลุ่มวัยทำงานมีชั่วโมงการทำงานเฉลี่ย 7.68 ชั่วโมงต่อวัน ผู้หญิงมีชั่วโมงการทำงานมากกว่า

รูปที่ 2.1.9

อาชีพที่ท� ของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่มีงานท� ) จ� แนกตามภาค

 2.1.6 ชั่วโมงการทำ งาน

 จากตารางที ่2.1.3 ชัว่โมงการทำางานของกลุม่ตวัอยา่ง พบวา่ โดยรวมมชีัว่โมงการทำางานที ่ 
 7.59 ชั่วโมงต่อวัน โดยกลุ่มวัยทำางานมีชั่วโมงการทำางานเฉลี่ย 7.68 ชั่วโมงต่อวัน ผู้หญิง 
 มีชั่วโมงการทำางานมากกว่าผู้ชายเล็กน้อย (7.71 และ 7.49 ชั่วโมงต่อวัน) กลุ่มตัวอย่าง 
 ทีอ่าศยัอยูใ่นเขตเทศบาลมชีัว่โมงการทำางานมากกวา่คนทีอ่ยูน่อกเขตเทศบาล (7.92 และ  
 7.32 ชั่วโมงต่อวัน) ผู้ที่อยู่ในภาคกลางและกรุงเทพมหานครมีจำานวนชั่วโมงการทำางาน 
 ตอ่วนัมากกวา่คนในภาคอืน่ๆ (8.07 และ 8.05 ชัว่โมงตอ่วนั) ต่ำาสดุคอื คนทีอ่ยูใ่นภาคใต ้ 
 (7.22 ชั่วโมงต่อวัน)
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รูปที่ 2.1.3

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

จ� แนกตามชั่วโมงการท� งานต่อวัน กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค

28 
 

ผู้ชายเล็กน้อย (7.71 และ 7.49 ชั่วโมงต่อวัน) กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลมีชั่วโมงการทำงาน
มากกว่าคนที่อยู่นอกเขตเทศบาล (7.92 และ 7.32 ชั่วโมงต่อวัน) ผู้ที่อยู่ในภาคกลางและกรุงเทพมหานครมี
จำนวนชั่วโมงการทำงานต่อวันมากกว่าคนในภาคอ่ืนๆ (8.05 และ 8.07 ชั่วโมงต่อวัน) ต่ำสุดคือคนที่อยู่ใน
ภาคตใต้ (7.22 ชั่วโมงต่อวัน) 
 
ตารางท่ี 2.1.3 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามชั่วโมงการทำงานต่อวัน กลุ่มอายุ 
เพศ เขตการปกครอง และภาค 

 กลุ่มอายุ (ปี) เพศ เขตการ
ปกครอง และภาค 

รวม เวลาในการทำงานต่อวัน (เฉพาะผู้มี
งานทำ) 

ชั่วโมงการ
ทำงานเฉลี่ย 

(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) ต่ำกว่า 8 
ชม./วัน 

8-12 
ชม./วัน 

มากกว่า 12 
ชม./วัน 

 กลุ่มอายุ       
15-59 ปี 4,178 37.1 58.4 4.4 7.68 2.746 
60 ปีข้ึนไป 643 49.8 45.1 5.1 7.03 3.070 

เพศ       
ชาย 2,666 39.2 58.4 2.5 7.49 2.538 
หญิง 2,155 38.4 54.6 7.0 7.71 3.089 

เขตการปกครอง       
ในเขตเทศบาล 2,177 29.8 66.7 3.5 7.92 2.511 
นอกเขตเทศบาล 2,644 46.3 48.4 5.3 7.32 2.991 

ภาค       
กรุงเทพมหานคร 513 14.4 85.6 0.0 8.05 8.119 
ภาคกลาง 1,046 34.4 57.5 8.1 8.07 3.075 
ภาคเหนือ 836 40.2 56.2 3.6 7.54 2.623 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 1,284 43.5 52.3 4.3 7.37 2.982 
ภาคใต ้ 1,141 47.7 48.3 4.0 7.22 2.936 

รวม 4,821 38.8 56.7 4.5 7.59 2.780 
 
2.1.7 รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 
 จากตารางท่ี 2.1.4 โดยรวมส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีรายได้เดือนต่ำกว่า 10,000 บาท พบว่า กลุ่มวัย
ทำงานมีร้อยละของผู้ที่ไม่มีรายได้มากที่สุด (ร้อยละ 21.2) เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า ผู้หญิงไม่มีรายได้
มากกว่าผู้ชาย (ร้อยละ 25.7) นอกจากนี้คนที่อยู่ในเขตเทศบาลไม่มีรายได้มากกว่าคนที่อยู่นอกเขตเทศบาล

 2.1.7 รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย)

 จากตารางที่ 2.1.4 โดยรวมส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีรายได้เดือนต่ำากว่า 10,000 บาท  
 พบว่า กลุ่มวัยทำางานมีร้อยละของผู้ที่ไม่มีรายได้มากที่สุด (ร้อยละ 21.2) เมื่อพิจารณา 
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 เมื่อพิจารณาจากกลุ่มที่มีรายได้สูงตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป พบว่า กลุ่มวัยทำางาน ผู้ชาย  
 และคนในเขตเทศบาลมีรายได้ในกลุ่มนี้มากกว่า
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ผู้ชายเล็กน้อย (7.71 และ 7.49 ชั่วโมงต่อวัน) กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลมีชั่วโมงการทำงาน
มากกว่าคนที่อยู่นอกเขตเทศบาล (7.92 และ 7.32 ชั่วโมงต่อวัน) ผู้ที่อยู่ในภาคกลางและกรุงเทพมหานครมี
จำนวนชั่วโมงการทำงานต่อวันมากกว่าคนในภาคอ่ืนๆ (8.05 และ 8.07 ชั่วโมงต่อวัน) ต่ำสุดคือคนที่อยู่ใน
ภาคตใต้ (7.22 ชั่วโมงต่อวัน) 
 
ตารางท่ี 2.1.3 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามชั่วโมงการทำงานต่อวัน กลุ่มอายุ 
เพศ เขตการปกครอง และภาค 

 กลุ่มอายุ (ปี) เพศ เขตการ
ปกครอง และภาค 

รวม เวลาในการทำงานต่อวัน (เฉพาะผู้มี
งานทำ) 

ชั่วโมงการ
ทำงานเฉลี่ย 

(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) ต่ำกว่า 8 
ชม./วัน 

8-12 
ชม./วัน 

มากกว่า 12 
ชม./วัน 

 กลุ่มอายุ       
15-59 ปี 4,178 37.1 58.4 4.4 7.68 2.746 
60 ปีข้ึนไป 643 49.8 45.1 5.1 7.03 3.070 

เพศ       
ชาย 2,666 39.2 58.4 2.5 7.49 2.538 
หญิง 2,155 38.4 54.6 7.0 7.71 3.089 

เขตการปกครอง       
ในเขตเทศบาล 2,177 29.8 66.7 3.5 7.92 2.511 
นอกเขตเทศบาล 2,644 46.3 48.4 5.3 7.32 2.991 

ภาค       
กรุงเทพมหานคร 513 14.4 85.6 0.0 8.05 8.119 
ภาคกลาง 1,046 34.4 57.5 8.1 8.07 3.075 
ภาคเหนือ 836 40.2 56.2 3.6 7.54 2.623 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 1,284 43.5 52.3 4.3 7.37 2.982 
ภาคใต ้ 1,141 47.7 48.3 4.0 7.22 2.936 

รวม 4,821 38.8 56.7 4.5 7.59 2.780 
 
2.1.7 รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 
 จากตารางท่ี 2.1.4 โดยรวมส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีรายได้เดือนต่ำกว่า 10,000 บาท พบว่า กลุ่มวัย
ทำงานมีร้อยละของผู้ที่ไม่มีรายได้มากที่สุด (ร้อยละ 21.2) เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า ผู้หญิงไม่มีรายได้
มากกว่าผู้ชาย (ร้อยละ 25.7) นอกจากนี้คนที่อยู่ในเขตเทศบาลไม่มีรายได้มากกว่าคนที่อยู่นอกเขตเทศบาล
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 จากตารางท่ี 2.1.4 โดยรวมส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีรายได้เดือนต่ำกว่า 10,000 บาท พบว่า กลุ่มวัย
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การสำ รวจพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย 

ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

ตารางที่ 2.1.4

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

จ� แนกตามรายได้ส่วนบุคคล กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค

29 
 

เล็กน้อย (ร้อยละ 20.8 และ 20.0) เมื่อพิจารณาจากกลุ่มที่มีรายได้สูงตั้งแต่ 30,000 บาทข้ึนไป พบว่า กลุ่มวัย
ทำงาน ผู้ชาย และคนในเขตเทศบาลมีรายได้ในกลุ่มนี้มากกว่า 
ตารางท่ี 2.1.4 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามรายได้ส่วนบุคคล กลุ่มอายุ เพศ 
เขตการปกครอง และภาค 

กลุ่มอายุ (ป)ี เพศ เขตการปกครอง 
และภาค 

รวม รายได้ส่วนบุคคล 
ไม่มีรายได้ ต่ำกว่า 10,000 

บาท 
10,000-29,999 

บาท 
30,000 บาทขึ้น

ไป 
กลุ่มอายุ      

15-59 ปี 5,326 21.2 37.6 35.6 5.6 
60 ปีข้ึนไป 1,460 17.3 66.6 13.1 3.0 

เพศ      
ชาย 3,245 14.7 40.3 38.1 7.0 
หญิง 3,542 25.7 46.9 24.2 3.2 

เขตการปกครอง      
ในเขตเทศบาล 3,109 20.8 36.4 36.5 6.3 
นอกเขตเทศบาล 3,678 20.0 49.8 26.2 3.9 

รวม 6,788 20.4 43.7 30.9 5.0 
 
 จากรูปที่  2.1.10 เมื่อพิจารณารายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละภาคที่อาศัยอยู่ พบว่า 
กรุงเทพมหานครมีรายได้ต่อเดือนในกลุ่มรายได้สูงมากกว่าภาคอ่ืนๆ ในภาคอ่ืนๆ ส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำกว่า 
10,000 บาท โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีร้อยละของผู้ที่ไม่มีรายได้สูงที่สุด (ร้อยละ 25.2) รองลงมาเป็น
กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 21.7)   
 
รูปที่ 2.1.10 รายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามภาค 

 จากรูปที่ 2.1.10 เมื่อพิจารณารายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละภาคที่อาศัยอยู่  
 พบว่า กรุงเทพมหานครมีรายได้ต่อเดือนในกลุ่มรายได้สูงมากกว่าภาคอื่นๆ ในภาคอื่นๆ  
 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำากว่า 10,000 บาท โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีร้อยละของผู้ที่ 
 ไม่มีรายได้สูงที่สุด (ร้อยละ 25.2)
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 จากรูปที่  2.1.10 เมื่อพิจารณารายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละภาคที่อาศัยอยู่ พบว่า 
กรุงเทพมหานครมีรายได้ต่อเดือนในกลุ่มรายได้สูงมากกว่าภาคอ่ืนๆ ในภาคอ่ืนๆ ส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำกว่า 
10,000 บาท โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีร้อยละของผู้ที่ไม่มีรายได้สูงที่สุด (ร้อยละ 25.2) รองลงมาเป็น
กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 21.7)   
 
รูปที่ 2.1.10 รายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามภาค 
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รูปที่ 2.1.10

รายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ� แนกตามภาค
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2.2 ความสุข และความพึงพอใจในชีวิต 
 
2.2.1 ระดับความสุขในปัจจุบัน (0-10 คะแนน) 
 จากรูปที่ 2.2.1 ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนความสุขของตนเองเท่ากับ 8 คะแนน (ร้อยละ 27.5) 
รองลงมา คือ 10 คะแนน (ร้อยละ 20.8) 
 
รูปที่ 2.2.1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามระดับความสุขในปัจจุบัน  

 
 
จากรูปที่ 2.2.2 ระดับความสุขเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มอายุ 15-59 ปีมีระดับความสุขเฉลี่ยสูงกว่า

กลุ่มผู้สูงอายุ (7.76 และ 7.49 คะแนน) ผู้หญิงมีระดับความสุขเฉลี่ยสูงกว่าผู้ชาย (7.78 และ 7.63 คะแนน) ผู้
ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลมีระดับความสุขสูงกว่าผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบาล (7.76 และ 7.66 คะแนน) และคนใน

2.2 ความสุข และความพึงพอใจในชีวิต

 2.2.1 ระดับความสุขในปัจจุบัน (0-10 คะแนน)

 จากรูปที่ 2.2.1 ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนความสุขของตนเองเท่ากับ 8 คะแนน 
(ร้อยละ 27.5) รองลงมา คือ 10 คะแนน (ร้อยละ 20.8)
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รูปที่ 2.2.1

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ� แนกตามระดับความสุขในปัจจุบัน 
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2.2 ความสุข และความพึงพอใจในชีวิต 
 
2.2.1 ระดับความสุขในปัจจุบัน (0-10 คะแนน) 
 จากรูปที่ 2.2.1 ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนความสุขของตนเองเท่ากับ 8 คะแนน (ร้อยละ 27.5) 
รองลงมา คือ 10 คะแนน (ร้อยละ 20.8) 
 
รูปที่ 2.2.1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามระดับความสุขในปัจจุบัน  

 
 
จากรูปที่ 2.2.2 ระดับความสุขเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มอายุ 15-59 ปีมีระดับความสุขเฉลี่ยสูงกว่า

กลุ่มผู้สูงอายุ (7.76 และ 7.49 คะแนน) ผู้หญิงมีระดับความสุขเฉลี่ยสูงกว่าผู้ชาย (7.78 และ 7.63 คะแนน) ผู้
ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลมีระดับความสุขสูงกว่าผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบาล (7.76 และ 7.66 คะแนน) และคนใน

31 
 

ภาคใต้มีระดับความสุขมากกว่าภาคอ่ืนๆ (7.95 คะแนน) รองลงมาเป็นกรุงเทพมหานครและภาคเหนือ (7.91 
และ 7.79 ตามลำดับ) 
 
รูปที่ 2.2.2 คะแนนเฉลี่ยระดับความสุขในปัจจุบัน (เต็ม 10 คะแนน) ของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 
จำแนกตามกลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค 

 
2.2.2 ความพึงพอใจในชีวิต 
 จากรูปที่ 2.2.2.1 พบว่า โดยรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในประเด็นชีวิตที่เป็นอยู่ของตนเอง
มากที่สุด (เฉลี่ย 5.47 คะแนน) รองลงมา คือ สภาพชีวิตโดยรวม (เฉลี่ย 5.04 คะแนน) และน้อยที่สุดใน
ประเด็นการได้รับสิ่งสำคัญตามที่ชีวิตต้องการแล้ว (เฉลี่ย 4.36 คะแนน) เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุ พบว่า 
กลุ่มทำงานมีความพึงพอใจในประเด็นการแทบไม่อยากแก้ไขชีวิตในอดีตที่ผ่านมาน้อยที่สุด (เฉลี่ย 4.36 
คะแนน) ซึ่งแตกต่างกับกลุ่มผู้สูงอายุและภาพรวม 
 

รูปที่ 2.2.2.1 ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนก
ตามกลุ่มอายุ 

 จากรูปที่ 2.2.2 ระดับความสุขเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มอายุ 15-59 ปีมีระดับความสุข 
 เฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มผู้สูงอายุ (7.76 และ 7.49 คะแนน) ผู้หญิงมีระดับความสุขเฉลี่ยสูงกว่า 
 ผู้ชาย (7.78 และ 7.63 คะแนน) ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลมีระดับความสุขสูงกว่าผู้ที่ 
 อยู่นอกเขตเทศบาล (7.76 และ 7.66 คะแนน) และคนในภาคใต้มีระดับความสุขมากกว่า 
 ภาคอื่นๆ (7.95 คะแนน) รองลงมาเป็นกรุงเทพมหานครและภาคเหนือ (7.91 และ  
 7.79 ตามลำาดับ)

รูปที่ 2.2.2

คะแนนเฉลี่ยระดับความสุขในปัจจุบัน (เต็ม 10 คะแนน)

ของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ� แนกตามกลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค
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 2.2.2 ความพึงพอใจในชีวิตโดยรวม

 การประเมินระดับความคิดเห็นต่อข้อคำาถามดังกล่าว ข้อคำาถามดังกล่าวไม่มีถูกหรือผิด  
 เป็นเพียงการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อสถานการณ์ของตัวเอง ณ ปัจจุบันเท่านั้น  
 โดยประกอบด้วยข้อคำาถาม 5 ข้อ ดังนี้

 1. สภาพชีวิตโดยรวมใกล้เคียงกับอุดมคติที่ฝันไว้
 2. สภาพชีวิตโดยรวมดีมาก
 3. ความพึงพอใจในชีวิตที่เป็นอยู่
 4. จวบจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ฉันได้รับสิ่งที่สำาคัญตามที่ฉันต้องการในชีวิตแล้ว
 5. ถ้าฉันสามารถย้อนหวนกลับไปยังชีวิตในอดีตที่ผ่านมาได้ ฉันก็แทบจะไม่อยากแก้ไข 
  อะไรมันเลย

 สามารถนำามาแปลผลหาระดับความพึงพอใจในชีวิตโดยรวม ดังนี้
 ระดับคะแนนข้อคำาตอบ 1-7 คือ

 7 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
 6 หมายถึง เห็นด้วย
 5 หมายถึง ค่อนข้างเห็นด้วย
 4 หมายถึง เฉยๆ ไม่ใช่ทั้งเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
 3 หมายถึง ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยมากที่สุด

 จากตารางที่ 2.2.2 พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในชีวิต  
 23.85 คะแนน (เตม็ 35 คะแนน) ซึง่อยูใ่นระดบั คอ่นขา้งพงึพอใจในชวีติ ผูส้งูอายมุคีวาม 
 พึงพอใจในชีวิตมากกว่าวัยทำางาน (24.18 และ 23.76 คะแนน) คนนอกเขตเทศบาล 
 มคีวามพงึพอใจในชวีติมากกวา่คนในเขตเทศบาล (24.04 และ 23.61 คะแนน) คนใตม้คีวาม 
 พึงพอใจในชีวิตมากกว่าภาคอื่นๆ (24.33 คะแนน)
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ตารางที่ 2.2.2.6

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ� แนกตามระดับความพึงพอใจในชีวิตโดยรวม

กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค
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 15-19  หมายถึง  ค่อนข้างไม่พึงพอใจในชีวิต 
 20  หมายถึง  เฉยๆ 

21-25  หมายถึง  ค่อนข้างพึงพอใจในชีวิต 
26-30  หมายถึง  พึงพอใจในชีวิต 
31-35  หมายถึง  พึงพอใจในชีวิตอย่างมาก 

 
 จากตารางท่ี 2.2.2.6 พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในชีวิต 23.85 
คะแนน (เต็ม 35 คะแนน) ซึ่งอยู่ในระดับ ค่อนข้างพึงพอใจในชีวิต ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในชีวิตมากกว่าวัย
ทำงาน (24.18 และ 23.76 คะแนน) คนนอกเขตเทศบาลมีความพึงพอใจในชีวิตมากกว่าคนในเขตเทศบาล 
(24.04 และ 23.61 คะแนน) คนใต้มีความพึงพอใจในชีวิตมากกว่าภาคอ่ืนๆ (24.33 คะแนน)  
 
ตารางท่ี 2.2.2.6 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามระดับความพึงพอใจในชีวิต
โดยรวม กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค 

กลุ่มอายุ (ป)ี เพศ เขต
การปกครอง และภาค 

รวม ระดับความพึงพอใจในชีวิตโดยรวม คะแนน
เฉลี่ย* 

(Mean) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ไม่พึง
พอใจ
ใน

ชีวิต
อย่าง
มาก 

ไม่พึง
พอใจ
ใน

ชีวิต 

ค่อนข้าง
ไม่พึง

พอใจใน
ชีวิต 

เฉยๆ ค่อนข้าง
พึง

พอใจใน
ชีวิต 

พึง
พอใจ
ใน

ชีวิต 

พึง
พอใจ
ใน

ชีวิต
อย่าง
มาก 

กลุ่มอายุ           
15-59 ปี 5,589 0.6 6.9 13.7 4.0 31.4 37.5 5.9 23.76 5.51 
60 ปีข้ึนไป 1,486 0.9 6.3 11.6 5.3 28.0 40.3 7.7 24.18 5.59 

เพศ           
ชาย 3,416 0.7 6.5 12.9 4.2 31.8 38.0 5.9 23.88 5.48 
หญิง 3,659 0.7 6.9 13.6 4.5 29.6 38.1 6.6 23.81 5.58 

เขตการปกครอง           
ในเขตเทศบาล 3,221 1.0 7.1 13.3 4.5 32.4 36.0 5.8 23.61 5.58 
นอกเขตเทศบาล 3,854 0.5 6.5 13.2 4.2 29.3 39.8 6.6 24.04 5.48 

ภาค           
กรุงเทพมหานคร 747 1.6 7.4 15.5 5.9 47.7 21.0 0.9 22.14 5.20 
ภาคกลาง 1,460 0.9 6.0 12.6 7.5 29.4 39.4 4.0 23.80 5.40 
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ภาคเหนือ 1,256 0.4 5.5 15.0 3.1 26.2 41.7 8.1 24.29 5.54 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 2,003 0.5 7.1 13.0 3.4 31.0 37.3 7.7 23.86 5.51 
ภาคใต ้ 1,609 0.5 7.7 11.6 2.8 27.2 42.6 7.6 24.33 5.67 

รวม 7,074 0.7 6.8 13.2 4.3 30.7 38.0 6.3 23.85 5.53 
* คะแนนเต็ม 35 คะแนน 

 
2.3 พฤตกิรรมสุขภาพ 
 
2.3.1 การประเมินสุขภาพกายของตนเอง 
 จากรูปที่ 2.3.1 กลุ่มวัยทำงานกว่าครึ่งหนึ่งประเมินสุขภาพกายของตนเองว่าอยู่ในระดับดี/ดีมาก 
(ร้อยละ 55.9) ในขณะที่วัยผู้สูงอายุเกือบครึ่งหนึ่งประเมินว่าอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 42.4) เมื่อ
พิจารณาตามเพศ พบว่า ผู้หญิงมีร้อยละของการประเมินสุขภาพกายว่าไม่ดี/ไม่ดีมากๆสูงกว่าผู้ชาย (ร้อยละ 
15.3 และ 10.1) และกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ชายประเมินว่ามีสุขภาพกายดี/ดีมากสูงกว่าผู้หญิง (ร้อยละ 57.1 และ 
46.9 ตามลำดับ) ส่วนในตารางที่ 2.3.2 พบว่า ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลมีร้อยละของผู้ที่ประเมินว่าสุขภาพ
กายดี/ดีมากมากกว่าคนที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 56.4 และ 48.0 ตามลำดับ) นอกจากนี้ยังพบว่า 
กรุงเทพมหานครมีร้อยละของผู้ที่ประเมินสุขภาพกายของตนเองว่าดี/ดีมากสูงที่สุด (ร้อยละ 74.9) รองลงมา
เป็นภาคใต้ (ร้อยละ 57.5) 
 
รูปที่ 2.3.1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามการประเมินสุขภาพกายของตนเอง 
กลุ่มอายุ และเพศ 
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 15-19  หมายถึง  ค่อนข้างไม่พึงพอใจในชีวิต 
 20  หมายถึง  เฉยๆ 

21-25  หมายถึง  ค่อนข้างพึงพอใจในชีวิต 
26-30  หมายถึง  พึงพอใจในชีวิต 
31-35  หมายถึง  พึงพอใจในชีวิตอย่างมาก 

 
 จากตารางท่ี 2.2.2.6 พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในชีวิต 23.85 
คะแนน (เต็ม 35 คะแนน) ซึ่งอยู่ในระดับ ค่อนข้างพึงพอใจในชีวิต ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในชีวิตมากกว่าวัย
ทำงาน (24.18 และ 23.76 คะแนน) คนนอกเขตเทศบาลมีความพึงพอใจในชีวิตมากกว่าคนในเขตเทศบาล 
(24.04 และ 23.61 คะแนน) คนใต้มีความพึงพอใจในชีวิตมากกว่าภาคอ่ืนๆ (24.33 คะแนน)  
 
ตารางท่ี 2.2.2.6 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามระดับความพึงพอใจในชีวิต
โดยรวม กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค 

กลุ่มอายุ (ป)ี เพศ เขต
การปกครอง และภาค 

รวม ระดับความพึงพอใจในชีวิตโดยรวม คะแนน
เฉลี่ย* 

(Mean) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ไม่พึง
พอใจ
ใน

ชีวิต
อย่าง
มาก 

ไม่พึง
พอใจ
ใน

ชีวิต 

ค่อนข้าง
ไม่พึง

พอใจใน
ชีวิต 

เฉยๆ ค่อนข้าง
พึง

พอใจใน
ชีวิต 

พึง
พอใจ
ใน

ชีวิต 

พึง
พอใจ
ใน

ชีวิต
อย่าง
มาก 

กลุ่มอายุ           
15-59 ปี 5,589 0.6 6.9 13.7 4.0 31.4 37.5 5.9 23.76 5.51 
60 ปีข้ึนไป 1,486 0.9 6.3 11.6 5.3 28.0 40.3 7.7 24.18 5.59 

เพศ           
ชาย 3,416 0.7 6.5 12.9 4.2 31.8 38.0 5.9 23.88 5.48 
หญิง 3,659 0.7 6.9 13.6 4.5 29.6 38.1 6.6 23.81 5.58 

เขตการปกครอง           
ในเขตเทศบาล 3,221 1.0 7.1 13.3 4.5 32.4 36.0 5.8 23.61 5.58 
นอกเขตเทศบาล 3,854 0.5 6.5 13.2 4.2 29.3 39.8 6.6 24.04 5.48 

ภาค           
กรุงเทพมหานคร 747 1.6 7.4 15.5 5.9 47.7 21.0 0.9 22.14 5.20 
ภาคกลาง 1,460 0.9 6.0 12.6 7.5 29.4 39.4 4.0 23.80 5.40 

35 
 

ภาคเหนือ 1,256 0.4 5.5 15.0 3.1 26.2 41.7 8.1 24.29 5.54 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 2,003 0.5 7.1 13.0 3.4 31.0 37.3 7.7 23.86 5.51 
ภาคใต ้ 1,609 0.5 7.7 11.6 2.8 27.2 42.6 7.6 24.33 5.67 

รวม 7,074 0.7 6.8 13.2 4.3 30.7 38.0 6.3 23.85 5.53 
* คะแนนเต็ม 35 คะแนน 

 
2.3 พฤตกิรรมสุขภาพ 
 
2.3.1 การประเมินสุขภาพกายของตนเอง 
 จากรูปที่ 2.3.1 กลุ่มวัยทำงานกว่าครึ่งหนึ่งประเมินสุขภาพกายของตนเองว่าอยู่ในระดับดี/ดีมาก 
(ร้อยละ 55.9) ในขณะที่วัยผู้สูงอายุเกือบครึ่งหนึ่งประเมินว่าอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 42.4) เมื่อ
พิจารณาตามเพศ พบว่า ผู้หญิงมีร้อยละของการประเมินสุขภาพกายว่าไม่ดี/ไม่ดีมากๆสูงกว่าผู้ชาย (ร้อยละ 
15.3 และ 10.1) และกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ชายประเมินว่ามีสุขภาพกายดี/ดีมากสูงกว่าผู้หญิง (ร้อยละ 57.1 และ 
46.9 ตามลำดับ) ส่วนในตารางที่ 2.3.2 พบว่า ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลมีร้อยละของผู้ที่ประเมินว่าสุขภาพ
กายดี/ดีมากมากกว่าคนที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 56.4 และ 48.0 ตามลำดับ) นอกจากนี้ยังพบว่า 
กรุงเทพมหานครมีร้อยละของผู้ที่ประเมินสุขภาพกายของตนเองว่าดี/ดีมากสูงที่สุด (ร้อยละ 74.9) รองลงมา
เป็นภาคใต้ (ร้อยละ 57.5) 
 
รูปที่ 2.3.1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามการประเมินสุขภาพกายของตนเอง 
กลุ่มอายุ และเพศ 
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กลุ่มอายุ และเพศ 
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2.3 พฤติกรรมสุขภาพ

 2.3.1 การประเมินสุขภาพกายของตนเอง

 จากรูปที่ 2.3.1 กลุ่มวัยทำางานกว่าครึ่งหนึ่งประเมินสุขภาพกายของตนเองว่าอยู่ในระดับ 
 ดี/ดีมาก (ร้อยละ 55.9) ในขณะที่วัยผู้สูงอายุเกือบครึ่งหนึ่งประเมินว่าอยู่ในระดับ 
 ปานกลาง (ร้อยละ 42.4) เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า ผู้หญิงมีร้อยละของการประเมิน 
 สุขภาพกายว่าไม่ดี/ไม่ดีมากๆสูงกว่าผู้ชาย (ร้อยละ 15.3 และ 10.1) และกว่าครึ่งหนึ่ง 
 ของผู้ชายประเมินว่ามีสุขภาพกายดี/ดีมากสูงกว่าผู้หญิง (ร้อยละ 57.1 และ 46.9 ตาม 
 ลำาดับ) ส่วนในตารางที่ 2.3.2 พบว่า ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลมีร้อยละของผู้ที่ประเมิน 
 ว่าสุขภาพกายดี/ดีมากมากกว่าคนที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 56.4 และ 48.0  
 ตามลำาดับ) นอกจากนี้ยังพบว่า กรุงเทพมหานครมีร้อยละของผู้ที่ประเมินสุขภาพกาย 
 ของตนเองว่าดี/ดีมากสูงที่สุด (ร้อยละ 74.9) รองลงมาเป็นภาคใต้ (ร้อยละ 57.5)

รูปที่ 2.3.1

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ� แนกตามการประเมิน

สุขภาพกายของตนเอง กลุ่มอายุ และเพศ
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รูปที่ 2.3.2

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ� แนกตามการประเมิน

สุขภาพกายของตนเอง เขตปกครอง และภาค
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รูปที่ 2.3.2 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามการประเมินสุขภาพกายของตนเอง เขต
ปกครอง และภาค 

 
 
2.3.2 สถานะสุขภาพ 
 จากรูปที่ 2.3.2.1, 2.3.2.2 และ 2.3.2.3 สถานะสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่คิดว่าตนเองดูแลสุขภาพได้ดี (ร้อยละ 91.4) กว่าครึ่งหนึ่งพอใจกับรูปร่างของตนเอง (ร้อยละ 
59.1) และส่วนน้อยที่ยังอยากลดน้ำหนัก (ร้อยละ 27.5) รวมทั้งพอใจกับสุขภาพของสมาชิกคนอ่ืนในบ้าน
มากกว่าวัยทำงาน ผู้ชายรู้สึกพอใจในรูปร่างของตนเองมากกว่าผู้หญิง (ร้อยละ 59.9) และยังอยากลดลง
น้ำหนักของตนเองน้อยกว่าผู้หญิง (ร้อยละ 33.7 และ 50.5 ตามลำดับ) เมื่อพิจารณาจากภาคที่อยู่อาศัย 
พบว่า ส่วนใหญ่ของคนเหนือคิดว่าตนเองดูแลสุขภาพได้ดี (ร้อยละ 94.4) และคิดว่าตนเองรูปร่างได้มาตรฐาน
แล้ว (ร้อยละ 56.1) ซึ่งมากกว่าคนในภาคอ่ืนๆ และอยากลดน้ำหนักลงเพียงร้อยละ 38.3 
 

 2.3.2 สถานะสุขภาพ

 จากรูปที่ 2.3.2.1, 2.3.2.2 และ 2.3.2.3 สถานะสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่ม 
 ตวัอยา่งทีเ่ปน็ผูส้งูอายสุว่นใหญค่ดิวา่ตนเองดแูลสขุภาพไดด้ ี(รอ้ยละ 91.4) กวา่ครึง่หนึง่ 
 พอใจกับรูปร่างของตนเอง (ร้อยละ 59.1) และส่วนน้อยที่ยังอยากลดน้ำาหนัก (ร้อยละ  
 27.5) รวมทั้งพอใจกับสุขภาพของสมาชิกคนอื่นในบ้านมากกว่าวัยทำางาน ผู้ชายรู้สึก 
 พอใจในรูปร่างของตนเองมากกว่าผู้หญิง (ร้อยละ 59.9) และยังอยากลดลงน้ำาหนัก 
 ของตนเองน้อยกว่าผู้หญิง (ร้อยละ 33.7 และ 50.5 ตามลำาดับ) เมื่อพิจารณาจากภาค 
 ที่อยู่อาศัย พบว่า ส่วนใหญ่ของคนเหนือคิดว่าตนเองดูแลสุขภาพได้ดี (ร้อยละ 94.4)  
 และคิดว่าตนเองรูปร่างได้มาตรฐานแล้ว (ร้อยละ 56.1) ซึ่งมากกว่าคนในภาคอื่นๆ  
 และอยากลดน้ำาหนักลงเพียงร้อยละ 38.3
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รูปที่ 2.3.2.1

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ� แนกตามสถานะสุขภาพ กลุ่มอายุ และโดยรวม

37 
 

รูปที่ 2.3.2.1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป จำแนกตามสถานะสุขภาพ กลุ่มอายุ และ
โดยรวม 

 
 

รูปที่ 2.3.2.2 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป จำแนกตามสถานะสุขภาพ เพศ และเขตปกครอง 

 
 

รูปที่ 2.3.2.2

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ� แนกตามสถานะสุขภาพ เพศ และเขตปกครอง
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รูปที่ 2.3.2.3

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ� แนกตามสถานะสุขภาพ และภาค 
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2.3.4 การมีโรคประจำตัว 
  
โรคประจำตัว หมายถึง ผู้เป็นโรคหรือมีอาการของโรคดังต่อไปนี้ 

1. ความดันโลหิตสูง / ไขมันในเลือดสูง / คอเรสเตอรอลสูง  
2. เบาหวาน 
3. หัวใจ 
4. ไต 
5. มะเร็ง 
6. ไทรอยด์ (คอพอก) 
7. วัณโรค 
8. เก๊าท์ / รูมาตอยด์ / ปวดเข่า หลัง คอ เรื้อรัง 
9. ตับแข็ง / ไขมันแทรกในตับ / นิ่วในถุงน้ำดี 
10. สมองเสื่อม ความจำเสื่อม ลมชัก ลมบ้าหมู 
11. ผิดปกติทางจิต / ซึมเศร้า   
12. โรคพิษสุราเรื้อรัง ติดยา / สารเสพติด  
13. อัมพฤกษ์ / อัมพาต  
14. โรคเลือด เช่น ธารัสซีเมีย โลหิตจาง 
15. โรคติดเชื้ออ่ืนๆ เช่น โรคเอดส์ โปลิโอ เรื้อน 
16. อ่ืนๆ เช่น โรคกระเพาะ โรคภูมิแพ้อากาศ โรคหอบ ไมเกรน โรคตา เป็นต้น 

 2.3.3 การใส่ฟันปลอม

 จากรูปที่ 2.4.3 การใส่ฟันปลอม พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 25 ใส่ฟันปลอม โดย 
 ผูห้ญงิใสม่ากกวา่ผูช้าย (รอ้ยละ 13.9 และ 10.4) คนในเขตเทศบาลใสน่อ้ยกวา่คนนอกเขต 
 เทศบาล (ร้อยละ 11.7 และ 12.6) ภาคกลางมีร้อยละของใส่ฟันปลอมมากที่สุด (ร้อยละ  
 18.4) รองลงมาเป็นภาคใต้ (ร้อยละ 14.8) และภาคเหนือ (ร้อยละ 14.4) ตามลำาดับ  
 น้อยที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบเพียงร้อยละ 4.8 เท่านั้น

รูปที่ 2.3.3

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่ใส่ฟันปลอม

จ� แนกตามกลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค
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 2.3.4 การมีโรคประจำ ตัว

 โรคประจำาตัว หมายถึง ผู้เป็นโรคหรือมีอาการของโรคดังต่อไปนี้
 1. ความดันโลหิตสูง/ไขมันในเลือดสูง/คอเรสเตอรอลสูง
 2. เบาหวาน
 3. หัวใจ
 4. ไต
 5. มะเร็ง
 6. ไทรอยด์ (คอพอก)
 7. วัณโรค
 8. เก๊าท์/รูมาตอยด์/ปวดเข่า หลัง คอ เรื้อรัง
 9. ตับแข็ง/ไขมันแทรกในตับ/นิ่วในถุงน้ำาดี
 10. สมองเสื่อม ความจำาเสื่อม ลมชัก ลมบ้าหมู
 11. ผิดปกติทางจิต/ซึมเศร้า
 12. โรคพิษสุราเรื้อรัง ติดยา/สารเสพติด
 13. อัมพฤกษ์/อัมพาต
 14. โรคเลือด เช่น ธารัสซีเมีย โลหิตจาง
 15. โรคติดเชื้ออื่นๆ เช่น โรคเอดส์ โปลิโอ เรื้อน
 16. อื่นๆ เช่น โรคกระเพาะ โรคภูมิแพ้อากาศ โรคหอบ ไมเกรน โรคตา เป็นต้น

 จากรูปที่ 2.3.4 กว่า 2 ใน 3 คนของกลุ่มผู้สูงอายุมีโรคประจำาตัว (ร้อยละ 67.2) ผู้หญิง 
 สูงกว่าผู้ชาย (ร้อยละ 39.9 และ 30.4) คนที่อยู่ในเขตเทศบาลมีโรคประจำาตัวมากกว่า 
 คนทีอ่ยูน่อกเขตเทศบาล (รอ้ยละ 35.7 และ 35.0) เมือ่พจิารณาตามภาค พบวา่ ภาคเหนอื 
 มีผู้ที่มีโรคประจำาตัวสูงกว่าที่ภาคอื่นๆ (ร้อยละ 40.2) รองลงมาเป็นภาคกลาง (ร้อยละ  
 38.5) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 34.5) และน้อยที่สุดในกรุงเทพมหานคร  
 (ร้อยละ 25.8)
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รูปที่ 2.3.4

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่มีโรคประจ� ตัวอย่างน้อย 1 โรค

จ� แนกตามกลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค
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 จากรูปที่ 2.3.4 กว่า 2 ใน 3 คนของกลุ่มผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว (ร้อยละ 67.2) ผู้หญิงสูงกว่าผู้ชาย 
(ร้อยละ 39.9 และ 30.4) คนที่อยู่ในเขตเทศบาลมีโรคประจำตัวมากกว่าคนที่อยู่นอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 
35.7 และ 35.0) เมื่อพิจารณาตามภาค พบว่า ภาคเหนือมีผู้ที่มีโรคประจำตัวสูงกว่าที่ภาคอ่ืนๆ (ร้อยละ 40.2) 
รองลงมาเป็นภาคกลาง (ร้อยละ 38.5) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 34.5) และน้อยที่สุดใน
กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 25.8) 
 
รูปที่ 2.3.4 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปท่ีมีโรคประจำตัวอย่างน้อย 1 โรค จำแนกตามกลุ่ม
อายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค 

 
 
2.3.5 การสูบบุหรี่ 
 

คำจำกัดความ 
บุหรี่   หมายถึง  บุหรี่ ไปป์ ซิการ์ ยกเว้นมวนเอง หรือบารากุ 
ผู้ไม่เคยสูบบุหรี่  หมายถึง  ผู้ที่ตลอดชีวิตจนถึงปัจจุบันไม่เคยสูบบุหรี่เลย 
ผู้ที่เคยสูบแต่เลิกแล้ว หมายถึง  ผู้ที่เคยสูบบุหรี่ เป็นประจำทุกวัน แต่ปัจจุบันเลิกสูบบุหรี่ไปแล้ว 
ผู้ที่สูบบุหรี่ไม่ประจำ หมายถึง  ผู้ที่ปัจจุบันสูบบุหรี่ แต่ไม่ได้สูบเป็นกระจำ (ตามความรู้สึกของ 
     ผู้ตอบสัมภาษณ์) 
ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ หมายถึง  ผู้ที่ปัจจุบันสูบบุหรี่เป็นประจำ (ตามความรู้สึกของผู้ตอบ 
     สัมภาษณ์) 

 2.3.5 การสูบบุหรี่

 คำาจำากัดความ

 บุหรี่ หมายถึง บุหรี่ ไปป์ ซิการ์ ยกเว้นมวนเอง หรือบารากุ

 ผู้ไม่เคยสูบบุหรี่ หมายถึง ผู้ที่ตลอดชีวิตจนถึงปัจจุบันไม่เคยสูบบุหรี่เลย

 ผู้ที่เคยสูบแต่เลิกแล้ว หมายถึง ผู้ที่เคยสูบบุหรี่ เป็นประจำาทุกวัน 
    แต่ปัจจุบันเลิกสูบบุหรี่ไปแล้ว

 ผู้ที่สูบบุหรี่ไม่ประจำา หมายถึง ผู้ที่ปัจจุบันสูบบุหรี่ แต่ไม่ได้สูบเป็นกระจำา 
    (ตามความรู้สึกของผู้ตอบสัมภาษณ์)

 ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำา หมายถึง ผู้ที่ปัจจุบันสูบบุหรี่เป็นประจำา 
    (ตามความรู้สึกของผู้ตอบสัมภาษณ์)

 จากรปูที ่2.3.5 พฤตกิรรมการสบูบหุรี ่ผูช้ายประมาณ 1 ใน 3 คนเปน็คนสบูบหุรีเ่ปน็ประจำา 
 ในปัจจุบัน (ร้อยละ 34.8) บางส่วนเลิกไปแล้ว (ร้อยละ 24.8) และบางส่วนเป็นผู้ที่สูบ 
 ไมป่ระจำา (รอ้ยละ 6.3) ในขณะทีผู่ห้ญงิสว่นใหญไ่มเ่คยสบูบหุรีเ่ลย (รอ้ยละ 95.3) มเีพยีง 
 ร้อยละ 1.3 ที่สูบบุหรี่เป็นประจำา 
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รูปที่ 2.3.5

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป จ� แนกตามพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในปัจจุบัน และเพศ
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 จากรูปที่ 2.3.5 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ผู้ชายประมาณ 1 ใน 3 คนเป็นคนสูบบุหรี่ เป็นประจำใน
ปัจจุบัน (ร้อยละ 34.8) บางส่วนเลิกไปแล้ว (ร้อยละ 24.8) และบางส่วนเป็นผู้ที่สูบไม่ประจำ (ร้อยละ 6.3) 
ในขณะที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่เคยสูบบุหรี่เลย (ร้อยละ 95.3) มีเพียงร้อยละ 1.3 ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ  
 
 
รูปที่ 2.3.5 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในปัจจุบัน และเพศ 

 
 

 จากตารางที่ 2.3.6 เกือบ 1 ใน 5 คนของผู้ชายที่อยู่ในวัยทำงานเป็นผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ (ร้อยละ 
18.5) ส่วนวัยสูงอายุสูบบประจำน้อยกว่า (ร้อยละ 13.8) คนที่อยู่นอกเขตเทศบาลสูบบุหรี่มากว่าคนในเขต
เทศบาล (ร้อยละ 17.9 และ 17.0) ผู้ชายที่อาศัยอยู่ในภาคใต้มีร้อยละของผู้ที่สูบบุหรี่มากที่สุด สูงถึงร้อยละ 
22.4 รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 16.6) และภาคกลาง (ร้อยละ 16.1) ตามลำดับ 
 

รูปที่ 2.3.6 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ชายตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามการสูบบุหรี่เป็นประจำ กลุ่มอายุ 
เขตการปกครอง และภาค 

 จากตารางที ่2.3.6 เกอืบ 1 ใน 5 คนของผูช้ายทีอ่ยูใ่นวยัทำางานเปน็ผูท้ีส่บูบหุรีเ่ปน็ประจำา  
 (รอ้ยละ 18.5) สว่นวยัสงูอายสุบูประจำานอ้ยกวา่ (รอ้ยละ 13.8) คนทีอ่ยูน่อกเขตเทศบาล 
 สูบบุหรี่มากว่าคนในเขตเทศบาล (ร้อยละ 17.9 และ 17.0) ผู้ชายที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ 
 มรีอ้ยละของผูท้ีส่บูบหุรีม่ากทีส่ดุ สงูถงึรอ้ยละ 22.4 รองลงมาเปน็ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  
 (ร้อยละ 16.6) และภาคกลาง (ร้อยละ 16.1) ตามลำาดับ
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ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

รูปที่ 2.3.6

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ชายอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ� แนกตามการสูบบุหรี่เป็นประจ� 

กลุ่มอายุ เขตการปกครอง และภาค
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จากตารางที่ 2.3.2 วัยทำงานสูบบุหรี่เฉลี่ยสูงกว่าวัยสูงอายุ (Mean = 10.78 และ 9.82 มวน) ผู้ชาย
สูบมากกว่าผู้หญิง (Mean = 10.71 และ 8.54 มวน) นอกเขตเทศบาลสูบมากกว่าคนในเขตเทศบาลเล็กน้อย 
(Mean = 10.83 และ 10.37 มวน) และภาคกลางสูบบุหรี่มากท่ีสุด (Mean = 11.61 มวน) และภาคเหนือสูบ
บุหรี่น้อยที่สุด (Mean = 9.81 มวน) 
 
ตารางที่ 2.3.2 จำนวนมวนบุหรี่เฉลี่ยที่สูบต่อวัน (เฉพาะผู้ชาย) จำแนกตามกลุ่มอายุ เขตการปกครอง และ
ภาค 

กลุ่มอายุ (ป)ี เพศ เขตการ
ปกครอง และภาค 

รวม จำนวนบุหร่ีที่สูบต่อวัน* สูบเฉลี่ย (มวน) 
Mean 1-5 มวน 6-10 มวน 11-20 มวน 20 มวนขึ้นไป 

กลุ่มอายุ       
15-59 ปี 1,031 21.8 50.6 25.8 1.7 10.78 
60 ปีข้ึนไป 205 28.8 46.8 22.4 2.0 9.82 

เพศ       
ชาย 1,188 22.4 50.1 25.8 1.8 10.71 
หญิง 49 38.8 46.9 12.2 2.0 8.54 

เขตการปกครอง       
ในเขตเทศบาล 548 24.8 49.5 23.7 2.0 10.37 
นอกเขตเทศบาล 689 21.5 50.4 26.6 1.6 10.83 

ภาค       
กรุงเทพมหานคร 118 19.5 58.5 20.3 1.7 10.54 

 จากตารางที่ 2.3.2 วัยทำางานสูบบุหรี่เฉลี่ยสูงกว่าวัยสูงอายุ (10.78 และ 9.82 มวน)  
 ผู้ชายสูบมากกว่าผู้หญิง (10.71 และ 8.54 มวน) นอกเขตเทศบาลสูบมากกว่า 
 คนในเขตเทศบาลเล็กน้อย (10.83 และ 10.37 มวน) และภาคกลางสูบบุหรี่มากที่สุด  
 (11.61 มวน) และภาคเหนือสูบบุหรี่น้อยที่สุด (9.81 มวน)



46

รายงาน
การสำ รวจพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

ตารางที่ 2.3.2

จ� นวนมวนบุหรี่เฉลี่ยที่สูบต่อวัน (เฉพาะผู้ชาย) จ� แนกตามกลุ่มอายุ 

เขตการปกครอง และภาค

 2.3.6 การดื่มแอลกอฮอล์

 คำาจำากัดความ

 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง สุรา เบียร์ เหล้าดอง/ปั่น ไวน์ ค็อกเทล

 ผู้ไม่เคยดื่มเลย หมายถึง ผู้ที่ตลอดชีวิตจนถึงปัจจุบัน
   ไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์เลย

 ผู้ที่เคยดื่มแต่เลิกแล้ว หมายถึง ผู้ที่เคยดื่มแอลกอฮอล์ 
   แต่ปัจจุบันเลิกดื่มไปแล้ว
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จากตารางที่ 2.3.2 วัยทำงานสูบบุหรี่เฉลี่ยสูงกว่าวัยสูงอายุ (Mean = 10.78 และ 9.82 มวน) ผู้ชาย
สูบมากกว่าผู้หญิง (Mean = 10.71 และ 8.54 มวน) นอกเขตเทศบาลสูบมากกว่าคนในเขตเทศบาลเล็กน้อย 
(Mean = 10.83 และ 10.37 มวน) และภาคกลางสูบบุหรี่มากท่ีสุด (Mean = 11.61 มวน) และภาคเหนือสูบ
บุหรี่น้อยที่สุด (Mean = 9.81 มวน) 
 
ตารางที่ 2.3.2 จำนวนมวนบุหรี่เฉลี่ยที่สูบต่อวัน (เฉพาะผู้ชาย) จำแนกตามกลุ่มอายุ เขตการปกครอง และ
ภาค 

กลุ่มอายุ (ป)ี เพศ เขตการ
ปกครอง และภาค 

รวม จำนวนบุหร่ีที่สูบต่อวัน* สูบเฉลี่ย (มวน) 
Mean 1-5 มวน 6-10 มวน 11-20 มวน 20 มวนขึ้นไป 

กลุ่มอายุ       
15-59 ปี 1,031 21.8 50.6 25.8 1.7 10.78 
60 ปีข้ึนไป 205 28.8 46.8 22.4 2.0 9.82 

เพศ       
ชาย 1,188 22.4 50.1 25.8 1.8 10.71 
หญิง 49 38.8 46.9 12.2 2.0 8.54 

เขตการปกครอง       
ในเขตเทศบาล 548 24.8 49.5 23.7 2.0 10.37 
นอกเขตเทศบาล 689 21.5 50.4 26.6 1.6 10.83 

ภาค       
กรุงเทพมหานคร 118 19.5 58.5 20.3 1.7 10.54 
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ภาคกลาง 235 17.4 48.5 32.3 1.7 11.61 
ภาคเหนือ 191 30.4 46.1 23.0 0.5 9.81 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 332 22.9 50.3 24.7 2.1 10.43 
ภาคใต ้ 359 24.0 50.1 24.0 1.9 10.62 

รวม 1,237 23.0 50.0 25.2 1.8 10.62 
* ถามเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่ประจำ 

 
2.3.6 การดื่มแอลกอฮอล์ 
 
คำจำกัดความ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  หมายถึง  สุรา เบียร์ เหล้าดอง/ปั่น ไวน์ ค็อกเทล 
ผู้ไม่เคยดื่มเลย   หมายถึง  ผู้ที่ตลอดชีวิตจนถึงปัจจุบันไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์เลย 
ผู้ที่เคยดื่มแต่เลิกแล้ว  หมายถึง  ผู้ที่เคยดื่มแอลกอฮอล์ แต่ปัจจุบันเลิอกดื่มไปแล้ว 
ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ประจำ หมายถึง  ผู้ที่ปัจจุบันดื่ม แต่ไม่ได้ดื่มเป็นกระจำ (ตามความรู้สึกของ 
      ผู้ตอบสัมภาษณ์) 
ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ หมายถึง  ผู้ที่ปัจจุบันดื่มเป็นประจำ (ตามความรู้สึกของผู้ตอบ 
      สัมภาษณ์) 
 จากรูปที่ 2.3.7 ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ชายเป็นผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน โดยเป็นผู้ดื่มประจำร้อย
ละ 9.1 และดื่มไม่ประจำร้อยละ 32.9 ส่วนผู้หญิงประมาณ 1 ใน 5 คนเป็นผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ โดยเป็นผู้ดื่ม
ประจำร้อยละ 5.0 และดื่มไม่ประจำร้อยละ 15.7 
 
รูปที่ 2.3.7 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามการดื่มแอลกอฮอล์ และเพศ 

 

43 
 

ภาคกลาง 235 17.4 48.5 32.3 1.7 11.61 
ภาคเหนือ 191 30.4 46.1 23.0 0.5 9.81 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 332 22.9 50.3 24.7 2.1 10.43 
ภาคใต ้ 359 24.0 50.1 24.0 1.9 10.62 

รวม 1,237 23.0 50.0 25.2 1.8 10.62 
* ถามเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่ประจำ 

 
2.3.6 การดื่มแอลกอฮอล์ 
 
คำจำกัดความ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  หมายถึง  สุรา เบียร์ เหล้าดอง/ปั่น ไวน์ ค็อกเทล 
ผู้ไม่เคยดื่มเลย   หมายถึง  ผู้ที่ตลอดชีวิตจนถึงปัจจุบันไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์เลย 
ผู้ที่เคยดื่มแต่เลิกแล้ว  หมายถึง  ผู้ที่เคยดื่มแอลกอฮอล์ แต่ปัจจุบันเลิอกดื่มไปแล้ว 
ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ประจำ หมายถึง  ผู้ที่ปัจจุบันดื่ม แต่ไม่ได้ดื่มเป็นกระจำ (ตามความรู้สึกของ 
      ผู้ตอบสัมภาษณ์) 
ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ หมายถึง  ผู้ที่ปัจจุบันดื่มเป็นประจำ (ตามความรู้สึกของผู้ตอบ 
      สัมภาษณ์) 
 จากรูปที่ 2.3.7 ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ชายเป็นผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน โดยเป็นผู้ดื่มประจำร้อย
ละ 9.1 และดื่มไม่ประจำร้อยละ 32.9 ส่วนผู้หญิงประมาณ 1 ใน 5 คนเป็นผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ โดยเป็นผู้ดื่ม
ประจำร้อยละ 5.0 และดื่มไม่ประจำร้อยละ 15.7 
 
รูปที่ 2.3.7 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามการดื่มแอลกอฮอล์ และเพศ 
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จากตารางที่ 2.3.2 วัยทำงานสูบบุหรี่เฉลี่ยสูงกว่าวัยสูงอายุ (Mean = 10.78 และ 9.82 มวน) ผู้ชาย
สูบมากกว่าผู้หญิง (Mean = 10.71 และ 8.54 มวน) นอกเขตเทศบาลสูบมากกว่าคนในเขตเทศบาลเล็กน้อย 
(Mean = 10.83 และ 10.37 มวน) และภาคกลางสูบบุหรี่มากท่ีสุด (Mean = 11.61 มวน) และภาคเหนือสูบ
บุหรี่น้อยที่สุด (Mean = 9.81 มวน) 
 
ตารางที่ 2.3.2 จำนวนมวนบุหรี่เฉลี่ยที่สูบต่อวัน (เฉพาะผู้ชาย) จำแนกตามกลุ่มอายุ เขตการปกครอง และ
ภาค 

กลุ่มอายุ (ป)ี เพศ เขตการ
ปกครอง และภาค 

รวม จำนวนบุหร่ีที่สูบต่อวัน* สูบเฉลี่ย (มวน) 
Mean 1-5 มวน 6-10 มวน 11-20 มวน 20 มวนขึ้นไป 

กลุ่มอายุ       
15-59 ปี 1,031 21.8 50.6 25.8 1.7 10.78 
60 ปีข้ึนไป 205 28.8 46.8 22.4 2.0 9.82 

เพศ       
ชาย 1,188 22.4 50.1 25.8 1.8 10.71 
หญิง 49 38.8 46.9 12.2 2.0 8.54 

เขตการปกครอง       
ในเขตเทศบาล 548 24.8 49.5 23.7 2.0 10.37 
นอกเขตเทศบาล 689 21.5 50.4 26.6 1.6 10.83 

ภาค       
กรุงเทพมหานคร 118 19.5 58.5 20.3 1.7 10.54 
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รายงาน
การสำ รวจพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย 

ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

 ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ประจำา หมายถึง ผู้ที่ปัจจุบันดื่ม แต่ไม่ได้ดื่มเป็นกระจำา 
   (ตามความรู้สึกของผู้ตอบสัมภาษณ์)

 ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำา หมายถึง ผู้ที่ปัจจุบันดื่มเป็นประจำา 
   (ตามความรู้สึกของผู้ตอบสัมภาษณ์)

 จากรปูที ่2.3.7 ประมาณครึง่หนึง่ของผูช้ายเปน็ผูท้ีด่ืม่แอลกอฮอลใ์นปจัจบุนั โดยเปน็ผูด้ืม่ 
 ประจำารอ้ยละ 9.1 และดืม่ไมป่ระจำารอ้ยละ 32.9 สว่นผูห้ญงิประมาณ 1 ใน 5 คนเปน็ผูท้ีด่ืม่ 
 แอลกอฮอล์ โดยเป็นผู้ดื่มประจำาร้อยละ 5.0 และดื่มไม่ประจำาร้อยละ 15.7

รูปที่ 2.3.7

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ� แนกตามการดื่มแอลกอฮอล์ และเพศ
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ภาคกลาง 235 17.4 48.5 32.3 1.7 11.61 
ภาคเหนือ 191 30.4 46.1 23.0 0.5 9.81 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 332 22.9 50.3 24.7 2.1 10.43 
ภาคใต ้ 359 24.0 50.1 24.0 1.9 10.62 

รวม 1,237 23.0 50.0 25.2 1.8 10.62 
* ถามเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่ประจำ 

 
2.3.6 การดื่มแอลกอฮอล์ 
 
คำจำกัดความ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  หมายถึง  สุรา เบียร์ เหล้าดอง/ปั่น ไวน์ ค็อกเทล 
ผู้ไม่เคยดื่มเลย   หมายถึง  ผู้ที่ตลอดชีวิตจนถึงปัจจุบันไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์เลย 
ผู้ที่เคยดื่มแต่เลิกแล้ว  หมายถึง  ผู้ที่เคยดื่มแอลกอฮอล์ แต่ปัจจุบันเลิอกดื่มไปแล้ว 
ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ประจำ หมายถึง  ผู้ที่ปัจจุบันดื่ม แต่ไม่ได้ดื่มเป็นกระจำ (ตามความรู้สึกของ 
      ผู้ตอบสัมภาษณ์) 
ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ หมายถึง  ผู้ที่ปัจจุบันดื่มเป็นประจำ (ตามความรู้สึกของผู้ตอบ 
      สัมภาษณ์) 
 จากรูปที่ 2.3.7 ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ชายเป็นผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน โดยเป็นผู้ดื่มประจำร้อย
ละ 9.1 และดื่มไม่ประจำร้อยละ 32.9 ส่วนผู้หญิงประมาณ 1 ใน 5 คนเป็นผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ โดยเป็นผู้ดื่ม
ประจำร้อยละ 5.0 และดื่มไม่ประจำร้อยละ 15.7 
 
รูปที่ 2.3.7 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามการดื่มแอลกอฮอล์ และเพศ 

 

 จากรปูที ่2.3.8 วยัทำางานมผีูท้ีด่ืม่แอลกอฮอลป์ระจำามากกวา่วยัสงูอาย ุ(รอ้ยละ 9.1 และ  
 5.0 ตามลำาดบั) คนในเขตเทศบาลดืม่ประจำามากกวา่ (รอ้ยละ 8.7) เมือ่พจิารณาตามภาค  
 พบวา่ ภาคกลางและภาคเหนอืมรีอ้ยละของผูท้ีด่ืม่เปน็ประจำามากทีส่ดุเทา่กนั (รอ้ยละ 9.8)  
 และดื่มน้อยที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 6.5)
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รายงาน
การสำ รวจพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

รูปที่ 2.3.8

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ� แนกตามการดื่มแอลกอฮอล์

เป็นประจ�  กลุ่มอายุ เขตการปกครอง และภาค

44 
 

 
จากรูปที่ 2.3.8 วัยทำงานมีผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ประจำมากกว่าวัยสูงอายุ (ร้อยละ 9.1 และ 5.0 

ตามลำดับ) คนในเขตเทศบาลดื่มประจำมากกว่า (ร้อยละ 8.7) เม่ือพิจารณาตามภาค พบว่า ภาคกลางและ
ภาคเหนือมีร้อยละของผู้ที่ ดื่ม เป็นประจำมากที่ สุดเท่ ากัน (ร้อยละ 9.8) และดื่มน้อยที่ สุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 6.5) 
 

รูปที่ 2.3.8 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ชายตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามการสูบบุหรี่เป็นประจำ กลุ่มอายุ 
เขตการปกครอง และภาค 

 
จากตารางที ่2.3.3 กลุ่มผู้สูงอายุดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่าวัยทำงาน (Mean = 22.62 และ 

18.14 วัน) ชายหญิงกินประมาณ 18 วันพอกัน คนที่อยู่นอกเขตเทศบาลกินบ่อยกว่าผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาล 
(Mean = 20.36 และ 16.94 วัน) ภาคกลางมีจำนวนวันที่กินแอลกอฮอล์มากกว่าภาคอ่ืน (Mean = 22.10 
วัน) และกรุงเทพมหานครกินน้อยวันที่สุด (Mean = 13.44 วัน) 
 
ตารางที ่2.3.3 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ชายตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามจำนวนวันที่ดื่มแอลกอฮอล์ 
กลุ่มอายุ เขตการปกครอง และภาค 

กลุ่มอายุ (ป)ี เพศ เขตการ
ปกครอง และภาค 

รวม จำนวนวันที่ด่ืมแอลกอฮอล์ต่อเดือน วันเฉลี่ย 
Mean 1-5 วัน 6-10 วัน 11-20 วัน 21 วันขึ้นไป 

กลุ่มอายุ       
15-59 ปี 506 24.7 12.3 17.8 45.3 18.14 
60 ปีข้ึนไป 73 9.6 9.6 16.4 64.4 22.62 

เพศ       

 จากตารางที่ 2.3.3 กลุ่มผู้สูงอายุดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่าวัยทำางาน (22.62  
 และ 18.14 วนั) ชายหญงิกนิประมาณ 18 วนัพอกนั คนทีอ่ยูน่อกเขตเทศบาลกนิบอ่ยกวา่ 
 ผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาล (20.36 และ 16.94 วัน) ภาคกลางมีจำานวนวันที่กินแอลกอฮอล์ 
 มากกว่าภาคอื่น (22.10 วัน) และกรุงเทพมหานครกินน้อยวันที่สุด (13.44 วัน)
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รายงาน
การสำ รวจพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย 

ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

ตารางที่ 2.3.3

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ� แนกตามจ� นวนวันที่ดื่มแอลกอฮอล์

เป็นประจ�  กลุ่มอายุ เขตการปกครอง และภาค

44 
 

 
จากรูปที่ 2.3.8 วัยทำงานมีผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ประจำมากกว่าวัยสูงอายุ (ร้อยละ 9.1 และ 5.0 

ตามลำดับ) คนในเขตเทศบาลดื่มประจำมากกว่า (ร้อยละ 8.7) เมื่อพิจารณาตามภาค พบว่า ภาคกลางและ
ภาคเหนือมีร้อยละของผู้ที่ ดื่ม เป็นประจำมากที่ สุดเท่ ากัน (ร้อยละ 9.8) และดื่มน้อยที่ สุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 6.5) 
 

รูปที่ 2.3.8 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ชายตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามการสูบบุหรี่เป็นประจำ กลุ่มอายุ 
เขตการปกครอง และภาค 

 
จากตารางที ่2.3.3 กลุ่มผู้สูงอายุดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่าวัยทำงาน (Mean = 22.62 และ 

18.14 วัน) ชายหญิงกินประมาณ 18 วันพอกัน คนที่อยู่นอกเขตเทศบาลกินบ่อยกว่าผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาล 
(Mean = 20.36 และ 16.94 วัน) ภาคกลางมีจำนวนวันที่กินแอลกอฮอล์มากกว่าภาคอ่ืน (Mean = 22.10 
วัน) และกรุงเทพมหานครกินน้อยวันที่สุด (Mean = 13.44 วัน) 
 
ตารางที ่2.3.3 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ชายตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามจำนวนวันที่ดื่มแอลกอฮอล์ 
กลุ่มอายุ เขตการปกครอง และภาค 

กลุ่มอายุ (ป)ี เพศ เขตการ
ปกครอง และภาค 

รวม จำนวนวันที่ด่ืมแอลกอฮอล์ต่อเดือน วันเฉลี่ย 
Mean 1-5 วัน 6-10 วัน 11-20 วัน 21 วันขึ้นไป 

กลุ่มอายุ       
15-59 ปี 506 24.7 12.3 17.8 45.3 18.14 
60 ปีข้ึนไป 73 9.6 9.6 16.4 64.4 22.62 

เพศ       
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กลุ่มอายุ (ป)ี เพศ เขตการ
ปกครอง และภาค 

รวม จำนวนวันที่ด่ืมแอลกอฮอล์ต่อเดือน วันเฉลี่ย 
Mean ชาย 531 21.7 12.8 18.1 47.5 18.76 

หญิง 48 35.4 4.2 10.4 50.0 18.17 
เขตการปกครอง       

ในเขตเทศบาล 278 25.9 15.1 18.7 40.3 16.94 
นอกเขตเทศบาล 301 19.9 9.3 16.6 54.2 20.36 

ภาค       
กรุงเทพมหานคร 66 37.9 19.7 16.7 25.8 13.44 
ภาคกลาง 142 14.8 10.6 12.0 62.7 22.10 
ภาคเหนือ 122 29.5 12.3 9.8 48.4 18.18 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 129 19.4 12.4 22.5 45.7 18.68 
ภาคใต ้ 118 21.2 8.5 27.1 43.2 18.14 

รวม 579 22.8 12.0 17.6 47.6 18.71 
 
2.3.7 กิจกรรมทางกาย 
 กิจกรรมทางกาย พิจารณาจาก 2 กิจกรรม คือ 1) พฤติกรรมการออกกำลัง และ 2) พฤติกรรมเนือย
นิ่ง ดังนี้ 
 2.3.7.1 พฤติกรรมการออกกำลัง แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

2.3.7.1.1 การออกกำลังกาย หมายถึง การเดิน-วิ่ง/ขี่จักรยาน/เต้นแอโรบิก/เล่นกีฬา อย่างน้อย 30 
นาทีต่อวัน 
 จากรูปที่ 2.3.9 กลุ่มตัวอย่างในวัย 10-14 ปี มีร้อยละของการได้ออกกำลังกายมากที่สุด (ร้อยละ 
60.8) รองลงมาเป็นผู้สูงอายุ (ร้อยละ 47.0) ผู้ชายมีการได้ออกกำลังกายมากกว่าผู้หญิง (ร้อยละ 48.6 และ 
43.3) ผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบาลได้ออกกำลังกายมากกว่าผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาล (ร้อยละ 46.6 และ 45.0) ผู้ที่อยู่
ในภาคต่างๆของประเทศไทยเกือบครึ่งหนึ่งได้ออกกำลังกาย ยกเว้นกรุงเทพมหานครมีเพียงร้อยละ 30.1 
เท่านั้นที่ได้ออกกำลังกาย 
รูปที่ 2.3.9 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ท่ีได้ออกกำลังกาย จำแนกตามกลุ่มอายุ เพศ เขต
การปกครอง และภาค 
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กลุ่มอายุ (ป)ี เพศ เขตการ
ปกครอง และภาค 

รวม จำนวนวันที่ด่ืมแอลกอฮอล์ต่อเดือน วันเฉลี่ย 
Mean ชาย 531 21.7 12.8 18.1 47.5 18.76 

หญิง 48 35.4 4.2 10.4 50.0 18.17 
เขตการปกครอง       

ในเขตเทศบาล 278 25.9 15.1 18.7 40.3 16.94 
นอกเขตเทศบาล 301 19.9 9.3 16.6 54.2 20.36 

ภาค       
กรุงเทพมหานคร 66 37.9 19.7 16.7 25.8 13.44 
ภาคกลาง 142 14.8 10.6 12.0 62.7 22.10 
ภาคเหนือ 122 29.5 12.3 9.8 48.4 18.18 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 129 19.4 12.4 22.5 45.7 18.68 
ภาคใต ้ 118 21.2 8.5 27.1 43.2 18.14 

รวม 579 22.8 12.0 17.6 47.6 18.71 
 
2.3.7 กิจกรรมทางกาย 
 กิจกรรมทางกาย พิจารณาจาก 2 กิจกรรม คือ 1) พฤติกรรมการออกกำลัง และ 2) พฤติกรรมเนือย
นิ่ง ดังนี้ 
 2.3.7.1 พฤติกรรมการออกกำลัง แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

2.3.7.1.1 การออกกำลังกาย หมายถึง การเดิน-วิ่ง/ขี่จักรยาน/เต้นแอโรบิก/เล่นกีฬา อย่างน้อย 30 
นาทีต่อวัน 
 จากรูปที่ 2.3.9 กลุ่มตัวอย่างในวัย 10-14 ปี มีร้อยละของการได้ออกกำลังกายมากที่สุด (ร้อยละ 
60.8) รองลงมาเป็นผู้สูงอายุ (ร้อยละ 47.0) ผู้ชายมีการได้ออกกำลังกายมากกว่าผู้หญิง (ร้อยละ 48.6 และ 
43.3) ผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบาลได้ออกกำลังกายมากกว่าผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาล (ร้อยละ 46.6 และ 45.0) ผู้ที่อยู่
ในภาคต่างๆของประเทศไทยเกือบครึ่งหนึ่งได้ออกกำลังกาย ยกเว้นกรุงเทพมหานครมีเพียงร้อยละ 30.1 
เท่านั้นที่ได้ออกกำลังกาย 
รูปที่ 2.3.9 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ท่ีได้ออกกำลังกาย จำแนกตามกลุ่มอายุ เพศ เขต
การปกครอง และภาค 

 2.3.7 กิจกรรมทางกาย

 กิจกรรมทางกาย พิจารณาจาก 2 กิจกรรม คือ 1) พฤติกรรมการออกกำาลัง และ 2)  
 พฤติกรรมเนือยนิ่ง ดังนี้

 2.3.7.1	พฤติกรรมการออกกำาลัง แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  2.3.7.1.1 การออกกำาลังกาย หมายถึง การเดิน-วิ่ง/ขี่จักรยาน/เต้นแอโรบิก/เล่น 
    กีฬา อย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน

  จากรูปที่ 2.3.9 กลุ่มตัวอย่างในวัย 10-14 ปี มีร้อยละของการได้ออกกำาลังกาย 
  มากที่สุด (ร้อยละ 60.8) รองลงมาเป็นผู้สูงอายุ (ร้อยละ 47.0) ผู้ชายได้มีการ 
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จากรูปที่ 2.3.8 วัยทำงานมีผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ประจำมากกว่าวัยสูงอายุ (ร้อยละ 9.1 และ 5.0 

ตามลำดับ) คนในเขตเทศบาลดื่มประจำมากกว่า (ร้อยละ 8.7) เมื่อพิจารณาตามภาค พบว่า ภาคกลางและ
ภาคเหนือมีร้อยละของผู้ที่ ดื่ม เป็นประจำมากที่ สุดเท่ ากัน (ร้อยละ 9.8) และดื่มน้อยที่ สุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 6.5) 
 

รูปที่ 2.3.8 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ชายตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามการสูบบุหรี่เป็นประจำ กลุ่มอายุ 
เขตการปกครอง และภาค 

 
จากตารางที ่2.3.3 กลุ่มผู้สูงอายุดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่าวัยทำงาน (Mean = 22.62 และ 

18.14 วัน) ชายหญิงกินประมาณ 18 วันพอกัน คนที่อยู่นอกเขตเทศบาลกินบ่อยกว่าผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาล 
(Mean = 20.36 และ 16.94 วัน) ภาคกลางมีจำนวนวันที่กินแอลกอฮอล์มากกว่าภาคอ่ืน (Mean = 22.10 
วัน) และกรุงเทพมหานครกินน้อยวันที่สุด (Mean = 13.44 วัน) 
 
ตารางที ่2.3.3 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ชายตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามจำนวนวันที่ดื่มแอลกอฮอล์ 
กลุ่มอายุ เขตการปกครอง และภาค 

กลุ่มอายุ (ป)ี เพศ เขตการ
ปกครอง และภาค 

รวม จำนวนวันที่ด่ืมแอลกอฮอล์ต่อเดือน วันเฉลี่ย 
Mean 1-5 วัน 6-10 วัน 11-20 วัน 21 วันขึ้นไป 

กลุ่มอายุ       
15-59 ปี 506 24.7 12.3 17.8 45.3 18.14 
60 ปีข้ึนไป 73 9.6 9.6 16.4 64.4 22.62 

เพศ       
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  ออกกำาลังกายมากกว่าผู้หญิง (ร้อยละ 48.6 และ 43.3) ผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบาล 
  ได้ออกกำาลังกายมากกว่าผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาล (ร้อยละ 46.6 และ 45.0) ผู้ที่อยู ่
  ในภาคต่างๆ ของประเทศไทยเกือบคร่ึงหนึง่ได้ออกกำาลังกาย ยกเวน้กรุงเทพมหานคร 
  มีเพียงร้อยละ 30.1 เท่านั้นที่ได้ออกกำาลังกาย

รูปที่ 2.3.9

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ที่ได้ออกก� ลังกาย

จ� แนกตามกลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค
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 2.3.7.1.2 การทำงานบ้าน หมายถึง ซักผ้าด้วยมือ ทำสวน กวาดบ้าน เดินรอบบ้าน อย่างน้อย 30 
นาทีต่อวัน 
 จากรูปที่ 2.3.10 การทำงานบ้าน พบว่า วัยทำงาน (15-59 ปี) มีการทำงานบ้านมากกว่ากลุ่มวัยอ่ืนๆ 
(ร้อยละ 74.4) ผู้หญิงมีการทำงานบ้านสูงกว่าผู้ชายค่อนข้างมาก (ร้อยละ 84.4 และ 57.2) ผู้ที่อยู่นอกเขต
เทศบาลมีการทำงานบ้านมากกว่าผู้ที่อยู่ ในเขตเทศบาล (ร้อยละ 73.6 และ 68.3) ผู้ที่อยู่ ในจังหวัด
กรุงเทพมหานครมีร้อยละของผู้ที่ได้ทำงานบ้านเองน้อยกว่าภาคอ่ืนๆอย่างชัดเจน (ร้อยละ 51.2) และได้
ทำงานบ้านสูงที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 76.4) 
  
 
รูปที่ 2.3.10 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ที่ได้ทำงานบ้าน จำแนกตามกลุ่มอายุ เพศ เขต
การปกครอง และภาค 

 
 

  2.3.7.1.2 การทำางานบา้น หมายถงึ ซกัผา้ดว้ยมอื ทำาสวน กวาดบา้น เดนิรอบบา้น  
    อย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน

  จากรูปที่ 2.3.10 การทำางานบา้น พบวา่ วยัทำางาน (15-59 ป)ี มกีารทำางานบา้น 
  มากกวา่กลุม่วยัอืน่ๆ (รอ้ยละ 74.4) ผูห้ญงิมกีารทำางานบา้นสงูกวา่ผูช้ายคอ่นขา้ง 
  มาก (ร้อยละ 84.4 และ 57.2) ผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบาลมีการทำางานบ้านมากกว่า 
  ผูท้ีอ่ยูใ่นเขตเทศบาล (รอ้ยละ 73.6 และ 68.3) ผูท้ีอ่ยูใ่นจงัหวดักรงุเทพมหานคร 
  มีร้อยละของผู้ที่ได้ทำางานบ้านเองน้อยกว่าภาคอื่นๆ  อย่างชัดเจน (ร้อยละ 51.2)  
  และได้ทำางานบ้านสูงที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 76.4)
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รูปที่ 2.3.10

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ที่ได้ท� งานบ้าน

จ� แนกตามกลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค
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 2.3.7.1.2 การทำงานบ้าน หมายถึง ซักผ้าด้วยมือ ทำสวน กวาดบ้าน เดินรอบบ้าน อย่างน้อย 30 
นาทีต่อวัน 
 จากรูปที่ 2.3.10 การทำงานบ้าน พบว่า วัยทำงาน (15-59 ปี) มีการทำงานบ้านมากกว่ากลุ่มวัยอ่ืนๆ 
(ร้อยละ 74.4) ผู้หญิงมีการทำงานบ้านสูงกว่าผู้ชายค่อนข้างมาก (ร้อยละ 84.4 และ 57.2) ผู้ที่อยู่นอกเขต
เทศบาลมีการทำงานบ้านมากกว่าผู้ที่อยู่ ในเขตเทศบาล (ร้อยละ 73.6 และ 68.3) ผู้ที่อยู่ ในจังหวัด
กรุงเทพมหานครมีร้อยละของผู้ที่ได้ทำงานบ้านเองน้อยกว่าภาคอ่ืนๆอย่างชัดเจน (ร้อยละ 51.2) และได้
ทำงานบ้านสูงที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 76.4) 
  
 
รูปที่ 2.3.10 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ที่ได้ทำงานบ้าน จำแนกตามกลุ่มอายุ เพศ เขต
การปกครอง และภาค 

 
 

 2.3.7.2	พฤติกรรมเนือยนิ่ง	แบงเป็น 4 ประเภท ดังนี้

  2.3.7.2.1 การดูทีวีต่อเนื่องเกินกว่า 1 ชั่วโมงต่อครั้ง

  จากรูปที่ 2.3.11 กลุ่มตัวอย่างในวัย 10-14 ปี มีร้อยละของการได้ดูทีวีต่อเนื่อง 
  มากที่สุด (ร้อยละ 54.2) รองลงมาเป็นผู้สูงอายุ (ร้อยละ 50.7) ผู้ชายมีการดูทีวี 
  ต่อเนื่องมากกว่าผู้หญิง (ร้อยละ 48.1 และ 47.2) ผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลได้ดูทีวี 
  ต่อเนื่องมากกว่าผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 50.5 และ 45.2) กว่าครึ่งหนึ่ง 
  ของคนกรุงเทพมหานครที่ดูทีวีต่อเนื่อง (ร้อยละ 57.2) และมากกว่าภาคอื่นๆ
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2.3.7.2 พฤติกรรมเนือยนิ่ง แบงเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
2.3.7.2.1 การดูทีวีต่อเนื่องเกินกว่า 1 ชั่วโมงต่อครั้ง 

จากรูปที่ 2.3.11 กลุ่มตัวอย่างในวัย 10-14 ปี มีร้อยละของการได้ดูทีวีต่อเนื่องมากที่สุด (ร้อยละ 
54.2) รองลงมาเป็นผู้สูงอายุ (ร้อยละ 50.7) ผู้ชายมีการดูทีวีต่อเนื่องมากกว่าผู้หญิง (ร้อยละ 48.1 และ 47.2) 
ผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลได้ดูทีวีต่อเนื่องมากกว่าผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 50.5 และ 45.2) กว่าครึ่งหนึ่ง
ของคนกรุงเทพมหานครทีดู่ทีวีต่อเนื่อง (ร้อยละ 57.2) และมากกว่าภาคอ่ืนๆ 
 
รูปที่ 2.3.11 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ที่มีพฤติกรรมดูทีวีต่อเนื่องเกินกว่า 1 ชั่วโมงต่อ
ครั้ง จำแนกตามกลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค 

 
2.3.7.22 การนั่งพูดคุย/นั่งประชุมต่อเนื่องเกินกว่า 1 ชั่วโมงต่อครั้ง 

จากรูปที่ 2.3.12 กลุ่มตัวอย่างในวัยทำงาน (15-59 ปี) มีร้อยละของการได้นั่งพูดคุย/นั่งประชุม
ต่อเนื่องมากที่สุด (ร้อยละ 52.8) ผู้หญิงมีการนั่งพูดคุย/นั่งประชุมต่อเนื่องมากกว่าผู้ชาย (ร้อยละ 53.1 และ 
48.5) ผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลได้นั่งพูดคุย/นั่งประชุมต่อเนื่องมากกว่าผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 52.4 และ 
49.6) ภาคใต้มีผู้ที่นั่งพูดคุย/นั่งประชุมต่อเนื่องมากที่สุด (ร้อยละ 55.8)  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.3.11

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ที่มีพฤติกรรมดูทีวีต่อเนื่องเกินกว่า 1 ชั่วโมง

ต่อครั้ง จ� แนกตามกลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค

  2.3.7.2.2 การนั่งพูดคุย/นั่งประชุมต่อเนื่องเกินกว่า 1 ชั่วโมงต่อครั้ง

  จากรูปที่ 2.3.12 กลุ่มตัวอย่างในวัยทำางาน (15-59 ปี) มีร้อยละของการได้นั่ง 
  พูดคุย/นั่งประชุมต่อเนื่องมากที่สุด (ร้อยละ 52.8) ผู้หญิงมีการนั่งพูดคุย/นั่ง 
  ประชุมต่อเนื่องมากกว่าผู้ชาย (ร้อยละ 53.1 และ 48.5) ผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาล 
  ไดน้ัง่พดูคยุ/นัง่ประชมุตอ่เนือ่งมากกวา่ผูท้ีอ่ยูน่อกเขตเทศบาล (รอ้ยละ 52.4 และ  
  49.6) ภาคใต้มีผู้ที่นั่งพูดคุย/นั่งประชุมต่อเนื่องมากที่สุด (ร้อยละ 55.8) 
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รูปที่ 2.3.12

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ที่มีพฤติกรรมการนั่งพูดคุย/นั่งประชุม

ต่อเนื่องเกินกว่า 1 ชั่วโมงต่อครั้ง จ� แนกตามกลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค
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รูปที่ 2.3.12 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 10 ปีขึน้ไป ที่มีพฤติกรรมการนั่งพูดคุย/นั่งประชุมต่อเนื่องเกิน
กว่า 1 ชั่วโมงต่อครั้ง จำแนกตามกลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค 

 
 
2.3.7.2.3 การนั่งทำงาน/นั่งเรียน ต่อเนื่องเกินกว่า 1 ชั่วโมงต่อครั้ง 

จากรูปที่ 2.3.13 กลุ่มตัวอย่างในวัยเด็ก 6-14 ปี มีร้อยละของการได้นั่งทำงาน/นั่งเรียน ต่อเนื่องมาก
ที่สุด (ร้อยละ 87.3) ผู้ชายมีการนั่งทำงาน/นั่งเรียน ต่อเนื่องมากกว่าผู้หญิง (ร้อยละ 48.9 และ 46.3) ผู้ที่อยู่
ในเขตเทศบาลได้นั่งทำงาน/นั่งเรียน ต่อเนื่องมากกว่าผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 48.3 และ 46.9) คน
กรุงเทพมหานครมีผู้ที่นั่งทำงาน/นั่งเรียน ต่อเนื่องมากที่สุด (ร้อยละ 54.1)  
 
รูปที่ 2.3.12 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ที่มีพฤติกรรมการนั่งทำงาน/นั่งเรียน ต่อเนื่องเกิน
กว่า 1 ชั่วโมงต่อครั้ง จำแนกตามกลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค 

  2.3.7.2.3 การนั่งทำางาน/นั่งเรียน ต่อเนื่องเกินกว่า 1 ชั่วโมงต่อครั้ง

  จากรูปที่ 2.3.12 กลุ่มตัวอย่างในวัยเด็ก 10-14 ปี มีร้อยละของการได้นั่งทำางาน/ 
  นัง่เรยีน ตอ่เนือ่งมากทีส่ดุ (รอ้ยละ 87.3) ผูช้ายมกีารนัง่ทำางาน/นัง่เรยีน ตอ่เนือ่ง 
  มากกวา่ผูห้ญงิ (รอ้ยละ 48.9 และ 46.3) ผูท้ีอ่ยูใ่นเขตเทศบาลไดน้ัง่ทำางาน/นัง่เรยีน  
  ต่อเนื่องมากกว่าผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 48.3 และ 46.9) คน 
  กรุงเทพมหานครมีผู้ที่นั่งทำางาน/นั่งเรียน ต่อเนื่องมากที่สุด (ร้อยละ 54.1) 
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รูปที่ 2.3.12

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ที่มีพฤติกรรมการนั่งท� งาน/นั่งเรียน

ต่อเนื่องเกินกว่า 1 ชั่วโมงต่อครั้ง จ� แนกตามกลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค
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2.3.7.2.4 การนั่งเล่น/นั่งเล่นเกมส์/นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือ ต่อเนื่องเกินกว่า 1 ชั่วโมงต่อครั้ง 

จากรูปที่ 2.3.13 กลุ่มตัวอย่างในวัยเด็ก 6-14 ปี มีร้อยละของการได้นั่งเล่น/นั่งเล่นเกมส์/นั่งเล่น
โทรศัพท์มือถือต่อเนื่องมากที่สุด (ร้อยละ 59.4) ผู้ชายมีการนั่งเล่น/นั่งเล่นเกมส์/นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือ 
ต่อเนื่องมากกว่าผู้หญิงเล็กน้อย (ร้อยละ 30.8 และ 30.1) ผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลได้นั่งเล่น/นั่งเล่นเกมส์/นั่งเล่น
โทรศัพท์มือถือต่อเนื่องมากกว่าผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 31.6 และ 29.5) คนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีผู้ทีน่ั่งเล่น/นั่งเล่นเกมส์/นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือต่อเนื่องมากท่ีสุด (ร้อยละ 32.1)  
 
รูปที่ 2.3.13 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ที่มีพฤติกรรมการนั่งเล่น/นั่งเล่นเกมส์/นั่งเล่น
โทรศัพท์มือถือ ต่อเนื่องเกินกว่า 1 ชั่วโมงต่อครั้ง จำแนกตามกลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค 

 
 

  2.3.7.2.4 การนัง่เลน่/นัง่เลน่เกมส/์นัง่เลน่โทรศพัทม์อืถอื ตอ่เนือ่งเกนิกวา่ 1 ชัว่โมง 
  ต่อครั้ง

  จากรปูที ่2.3.13 กลุม่ตวัอยา่งในวยัเดก็ 10-14 ป ีมรีอ้ยละของการไดน้ัง่เลน่/นัง่เลน่ 
  เกมส/์นัง่เลน่โทรศพัทม์อืถอืตอ่เนือ่งมากทีส่ดุ (รอ้ยละ 69.4) ผูช้ายมกีารนัง่เลน่/ 
  นัง่เลน่เกมส/์นัง่เลน่โทรศพัทม์อืถอื ตอ่เนือ่งมากกวา่ผูห้ญงิเลก็นอ้ย (รอ้ยละ 30.8  
  และ 30.1) ผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลได้นั่งเล่น/นั่งเล่นเกมส์/นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือ 
  ตอ่เนือ่งมากกวา่ผูท้ีอ่ยูน่อกเขตเทศบาล (รอ้ยละ 31.6 และ 29.5) คนภาคตะวนัออก 
  เฉียงเหนือมีผู้ที่นั่งเล่น/นั่งเล่นเกมส์/นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือต่อเนื่องมากที่สุด  
  (ร้อยละ 32.7)
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รูปที่ 2.3.13

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ที่มีพฤติกรรมการนั่งเล่น/นั่งเล่นเกมส์/นั่งเล่น

โทรศัพท์มือถือ ต่อเนื่องเกินกว่า 1 ชั่วโมงต่อครั้ง จ� แนกตามกลุ่มอายุ เพศ 

เขตการปกครอง และภาค

2.4 การรับความเสี่ยงรายบุคคล

ใช้ข้อคำาถามจาก “Measuring an Individual’s Tendency to Take Risks: The Risk  
Propensity Scale”16 ที่พัฒนาขึ้นโดย Meertens และ Lion (2551) ประกอบด้วยข้อคำาถาม  
7 ข้อ ดังนี้

1. สำาหรับฉันความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอ
2. ฉันจะไม่เอาสุขภาพของตนเองไปเสี่ยงกับอะไรทั้งสิ้น
3. ฉันชอบที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่างๆ
4. ฉันชอบทำาอะไรที่เสี่ยงเป็นประจำา
5. ฉันชอบที่จะรู้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น
6. ฉันมองว่าความเสี่ยงคือความท้าทาย
7. หากให้ท่านมองตัวเอง ท่านคิดว่าท่านเป็นคนชอบเสี่ยงระดับไหน
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2.3.7.2.4 การนั่งเล่น/นั่งเล่นเกมส์/นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือ ต่อเนื่องเกินกว่า 1 ชั่วโมงต่อครั้ง 

จากรูปที่ 2.3.13 กลุ่มตัวอย่างในวัยเด็ก 6-14 ปี มีร้อยละของการได้นั่งเล่น/นั่งเล่นเกมส์/นั่งเล่น
โทรศัพท์มือถือต่อเนื่องมากที่สุด (ร้อยละ 59.4) ผู้ชายมีการนั่งเล่น/นั่งเล่นเกมส์/นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือ 
ต่อเนื่องมากกว่าผู้หญิงเล็กน้อย (ร้อยละ 30.8 และ 30.1) ผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลได้นั่งเล่น/นั่งเล่นเกมส์/นั่งเล่น
โทรศัพท์มือถือต่อเนื่องมากกว่าผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 31.6 และ 29.5) คนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีผู้ทีน่ั่งเล่น/นั่งเล่นเกมส์/นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือต่อเนื่องมากท่ีสุด (ร้อยละ 32.1)  
 
รูปที่ 2.3.13 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ที่มีพฤติกรรมการนั่งเล่น/นั่งเล่นเกมส์/นั่งเล่น
โทรศัพท์มือถือ ต่อเนื่องเกินกว่า 1 ชั่วโมงต่อครั้ง จำแนกตามกลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค 

 
 

16 Meertens R. and Lion R. 2008. Measuring and individual’s tendency to take risks: the risk propensity scale.  
 Journal of Applied Social Psychology; 38(6): 1506-1520.
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ในแตล่ะขอ้จะมคีะแนน 1-9 คะแนน โดย 1 คะแนน หมายถงึ ไมเ่หน็ดว้ยทีส่ดุ จนถงึ 9 คะแนน  
หมายถึง เห็นด้วยที่สุด ยกเว้น ในข้อคำาถาม 7 ที่ 1 คะแนน หมายถึง หลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
ที่สุด และ 9 คะแนน หมายถึง มองหาความเสี่ยงที่สุด และข้อคำาถาม 1, 2, 3 และ 5 จะต้อง 
กลบั (reverse) คะแนนกอ่นนำามาคำานวณ หลงัจากนัน้นำาคะแนนทีไ่ดใ้นแตล่ะขอ้มาคดิรวมกนั  
(คะแนนเต็ม 63 คะแนน) โดยคนที่มีคะแนนใกล้เคียงหรือเท่ากับ 0 คะแนน หมายถึง เป็นคน 
ไม่กล้าเสี่ยงเลย และหากคะแนนใกล้เคียงหรือเท่ากับ 63 คะแนน หมายถึง เป็นคนที่ชอบ 
ความเสี่ยงสูง

จากตารางที ่2.4.1 และรปูที ่2.4.1 กลุม่วยัทำางาน 15-59 ป ีมคีะแนนเฉลีย่ในการรบัความเสีย่ง 
ได้มากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุ (20.93 และ 15.53 คะแนน) ผู้ชายกล้าเสี่ยงมากกว่าผู้หญิง (21.56  
และ 18.15 คะแนน) คนนอกเขตเทศบาลกล้าเสี่ยงมากกว่าคนในเทศบาลเล็กน้อย (19.81 และ  
19.77 คะแนน) และคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับความเสี่ยงได้มากที่สุด (20.44 คะแนน)  
รองลงมาเป็นภาคใต้ (19.99 คะแนน) และต่ำาที่สุดในภาคกลาง (19.03 คะแนน)
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ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

รูปที่ 2.4.1

คะแนนเฉลี่ยการรับความเสี่ยงรายบุคคล* (เต็ม 63 คะแนน) ของกลุ่มตัวอย่าง

อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ� แนกตามกลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค
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รูปที่ 2.4.1 คะแนนเฉลี่ยการรับความเสี่ยงรายบุคคล* (เต็ม 63 คะแนน) ของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปี
ขึ้นไป จำแนกตามกลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค 

 
* reverse ข้อ 1,2,3 และ 5 ก่อนรวมคะแนนแล้ว 

 
2.5 ภาวะโภชนาการ 

ในส่วนนี้เป็นการกล่าวถึงข้อมูลด้านร่างกายของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป โดยทำการ
เก็บข้อมูลด้านน้ำหนัก ส่วนสูง และรอบเอว  เพ่ือนำมาวิเคราะห์ข้อมูลและจำแนกตามคุณลักษณะ
ประชากร มีรายละเอียด ดังนี้  
 
คำจำกัดความ 

ดัชนีมวลกาย (body mass index) เป็นค่าที่คำนวน เท่ากับ น้ำหนักตัวหน่วยเป็นกิโลกรัม หาร
ด้วยความสูงหน่วยเป็นเมตรยกกำลังสอง การแบ่งระดับค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ตามเกณฑ์สากลของ
องค์การอนามัยโลก 

กลุ่ม BMI(kg/m2) 
WHO 199816 Asia-Pacific perspective17 

น้ำหนักน้อย < 18.5 < 18.5 
น้ำหนักปกติ 18.5 - 24.99 18.5 - 22.99 
น้ำหนักเกิน ≥ 25 ≥ 23 
Pre-obese 25 - 29.99 เสี่ยง (at risk) 23 – 24.99 
อ้วนระดับ 1 30 – < 34.99 25 – 29.99 

2.5 ภาวะโภชนาการ

ในสว่นนีเ้ปน็การกลา่วถงึขอ้มลูดา้นรา่งกายของกลุม่ตวัอยา่งทีม่อีายตุัง้แต ่15 ปขีึน้ไป โดยทำาการ 
เกบ็ขอ้มลูดา้นน้ำาหนกั สว่นสงู และรอบเอว เพือ่นำามาวเิคราะหข์อ้มลูและจำาแนกตามคณุลกัษณะ 
ประชากร มีรายละเอียด ดังนี้ 

 คำ จำ กัดความ

 ดัชนีมวลกาย (body mass index: BMI) เป็นค่าที่คำานวน เท่ากับ น้ำาหนักตัวหน่วยเป็น 
กิโลกรัม หารด้วยความสูงหน่วยเป็นเมตรยกกำาลังสอง (กิโลกรัมต่อตารางเมตร หรือ กก./
ตร.เมตร) การแบ่งระดับ BMI ตามเกณฑ์สากลขององค์การอนามัยโลก (WHO) สามารถ
แบ่งได้ดังแสดงในตารางที่ 2.5.1
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รายงาน
การสำ รวจพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย 

ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

 การศึกษานี้ใช้จุดตัดภาวะน้ำาหนักเกินที่ 23 กก./ตร.เมตร และภาวะอ้วนที่ 25 กก./
ตร.เมตร

 2.5.1 ดัชนีมวลกาย

 จากตารางที่ 2.5.1 ผลการสำารวจค่าเฉลี่ยของดัชนีมวลกายของกลุ่มตัวอย่างรวมเท่ากับ  
 24.2 กก./ตร.เมตร ในผูช้าย เฉลีย่เทา่กบั 23.6 กก./ตร.เมตร และผูห้ญงิ 24.9 กก./ตร.เมตร  
 โดยค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกายในกลุ่มวัยทำางานมากกว่ากลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป 

 สำาหรับในเขตเทศบาลค่าเฉลี่ยของดัชนีมวลกายมากกว่านอกเขตเทศบาลเพียงเล็กน้อย  
 (เท่ากับ 24.3 กก./ตร.เมตร และ 24.2 กก./ตร.เมตร ตามลำาดับ) โดยทั้งผู้หญิงและ 
 ผู้ที่ชายที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลมีค่าเฉลี่ยของดัชนีมวลกายมากกว่าผู้ที่อยู่นอกเขต 
 เทศบาล และเมือ่เปรยีบเทยีบรายภาค พบวา่ ผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นกรงุเทพมหานครและภาคใต ้
 มีค่าเฉลี่ยของดัชนีมวลกายมากกว่าภาคอื่นๆ (24.4 กก./ตร.เมตรเท่ากัน) ซึ่งผู้หญิง 
 ในภาคต่างๆ มีค่าเฉลี่ยของดัชนีมวลกายมากกว่าผู้ชาย 

ตารางที่ 2.5.1

ตารางแบ่งระดับค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ตามเกณฑ์สากลขององค์การอนามัยโลก



60

รายงาน
การสำ รวจพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

ตารางที่ 2.5.1

ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย (กก./ตร.เมตร) ของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

จ� แนกตามเพศ กลุ่มอายุ เขตการปกครอง และภาค

 2.5.2 ภาวะโภชนาการตามระดับ BMI และความชุกภาวะน้ำ หนักเกินและอ้วน

	 2.5.2.1	ภาวะโภชนาการตามระดับ	BMI

 จากตารางที่ 2.5.2 เมื่อพิจารณาน้ำาหนักของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป พบว่า 
 ผู้ชายร้อยละ 10.0 และผู้หญิงร้อยละ 7.2 จัดอยู่กลุ่มที่มีน้ำาหนักน้อยกว่าเกณฑ์  
 (BMI <18.5 กก./ตร.เมตร) และผู้ชายร้อยละ 58.2 และผู้หญิงร้อยละ 49.3 มีน้ำาหนัก 
 ระหว่าง (BMI 18.5-24.99 กก./ตร.เมตร) จัดอยู่ในกลุ่มน้ำาหนักเกณฑ์ปกติ ซึ่งผู้ชาย 
 ในกลุ่มอายุ 15-59 ปี และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป จัดอยู่ในกลุ่มน้ำาหนักเกณฑ์ปกติ 
 มากกว่าผู้หญิง
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ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

ตารางที่ 2.5.2

ร้อยละของภาวะโภชนาการตามระดับ BMI ของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

จ� แนกตามเพศ กลุ่มอายุ เขตการปกครอง และภาค

	 2.5.2.2	ความชุกของภาวะน้ำาหนักเกินและอ้วน

 จากรปูที ่2.5.1 สำาหรบัความชกุของภาวะน้ำาหนกัเกนิและอว้น (≥25 กก./ตร.เมตร) พบวา่  
 ผู้ชาย ร้อยละ 52.4 และผู้หญิงร้อยละ 61.1 จัดว่ามีภาวะน้ำาหนักเกินหรืออ้วน  
 ผู้หญิงมีความชุกของภาวะน้ำาหนักเกินและอ้วนมากกว่าเพศชายทั้งในกลุ่มอายุ 15-59 ป ี 
 และกลุม่อาย ุ60 ปขีึน้ไป และผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นเขตเทศบาลมคีวามชกุของภาวะน้ำาหนกัเกนิ 
 และอ้วนมากกกว่านอกเขตเทศบาล โดยทั้งในและนอกเขตเทศบาลผู้หญิงมีความชุก 
 ของภาวะน้ำาหนักเกินและอ้วนมากกว่าผู้ชาย 
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 จากรูปที่ 2.5.2 เมื่อพิจารณาความชุกของภาวะน้ำาหนักเกินและอ้วน ตามรายภาค พบว่า  
 กรุงเทพมหานครมีความชุกของภาวะน้ำาหนักเกินและอ้วนมากที่สุด (ร้อยละ 60.8)  
 รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 58.5) โดยที่ผู้ชายในกรุงเทพมหานคร  
 และผูห้ญงิในภาคใต ้มสีดัสว่นของคนทีม่นี้ำาหนกัเกนิและโรคอว้น (BMI ≥ 25 กก./ตร.เมตร)  
 มากที่สุด ส่วนผู้ชายและผู้หญิงในภาคกลางมีความชุกต่ำาที่สุด

รูปที่ 2.5.1

ร้อยละความชุกของภาวะน้� หนักเกินและอ้วน (BMI ≥ 25 กก./ตร.เมตร)

ในกลุ่มตัวอย่างอายุ 15 ปีขึ้นไป จ� แนกตามกลุ่มอายุ และเขตการปกครอง
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 2.5.3 เส้นรอบเอว

 คำาจำากัดความ

 เสน้รอบเอว (waist circumference) เปน็คา่ทีไ่ดจ้ากการวดัรอบเอว ดว้ยสายวดัมาตรฐาน  
 โดยวัดรอบเอวระดับตำาแหน่งกึ่งกลางของข้างเอวระหว่างขอบล่างของซี่โครงล่างกับ 
 ขอบบนของ iliac crest ให้สายรอบเอวแนบรอบเอว และอยู่ในแนวขนานกับพื้น

 ภาวะอ้วนลงพุง หมายถึง ความยาวเส้นรอบเอว ≥90 เซนติเมตร (ซม.) ในชาย และ  
 ≥80 เซนติเมตร (ซม.) ในหญิง

	 2.5.3.1	เส้นรอบเอว

 จากตารางที่ 2.5.3 พบว่า เส้นรอบเอวของกลุ่มตัวอย่างชายและหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป  
 เฉลี่ยเท่ากับ 82.3 ซม. และ 81.7 ซม. ตามลำาดับ ในกลุ่มอายุ 15-59 ปี ผู้ชายมีเส้น 
 รอบเอวใหญก่วา่ผูห้ญงิ สำาหรบัในกลุม่อาย ุ60 ปขีึน้ไป ผูห้ญงิมเีสน้รอบเอวใหญก่วา่ผูช้าย  

รูปที่ 2.5.2

ร้อยละความชุกของภาวะน้� หนักเกินและอ้วน (BMI ≥ 25 กก./ตร.เมตร)

ในกลุ่มตัวอย่างอายุ 6 ปีขึ้นไป จ� แนกตามภาค
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 สำาหรบัความยาวเสน้รอบเอวของกลุม่ตวัอยา่งผูช้ายในเขตเทศบาลมากกวา่ผูช้ายนอกเขต 
 เทศบาล และผู้หญิงในเขตเทศบาลมากกว่าผู้หญิงนอกเขตเทศบาลเช่นกัน

 สว่นรายภาค พบวา่ คนทีอ่าศยัในของกรงุเทพมหานครมเีสน้รอบเอวมากทีส่ดุ (84.4 ซม.)  
 รองลงมา คือ ภาคเหนือ (82.6 ซม.) โดยผู้ชายในกรุงเทพมหานครมีเส้นรอบเอวเฉลี่ย 
 มากที่สุด (86.7 ซม.) ส่วนผู้หญิงในภาคใต้มีเส้นรอบเอวเฉลี่ยมากที่สุด (82.2 ซม.) 

ตารางที่ 2.5.3

เส้นรอบเอวของกลุ่มตัวอย่าง 15 ปีขึ้นไป จ� แนกตามเพศ กลุ่มอายุ

เขตการปกครอง และภาค

57 
 

จากตารางที่ 2.5.3 พบว่า เส้นรอบเอวของกลุ่มตัวอย่างชายและหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป เฉลี่ยเท่ากับ 
82.3 ซม. และ 81.7 ซม. ตามลำดับ ในกลุ่มอายุ 15-59 ปี ผู้ชายมีเส้นรอบเอวใหญ่กว่าผู้หญิง สำหรับใน
กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้หญิงมีเส้นรอบเอวใหญ่กว่าผู้ชาย โดยทั่วไปทั้งผู้ชายและหญิงมีขนาดเส้นรอบเอว
เล็กสุดในกลุ่มอายุ  15-59 ปี และเพ่ิมข้ึนตามอายุที่เพ่ิมข้ึน โดยสูงสุดในกลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป 

สำหรับความยาวเส้นรอบเอวของกลุ่มตัวอย่างผู้ชายในเขตเทศบาลมากกว่าผู้หญิง ส่วนผู้หญิงนอก
เขตเทศบาลมากกว่าผู้ชาย โดยความแตกต่างระหว่างผู้ชายและหญิงที่อยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาลมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย  

ส่วนรายภาค พบว่า คนที่อาศัยในของกรุงเทพมหานครมีเส้นรอบเอวมากที่สุด (84.4  ซม.) 
รองลงมา คือ ภาคเหนือ (82.6 ซม.) โดยผู้ชายในกรุงเทพมหานครมีเส้นรอบเอวเฉลี่ยมากที่สุด (86.7 ซม.) 
ส่วนผู้หญิงในภาคใต้มีเส้นรอบเอวเฉลี่ยมากที่สุด (82.2 ซม.)  
ตารางที่ 2.5.3 เส้นรอบเอวของกลุ่มตัวอย่าง 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามเพศ  กลุ่มอายุ เขตการปกครอง 
และภาค 

กลุ่มอายุ เขตการ
ปกครองและภาค 

ชาย หญิง รวม 
จำนวน
ตัวอย่าง 

ค่าเฉลี่ย
เส้นรอบ

เอว 
(ซม.) 

 
SD 

จำนวน
ตัวอย่าง 

ค่าเฉลี่ย
เส้นรอบ

เอว 
(ซม.) 

 
SD 

จำนวน
ตัวอย่าง 

ค่าเฉลี่ย
เส้นรอบ

เอว 
(ซม.) 

 
SD 

กลุ่มอายุ          
15-59 ปี 2,746 84.1 9.8 2,838 83.0 11.7 5,585 83.5 10.8 
60 ปี ขึ้นไป 667 85.2 10.0 819 86.5 11.5 1,486 86.2 17.1 

เขตการปกครอง          
ในเขตเทศบาล 1,718 83.0 12.2 1,855 81.9 13.2 3,573 82.4 12.7 
นอกเขตเทศบาล 2,148 81.4 11.5 2,235 81.5 13.2 4,384 81.5 12.4 

ภาค          
กรุงเทพมหานคร 435 86.7 12.3 368 81.6 12.2 803 84.4 12.5 
ภาคกลาง 764 82.6 11.0 839 80.6 12.7 1,603 81.6 11.9 
ภาคเหนือ 649 83.1 11.2 734 82.1 12.8 1,383 82.6 12.1 
ภาคตะวันออกฉียงเหนือ 1,090 80.4 11.6 1,228 81.7 13.7 2,317 81.1 12.8 
ภาคใต้ 929 81.0 12.3 921 82.2 13.7 1,850 81.6 13.0 

รวม 3,866 82.3 14.4 4,091 81.7 13.2 7,957 82.0 13.8 
อ้วนลงพุง: รอบเอวชาย ≥ 90 cm., หญิง ≥ 80 cm. 

 
2.5.3.2 ภาวะอ้วนลงพุง 
จากรูปที่ 2.5.3 จุดตัดของภาวะอ้วนลงพุงในผู้หญิงกำหนดที่ 80 ซม. ในขณะที่ผู้ชายตัดที่ 90 ซม. 

โดยจากการสำรวจเห็นได้ว่าผู้หญิงมีภาวะอ้วนลงพุงมากกว่าผู้ชายในทุกกลุ่มอายุ โดยจะเห็นได้ว่าภาวะอ้วน
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จากตารางที่ 2.5.3 พบว่า เส้นรอบเอวของกลุ่มตัวอย่างชายและหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป เฉลี่ยเท่ากับ 
82.3 ซม. และ 81.7 ซม. ตามลำดับ ในกลุ่มอายุ 15-59 ปี ผู้ชายมีเส้นรอบเอวใหญ่กว่าผู้หญิง สำหรับใน
กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้หญิงมีเส้นรอบเอวใหญ่กว่าผู้ชาย โดยทั่วไปทั้งผู้ชายและหญิงมีขนาดเส้นรอบเอว
เล็กสุดในกลุ่มอายุ  15-59 ปี และเพ่ิมข้ึนตามอายุที่เพ่ิมข้ึน โดยสูงสุดในกลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป 

สำหรับความยาวเส้นรอบเอวของกลุ่มตัวอย่างผู้ชายในเขตเทศบาลมากกว่าผู้หญิง ส่วนผู้หญิงนอก
เขตเทศบาลมากกว่าผู้ชาย โดยความแตกต่างระหว่างผู้ชายและหญิงที่อยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาลมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย  

ส่วนรายภาค พบว่า คนที่อาศัยในของกรุงเทพมหานครมีเส้นรอบเอวมากที่สุด (84.4  ซม.) 
รองลงมา คือ ภาคเหนือ (82.6 ซม.) โดยผู้ชายในกรุงเทพมหานครมีเส้นรอบเอวเฉลี่ยมากที่สุด (86.7 ซม.) 
ส่วนผู้หญิงในภาคใต้มีเส้นรอบเอวเฉลี่ยมากที่สุด (82.2 ซม.)  
ตารางที่ 2.5.3 เส้นรอบเอวของกลุ่มตัวอย่าง 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามเพศ  กลุ่มอายุ เขตการปกครอง 
และภาค 

กลุ่มอายุ เขตการ
ปกครองและภาค 

ชาย หญิง รวม 
จำนวน
ตัวอย่าง 

ค่าเฉลี่ย
เส้นรอบ

เอว 
(ซม.) 

 
SD 

จำนวน
ตัวอย่าง 

ค่าเฉลี่ย
เส้นรอบ

เอว 
(ซม.) 

 
SD 

จำนวน
ตัวอย่าง 

ค่าเฉลี่ย
เส้นรอบ

เอว 
(ซม.) 

 
SD 

กลุ่มอายุ          
15-59 ปี 2,746 84.1 9.8 2,838 83.0 11.7 5,585 83.5 10.8 
60 ปี ขึ้นไป 667 85.2 10.0 819 86.5 11.5 1,486 86.2 17.1 

เขตการปกครอง          
ในเขตเทศบาล 1,718 83.0 12.2 1,855 81.9 13.2 3,573 82.4 12.7 
นอกเขตเทศบาล 2,148 81.4 11.5 2,235 81.5 13.2 4,384 81.5 12.4 

ภาค          
กรุงเทพมหานคร 435 86.7 12.3 368 81.6 12.2 803 84.4 12.5 
ภาคกลาง 764 82.6 11.0 839 80.6 12.7 1,603 81.6 11.9 
ภาคเหนือ 649 83.1 11.2 734 82.1 12.8 1,383 82.6 12.1 
ภาคตะวันออกฉียงเหนือ 1,090 80.4 11.6 1,228 81.7 13.7 2,317 81.1 12.8 
ภาคใต้ 929 81.0 12.3 921 82.2 13.7 1,850 81.6 13.0 

รวม 3,866 82.3 14.4 4,091 81.7 13.2 7,957 82.0 13.8 
อ้วนลงพุง: รอบเอวชาย ≥ 90 cm., หญิง ≥ 80 cm. 

 
2.5.3.2 ภาวะอ้วนลงพุง 
จากรูปที่ 2.5.3 จุดตัดของภาวะอ้วนลงพุงในผู้หญิงกำหนดที่ 80 ซม. ในขณะที่ผู้ชายตัดที่ 90 ซม. 

โดยจากการสำรวจเห็นได้ว่าผู้หญิงมีภาวะอ้วนลงพุงมากกว่าผู้ชายในทุกกลุ่มอายุ โดยจะเห็นได้ว่าภาวะอ้วน
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จากตารางที่ 2.5.3 พบว่า เส้นรอบเอวของกลุ่มตัวอย่างชายและหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป เฉลี่ยเท่ากับ 
82.3 ซม. และ 81.7 ซม. ตามลำดับ ในกลุ่มอายุ 15-59 ปี ผู้ชายมีเส้นรอบเอวใหญ่กว่าผู้หญิง สำหรับใน
กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้หญิงมีเส้นรอบเอวใหญ่กว่าผู้ชาย โดยทั่วไปทั้งผู้ชายและหญิงมีขนาดเส้นรอบเอว
เล็กสุดในกลุ่มอายุ  15-59 ปี และเพ่ิมข้ึนตามอายุที่เพ่ิมข้ึน โดยสูงสุดในกลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป 

สำหรับความยาวเส้นรอบเอวของกลุ่มตัวอย่างผู้ชายในเขตเทศบาลมากกว่าผู้หญิง ส่วนผู้หญิงนอก
เขตเทศบาลมากกว่าผู้ชาย โดยความแตกต่างระหว่างผู้ชายและหญิงที่อยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาลมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย  

ส่วนรายภาค พบว่า คนที่อาศัยในของกรุงเทพมหานครมีเส้นรอบเอวมากที่สุด (84.4  ซม.) 
รองลงมา คือ ภาคเหนือ (82.6 ซม.) โดยผู้ชายในกรุงเทพมหานครมีเส้นรอบเอวเฉลี่ยมากที่สุด (86.7 ซม.) 
ส่วนผู้หญิงในภาคใต้มีเส้นรอบเอวเฉลี่ยมากที่สุด (82.2 ซม.)  
ตารางที่ 2.5.3 เส้นรอบเอวของกลุ่มตัวอย่าง 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามเพศ  กลุ่มอายุ เขตการปกครอง 
และภาค 

กลุ่มอายุ เขตการ
ปกครองและภาค 

ชาย หญิง รวม 
จำนวน
ตัวอย่าง 

ค่าเฉลี่ย
เส้นรอบ

เอว 
(ซม.) 

 
SD 

จำนวน
ตัวอย่าง 

ค่าเฉลี่ย
เส้นรอบ

เอว 
(ซม.) 

 
SD 

จำนวน
ตัวอย่าง 

ค่าเฉลี่ย
เส้นรอบ

เอว 
(ซม.) 

 
SD 

กลุ่มอายุ          
15-59 ปี 2,746 84.1 9.8 2,838 83.0 11.7 5,585 83.5 10.8 
60 ปี ขึ้นไป 667 85.2 10.0 819 86.5 11.5 1,486 86.2 17.1 

เขตการปกครอง          
ในเขตเทศบาล 1,718 83.0 12.2 1,855 81.9 13.2 3,573 82.4 12.7 
นอกเขตเทศบาล 2,148 81.4 11.5 2,235 81.5 13.2 4,384 81.5 12.4 

ภาค          
กรุงเทพมหานคร 435 86.7 12.3 368 81.6 12.2 803 84.4 12.5 
ภาคกลาง 764 82.6 11.0 839 80.6 12.7 1,603 81.6 11.9 
ภาคเหนือ 649 83.1 11.2 734 82.1 12.8 1,383 82.6 12.1 
ภาคตะวันออกฉียงเหนือ 1,090 80.4 11.6 1,228 81.7 13.7 2,317 81.1 12.8 
ภาคใต้ 929 81.0 12.3 921 82.2 13.7 1,850 81.6 13.0 

รวม 3,866 82.3 14.4 4,091 81.7 13.2 7,957 82.0 13.8 
อ้วนลงพุง: รอบเอวชาย ≥ 90 cm., หญิง ≥ 80 cm. 

 
2.5.3.2 ภาวะอ้วนลงพุง 
จากรูปที่ 2.5.3 จุดตัดของภาวะอ้วนลงพุงในผู้หญิงกำหนดที่ 80 ซม. ในขณะที่ผู้ชายตัดที่ 90 ซม. 

โดยจากการสำรวจเห็นได้ว่าผู้หญิงมีภาวะอ้วนลงพุงมากกว่าผู้ชายในทุกกลุ่มอายุ โดยจะเห็นได้ว่าภาวะอ้วน
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รายงาน
การสำ รวจพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย 

ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

	 2.5.3.2	ภาวะอ้วนลงพุง

 จากรูปที่ 2.5.3 จุดตัดของภาวะอ้วนลงพุงในผู้หญิงกำาหนดที่ 80 ซม. ในขณะที่ผู้ชายตัดที ่ 
 90 ซม. โดยจากการสำารวจเหน็ไดว้า่ ผูห้ญงิมภีาวะอว้นลงพงุมากกวา่ผูช้ายในทกุกลุม่อาย ุ 
 โดยจะเห็นได้ว่า ภาวะอ้วนลงพุงเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นและสูงสุดในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป  
 ทัง้ชายและหญงิ นอกจากนีผู้ท้ีอ่าศยัอยูใ่นเขตเทศบาลมภีาวะอว้นลงพงุมากกวา่ผูท้ีอ่าศยั 
 อยู่นอกเขตเทศบาล โดยผู้ชายที่อยู่ในเขตเทศบาลมีภาวะอ้วนลงพุงมากกว่านอกเขต 
 เทศบาล ส่วนผู้หญิงนอกเขตเทศบาลมีภาวะอ้วนลงพุงมากกว่าผู้หญิงในเขตเทศบาล

รูปที่ 2.5.3

ร้อยละของภาวะอ้วนลงพุง ในกลุ่มตัวอย่างอายุ 15 ปีขึ้นไป

จ� แนกตามกลุ่มอายุ และเขตการปกครอง
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ลงพุงเพ่ิมขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นและสูงสุดในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง นอกจากนี้ผู้ที่อาศัยอยู่ใน
เขตเทศบาลมีภาวะอ้วนลงพุงมากกว่าผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล โดยผู้ชายที่อยู่ในเขตเทศบาลมีภาวะ
อ้วนลงพุงมากกว่านอกเขตเทศบาล ส่วนผู้หญิงนอกเขตเทศบาลมีภาวะอ้วนลงพุงมากกว่าผู้ชาย  
 
รูปที่ 2.5.3 ร้อยละของภาวะอ้วนลงพุง ในกลุ่มตัวอย่างอายุ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามกลุ่มอายุ และเขต
การปกครอง  

 
 
จากรูปที่ 2.5.4 เมื่อพิจารณาการกระจายตามภาค พบว่า กรุงเทพมหานครมีความชุกของภาวะ

อ้วนลงพุงสูงที่สุด รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ตามลำดับ  
โดยผู้ชายที่อยู่ในกรุงเทพมหานครมีความชุกของภาวะอ้วนลงพุงสูงที่สุด ส่วนผู้หญิงที่อยู่ในภาคใต้มีความ
ชุกของภาวะอ้วนลงพุงสูงที่สุด  
 
รูปที่ 2.5.4 ร้อยละของภาวะอ้วนลงพุง ในกลุ่มตัวอย่างอายุ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามภาค 

 

บทที่ 3 

จากรูปที่ 2.5.4 เมื่อพิจารณาการกระจายตามภาค พบว่า กรุงเทพมหานครมีความชุกของ
ภาวะอ้วนลงพุงสูงที่สุด รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาค
กลาง ตามลำาดับ โดยผู้ชายที่อยู่ในกรุงเทพมหานครมีความชุกของภาวะอ้วนลงพุงสูงที่สุด 
ส่วนผู้หญิงที่อยู่ในภาคใต้มีความชุกของภาวะอ้วนลงพุงสูงที่สุด 
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รูปที่ 2.5.4

ร้อยละของภาวะอ้วนลงพุง ในกลุ่มตัวอย่างอายุ 15 ปีขึ้นไป จ� แนกตามภาค
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ลงพุงเพ่ิมขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นและสูงสุดในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง นอกจากนี้ผู้ที่อาศัยอยู่ใน
เขตเทศบาลมีภาวะอ้วนลงพุงมากกว่าผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล โดยผู้ชายที่อยู่ในเขตเทศบาลมีภาวะ
อ้วนลงพุงมากกว่านอกเขตเทศบาล ส่วนผู้หญิงนอกเขตเทศบาลมีภาวะอ้วนลงพุงมากกว่าผู้ชาย  
 
รูปที่ 2.5.3 ร้อยละของภาวะอ้วนลงพุง ในกลุ่มตัวอย่างอายุ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามกลุ่มอายุ และเขต
การปกครอง  

 
 
จากรูปที่ 2.5.4 เมื่อพิจารณาการกระจายตามภาค พบว่า กรุงเทพมหานครมีความชุกของภาวะ

อ้วนลงพุงสูงที่สุด รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ตามลำดับ  
โดยผู้ชายที่อยู่ในกรุงเทพมหานครมีความชุกของภาวะอ้วนลงพุงสูงที่สุด ส่วนผู้หญิงที่อยู่ในภาคใต้มีความ
ชุกของภาวะอ้วนลงพุงสูงที่สุด  
 
รูปที่ 2.5.4 ร้อยละของภาวะอ้วนลงพุง ในกลุ่มตัวอย่างอายุ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามภาค 

 

บทที่ 3 





บทที่  3

>> ความรู้เกี่ยวกับ
 การกินผักและผลไม้
ในบทนี้จะกล่าวถึง ความรู้เกี่ยวกับการกินผักและผลไม้ของกลุ่มตัวอย่าง โดยจำาแนกผลการ
ศึกษาออกมาตามลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีการวัดความรู้ไว้ 4 ประเด็น ดังนี้

3.1 ผักและผลไม้มีประโยชน์ต่อร่างกาย

จากรูปที่ 3.1 กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดมีความรู้ว่าผักและผลไม้มีประโยชน์ต่อร่างกาย (กว่า
ร้อยละ 99 ของประชากรในแต่ละกลุ่ม)
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รูปที่ 3.1

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปที่ตอบค� ถามเรื่องผักและผลไม้มีประโยชน์

ต่อร่างกายได้ถูกต้อง จ� แนกตามกลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค
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ความรู้เกี่ยวกับการกินผักและผลไม้ 
 
 
 ในบทนี้จะกล่าวถึง ความรู้เกี่ยวกับการกินผักและผลไม้ของกลุ่มตัวอย่าง โดยจำแนกผลการศึกษา
ออกมาตามลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีการวัดความรู้ไว้ 4 ประเด็น ดังนี้ 
 
3.1 ผักและผลไม้มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
 จากรูปที่ 3.1 กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดมีความรู้ว่าผักและผลไม้มีประโยชน์ต่อร่างกาย (กว่าร้อย
ละ 99 ทุกกลุ่มตามลักษณะทางประชากร) 
 
รูปที่ 3.1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปที่ตอบคำถามเรื่องผักและผลไม้มีประโยชน์ต่อ
ร่างกายได้ถูกต้อง จำแนกตามกลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค 

 
 
3.2 ปริมาณการกินผักและผลไม้ที่เหมาะสม คือ กินรวมกันอย่างน้อย 400 กรัมต่อวัน 
 จากรูปที่ 3.2 ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่องปริมาณการกินผักผลไม้เกินร้อยละ 80 โดย
พบว่า กลุ่มวัยทำงานมีความรู้ในเรื่องนี้มากที่สุด (ร้อยละ 88.8) รองลงมาเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และวัยเด็ก 
(86.1 และ 85.8) ระหว่างผู้ชายและผู้หญิงไม่มีความแตกต่างมากนัก ในส่วนของเขตการปกครอง พบว่า ผู้
ที่อยู่นอกเขตเทศบาลมีความรู้ในเรื่องปริมาณที่ควรทานผักและผลไม้มากกว่าคนที่อยู่ในเขตเทศบาล (ร้อย
ละ 88.4 และ 87.6) เมื่อพิจารณาตามภาค พบว่า ภาคเหนือมีความรู้ในเรื่องนี้มากกว่าคนจากภาคอ่ืนๆ 
(ร้อยละ 92.7) และต่ำท่ีสุดในคนกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 83.9) 
 

3.2 ปริมาณการกินผักและผลไม้ที่เหมาะสม คือ กินรวมกันอย่างน้อย

400 กรัมต่อวัน

จากรูปที่ 3.2 ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่องปริมาณการกินผักผลไม้เกินร้อยละ 80  
โดยพบวา่ กลุม่วยัทำางานมคีวามรูใ้นเรือ่งนีม้ากทีส่ดุ (รอ้ยละ 88.8) รองลงมาเปน็กลุม่ผูส้งูอาย ุ 
และวัยเด็ก (86.1 และ 85.8) ระหว่างผู้ชายและผู้หญิงไม่มีความแตกต่างมากนัก ในส่วนของ 
เขตการปกครอง พบว่า ผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบาลมีความรู้ในเรื่องปริมาณที่ควรทานผักและผลไม้ 
มากกวา่คนทีอ่ยูใ่นเขตเทศบาล (รอ้ยละ 88.4 และ 87.6) เมือ่พจิารณาตามภาค พบวา่ ภาคเหนอื 
มีความรู้ในเรื่องนี้มากกว่าคนจากภาคอื่นๆ (ร้อยละ 92.7) และต่ำาที่สุดในคนกรุงเทพมหานคร  
(ร้อยละ 83.9)
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รูปที่ 3.2

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ที่ตอบค� ถามเรื่องปริมาณการกินผักและผลไม้

ที่เหมาะสม คือ กินรวมกันอย่างน้อย 400 กรัมต่อวันได้ถูกต้อง

จ� แนกตามกลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค
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รูปที่ 3.2 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปที่ตอบคำถามเรื่องปริมาณการกินผักและผลไม้ที่
เหมาะสม คือ กินรวมกันอย่างน้อย 400 กรัมต่อวันได้ถูกต้อง จำแนกตามกลุ่มอายุ เพศ เขตการ
ปกครอง และภาค 

 
 
3.3 เลือกกินผักหรือผลไม้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ในแต่ละวัน 
 คำตอบที่ถูกต้อง คือ “ไม่เห็นด้วย” หมายถึง เราไม่ควรเลือกกินเฉพาะผักหรือผลไม้อย่างใดอย่าง
หนึ่ง แต่ควรกินทั้งผักและผลไม้ควบคู่กันไปในแต่ละวัน จากรูปที่ 3.3 มีกลุ่มตัวอย่างเกินกว่าครึ่งหนึ่งที่รู้
คำตอบที่ถูกต้องของข้อคำถามนี้ (ร้อยละ 56.3) โดยกลุ่มเด็ก 10-14 ปี ตอบคำถามนี้ถูกได้น้อยที่สุด (ร้อย
ละ 50.4) ผู้ชายตอบถูกมากกว่าผู้หญิงเล็กน้อย (ร้อยละ 56.8 และ 55.8) และผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบาลตอบ
ถูกมากกว่าผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาล (ร้อยละ 56.6 และ 56.0) เมื่อพิจารณาตามรายภาค พบว่า ภาคใต้ตอบ
ถูกมากที่สุด (ร้อยละ 72.1) รองลงมาเป็นภาคเหนือ (ร้อยละ 67.2) 
 
รูปที่ 3.3 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปที่ตอบคำถามเรื่องเลือกกินผักหรือผลไม้อย่างใด
อย่างหนึ่งก็ได้ในแต่ละวันได้ถูกต้อง จำแนกตามกลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค 

3.3 การกินทั้งผักและผลไม้ในแต่ละวัน

จากรูปที่ 3.3 มีกลุ่มตัวอย่างเกินกว่าครึ่งหนึ่งที่ตอบถูกต้อง (ร้อยละ 56.3) โดยกลุ่มเด็ก  
10-14 ปี ตอบคำาถามนี้ถูกน้อยที่สุด (ร้อยละ 50.4) ผู้ชายตอบถูกมากกว่าผู้หญิงเล็กน้อย  
(ร้อยละ 56.8 และ 55.8) และผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบาลตอบถูกมากกว่าผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาล  
(ร้อยละ 56.6 และ 56.0) เมื่อพิจารณาตามรายภาค พบว่า ภาคใต้ตอบถูกมากที่สุด (ร้อยละ  
72.1) รองลงมาเป็นภาคเหนือ (ร้อยละ 67.2)
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รูปที่ 3.3

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ที่ตอบค� ถามการกินทั้งผักและผลไม้ในแต่ละวัน

ได้ถูกต้อง จ� แนกตามกลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค
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3.4 ก่อนทำอาหารทุกคร้ัง ล้างผักและผลไม้ด้วยน้ำสะอาด 1 คร้ังก็เพียงพอแล้ว 
 คำตอบที่ถูกต้อง คือ “ไม่เห็นด้วย” หมายถึง เราควรล้างผักและผลไม้ก่อนกินมากกว่า 1 ครั้งขึ้นไป 
จากรูปที่ 3.4 กลุ่มผู้สูงอายุมีความรู้ในเรื่องการล้างผักมากกว่ากลุ่มวัยอ่ืน (ร้อยละ 83.0) ผู้หญิงมีความรู้ใน
เรื่องล้างผักมากกว่าผู้ชาย (ร้อยละ 84.0) และคนในเขตเทศบาลมีความรู้ในเรื่องการล้างผักมากกว่าคนที่อยู่
นอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 82.9) เมื่อพิจารณาตามรายภาค พบว่า ภาคใต้และภาคเหนือมีความรู้ในเรื่อง
การล้างผักมากกว่าคนในภาคอื่นๆ (ร้อยละ 89.5 และ 89.2) และต่ำสุดในภาคกลาง (ร้อยละ 67.7) 
 
รูปที่ 3.4 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปที่ตอบคำถามเรื่องก่อนทำอาหารทุกครั้ง ล้างผัก
และผลไม้ด้วยน้ำสะอาด 1 ครั้งก็เพียงพอแล้วได้ถูกต้อง จำแนกตามกลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง 
และภาค 

 
 
 

3.4 ก่อนทำ อาหารทุกครั้ง ล้างผักและผลไม้ด้วยน้ำ สะอาดอย่างน้อย 1 ครั้ง

จากรปูที ่3.4 กลุม่ผูส้งูอายมุคีวามรูใ้นเรือ่งการลา้งผกัมากกวา่กลุม่วยัอืน่ (รอ้ยละ 83.0) ผูห้ญงิ 
มีความรู้ในเรื่องล้างผักมากกว่าผู้ชาย (ร้อยละ 84.0) และคนในเขตเทศบาลมีความรู้ในเรื่อง 
การล้างผักมากกว่าคนที่อยู่นอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 82.9) เมื่อพิจารณาตามรายภาค พบว่า  
ภาคใตแ้ละภาคเหนอืมคีวามรูใ้นเรือ่งการลา้งผกัมากกวา่คนในภาคอืน่ๆ (รอ้ยละ 89.5 และ 89.2)  
และต่ำาสุดในภาคกลาง (ร้อยละ 67.7)
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รูปที่ 3.4

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ที่ตอบค� ถามเรื่องการท� ความสะอาด

ผักและผลไม้ได้ถูกต้อง จ� แนกตามกลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค
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3.4 ก่อนทำอาหารทุกคร้ัง ล้างผักและผลไม้ด้วยน้ำสะอาด 1 คร้ังก็เพียงพอแล้ว 
 คำตอบที่ถูกต้อง คือ “ไม่เห็นด้วย” หมายถึง เราควรล้างผักและผลไม้ก่อนกินมากกว่า 1 ครั้งขึ้นไป 
จากรูปที่ 3.4 กลุ่มผู้สูงอายุมีความรู้ในเรื่องการล้างผักมากกว่ากลุ่มวัยอ่ืน (ร้อยละ 83.0) ผู้หญิงมีความรู้ใน
เรื่องล้างผักมากกว่าผู้ชาย (ร้อยละ 84.0) และคนในเขตเทศบาลมีความรู้ในเรื่องการล้างผักมากกว่าคนที่อยู่
นอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 82.9) เมื่อพิจารณาตามรายภาค พบว่า ภาคใต้และภาคเหนือมีความรู้ในเรื่อง
การล้างผักมากกว่าคนในภาคอื่นๆ (ร้อยละ 89.5 และ 89.2) และต่ำสุดในภาคกลาง (ร้อยละ 67.7) 
 
รูปที่ 3.4 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปที่ตอบคำถามเรื่องก่อนทำอาหารทุกครั้ง ล้างผัก
และผลไม้ด้วยน้ำสะอาด 1 ครั้งก็เพียงพอแล้วได้ถูกต้อง จำแนกตามกลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง 
และภาค 

 
 
 





บทที่  4

>> ทัศนคติต่อการ
 กินผักและผลไม้
ในส่วนนี้เป็นการกล่าวถึง ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการกินผักและผลไม้ของตนเอง 
ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 1) ความรู้สึกที่มีต่อการกินผักและผลไม้ 2) ความชอบระหว่าง
การกินผักหรือผลไม้ และ 3) เหตุผลที่ทำาให้ชอบผักหรือผลไม้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

4.1 ความรู้สึกที่มีต่อการกินผักและผลไม้

ประกอบไปด้วยข้อคำาถาม 4 ข้อ ดังนี้ 1) ยิ่งฉันกินผักและผลไม้มากเท่าไหร่ ฉันยิ่งรู้สึก
เพลิดเพลินมากขึ้นเท่านั้น 2) สำาหรับคนเป็นแม่ (พ่อ) อย่างฉัน (ผม) จำาเป็นต้องทำาอาหาร
ที่มีผักและเตรียมผลไม้ให้ทุกคนในครอบครัวได้กินทุกมื้อ 3) หากฉันต้องกินผักและผลไม้เพิ่ม
ขึ้น มันเป็นเรื่องน่าเบื่อ และ 4) ไม่อยากกินผักและผลไม้ เพราะผักและผลไม้มีสารเคมีเยอะ

จากรูปที่ 4.1.1 พบว่า โดยรวมแล้วเห็นด้วยกับทัศนคติที่ว่าการเป็นพ่อแม่จำาเป็นต้องทำาอาหาร 
ที่มีผักและผลไม้ให้ทุกคนในครอบครัวได้กินทุกมื้อมากที่สุด (ร้อยละ 94.3) และเกือบครึ่งหนึ่ง 
รู้สึกกลัวสารเคมีในผักและผลไม้ (ร้อยละ 47.2) เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มเด็ก  
10-14 ปี เห็นด้วยกับทัศนคติที่ว่าการกินผักและผลไม้เพิ่มขึ้นเป็นเรื่องน่าเบื่อมากที่สุด  
(ร้อยละ 42.8) ในขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุกลัวเรื่องสารเคมีในผักและผลไม้มากที่สุด (ร้อยละ 56.8)
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ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

รูปที่ 4.1.1

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จ� แนกตามความรู้สึก

ที่มีต่อการกินผักและผลไม้ กลุ่มอายุ และเพศ

จากรปูที ่4.1.2 พบวา่ เกอืบทัง้หมดเหน็ดว้ยกบัทศันคตทิีว่า่การเปน็พอ่แมจ่ำาเปน็ตอ้งทำาอาหาร 
ที่มีผักและผลไม้ให้ทุกคนในครอบครัวได้กินทุกมื้อมากที่สุด รองลงมา คือ ยิ่งฉันกินผักและ 
ผลไม้มากเท่าไหร่ ฉันยิ่งรู้สึกเพลิดเพลินมากขึ้นเท่านั้น ในส่วนของการทัศนคติทีไม่อยากกิน 
ผักและผลไม้เพราะสารเคมีในผักและผลไม้เยอะ เมื่อจำาแนกตามเขตการปกครองและภาค  
พบวา่ คนนอกเขตเทศบาลเหน็ดว้ยมากกวา่คนในเขตเทศบาล (รอ้ยละ 50.7 และ 42.9 ตามลำาดบั)  
และภาคใต้เห็นด้วยมากที่สุด (ร้อยละ 55.8) รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ  
54.5)
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การสำ รวจพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

รูปที่ 4.1.2

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จ� แนกตามความรู้สึก

ที่มีต่อการกินผักและผลไม้ เขตการปกครอง และภาค

4.2 ความชอบระหว่างการกินผักหรือผลไม้

จากรปูที ่4.2.1 กวา่ครึง่หนึง่ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมดชอบกนิทัง้ผกัและผลไมพ้อๆ  กนั รองลงมา 
ชอบกินผลไม้มากกว่า 
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การสำ รวจพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย 

ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

รูปที่ 4.2.1

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

จ� แนกตามความชอบระหว่างการกินผักและผลไม้ และเพศ

รูปที่ 4.2.2

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

จ� แนกตามความชอบระหว่างการกินผักและผลไม้ และกลุ่มอายุ
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จากรูปที่ 4.2.2 ความชอบระหว่างการกินผักหรือผลไม้จำแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า เกือบ 2 ใน 3 

คนของกลุ่มวัยเด็ก (10-14 ปี) ชอบกินผลไม้มากกว่ากลุ่มอื่น (ร้อยละ 63.0) ในขณะที่กลุ่มวัยทำงานและวัย
สูงอายุกว่าครึ่งหนึ่งชอบกินผักและผลไม้พอๆกัน (ร้อยละ 59.5 และ 62.1) และพบว่าวัยสูงอายุชอบกินผัก
มากกว่าผลไม้สูงที่สุด (ร้อยละ 26.7) 

 
รูปที่ 4.2.2 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จำแนกตามความชอบระหว่างการกินผักและ
ผลไม้ และกลุ่มอายุ 

 
  

จากรูปที่ 4.2.3 กว่าครึ่งหนึ่งของผู้ที่อยู่อาศัยทั้งในและนอกเขตเทศบาลชอบกินผักและผลไม้
เท่าๆกัน รองลงมาชอบผลไม้มากกว่าผัก  
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จากรูปที่ 4.2.2 ความชอบระหว่างการกินผักหรือผลไม้จำแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า เกือบ 2 ใน 3 

คนของกลุ่มวัยเด็ก (10-14 ปี) ชอบกินผลไม้มากกว่ากลุ่มอื่น (ร้อยละ 63.0) ในขณะที่กลุ่มวัยทำงานและวัย
สูงอายุกว่าครึ่งหนึ่งชอบกินผักและผลไม้พอๆกัน (ร้อยละ 59.5 และ 62.1) และพบว่าวัยสูงอายุชอบกินผัก
มากกว่าผลไม้สูงที่สุด (ร้อยละ 26.7) 

 
รูปที่ 4.2.2 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จำแนกตามความชอบระหว่างการกินผักและ
ผลไม้ และกลุ่มอายุ 

 
  

จากรูปที่ 4.2.3 กว่าครึ่งหนึ่งของผู้ที่อยู่อาศัยทั้งในและนอกเขตเทศบาลชอบกินผักและผลไม้
เท่าๆกัน รองลงมาชอบผลไม้มากกว่าผัก  

 
 
 

จากรปูที ่4.2.2 ความชอบระหวา่งการกนิผกัหรอืผลไมจ้ำาแนกตามกลุม่อาย ุพบวา่ เกอืบ 2 ใน 3  
คนของกลุ่มวัยเด็ก (10-14 ปี) ชอบกินผลไม้มากกว่ากลุ่มอื่น (ร้อยละ 63.0) ในขณะที่กลุ่ม 
วัยทำางานและวัยสูงอายุกว่าครึ่งหนึ่งชอบกินผักและผลไม้พอๆ  กัน (ร้อยละ 59.5 และ 62.1) 
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รูปที่ 4.2.3 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จำแนกตามความชอบระหว่างการกินผักและ
ผลไม้ และเขตการปกครอง 

 
  

จากรูปที่  4.2.4 ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างในแต่ละภาคชอบกินผักและผลไม้เท่าๆกัน และคน
กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคเหนือชอบกินผักมากกว่าผลไม้ แต่คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต้ชอบกินผลไม้มากกว่าผัก 
 
รูปที่ 4.2.4 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จำแนกตามความชอบระหว่างการกินผักและ
ผลไม้ และภาค 

 
 

 

จากรูปที่ 4.2.3 กว่าครึ่งหนึ่งของผู้ที่อยู่อาศัยทั้งในและนอกเขตเทศบาลชอบกินผักและผลไม้
เท่าๆ กัน รองลงมาชอบผลไม้มากกว่าผัก 

รูปที่ 4.2.3

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

จ� แนกตามความชอบระหว่างการกินผักและผลไม้ และเขตการปกครอง

 

 

จากรูปที่ 4.2.4 ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างในแต่ละภาคชอบกินผักและผลไม้เท่าๆ  กัน รองลงมาคือ 
คนกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคเหนือชอบกินผักมากกว่าผลไม้ ขณะที่คนในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ชอบกินผลไม้มากกว่าผัก
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รูปที่ 4.2.4

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

จ� แนกตามความชอบระหว่างการกินผักและผลไม้ และภาค

66 
 

รูปที่ 4.2.3 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จำแนกตามความชอบระหว่างการกินผักและ
ผลไม้ และเขตการปกครอง 

 
  

จากรูปที่  4.2.4 ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างในแต่ละภาคชอบกินผักและผลไม้เท่าๆกัน และคน
กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคเหนือชอบกินผักมากกว่าผลไม้ แต่คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต้ชอบกินผลไม้มากกว่าผัก 
 
รูปที่ 4.2.4 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จำแนกตามความชอบระหว่างการกินผักและ
ผลไม้ และภาค 

 
 

 

4.3 เหตุผลที่ทำ ให้ชอบผักหรือผลไม้

แบ่งการถามเหตุผลออก 3 ประเด็น คือ 1) รสชาติดีกว่า 2) มีประโยชน์มากกว่า และ 3)  
หาง่ายกว่า โดยผู้ที่ตอบคำาถามเป็นคนที่ตอบว่าตนเองชอบกินผลไม้มากกว่าผัก และชอบกิน 
ผักมากกว่าผลไม้เท่านั้น 

 4.3.1 เหตุผลที่ทำ ให้ชอบกินผลไม้

 จากรูปที่ 4.3.1 เหตุผลของการชอบกินผลไม้มากกว่าผัก พบว่า เกือบทั้งหมดให้เหตุผลว่า 
 เป็นเพราะรสชาติของผลไม้อร่อยกว่า รองลงมาชอบเพราะรู้สึกว่าผลไม้หาได้ง่ายกว่าผัก 
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ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

รูปที่ 4.3.1

ร้อยละชองกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

จ� แนกตามเหตุผลที่ท� ให้ชอบกินผลไม้มากกว่าผัก

 

 4.3.2 เหตุผลที่ทำ ให้ชอบกินผัก

 จากรูปที่ 4.3.2 เหตุผลของการชอบกินผักมากกว่าผลไม้ พบว่า ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า 
 เป็นเพราะผักรู้สึกหาง่ายกว่าผลไม้ ยกเว้นกรุงเทพมหานครที่คิดว่าผักมีประโยชน์มากกว่า 
 ผลไม้ และกลุ่มวัยเด็ก 10-14 ปี คิดว่าผักอร่อยกว่าผลไม้ 



81

รายงาน
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ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

รูปที่ 4.3.2

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จ� แนกตามเหตุผล

ที่ท� ให้ชอบกินผักมากกว่าผลไม้







บทที่  5

>> ปริมาณและความถี่
 ในการกินผักและผลไม้
ในบทนีจ้ะเปน็การนำาเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูทีเ่กีย่วกบัปรมิาณและความถีข่องกลุม่ตวัอยา่ง 
จำาแนกตามลักษณะทางประชากร โดยแบ่งการนำาเสนอออกเป็นในภาพรวม และแยกตาม 
ประเภทของผักและผลไม้ 

คำาจำากัดความ

1. ผัก	1	ส่วน เท่ากับ ผักที่ปรุงสุกและผักที่ยังไม่ผ่านการปรุงสุก 1 ทัพพี  
 น้ำาหนักเฉลี่ย 40 กรัมต่อทัพพี14

2. ผลไม้	1	ส่วน	 เท่ากับผลไม้ขนาดเล็กมาก เช่น องุ่น ลองกอง ลำาไยฯ  
 6-8 ลูก

 • ผลไม้ขนาดเล็ก เช่น เงาะ มังคุดฯ 4 ผล ผลไม้ขนาดกลาง เช่น  
  กล้วยน้ำาว้า ส้ม ชมพู่ฯ 1 ผล กล้วยหอม มะม่วงครึ่งลูก
 • ผลไมข้นาดใหญ ่เชน่ แตงโม สบัปะรด มะละกอ 6-8 ชิน้ น้ำาหนกัเฉลีย่  
  70-120 กรัมต่อส่วน19 

19 วิชัย เอกพลากร. การสำารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557. นนทบุรี: สถาบันวิจัยระบบ 
 สาธารณสุข., 2557.
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3. ความเพยีงพอของการกนิผกัและผลไม ้หมายถงึ การกนิผกัและผลไมต้าม 
 ปริมาณที่แนะนำาให้บริโภคต่อวัน โดยแบ่งออกตามกลุ่มอายุ ดังนี้

 3.1 กลุ่มอายุ 6-14 ปี ใช้เกณฑ์การกินผักและผลไม้เพียงพอของสถาบัน 
  โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยบริโภคผัก ≥ 100 กรัม (2 ทัพพี)  
  ผลไม้ ≥ 150 กรัม (2 ส่วน) ใน 1 วันควรบริโภคผักและผลไม้รวม ≥  
  250 กรัม (4 ส่วน)20

 3.2 กลุม่อาย ุ15 ปขีึน้ไป ใชเ้กณฑก์ารกนิผกัและผลไมเ้พยีงพอขององคก์าร 
  อนามัยโลก (WHO) โดยบริโภคผัก ≥ 240 กรัม (3 ส่วน) ผลไม้ ≥  
  160 กรัม (2 ส่วน) ใน 1 วันควรบริโภคผักและผลไม้รวม ≥ 400 กรัม  
  (5 ส่วน)21

5.1 การกินผัก

 5.1.1 ความถี่ของการกินผัก

 จากตารางที ่5.1.1 ความถีใ่นการกนิผกัของกลุม่ตวัอยา่ง พบวา่ กลุม่เดก็ 6-14 ป ีมรีอ้ยละ 
 ของการกินผักน้อยที่สุด (ร้อยละ 9.2 ที่รายงานว่าไม่ได้กินเลย) โดยกลุ่มวัยอื่นส่วนใหญ ่
 กนิผกัทกุวนั (รอ้ยละ 66.4 ในกลุม่ผูใ้หญ ่15-59 ป)ี ผูช้ายทีไ่มก่นิผกัเลยมมีากกวา่ผูห้ญงิ 
 ที่ไม่กินผักเลย (ร้อยละ 3.1 และ 2.4 ตามลำาดับ) และผู้หญิงที่กินทุกวันมีมากกว่าผู้ชาย 
 ที่ได้กินผักทุกวัน (ร้อยละ 65.9 และ 59.6 ตามลำาดับ) ผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลไม่กินผัก 
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รายงาน
การสำ รวจพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

 เมือ่พจิารณาจากจำานวนครัง้ทีก่นิตอ่วนั พบวา่ กลุม่เดก็เกอืบครึง่หนึง่กนิผกัแคว่นัละ 1 ครัง้  
 (ร้อยละ 46.5) ในขณะที่กลุ่มวัยอื่นส่วนใหญ่กินผักวันละ 2 ครั้ง (ร้อยละ 48.2 ในกลุ่ม 
 วัยผู้ใหญ่ 15-59 ปี) โดยผู้หญิงมีร้อยละของผู้ที่กินผักตั้งแต่ 3 ครั้งต่อวันมากกว่าผู้ชาย  
 (ร้อยละ 32.6 และ 28.9 ตามลำาดับ) ในขณะที่ภาคกลางมีร้อยละของผู้ที่กินผักตั้งแต่  
 3 ครั้งต่อวันมากที่สุด (ร้อยละ 37.7)

ตารางที่ 5.1.1

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จ� แนกตามความถี่ในการกินผัก

กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค
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กลุ่มอายุ (ป)ี เพศ เขต
การปกครอง และภาค 

รวม กินผักกี่วนัต่อสัปดาห์ รวม กินผักกี่คร้ังต่อวัน 
ไม่กิน
เลย 

กิน 1-
3 วัน 

กิน 4-
6 วัน 

กินทุก
วัน 

1 คร้ัง 2 คร้ัง ต้ังแต่ 
3 คร้ัง
ขึ้นไป 

กลุ่มอายุ          
6-14 ปี 882 9.2 31.5 27.4 31.9 802 46.5 36.3 17.2 
15-59 ปี 5,588 2.1 12.7 18.8 66.4 5,472 21.1 48.2 30.7 
60 ปีข้ึนไป 1,486 1.5 13.9 16.6 67.9 1,463 15.0 46.4 38.6 

เพศ          
ชาย 3,866 3.1 16.3 20.9 59.6 3,745 24.1 47.0 28.9 
หญิง 4,091 2.4 13.8 17.9 65.9 3,991 21.1 46.3 32.6 

เขตการปกครอง          
ในเขตเทศบาล 3,574 2.9 14.3 19.8 63.0 3,471 23.3 45.9 30.8 
นอกเขตเทศบาล 4,383 2.7 15.7 19.0 62.7 4,266 22.0 47.2 30.8 

ภาค          
กรุงเทพมหานคร 803 1.6 17.8 21.0 59.5 790 28.1 41.8 30.1 
ภาคกลาง 1,604 2.6 15.8 19.0 62.6 1,561 19.3 43.0 37.7 
ภาคเหนือ 1,383 0.7 14.3 21.4 63.6 1,373 21.4 47.4 31.2 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 2,318 2.6 13.9 19.1 64.4 2,257 24.9 48.7 26.4 
ภาคใต ้ 1,851 5.1 15.3 17.6 61.9 1,755 20.9 48.7 30.4 

รวม 7,957 2.8 15.0 19.3 62.8 7,736 22.6 46.6 30.8 
 

5.1.2 ปริมาณของการกินผัก 
 จากตารางที่ 5.1.2 และรูปที่ 5.1.1 ปริมาณการกินผักต่อวัน พบว่า กว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มวัยเด็กได้
กินผักวันละไม่ถึง 1 ส่วน (ร้อยละ 50.7) และมีร้อยละของผู้ที่ไม่กินผักเลยมากท่ีสุด (ร้อยละ 9.3) ในขณะที่
กลุ่มวัยอ่ืนกว่าครึ่งหนึ่งได้กิน 3 ส่วนขึ้นไป (ร้อยละ 52.3 ในกลุ่มผู้ใหญ่ 15-59 ปี) ซึ่งโดยเฉลี่ยกลุ่มเด็กได้
กินผักน้อยที่สุดเพียง 1.10 ทัพพีต่อวัน (ค่ามัธยฐาน=0.71 ทัพพี) ทั้งผู้ชายและผู้หญิงได้กินผักต่อวันโดย
เฉลี่ยไม่แตกต่างกันมากนัก (2.87 ทัพพีในผู้ชาย และ 2.91 ทัพพีในผู้หญิง) คนที่อยู่ในเขตเทศบาลได้กินผัก
เฉลี่ยต่อวันมากกว่าคนที่อยู่นอกเขตเทศบาล (2.94 และ 2.85 ทัพพี ตามลำดับ) เมื่อพิจารณาตามรายภาค 
พบว่า ภาคกลางมีผู้ที่กินผักโดยเฉลี่ยต่อวันน้อยที่สุดและน้อยกว่าปริมาณที่ควรกินต่อวัน (2.60 ทัพพตี่อวัน) 
และมากท่ีสุดในภาคเหนือ (3.12 ทัพพีต่อวัน) 
 
ตารางท่ี 5.1.2 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามปริมาณการกินผักต่อวัน (ส่วน: 
ทัพพี) กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค 
กลุ่มอายุ (ป)ี เพศ เขต รวม ปริมาณการกินผักต่อคร้ัง (ส่วน: ทัพพี) ค่าเฉลี่ย ค่ามัธย
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รายงาน
การสำ รวจพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย 

ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

 5.1.2 ปริมาณของการกินผัก

 จากตารางที่ 5.1.2 และรูปที่ 5.1.1 ปริมาณการกินผักต่อวัน พบว่า กว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่ม 
 วัยเด็กกินผักวันละไม่ถึง 1 ส่วน (ร้อยละ 50.7) และมีร้อยละของผู้ที่ไม่กินผักเลย 
 มากที่สุด (ร้อยละ 9.3) ในขณะที่กลุ่มวัยอื่นกว่าครึ่งหนึ่งกิน 3 ส่วนขึ้นไป (ร้อยละ 52.3  
 ในกลุ่มผู้ใหญ่ 15-59 ปี) ซึ่งโดยเฉลี่ยกลุ่มเด็กกินผักน้อยที่สุดเพียง 1.10 ทัพพีต่อวัน  
 (คา่มธัยฐาน=0.71 ทพัพ)ี ทัง้ผู้ชายและผู้หญงิกินผักต่อวนัโดยเฉล่ียไมแ่ตกต่างกันมากนกั  
 (2.87 ทัพพีในผู้ชาย และ 2.91 ทัพพีในผู้หญิง) คนที่อยู่ในเขตเทศบาลกินผักเฉลี่ย 
 ตอ่วนัมากกวา่คนทีอ่ยูน่อกเขตเทศบาล (2.94 และ 2.85 ทพัพ ีตามลำาดบั) เมือ่พจิารณา 
 ตามรายภาค พบว่า ภาคกลางมีผู้ที่กินผักโดยเฉลี่ยต่อวันน้อยที่สุดและน้อยกว่าปริมาณ 
 ที่ควรกินต่อวัน (2.60 ทัพพีต่อวัน) และมากที่สุดในภาคเหนือ (3.12 ทัพพีต่อวัน)

ตารางที่ 5.1.2

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จ� แนกตามปริมาณการกินผักต่อวัน

(ส่วน: ทัพพี) กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค
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60 ปีข้ึนไป 1,486 1.5 13.9 16.6 67.9 1,463 15.0 46.4 38.6 

เพศ          
ชาย 3,866 3.1 16.3 20.9 59.6 3,745 24.1 47.0 28.9 
หญิง 4,091 2.4 13.8 17.9 65.9 3,991 21.1 46.3 32.6 

เขตการปกครอง          
ในเขตเทศบาล 3,574 2.9 14.3 19.8 63.0 3,471 23.3 45.9 30.8 
นอกเขตเทศบาล 4,383 2.7 15.7 19.0 62.7 4,266 22.0 47.2 30.8 

ภาค          
กรุงเทพมหานคร 803 1.6 17.8 21.0 59.5 790 28.1 41.8 30.1 
ภาคกลาง 1,604 2.6 15.8 19.0 62.6 1,561 19.3 43.0 37.7 
ภาคเหนือ 1,383 0.7 14.3 21.4 63.6 1,373 21.4 47.4 31.2 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 2,318 2.6 13.9 19.1 64.4 2,257 24.9 48.7 26.4 
ภาคใต ้ 1,851 5.1 15.3 17.6 61.9 1,755 20.9 48.7 30.4 

รวม 7,957 2.8 15.0 19.3 62.8 7,736 22.6 46.6 30.8 
 

5.1.2 ปริมาณของการกินผัก 
 จากตารางที่ 5.1.2 และรูปที่ 5.1.1 ปริมาณการกินผักต่อวัน พบว่า กว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มวัยเด็กได้
กินผักวันละไม่ถึง 1 ส่วน (ร้อยละ 50.7) และมีร้อยละของผู้ที่ไม่กินผักเลยมากท่ีสุด (ร้อยละ 9.3) ในขณะที่
กลุ่มวัยอ่ืนกว่าครึ่งหนึ่งได้กิน 3 ส่วนขึ้นไป (ร้อยละ 52.3 ในกลุ่มผู้ใหญ่ 15-59 ปี) ซึ่งโดยเฉลี่ยกลุ่มเด็กได้
กินผักน้อยที่สุดเพียง 1.10 ทัพพีต่อวัน (ค่ามัธยฐาน=0.71 ทัพพี) ทั้งผู้ชายและผู้หญิงได้กินผักต่อวันโดย
เฉลี่ยไม่แตกต่างกันมากนัก (2.87 ทัพพีในผู้ชาย และ 2.91 ทัพพีในผู้หญิง) คนที่อยู่ในเขตเทศบาลได้กินผัก
เฉลี่ยต่อวันมากกว่าคนที่อยู่นอกเขตเทศบาล (2.94 และ 2.85 ทัพพี ตามลำดับ) เมื่อพิจารณาตามรายภาค 
พบว่า ภาคกลางมีผู้ที่กินผักโดยเฉลี่ยต่อวันน้อยที่สุดและน้อยกว่าปริมาณที่ควรกินต่อวัน (2.60 ทัพพตี่อวัน) 
และมากท่ีสุดในภาคเหนือ (3.12 ทัพพีต่อวัน) 
 
ตารางท่ี 5.1.2 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามปริมาณการกินผักต่อวัน (ส่วน: 
ทัพพี) กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค 
กลุ่มอายุ (ป)ี เพศ เขต รวม ปริมาณการกินผักต่อคร้ัง (ส่วน: ทัพพี) ค่าเฉลี่ย ค่ามัธย
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การปกครอง และภาค ไม่ได้กิน
เลย 

ไม่ถึง 1 
ส่วน 

1 ส่วน 2 ส่วน 3 ส่วน
ขึ้นไป 

(ทัพพี) ฐาน 
(ทัพพี) 

กลุ่มอายุ         
6-14 ปี 882 9.3 50.7 19.5 8.8 11.7 1.10 0.71 
15-59 ปี 5,588 2.1 13.0 15.4 17.1 52.4 3.13 3.00 
60 ปีข้ึนไป 1,486 1.5 13.3 16.3 17.0 51.9 3.05 3.00 

เพศ         
ชาย 3,866 3.2 18.1 16.0 15.2 47.6 2.87 2.57 
หญิง 4,091 2.4 16.5 16.0 17.0 48.0 2.91 2.57 

เขตการปกครอง         
ในเขตเทศบาล 3,573 2.9 17.4 15.4 15.3 49.0 2.94 2.86 
นอกเขตเทศบาล 4,384 2.7 17.1 16.5 16.9 46.8 2.85 2.29 

ภาค         
กรุงเทพมหานคร 803 1.6 19.9 18.1 13.4 46.9 2.98 2.86 
ภาคกลาง 1,603 2.6 16.7 19.8 18.4 42.4 2.60 2.00 
ภาคเหนือ 1,383 0.7 14.4 15.4 17.5 52.0 3.12 3.00 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 2,317 2.6 17.5 15.6 14.3 50.0 3.00 2.86 
ภาคใต ้ 1,850 5.1 18.3 12.8 16.7 47.1 2.80 2.29 

รวม 7,957 2.8 17.2 16.0 16.2 47.8 2.89 2.57 
  
 จากรูปที่ 5.1.1 พบว่า โดยรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างกินผักได้เฉลี่ยวันละ 115.68 กรัมต่อวัน กลุ่มเด็ก 
6-14 ปีกินผักเฉลี่ยได้น้อยที่สุดเพียงวันละ 44.07 กรัมต่อวัน และภาคเหนือกินผักเฉลี่ยได้มากที่สุด วันละ 
124.71 กรัมต่อวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5.1.1 ปริมาณการกินผักเฉลี่ยต่อวัน (กรัม) ของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามกลุ่ม
อายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค 
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การปกครอง และภาค ไม่ได้กิน
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 จากรูปที่ 5.1.1 พบว่า โดยรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างกินผักได้เฉลี่ยวันละ 115.68 กรัมต่อวัน กลุ่มเด็ก 
6-14 ปีกินผักเฉลี่ยได้น้อยที่สุดเพียงวันละ 44.07 กรัมต่อวัน และภาคเหนือกินผักเฉลี่ยได้มากที่สุด วันละ 
124.71 กรัมต่อวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5.1.1 ปริมาณการกินผักเฉลี่ยต่อวัน (กรัม) ของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามกลุ่ม
อายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค 
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การปกครอง และภาค ไม่ได้กิน
เลย 
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ในเขตเทศบาล 3,573 2.9 17.4 15.4 15.3 49.0 2.94 2.86 
นอกเขตเทศบาล 4,384 2.7 17.1 16.5 16.9 46.8 2.85 2.29 

ภาค         
กรุงเทพมหานคร 803 1.6 19.9 18.1 13.4 46.9 2.98 2.86 
ภาคกลาง 1,603 2.6 16.7 19.8 18.4 42.4 2.60 2.00 
ภาคเหนือ 1,383 0.7 14.4 15.4 17.5 52.0 3.12 3.00 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 2,317 2.6 17.5 15.6 14.3 50.0 3.00 2.86 
ภาคใต ้ 1,850 5.1 18.3 12.8 16.7 47.1 2.80 2.29 

รวม 7,957 2.8 17.2 16.0 16.2 47.8 2.89 2.57 
  
 จากรูปที่ 5.1.1 พบว่า โดยรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างกินผักได้เฉลี่ยวันละ 115.68 กรัมต่อวัน กลุ่มเด็ก 
6-14 ปีกินผักเฉลี่ยได้น้อยที่สุดเพียงวันละ 44.07 กรัมต่อวัน และภาคเหนือกินผักเฉลี่ยได้มากที่สุด วันละ 
124.71 กรัมต่อวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5.1.1 ปริมาณการกินผักเฉลี่ยต่อวัน (กรัม) ของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามกลุ่ม
อายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค 
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 จากรูปที่ 5.1.1 พบว่า โดยรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างกินผักเฉลี่ยวันละ 115.68 กรัมต่อวัน  
 กลุ่มเด็ก 6-14 ปีกินผักเฉลี่ยน้อยที่สุดเพียงวันละ 44.07 กรัมต่อวัน และภาคเหนือ 
 กินผักเฉลี่ยมากที่สุด วันละ 124.71 กรัมต่อวัน

รูปที่ 5.1.1

ปริมาณการกินผักเฉลี่ยต่อวัน (กรัม) ของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป

จ� แนกตามกลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค

 5.1.3 การกินผักเพียงพอ

 ในรายงานฉบับนี้ กำาหนดให้การกินผักเพียงพอแบ่งเป็น 2 กลุ่มอายุ คือ 6-14 ปี และ  
 15 ปีขึ้นไป โดยใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกันซึ่งพิจารณาจากปริมาณการกินตามน้ำาหนักที่ 
 เหมาะสม (ดูรายละเอียดจากคำาจำากัดความ) 

 5.1.3.1	การกินผักเพียงพอของกลุ่มเด็ก	6-14	ปี	(ใช้เกณฑ์	≥	100	กรัม)

 เด็กชายมีร้อยละของผู้ที่กินผักเพียงพอมากกว่าเด็กหญิง (ร้อยละ 14.8 และ 10.7  
 ตามลำาดับ) เด็กที่อยู่ในเขตเทศบาลมีร้อยละของผู้ที่กินผักเพียงพอมากกว่าเด็กที่อยู่ 

73 
 

 
 
5.1.3 การกินผักเพียงพอ 

 ในรายงานฉบับนี้ กำหนดให้การกินผักเพียงพอแบ่งเป็น 2 กลุ่มอายุ คือ 6-14 ปี และ 15 ปีขึ้นไป 
โดยใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกันซึ่งพิจารณาจากปริมาณการกินตามน้ำหนักที่ เหมาะสม (ดูรายละเอียดจากคำ
จำกัดความ)  
 

5.1.3.1 การกินผักเพียงพอของกลุ่มเด็ก 6-14 ปี (ใช้เกณฑ์ ≥ 100 กรัม) 
 เด็กชายมีร้อยละของผู้ที่ได้กินผักเพียงพอมากกว่าเด็กหญิง (ร้อยละ 14.8 และ 10.7 ตามลำดับ) 
เด็กที่อยู่ในเขตเทศบาลมีร้อยละของผู้ที่ได้กินผักเพียงพอมากกว่าเด็กที่อยู่นอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 13.0 
และ 12.5 ตามลำดับ) เด็กที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครมีร้อยละของผู้ที่ได้กินผักเพียงพอมากที่สุด (ร้อย
ละ 26.8) และมากกว่าเด็กในภาคอ่ืน 2 เท่า 
 
รูปที่ 5.1.2 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 6-14 ป ีจำแนกตามการกินผักเพียงพอ เพศ เขตการปกครอง และภาค 
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 นอกเขตเทศบาล (รอ้ยละ 13.0 และ 12.5 ตามลำาดบั) เดก็ทีอ่ยูใ่นจงัหวดักรงุเทพมหานคร 
 มีร้อยละของผู้ที่ กินผักเพียงพอมากที่สุด (ร้อยละ 26.8) และมากกว่าเด็กในภาคอื่น  
 2 เท่า

รูปที่ 5.1.2

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 6-14 ปี จ� แนกตามการกินผักเพียงพอ

เพศ เขตการปกครอง และภาค

	 5.1.3.2	การกนิผักเพยีงพอของกลุ่มผูใ้หญต่ัง้แต	่15	ปีขึน้ไป	(ใชเ้กณฑ์	≥	240	กรัม)

 กลุ่มวัยทำางานมีร้อยละของผู้ที่กินผักเพียงพอมากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุ (ร้อยละ 21.6 และ  
 20.1 ตามลำาดบั) ผูห้ญงิมรีอ้ยละของผูท้ีก่นิผกัเพยีงพอมากกวา่ผูช้าย (รอ้ยละ 21.5 และ  
 21.1 ตามลำาดับ) คนที่อยู่ในเขตเทศบาลมีร้อยละของผู้ที่กินผักเพียงพอมากกว่าคนที่ 
 อยู่นอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 22.4 และ 20.5 ตามลำาดับ) คนที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร 
 มีร้อยละของผู้ที่กินผักเพียงพอมากที่สุด (ร้อยละ 25.4) และน้อยที่สุดในภาคกลาง  
 (ร้อยละ 14.7)
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5.1.3 การกินผักเพียงพอ 

 ในรายงานฉบับนี้ กำหนดให้การกินผักเพียงพอแบ่งเป็น 2 กลุ่มอายุ คือ 6-14 ปี และ 15 ปีขึ้นไป 
โดยใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกันซึ่งพิจารณาจากปริมาณการกินตามน้ำหนักที่ เหมาะสม (ดูรายละเอียดจากคำ
จำกัดความ)  
 

5.1.3.1 การกินผักเพียงพอของกลุ่มเด็ก 6-14 ปี (ใช้เกณฑ์ ≥ 100 กรัม) 
 เด็กชายมีร้อยละของผู้ที่ได้กินผักเพียงพอมากกว่าเด็กหญิง (ร้อยละ 14.8 และ 10.7 ตามลำดับ) 
เด็กที่อยู่ในเขตเทศบาลมีร้อยละของผู้ที่ได้กินผักเพียงพอมากกว่าเด็กที่อยู่นอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 13.0 
และ 12.5 ตามลำดับ) เด็กที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครมีร้อยละของผู้ที่ได้กินผักเพียงพอมากที่สุด (ร้อย
ละ 26.8) และมากกว่าเด็กในภาคอ่ืน 2 เท่า 
 
รูปที่ 5.1.2 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 6-14 ป ีจำแนกตามการกินผักเพียงพอ เพศ เขตการปกครอง และภาค 
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รูปที่ 5.1.2

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ� แนกตามการกินผักเพียงพอ

กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค

5.2 การกินผลไม้

 5.2.1 ความถี่ของการกินผลไม้

 จากตารางที่ 5.2.1 พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุกินผลไม้ทุกวันมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ (ร้อยละ  
 49.7) โดยกลุ่มวัยเด็กมีร้อยละของการกินผลไม้ทุกวันเพียงร้อยละ 28.3 และกว่าครึ่งหนึ่ง 
 ของกลุม่วยัเดก็กนิผลไมเ้พยีงวนัละ 1 ครึง่ (รอ้ยละ 58.1) ในขณะทีก่ลุม่วยัอืน่ๆ สว่นใหญ ่
 กนิวนัละ 2 ครัง้หรอืมากกวา่ (รอ้ยละ 56.8 ในกลุม่ผูใ้หญ ่15-59 ป)ี ผูห้ญงิกนิผลไมท้กุวนั 
 มากกว่าผู้ชาย (ร้อยละ 47.8 และ 37.4 ตามลำาดับ) ในกลุ่มผู้ที่กินผลไม้ทุกวัน พบว่า  
 เป็นผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลมากกว่าผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 45.4 และ 40.8  
 ตามลำาดับ) แต่ผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบาลมีจำานวนครั้งที่กินต่อวันมากกว่าผู้ที่อยู่ในเขต 
 เทศบาล เมือ่พจิารณาตามรายภาค พบวา่ ภาคใตม้รีอ้ยละของผูท้ีก่นิผลไมท้กุวนัมากทีส่ดุ  
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รายงาน
การสำ รวจพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย 

ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

 (ร้อยละ 48.4) รองลงมาเป็นกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 44.0) โดยภาคกลางมีร้อยละ 
 ของผู้ที่กินผลไม้ทุกวันน้อยที่สุด (ร้อยละ 38.4) แต่อย่างไรก็ตาม คนกรุงเทพมหานคร 
 ส่วนใหญ่กินผลไม้เพียงวันละ 1 ครั้งมากที่สุด (ร้อยละ 66.7) ในขณะที่ภาคอื่นๆ   
 กินผลไม้ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปมากกว่า โดยมากที่สุดในภาคใต้ รองลงมาเป็นภาคเหนือ

ตารางที่ 5.2.1

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จ� แนกตามความถี่ในการกินผลไม้

กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค
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รายงาน
การสำ รวจพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

 5.2.2 ปริมาณของการกินผลไม้

 จากตารางที่ 5.2.2 และรูปที่ 5.2.1 พบว่า โดยรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างกินผลไม้เฉลี่ย  
 2.15 สว่นตอ่วนั กลุม่วยัเดก็กนิผลไมต้อ่วนันอ้ยทีส่ดุและกนิไดไ้มถ่งึ 2 สว่น (เฉลีย่ 1.51 สว่น)  
 รองลงมาเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ (เฉลี่ย 2.13 ส่วน) โดยรวมแล้วกลุ่มผู้ใหญ่ (15-59 ปี)  
 กินได้ 2.26 ส่วน ผู้หญิงกินผลไม้เฉลี่ยต่อวันมากกว่าผู้ชาย (เฉลี่ย 2.29 และ 2.01 ส่วน  
 ตามลำาดับ) แต่เมื่อพิจารณาจากค่ามัธยฐาน พบว่า ผู้ชายกินผลไม้ไม่ถึง 2 ส่วนต่อวัน  
 (คา่มธัยฐาน=1.43 สว่น) ผูท้ีอ่ยูใ่นเขตเทศบาลกนิผลไมเ้ฉลีย่ตอ่วนัมากกวา่ผูท้ีอ่ยูน่อกเขต 
 เทศบาลเล็กน้อย (เฉลี่ย 2.17 และ 2.14 ส่วน ตามลำาดับ) เมื่อพิจารณาตามรายภาค  
 พบว่า ภาคใต้กินผลไม้เฉลี่ยต่อวันมากที่สุด (เฉลี่ย 2.67 ส่วน) รองลงมาเป็นภาคเหนือ  
 (เฉลี่ย 2.14 ส่วน) โดยกรุงเทพมหานครกินผลไม้โดยเฉลี่ยต่อวันน้อยที่สุด (เฉลี่ย 1.55  
 ส่วน) แต่พบว่าค่ามัธยฐานของทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ที่กินผลไม้ต่ำากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 ทั้งหมด
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รายงาน
การสำ รวจพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย 

ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

ตารางที่ 5.2.2

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จ� แนกตามปริมาณการกินผลไม้ต่อวัน

กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค

 จากรูปที่ 5.2.1 พบว่า โดยรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างกินผลไม้เฉลี่ย 204.69 กรัมต่อวัน  
 น้อยที่สุดในกลุ่มวัยเด็ก 6-14 ปี กินผลไม้เฉลี่ยวันละ 143.46 กรัมต่อวัน ผู้หญิงกิน 
 มากกว่าผู้ชาย คนกรุงเทพมหานครกินผลไม้น้อยกว่าภาคอื่นๆ  (เฉลี่ย 147.07 กรัม 
 ต่อวัน) ในขณะที่ภาคใต้กินมากที่สุด (เฉลี่ย 253.63 กรัมต่อวัน)
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รายงาน
การสำ รวจพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

รูปที่ 5.2.1

ปริมาณการกินผลไม้เฉลี่ยต่อวัน (กรัม) ของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป

จ� แนกตามกลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค

 5.2.3 การกินผลไม้เพียงพอ

 ในรายงานฉบับนี้ กำาหนดให้การกินผลไม้เพียงพอแบ่งเป็น 2 กลุ่มอายุ คือ 6-14 ปี และ  
 15 ปีขึ้นไป โดยใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกันซึ่งพิจารณาจากปริมาณการกินตามน้ำาหนักที่ 
 เหมาะสม (ดูรายละเอียดจากคำาจำากัดความ) 

	 5.2.3.1	การกินผลไม้เพียงพอของกลุ่มเด็ก	6-14	ปี	(ใช้เกณฑ์	≥	150	กรัม)

 จากรปูที ่5.2.2 พบวา่ เดก็ชายมรีอ้ยละของผูท้ีก่นิผลไมเ้พยีงพอมากกวา่เดก็หญงิ (รอ้ยละ  
 37.2 และ 36.0 ตามลำาดับ) เด็กที่อยู่ในเขตเทศบาลมีร้อยละของผู้ที่กินผลไม้เพียงพอ 
 มากกว่าเด็กที่อยู่นอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 38.0 และ 35.7 ตามลำาดับ) เด็กที่อยู่ภาคใต ้
 มีร้อยละของผู้ที่กินผลไม้เพียงพอมากที่สุด (ร้อยละ 47.1) และน้อยที่สุดใน 
 กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ22.8)

77 
 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต ้ 1,850 3.1 20.3 16.7 60.0 2.67 2.00 

รวม 7,957 3.6 26.6 22.3 47.5 2.15 1.71 
  
 จากรูปที่ 5.2.1 พบว่า โดยรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างกินผลไม้ได้เฉลี่ย 204.69 กรัมต่อวัน น้อยที่สุดใน
กลุ่มวัยเด็ก 6-14 ปี  กินผลไม้ได้ เฉลี่ยวันละ 143.46 กรัมต่อวัน ผู้หญิ งกินได้มากกว่าผู้ชาย คน
กรุงเทพมหานครกินผลไม้ได้น้อยกว่าภาคอ่ืนๆ (เฉลี่ย 147.07 กรัมต่อวัน) ในขณะที่ภาคใต้กินได้มากที่สุด 
(เฉลี่ย 253.63 กรัมต่อวัน) 

 

 

 

 

รูปที่ 5.2.1 ปริมาณการกินผลไม้เฉลี่ยต่อวัน (กรัม) ของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามกลุ่ม
อายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค 

 
 
5.2.3 การกินผลไม้เพียงพอ 

 ในรายงานฉบับนี้ กำหนดให้การกินผลไม้เพียงพอแบ่งเป็น 2 กลุ่มอายุ คือ 6-14 ปี และ 15 ปีขึ้น
ไป โดยใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกันซึ่งพิจารณาจากปริมาณการกินตามน้ำหนักที่เหมาะสม (ดูรายละเอียดจากคำ
จำกัดความ)  
 

5.2.3.1 การกินผลไม้เพียงพอของกลุ่มเด็ก 6-14 ปี (ใช้เกณฑ์ ≥ 150 กรัม) 
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78 
 

 เด็กชายมีร้อยละของผู้ที่ได้กินผลไม้เพียงพอมากกว่าเด็กหญิง (ร้อยละ 37.2 และ 36.0 ตามลำดับ) 
เด็กท่ีอยู่ในเขตเทศบาลมีร้อยละของผู้ที่ได้กินผลไม้เพียงพอมากกว่าเด็กท่ีอยู่นอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 38.0 
และ 37.5 ตามลำดับ) เด็กที่อยู่ภาคใต้มีร้อยละของผู้ที่ได้กินผลไม้เพียงพอมากท่ีสุด (ร้อยละ 47.1) และ
น้อยทีสุ่ดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 22.8) 
 
รูปที่ 5.2.2 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 6-14 ปี จำแนกตามการกินผลไม้เพียงพอ เพศ เขตการปกครอง 
และภาค 

 
5.2.3.2 การกินผลไม้เพียงพอของกลุ่มผู้ใหญต่ั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป (ใช้เกณฑ์ ≥ 160 กรัม) 

 กลุ่มวัยทำงานมีร้อยละของผู้ที่ได้กินผลไม้เพียงพอมากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุ (ร้อยละ 55.2 และ 53.5 
ตามลำดับ) ผู้หญิงมีร้อยละของผู้ที่ได้กินผลไม้เพียงพอมากกว่าผู้ชาย (ร้อยละ 59.3 และ 50.1 ตามลำดับ) 
คนที่อยู่นอกเขตเทศบาลมีร้อยละของผู้ที่ได้กินผลไม้เพียงพอมากกว่าคนที่อยู่ ในเขตเทศบาล (ร้อยละ 53.5 
และ 56.0 ตามลำดับ) คนที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครมีร้อยละของผู้ที่ได้กินผลไม้เพียงพอน้อยที่สุด 
(ร้อยละ 33.7) และมากท่ีสุดในภาคใต้ (ร้อยละ 66.9) 
 
รูปที่ 5.2.3 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามการกินผลไม้เพียงพอ เพศ เขตการ
ปกครอง และภาค 

รายงาน
การสำ รวจพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย 

ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

รูปที่ 5.2.2

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุ 6-14 ปี จ� แนกตามการกินผลไม้เพียงพอ

เพศ เขตการปกครอง และภาค

 5.2.3.2	การกินผลไม้เพียงพอของกลุ่มผู้ใหญ่ต้ังแต่	15	ปีข้ึนไป	(ใช้เกณฑ์	≥	160	กรัม)

 จากรูปที่ 5.2.3 พบว่า กลุ่มวัยทำางานมีร้อยละของผู้ที่กินผลไม้เพียงพอมากกว่ากลุ่ม 
 ผู้สูงอายุ (ร้อยละ 55.2 และ 53.5 ตามลำาดับ) ผู้หญิงมีร้อยละของผู้ที่กินผลไม้เพียงพอ 
 มากกว่าผู้ชาย (ร้อยละ 59.3 และ 50.1 ตามลำาดับ) คนที่อยู่นอกเขตเทศบาลมีร้อยละ 
 ของผู้ที่กินผลไม้เพียงพอมากกว่าคนที่อยู่ในเขตเทศบาล (ร้อยละ 53.5 และ 56.0  
 ตามลำาดับ) คนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครมีร้อยละของผู้ที่กินผลไม้เพียงพอน้อยที่สุด  
 (ร้อยละ 33.7) และมากที่สุดในภาคใต้ (ร้อยละ 66.9)
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รายงาน
การสำ รวจพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

รูปที่ 5.2.3

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ� แนกตามการกินผลไม้เพียงพอ

เพศ เขตการปกครอง และภาค

5.3 การกินผักและผลไม้

จากตารางที่ 5.3.1 พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างกินผักและผลไม้รวมกันได้เฉลี่ย 5.05 ส่วน กลุ่ม 
วัยเด็กกินผักและผลไม้ต่อวันน้อยที่สุดและกินไม่ถึง 3 ส่วน (เฉลี่ย 2.61 ส่วน) ในกลุ่มผู้ใหญ่  
15-59 ปี กินได้ 5.40 ส่วนต่อวัน ผู้หญิงกินผักและผลไม้เฉลี่ยต่อวันมากกว่าผู้ชาย (เฉลี่ย 5.20  
และ 4.89 ส่วน ตามลำาดับ) ผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบาลกินผักและผลไม้เฉลี่ยต่อวันน้อยกว่าผู้ที่อยู ่
ในเขตเทศบาล (เฉลี่ย 4.99 และ 5.11 ส่วน ตามลำาดับ) เมื่อพิจารณาตามรายภาค พบว่า  
ภาคใต้กินผักและผลไม้เฉลี่ยต่อวันมากที่สุด (เฉลี่ย 5.47 ส่วน) รองลงมาเป็นภาคเหนือ (เฉลี่ย  
5.25 ส่วน) โดยกรุงเทพมหานครกินผักและผลไม้โดยเฉลี่ยต่อวันน้อยที่สุด (เฉลี่ย 4.53 ส่วน)
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รายงาน
การสำ รวจพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย 

ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

ตารางที่ 5.3.1

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จ� แนกตามปริมาณการกินผักและผลไม้ต่อวัน

กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค

 จากรูปที่ 5.3.1 พบว่า โดยรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างกินผักและผลไม้เฉลี่ยต่อวัน 320.37 กรัม  
 โดยกลุ่มวัยเด็ก 6-14 ปีกินน้อยที่สุด เฉลี่ย 187.53 กรัมต่อวัน กลุ่มวัยทำางานกินมาก 
 ทีส่ดุเฉลีย่ 340.37 กรมัตอ่วนั ผูห้ญงิกนิมากกวา่ผูช้าย และคนภาคใตก้นิมากทีส่ดุ (เฉล่ีย  
 365.63 กรัมต่อวัน) และน้อยที่สุดในกรุงเทพมหานคร (เฉลี่ย 266.35 กรัมต่อวัน)
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รูปที่ 5.3.1

ค่าเฉลี่ย (กรัม) ต่อวันของการกินผักและผลไม้ของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป

จ� แนกตามกลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค

 5.3.1 การกินผักและผลไม้เพียงพอ

 ในรายงานฉบบันี ้กำาหนดใหก้ารกนิผกัและผลไมเ้พยีงพอแบง่เปน็ 2 กลุม่อาย ุคอื 6-14 ป ี 
 และ 15 ปีขึ้นไป โดยใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกันซึ่งพิจารณาจากปริมาณการกินตามน้ำาหนัก 
 ที่เหมาะสม (ดูรายละเอียดจากคำาจำากัดความ) 

 5.3.1.1	การกินผักและผลไม้เพียงพอของกลุ่มเด็ก	6-14	ปี	(ใช้เกณฑ์	≥	250	กรัม)

 จากรูปที่ 5.3.2 พบว่า เด็กชายมีร้อยละของผู้ที่กินผักและผลไม้เพียงพอมากกว่า 
 เด็กหญิง (ร้อยละ 26.2 และ 25.5 ตามลำาดับ) เด็กที่อยู่ในเขตเทศบาลมีร้อยละของ 
 ผู้ที่กินผักและผลไม้เพียงพอมากกว่าเด็กที่อยู่นอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 26.1 และ 25.7  
 ตามลำาดับ) เด็กที่อยู่ภาคเหนือมีร้อยละของผู้ที่กินผักและผลไม้เพียงพอมากที่สุด  
 (ร้อยละ 32.3) และน้อยที่สุดในกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 17.5)
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ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

รูปที่ 5.3.2

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุ 6-14 ปี จ� แนกตามการกินผักและผลไม้เพียงพอ

เพศ เขตการปกครอง และภาค

	 5.3.1.2	การกินผักและผลไม้เพียงพอของกลุ่มผู้ใหญ่ต้ังแต่	15	ปีข้ึนไป	(ใช้เกณฑ์	≥	400	กรัม)

 จากรูปที่ 5.3.3 พบว่า กลุ่มวัยทำางานมีร้อยละของผู้ที่กินผักและผลไม้เพียงพอมากกว่า 
 กลุ่มผู้สูงอายุ (ร้อยละ 35.1 และ 31.9 ตามลำาดับ) ผู้หญิงมีร้อยละของผู้ที่กินผักและ 
 ผลไมเ้พยีงพอมากกวา่ผูช้าย (รอ้ยละ 37.4 และ 31.3 ตามลำาดบั) คนทีอ่ยูใ่นเขตเทศบาล 
 มีร้อยละของผู้ที่กินผักและผลไม้เพียงพอมากกว่าคนที่อยู่นอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 34.8  
 และ 34.2 ตามลำาดับ) คนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครมีร้อยละของผู้ที่กินผักและผลไม้ 
 เพียงพอน้อยที่สุด (ร้อยละ 23.0) และมากที่สุดในภาคใต้ (ร้อยละ 43.5)
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5.3.1.2 การกินผักและผลไม้เพียงพอของกลุ่มผู้ใหญ่ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป (ใช้เกณฑ์ ≥ 400 กรัม) 

 กลุ่มวัยทำงานมีร้อยละของผู้ที่ได้กินผักและผลไม้เพียงพอมากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุ (ร้อยละ 35.1 และ 
31.9 ตามลำดับ) ผู้หญิงมีร้อยละของผู้ที่ได้กินผักและผลไม้เพียงพอมากกว่าผู้ชาย (ร้อยละ 37.4 และ 31.3 
ตามลำดับ) คนที่อยู่ในเขตเทศบาลมีร้อยละของผู้ที่ได้กินผักและผลไม้เพียงพอมากกว่าคนที่อยู่นอกเขต
เทศบาล (ร้อยละ 34.8 และ 34.2 ตามลำดับ) คนที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครมีร้อยละของผู้ที่ได้กินผัก
และผลไม้เพียงพอน้อยที่สุด (ร้อยละ 23.0) และมากท่ีสุดในภาคใต้ (ร้อยละ 43.5) 
 
 
 
รูปที่ 5.3.3 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามการกินผักและผลไม้เพียงพอ เพศ 
เขตการปกครอง และภาค 
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ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

รูปที่ 5.3.3

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ� แนกตามการกินผักและผลไม้เพียงพอ

เพศ เขตการปกครอง และภาค

 

5.4 การเปรียบเทียบการกินผัก ผลไม้ และผักและผลไม้เพียงพอ

จากรปูที ่5.4.1 พบวา่ ในทกุกลุม่อายกุนิผกัเพยีงพอนอ้ยกวา่ผลไม ้ในกลุม่เดก็ 6-14 ป ีมเีพยีง  
1 ใน 4 คนที่กินผักและผลไม้รวมกันเพียงพอ ซึ่งน้อยกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ ส่วนในกลุ่มวัยผู้ใหญ ่ 
พบว่า กว่าครึ่งหนึ่งกินผลไม้เพียงพอ และกลุ่มวัยทำางาน 15-59 ปีมีร้อยละของการกินผัก 
เพียงพอ กินผลไม้เพียงพอ และกินทั้งผักและผลไม้เพียงพอมากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุ
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การสำ รวจพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย 

ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

รูปที่ 5.4.1

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จ� แนกตามการกินผัก ผลไม้

และทั้งผักและผลไม้เพียงพอ และกลุ่มอายุ
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5.4 การเปรียบเทียบการกินผัก ผลไม ้และผักและผลไม้เพียงพอ 
 
 จากรูปท่ี 5.4.1 พบว่า ในทุกกลุ่มอายุได้กินผักเพียงพอน้อยกว่าผลไม้ ในกลุ่มเด็ก 6-14 ปี มีเพียง 
1 ใน 4 คนที่ได้กินผักและผลไม้รวมกันเพียงพอ ซึ่งน้อยกว่ากลุ่มอายุอ่ืนๆ โดยมีเพียงร้อยละ 12.8 ที่ได้กิน
ผักเพียงพอ ส่วนในกลุ่มวัยผู้ใหญ่ พบว่า กว่าครึ่งหนึ่งได้กินผลไม้เพียงพอ และกลุ่มวัยทำงาน 15 -59 ปีได้
กินผัก ผลไม้ และท้ังผักและผลไม้ได้มากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุ 
 
รูปที่ 5.4.1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป จำแนกตามการกินผัก ผล และทั้งผักและผลไม้
เพียงพอ และกลุ่มอายุ 

 
 







บทที่  6

>> การได้มาของผักและ
 ผลไม้ (ทางกายภาพ)
ในส่วนนี้เป็นการกล่าวถึง การได้มาของผักและผลไม้ (ทางกายภาพ) ประกอบไปด้วย 4 ส่วน  
คือ 1) สถานที่หลักที่ได้กินผักและผลไม้ 2) วิธีการได้มาของผักและผลไม้ที่กินที่บ้าน 3) วิธีการ 
ไดม้าของผกัและผลไมจ้ากสถานทีก่นินอกบา้น และ 4) การซือ้ผกัและผลไม ้จำาแนกตามสถานที ่ 
ปริมาณ และราคาที่ซื้อ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

6.1 สถานที่หลักที่ได้กินผักและผลไม้

จากตารางที่ 6.1 พบว่า ส่วนใหญ่ทุกกลุ่มประชากรกินผักและผลไม้ที่บ้าน/ที่พักของตนเอง 
มากที่สุด แต่เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุ จะพบว่า กลุ่มวัยเด็ก 10-14 ปี ได้กินผักและผลไม้ 
ที่โรงเรียนมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ (ร้อยละ 38.7) ในขณะที่กลุ่มวัยทำางานได้กินผักและผลไม้ 
ที่ทำางานบางส่วน (ร้อยละ 4.6)
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ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

ตารางที่ 6.1

ร้อยละของประชากรอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จ� แนกตามสถานที่หลักที่ได้กินผักและผลไม้

กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค

6.2 วิธีการได้มาของผักและผลไม้ที่กินที่บ้าน

จากรปูที ่6.2 จะเหน็ไดว้า่ โดยรวมประมาณรอ้ยละ 40 ของคนทีก่นิผกัและผลไมท้ีบ่า้น ไดผ้กัและ 
ผลไม้มาจากการซื้อเองมากที่สุด รองลงมามีคนหาให้/เลี้ยง (ร้อยละ 35.9) เมื่อจำาแนกตาม 
กลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มอายุ 15-59 ปี ร้อยละ 42.8 ซื้อผักและผลไม้มากินที่บ้านเองมากที่สุด  
ส่วนกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 39.6 มีคนหาให้/เลี้ยงมากที่สุด และผู้ชายส่วนใหญ่ร้อยละ  
49.5 มีคนหาให้/เลี้ยงมากที่สุด ขณะที่ผู้หญิงซื้อเองมากที่สุด (ร้อยละ 51.2)
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สำาหรับคนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล ผักและผลไม้ที่กินที่บ้านส่วนใหญ่ซื้อเองมากที่สุด  
(ร้อยละ 48.1) สว่นคนทีอ่าศยันอกเขตเทศบาลสว่นใหญม่คีนหาให/้เล้ียงมากทีส่ดุ (ร้อยละ 34.9)  
เมื่อพิจารณาตามรายภาค พบว่า ทุกภาค ยกเว้นภาคเหนือใช้วิธีซื้อเองมากที่สุด ในขณะที่ 
ภาคเหนือใช้วิธีมีคนหาให้/เลี้ยงมากที่สุด สำาหรับวิธีการได้มาของผักและผลไม้จากวิธีการ 
ปลูกเองจะพบนอกเขตเทศบาลมากกว่า และพบในภาคเหนือมากที่สุด และแทบไม่พบเลย 
ในกรุงเทพมหานคร

รูปที่ 6.2

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่จ� แนกตามวิธีการได้มาของผักและผลไม้

ที่กินที่บ้านในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มอายุ เพศ และเขตการปกครอง
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ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

6.3 วิธีการได้มาของผักและผลไม้ จากสถานที่กินนอกบ้าน

 

 6.3.1 สถานที่กินอาหารประเภทผักและผลไม้นอกบ้านที่ในช่วง 1 เดือนผ่านมา 

 จากรูปที่ 6.3.1 เห็นได้ว่าโดยรวมแล้วคนส่วนใหญ่ได้กินผักและผลไม้จากนอกบ้านที่ห้าง 
 สรรพสนิคา้/ซปุเปอรม์ารเ์กต็/รา้นอาหารมากทีส่ดุ (รอ้ยละ 44.5) รองลงมาเปน็ทีท่ำางาน  
 (ร้อยละ 43.0) กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 15-59 ปี ส่วนใหญ่กินอาหารประเภทผักและผลไม ้
 นอกบา้นทีท่ำางานมากทีส่ดุ (รอ้ยละ 43.8) รองลงมาเปน็หา้งสรรพสนิคา้/ซปุเปอรม์ารเ์กต็/ 
 ร้านอาหาร (ร้อยละ 42.9) ส่วนกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป กว่า 2 ใน 3 จะกินอาหารประเภท 
 ผักและผลไม้นอกบ้านที่ห้างสรรพสินค้า/ซุปเปอร์มาร์เก็ต/ร้านอาหารมากที่สุด (ร้อยละ  
 67.8) ถา้พจิารณาดา้นเพศ พบวา่ ผูช้ายสว่นใหญก่นิอาหารประเภทผกัและผลไมน้อกบา้น 
 ทีท่ำางานมากทีส่ดุ (รอ้ยละ 45.6) สว่นผูห้ญงิกนิผกัและผลไมน้อกบา้นทีห่า้งสรรพสนิคา้/ 
 ซุปเปอร์มาร์เก็ต/ร้านอาหารมากที่สุด (ร้อยละ 45.2)

 สำาหรับผู้อาศัยในเขตเทศบาลส่วนใหญ่กินอาหารประเภทผักและผลไม้นอกบ้านที่ 
 หา้งสรรพสนิคา้/ซุปเปอร์มาร์เก็ต/ร้านอาหารมากที่สุด (ร้อยละ 47.1) ในขณะที่ผู้อาศัย 
 นอกเขตเทศบาลกินจากที่ทำางานมากที่สุด (ร้อยละ 44.6) นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ที่ 
 อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะกินอาหารประเภทผักและ 
 ผลไม้นอกบ้านที่ที่ทำางานมากกว่าที่อื่นๆ (ร้อยละ 52.3 และ 49.6 ตามลำาดับ) ในขณะที่ 
 ภาคอื่นได้กินจากห้างสรรพสินค้า/ซุปเปอร์มาร์เก็ต/ร้านอาหารมากกว่าวิธีอื่นๆ
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รูปที่ 6.3.1

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

กินอาหารประเภทผักและผลไม้นอกบ้านที่ไหนบ่อยที่สุด จ� แนกตามกลุ่มอายุ เพศ

เขตการปกครอง และภาค (ไม่รวมไม่เคยกินนอกบ้าน)

6.4 การซื้อผักและผลไม้ จำ แนกตามสถานที่ ปริมาณ และราคาที่ซื้อ

 6.4.1 สถานที่ซื้อผักในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

 จากรูปที่ 6.4.1 ส่วนใหญ่ทุกกลุ่มวัยซื้อผักจากตลาดสด (ร้อยละ 76.5) รองลงมาของ 
 กลุ่มวัยทำางาน คือ ร้านขายของชำา (ร้อยละ 10.9) ส่วนกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปรองลงมา  
 คือ ร้านรถเข็น/รถพุ่มพวง/หาบเร่ (ร้อยละ 20.2) เมื่อพิจารณาตามรายภาค พบว่า  
 คนกรุงเทพฯ และคนที่อาศัยในภาคอื่น ๆซื้อผักจากตลาดสดเป็นหลัก รองลงมาคือ  
 ซื้อผักจากรถเข็น/รถพุ่มพวง/หาบเร่ (ร้อยละ 15.5 และ 9.4 ตามลำาดับ) นอกจากนี้ 
 ยังพบว่าคนกรุงเทพฯ มีร้อยละของผู้ที่ซื้อผักจากร้านสะดวกซื้อ/ซุปเปอร์มาร์เก็ต/ 
 ร้านอาหารมากกว่าภาคอื่นๆ อย่างชัดเจน (ร้อยละ 7.1) ส่วนในภาคอื่นๆ รองลงมาคือ  
 ซื้อจากร้านขายของชำา 
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ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

รูปที่ 6.4.1

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา จ� แนกตาม

สถานที่ที่ซื้อผักบ่อยที่สุด กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค (ไม่รวมไม่เคยซื้อเลย)

89 
 

 
  

6.4.2 ปริมาณผักที่ซื้อใน 1 สัปดาห์ 
จากตารางที่ 6.4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีปริมาณการซื้อผักเฉลี่ยมากที่สุด คือ กลุ่มวัยทำงาน โดย

ซื้อเฉลี่ย 2.50 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ ในขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุซื้อเฉลี่ย 1.93 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ ผู้หญิงซื้อผัก
เฉลี่ยต่อสัปดาห์มากกว่าผู้ชาย (เฉลี่ย 2.47 และ 2.27 กิโลกรัม ตามลำดับ) ผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลซื้อผัก
เฉลี่ยต่อสัปดาห์มากกว่าคนที่อยู่นอกเขตเทศบาล (เฉลี่ย 2.48 และ 2.33 ตามลำดับ) เมื่อพิจารณาตามราย
ภาค พบว่า กรุงเทพมหานครมีผู้ที่ซื้อผักเฉลี่ยต่อสัปดาห์มากที่สุด 2.68 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ รองลงมาเป็น
ภาคใต้ (เฉลี่ย 2.62 กิโลกรัม) และภาคกลาง (เฉลี่ย 2.52 กิโลกรัม)  

โดยส่วนใหญ่ กลุ่มตัวอย่างซื้อผักประมาณสัปดาห์ละ 2-3 กิโลกรัม ยกเว้น ภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ซื้อผักสัปดาห์ละ 1-2 กิโลกรัมเท่านั้น 

 
ตารางท่ี 6.4.2 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่ใน 1 สัปดาห์ ซื้อผักปริมาณทั้งหมดเท่าใด 
จำแนกตามกลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค 

กลุ่มอายุ (ป)ี เพศ เขตการ
ปกครอง และภาค 

รวม ใน 1 สัปดาห์ ซ้ือผักปริมาณทั้งหมดเท่าใด (หน่วยกิโลกรัม) ปริมาณ
เฉลี่ย 
(กก.) 

ไม่เกิน 1 
กก. 

ต้ังแต่ 1-2
กก. 

ต้ังแต่ 2-3 
กก. 

ต้ังแต่ 3-4 
กก. 

4 กก.ขึ้น
ไป 

กลุ่มอายุ        
15-59 ปี 2,877 14.0 22.0 25.5 18.2 20.3 2.50 
60 ปีข้ึนไป 565 23.5 24.1 25.5 14.0 12.9 1.93 

 6.4.2 ปริมาณผักที่ซื้อใน 1 สัปดาห์

 จากตารางที่ 6.4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีปริมาณการซื้อผักเฉลี่ยมากที่สุด คือ กลุ่มวัย 
 ทำางาน โดยซือ้เฉลีย่ 2.50 กโิลกรมัตอ่สปัดาห ์ในขณะทีก่ลุม่ผูส้งูอายซุือ้เฉลีย่ 1.93 กโิลกรมั 
 ต่อสัปดาห์ ผู้หญิงซื้อผักเฉลี่ยต่อสัปดาห์มากกว่าผู้ชาย (เฉลี่ย 2.47 และ 2.27 กิโลกรัม  
 ตามลำาดบั) ผูท้ีอ่ยูใ่นเขตเทศบาลซือ้ผกัเฉลีย่ตอ่สปัดาหม์ากกวา่คนทีอ่ยูน่อกเขตเทศบาล  
 (เฉลีย่ 2.48 และ 2.33 ตามลำาดบั) เมือ่พจิารณาตามรายภาค พบวา่ กรงุเทพมหานครมผีูท้ี ่
 ซือ้ผกัเฉลีย่ตอ่สปัดาหม์ากทีส่ดุ 2.68 กโิลกรมัตอ่สปัดาห ์รองลงมาเปน็ภาคใต ้(เฉลีย่ 2.62  
 กิโลกรัม) และภาคกลาง (เฉลี่ย 2.52 กิโลกรัม) 

 โดยส่วนใหญ่ กลุ่มตัวอย่างซื้อผักประมาณสัปดาห์ละ 2-3 กิโลกรัม ยกเว้น ภาคเหนือ  
 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ซื้อผักสัปดาห์ละ 1-2 กิโลกรัมเท่านั้น
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ตารางที่ 6.4.2

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่ใน 1 สัปดาห์ ซื้อผักปริมาณทั้งหมดเท่าใด

จ� แนกตามกลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค

 6.4.3 ค่าใช้จ่ายในการซื้อผักใน 1 สัปดาห์

 จากตารางที ่6.4.3 พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งทีจ่า่ยเงนิในการซือ้ผกัเฉลีย่ตอ่สปัดาหม์ากทีส่ดุ คอื  
 กลุม่วยัทำางาน โดยซือ้เฉลีย่ 110 บาทตอ่สปัดาห ์ในขณะทีก่ลุม่ผูส้งูอายซุือ้เฉลีย่ 87 บาท 
 ตอ่สปัดาห ์ผูห้ญงิใชเ้งนิในการซือ้ผกัเฉลีย่ตอ่สปัดาหม์ากกวา่ผูช้าย (เฉลีย่ 108 และ 101 บาท  
 ตามลำาดับ) ผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลใช้เงินในการซื้อผักเฉลี่ยต่อสัปดาห์มากกว่าคนที่อยู ่
 นอกเขตเทศบาล (เฉลีย่ 120 และ 92 บาท ตามลำาดบั) เมือ่พจิารณาตามรายภาค พบวา่  
 กรุงเทพมหานครมีผู้ที่ใช้เงินในการซื้อผักเฉลี่ยต่อสัปดาห์มากที่สุด 167 บาทต่อสัปดาห ์ 
 รองลงมาเป็นภาคกลาง (เฉลี่ย 121 บาท) และภาคใต้ (เฉลี่ย 106 บาท) 

 โดยสว่นใหญ ่กลุม่ตวัอยา่งจา่ยเงนิเพือ่ซือ้ผกัประมาณสปัดาหล์ะไมเ่กนิ 50 บาท ยกเวน้คน 
 กรงุเทพมหานครทีใ่ชเ้งนิในการซือ้ผกัถงึสปัดาหล์ะ 200 บาทขึน้ไป (รอ้ยละ 44.2) สว่นคน 
 ในเขตเทศบาล ภาคกลาง และภาคเหนือ ที่ใช้เงินเพื่อซื้อผักสัปดาห์ละ 50-99 บาท
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ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

ตารางที่ 6.4.3

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่ใน 1 สัปดาห์ จ่ายเงินเพื่อซื้อผักทั้งหมดเท่าใด

จ� แนกตามกลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค

 6.4.4 สถานที่ซื้อผลไม้ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

 จากรปูที ่6.4.4 โดยรวมกลุม่ตวัอยา่งทกุกลุม่ซือ้ผลไมจ้ากตลาดสด (รอ้ยละ 79.2) รองลงมา 
 ซือ้จากรา้นรถเขน็/รถพุม่พวง/หาบเร ่(รอ้ยละ 12.5) กลุม่ผูส้งูอาย ุและคนกรงุเทพมหานคร 
 มรีอ้ยละของการซือ้ผลไมจ้ากรา้นรถเขน็/รถพุม่พวง/หาบเรม่ากกวา่กลุม่อืน่ (รอ้ยละ 20.8  
 และ 19.9 ตามลำาดับ) และพบว่า กรุงเทพมหานครมีร้อยละของผู้ที่ซื้อผลไม้จากร้าน 
 สะดวกซื้อ/ซุปเปอร์มาร์เก็ต/ร้านอาหารมากที่สุด (ร้อยละ 8.0)
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ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

รูปที่ 6.4.4

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่จ� แนกตามสถานที่ที่ซื้อผลไม้ที่ไหนบ่อยที่สุด

ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค
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6.4.5 ปริมาณผลไม้ที่ซ้ือใน 1 สัปดาห์  
จากตาราง 6.4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีปริมาณการซื้อผลไม้เฉลี่ยมากที่สุด คือ กลุ่มวัยทำงาน 

โดยซื้อเฉลี่ย 3.51 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ ในขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุซื้อเฉลี่ย 3.05 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ ผู้หญิงซื้อ
ผลไม้เฉลี่ยต่อสัปดาห์มากกว่าผู้ชาย (เฉลี่ย 3.60 และ 3.09 กิโลกรัม ตามลำดับ) ผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลซื้อ
ผลไม้เฉลี่ยต่อสัปดาห์มากกว่าคนที่อยู่นอกเขตเทศบาล (เฉลี่ย 3.45 และ 3.44 ตามลำดับ) เมื่อพิจารณา
ตามรายภาค พบว่า ภาคกลางมีผู้ที่ซื้อผลไม้เฉลี่ยต่อสัปดาห์มากที่สุด 3.89 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ รองลงมา
เป็นภาคใต้ (เฉลี่ย 3.86 กิโลกรัม) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เฉลี่ย 3.34 กิโลกรัม) ซึ่งส่วนใหญ่ กลุ่ม
ตัวอย่างซื้อผลไม้ประมาณสัปดาห์ละ 4 กิโลกรัมข้ึนไป  
 
ตารางท่ี 6.4.5 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามปริมาณการซ้ือผลไม้ใน 1 
สัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค 

กลุ่มอายุ (ป)ี เพศ เขตการ
ปกครอง และภาค 

รวม ใน 1 สัปดาห์ ซ้ือผลไม้ปริมาณทั้งหมดเท่าใด (หน่วยกิโลกรัม) ปริมาณ
เฉลี่ย 
(กก.) 

ไม่เกิน 1 
กก. 

ตั้งแต่ 1-2
กก. 

ตั้งแต่ 2-3 
กก. 

ตั้งแต่ 3-4 
กก. 

4 กก.ข้ึน
ไป 

กลุ่มอายุ        
15-59 ปี 2,836 5.7 14.4 22.2 21.0 36.6 3.51 
60 ปีข้ึนไป 477 8.2 17.6 21.2 21.0 32.1 3.05 

เพศ        
ชาย 974 8.2 14.4 23.6 22.9 30.9 3.09 

 6.4.5 ปริมาณผลไม้ที่ซื้อใน 1 สัปดาห์ 

 จากตาราง 6.4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีปริมาณการซื้อผลไม้เฉลี่ยมากที่สุด คือ กลุ่มวัย 
 ทำางาน โดยซือ้เฉลีย่ 3.51 กโิลกรมัตอ่สปัดาห ์ในขณะทีก่ลุม่ผูส้งูอายซุือ้เฉลีย่ 3.05 กโิลกรมั 
 ตอ่สปัดาห ์ผูห้ญงิซือ้ผลไมเ้ฉลีย่ตอ่สปัดาหม์ากกวา่ผูช้าย (เฉลีย่ 3.60 และ 3.09 กโิลกรมั  
 ตามลำาดับ) ผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลซื้อผลไม้เฉลี่ยต่อสัปดาห์มากกว่าคนที่อยู่นอกเขต 
 เทศบาล (เฉลี่ย 3.45 และ 3.44 ตามลำาดับ) เมื่อพิจารณาตามรายภาค พบว่า ภาคกลาง 
 มีผู้ที่ซื้อผลไม้เฉลี่ยต่อสัปดาห์มากที่สุด 3.89 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ รองลงมาเป็นภาคใต้  
 (เฉลี่ย 3.86 กิโลกรัม) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เฉลี่ย 3.34 กิโลกรัม) ซึ่งส่วนใหญ ่ 
 กลุ่มตัวอย่างซื้อผลไม้ประมาณสัปดาห์ละ 4 กิโลกรัมขึ้นไป 
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ตารางที่ 6.4.5

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ� แนกตามปริมาณการซื้อผลไม้

ใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค

 6.4.6 ค่าใช้จ่ายการซื้อผลไม้ใน 1 สัปดาห์

 จากตารางที ่6.4.6 พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งทีจ่า่ยเงนิในการซือ้ผลไมเ้ฉลีย่ตอ่สปัดาหม์ากทีส่ดุ  
 คือ กลุ่มวยัทำางาน โดยซ้ือเฉล่ีย 183 บาทตอ่สปัดาห ์ในขณะทีก่ลุ่มผู้สงูอายซ้ืุอเฉล่ีย 146 บาท 
 ต่อสัปดาห์ ผู้หญิงใช้เงินในการซื้อผลไม้เฉลี่ยต่อสัปดาห์มากกว่าผู้ชาย (เฉลี่ย 180 และ  
 171 บาท ตามลำาดับ) ผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลจะใช้เงินในการซื้อผลไม้เฉลี่ยต่อสัปดาห์ 
 มากกว่าคนที่อยู่นอกเขตเทศบาล (เฉลี่ย 201 และ 154 บาท ตามลำาดับ) เมื่อพิจารณา 
 ตามรายภาค พบว่า กรุงเทพมหานครมีผู้ที่ใช้เงินในการซื้อผลไม้เฉลี่ยต่อสัปดาห์มาก 
 ที่สุด 258 บาทต่อสัปดาห์ รองลงมาเป็นภาคกลาง (เฉลี่ย 216 บาท) และภาคใต้  
 (เฉลี่ย 166 บาท) 
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 โดยส่วนใหญ่ กลุ่มตัวอย่างใช้เงินเพื่อซื้อผลไม้ประมาณสัปดาห์ละ 200 บาทขึ้นไป  
 ยกเว้นภาคเหนือ ที่ใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อผลไม้ส่วนใหญ่สัปดาห์ละ 50-99 บาทเท่านั้น

ตารางที่ 6.4.6

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ� แนกตามค่าใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อผลไม้

ใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค





บทที่  7

>> การได้มาของผัก
 และผลไม้ (ทางสังคม)
ในส่วนนี้เป็นการกล่าวถึง การได้มาของผักและผลไม้ (ทางสังคม) โดยการจำาแนกผลการศึกษา
ออกมาตามลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

7.1 บุคคลที่ได้ซื้อ/จัดหา/ให้ผักและผลไม้

จากตารางที่ 7.1.1 การสำารวจการได้มาของผักและผลไม้ (ทางสังคม) ของกลุ่มตัวอย่างที่มีอาย ุ
ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป พบว่า กลุ่มอายุ 10-14 ปีทั้งผู้ชายและผู้หญิง มีแม่เป็นคนที่ซื้อ/จัดหา/ให ้
ผักและผลไม้ทานมากที่สุด (ร้อยละ 45.8 และ 43.4 ตามลำาดับ) รองลงมาเป็นญาติ (ร้อยละ  
23.1 และ 25.8 ตามลำาดับ) และกลุ่มวัยทำางานและกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นผู้ชาย พบว่า ภรรยา/ 
คูร่กัเปน็คนซือ้/จดัหา/ใหผ้กัและผลไมม้ากทีส่ดุ (รอ้ยละ 42.0 และ 46.2 ตามลำาดบั) สว่นผูห้ญงิ 
ทั้งวัยทำางานและวัยสูงอายุส่วนใหญ่จัดซื้อ/จัดหา/ให้ผักและผลไม้ด้วยตนเองมากที่สุด (ร้อยละ  
63.3 และ 41.7 ตามลำาดับ) ในกลุ่มผู้สูงอายุ พบว่า ลูกเป็นผู้ที่จัดหา/จัดซื้อ/ให้ผักและผลไม้ 
มากกว่ากลุ่มวัยอื่น (ร้อยละ 25.5 ในผู้ชาย และ 41.2 ในผู้หญิง) 
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ตารางที่ 7.1.1

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จ� แนกตามบุคคลที่ซื้อ/จัดหา/ให้ผักและผลไม้

ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา เพศ และกลุ่มอายุ

จากตารางที่ 7.1.2 ผู้ชายทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลให้ภรรยา/คู่รัก เป็นคนซื้อ/ 
จัดหา/ให้ผักและผลไม้มากที่สุด (ร้อยละ 39.4 และ 40.0 ตามลำาดับ) ในทางกลับกันผู้หญิง 
ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลเป็นคนซื้อ/จัดหา/ให้ผักและผลไม้ด้วยตนเองมากที่สุด  
(ร้อยละ 56.3 และ 54.0 ตามลำาดับ)
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ตารางที่ 7.1.2

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จ� แนกตามบุคคลที่ซื้อ/จัดหา/ให้ผักและผลไม้

ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา เพศ และเขตการปกครอง

จากตารางที่ 7.1.3 ผู้ชายที่อยู่ในทุกภาคของประเทศไทยส่วนใหญ่มีผู้จัดซื้อ/จัดหา/ให้ผักและ 
ผลไมเ้ปน็ภรรยา/คูร่กั สงูสดุในเขตกรงุเทพมหานคร (รอ้ยละ 43.9) รองลงมาเปน็ภาคใต ้(รอ้ยละ  
42.3) ในขณะที่ผู้หญิงส่วนใหญ่เป็นผู้จัดซื้อ/จัดหา/ให้ผักและผลไม้ด้วยตนเอง สูงสุดในเขต 
กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 62.3) รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 57.5) 
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ตารางที่ 7.1.3

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จ� แนกตามบุคคลที่ซื้อ/จัดหา/ให้ผักและผลไม้

ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา เพศ และภาค



บทที่  8

>> การเข้าถึงจุดขาย
ในส่วนนี้เป็นการกล่าวถึง การเข้าถึงจุดขาย ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 1) ระยะการเดินทาง 
รวม (ไป – กลบั) จากบา้น/ทีพ่กั ไปยงัสถานทีท่ีซ่ือ้ผกัและผลไม ้(หนว่ยกโิลเมตร)  2) ระยะเวลา 
ที่ใช้เดินทางจากบ้าน/ที่พักไปซื้อผักและผลไม้ (หน่วยนาที) และ 3) วิธีการเดินทางไปซื้อผัก 
และผลไม้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

8.1 ระยะการเดินทางรวม (ไป – กลับ) จากบ้าน/ที่พัก ไปยังสถานที่ที่ซื้อผัก

และผลไม้ (หน่วยกิโลเมตร) 

จากตารางที่ 8.1 ผลการวิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า โดยส่วนใหญ่เดินทางไปซื้อผักและ 
ผลไม้ไม่เกิน 2 กิโลเมตร โดยกรุงเทพมหานครมีระยะทางในการเดินทางไปซื้อผักและผลไม้ 
นอ้ยทีส่ดุ เฉลีย่เพยีง 1.43 กโิลเมตร ในขณะทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอืเดนิทางไกลทีส่ดุ เฉลีย่  
7.67 กิโลเมตร และคนนอกเขตเทศบาลเดินทางไกลกว่าคนในเขตเทศบาล (7.45 และ 4.14  
กิโลเมตร ตามลำาดับ) กลุ่มวัยทำางานเดินทางไกลกว่ากลุ่มวัยผู้สูงอายุ (เฉลี่ย 6.09 และ 4.57  
กิโลเมตร ตามลำาดับ) ผู้ชายมีเดินทางมากกว่าผู้หญิง (เฉลี่ย 6.21 และ 5.68 กิโลเมตร ตาม
ลำาดับ) 
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ตารางที่ 8.1

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ� แนกตามระยะการเดินทางจากบ้าน/ที่พัก

ไปยังสถานที่ที่ท่านซื้อผักและผลไม้ (หน่วยกิโลเมตร) กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค

8.2 ระยะเวลาที่ใช้เดินทางจากบ้าน/ที่พักไปซื้อผักและผลไม้ (หน่วยนาที)

จากตารางที่ 8.2 พบว่า กลุ่มวัยทำางานใช้เวลาเฉลี่ยในการเดินทางมากกว่าวัยสูงอายุ (เฉลี่ย 
16.95 และ 15.58 นาที ตามลำาดับ) ผู้ชายใช้เวลาเดินทางมากกว่าผู้หญิง (เฉลี่ย 16.86 และ 
16.68 นาที ตามลำาดับ) คนที่อยู่นอกเขตเทศบาลใช้ระยะเวลาเฉลี่ยในการเดินทางมากกว่าคน
ที่อยู่ในเขตเทศบาล (เฉลี่ย 17.57 และ 15.84 นาทีตามลำาดับ) เมื่อพิจารณาตามรายภาค 
พบว่า กรุงเทพมหานครใช้เวลาในการเดินทางเพื่อซื้อผักและผลไม้นานที่สุด (20.12 นาที) 
รองลงมาเป็นภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (17.16 และ 16.56 นาที) โดยพบว่า 
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ส่วนใหญ่ทุกกลุ่มประชากรใช้เวลาในการเดินทางอยู่ในช่วงไม่เกิน 10 นาที และหากพิจารณา
จากกลุ่มที่ใช้เวลาเดินทางมากกว่า 30 นาทีขึ้นไป พบว่า ส่วนใหญ่เป็นคนภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ และกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 11.9 และ 11.2 ตามลำาดับ) 

ตารางที่ 8.2

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ� แนกตามระยะเวลาที่ใช้เดินทางจากบ้าน/ที่พัก

ไปยังสถานที่ซื้อผักและผลไม้ (หน่วยนาที) กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค
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8.3 วิธีการเดินทางไปซื้อผักและผลไม้

จากรปูที ่8.3 พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญเ่ดนิทางดว้ยวธิขีบัรถยนต ์หรอืขีจ่กัรยานยนต/์จกัรยาน  
(ร้อยละ 82.3) รองลงมาใช้วิธีการเดิน (ร้อยละ 14.7) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปรองลงมาใช้วิธีการ 
เดินมากกว่าวัยทำางาน (ร้อยละ 27.2 และ 12.4 ตามลำาดับ) ผู้หญิงใช้วิธีการเดินมากกว่าผู้ชาย  
(ร้อยละ 15.4 และ 13.2 ตามลำาดับ) กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลใช้วิธีการเดิน 
มากกว่าคนที่อยู่นอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 18.3 และ 11.3 ตามลำาดับ) เมื่อพิจารณาตาม 
รายภาค พบว่า กรุงเทพมหานครใช้วิธีการเดินและใช้รถยนต์สาธารณะมากกว่าคนในภาคอื่นๆ  
(ร้อยละ 31.6 สำาหรับการเดิน และ 11.7 สำาหรับการใช้รถยนต์สาธารณะ)  

รูปที่ 8.3

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ� แนกตามวิธีการเดินทางไปซื้อผักและผลไม้

กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค







บทที่  9

>> ค่านิยมของสังคม
 เกี่ยวกับการกินผัก
 และผลไม้
ในบทนี้จะกล่าวถึง ความคิดเห็นต่อค่านิยมของสังคมเกี่ยวกับการกินผักและผลไม้ ประกอบ 
ไปด้วยประเด็นคำาถาม 4 ด้าน ดังนี้

9.1 ประโยชน์ของผักและผลไม้

ประกอบดว้ย 2 ขอ้ถาม คอื 1) ผกัและผลไมเ้ปน็ยารกัษาโรค และ 2) น้ำาผกั/ผลไมใ้นบรรจภุณัฑ ์
สำาเร็จรูป เช่น (กระป๋อง, กล่อง, ขวด) มีประโยชน์ต่อร่างกาย 

จากรปูที ่9.1.1 พบวา่ โดยรวมแลว้ กลุม่ตวัอยา่งเกอืบทัง้หมดเหน็ดว้ยวา่ผกัและผลไมม้ปีระโยชน์ 
ตอ่รา่งกาย (รอ้ยละ 93.7) และกวา่ครึง่หนึ่งเหน็วา่น้ำาผกั/ผลไมม้ีประโยชนต์อ่รา่งกาย (รอ้ยละ  
60.0) โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก 10-14 ปี เห็นด้วยมากที่สุด (ร้อยละ 67.8) และน้อยที่สุดในกลุ่ม 
ผู้สงูอาย ุ(ร้อยละ 54.4) และผู้ชายเหน็ดว้ยมากกวา่ผู้หญงิ (ร้อยละ 64.8 และ 55.4 ตามลำาดับ) 
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จากรปูที ่9.1.2 พบวา่ คนนอกเขตเทศบาลเหน็ดว้ยวา่ น้ำาผกั/ผลไมม้ปีระโยชนต์อ่รา่งกายมากกวา่ 
คนในเขตเทศบาล (63.6 และ 55.8 ตามลำาดบั) ในขณะทีค่นในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืเหน็ดว้ย 
มากที่สุด (69.5) ส่วนคนในภาคเหนือเห็นด้วยน้อยที่สุด (ร้อยละ 5.2)

รูปที่ 9.1.1

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ที่เห็นด้วยกับค่านิยมเกี่ยวกับประโยชน์

ของผักและผลไม้ จ� แนกตามเพศ และกลุ่มอายุ

102 
 

 
9.1 ค่านิยมเกี่ยวกับประโยชน์ของผักและผลไม้ 

 

ประกอบด้วย 2 ข้อถาม คือ 1) ผักและผลไม้เป็นยารักษาโรค และ 2) น้ำผัก/ผลไม้ในบรรจุภัณฑ์
สำเร็จรูป เช่น (กระป๋อง,กล่อง,ขวด) มีประโยชน์ต่อร่างกาย  

จากรูปที่ 9.1.1 พบว่า โดยรวมแล้ว กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดเห็นด้วยว่าผักและผลไม้มีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย (ร้อยละ 93.7) และกว่าครึ่งหนึ่งเห็นว่าน้ำผัก/ผลไม้มีประโยชน์ต่อร่างกาย (ร้อยละ 60.0) โดยเฉพาะ
กลุ่มเด็ก 10-14 ปี เห็นด้วยมากที่สุด (ร้อยละ 67.8) และน้อยที่สุดในกลุ่มผู้สูงอายุ (ร้อยละ 54.4) และผู้ชาย
เห็นด้วยมากกว่าผู้หญิง (ร้อยละ 64.8 และ 55.4 ตามลำดับ)  

จากรูปที่ 9.1.2 พบว่า คนนอกเขตเทศบาลเห็นด้วยว่าน้ำผัก/ผลไม้มีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าคน
ในเขตเทศบาล (63.6 และ 55.8 ตามลำดับ) ในขณะที่คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเห็นด้วยมากท่ีสุด (69.5) 
ส่วนคนในภาคเหนือเห็นด้วยน้อยที่สุด (ร้อยละ 5.2) 
 
รูปที่ 9.1.1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ที่เห็นด้วยกับค่านิยมเกี่ยวกับประโยชน์ของผักและ
ผลไม ้จำแนกตามเพศ และกลุ่มอายุ  

 
 
 
 
รูปที่ 9.1.2 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ที่เห็นด้วยกับค่านิยมเกี่ยวกับประโยชน์ของผักและ
ผลไม ้จำแนกตามเขตการปกครอง และภาค 

103 
 

 
 
9.2 ค่านิยมเกี่ยวกับการสั่งสอนในครอบครัว 
 

ประกอบด้วย 2 ข้อถาม คือ 1) พ่อแม่เป็นตัวอย่างสำคัญในการกินผักและผลไม้ของลูก และ 2) การ
กินผักและผลไมต้้องสอนตั้งแต่เด็ก  

จากรูปที่ 9.2.1 พบว่า โดยรวมแล้ว กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดเห็นด้วยว่าพ่อแม่เป็นตัวอย่างสำคัญใน
การกินผักและผลไม้ของลูก (ร้อยละ 96.2) และการกินผักและผลไม้ต้องสอนตั้งแต่เด็ก (ร้อยละ 95.5) กลุ่ม
ผู้สูงอายุเห็นด้วยว่าการกินผักและผลไม้ต้องสอนตั้งแต่เด็กมากท่ีสุด (ร้อยละ 96.4) และผู้หญิงเห็นด้วยมากกว่า
ผู้ชาย (ร้อยละ 96.7 และ 9.3 ตามลำดับ)  

จากรูปที่ 9.2.2 พบว่า คนกรุงเทพมหานครมีค่านิยมว่าการกินผักและผลไม้ต้องสอนตั้งแต่เด็กน้อย
ที่สุด (ร้อยละ 89.5)  

 
รูปที่ 9.2.1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ที่เห็นด้วยกับค่านิยมเกี่ยวกับการสั่งสอนใน
ครอบครัว จำแนกตามเพศ และกลุ่มอายุ  

 
 

รูปที่ 9.1.2

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ที่เห็นด้วยกับค่านิยมเกี่ยวกับประโยชน์

ของผักและผลไม้ จ� แนกตามเขตการปกครอง และภาค
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9.2 การสั่งสอนในครอบครัว

ประกอบด้วย 2 ข้อถาม คือ 1) พ่อแม่เป็นตัวอย่างสำาคัญในการกินผักและผลไม้ของลูก และ  
2) การกินผักและผลไม้ต้องสอนตั้งแต่เด็ก 

จากรปูที ่9.2.1 พบวา่ โดยรวมแลว้ กลุม่ตวัอยา่งเกอืบทัง้หมดเหน็ดว้ยวา่ พอ่แมเ่ปน็ตวัอยา่งสำาคญั 
ในการกนิผกัและผลไมข้องลกู (รอ้ยละ 96.2) และการกนิผกัและผลไมต้อ้งสอนตัง้แตเ่ดก็ (รอ้ยละ  
95.5) กลุ่มผู้สูงอายุเห็นด้วยว่า การกินผักและผลไม้ต้องสอนตั้งแต่เด็กมากที่สุด (ร้อยละ 96.4)  
และผู้หญิงเห็นด้วยมากกว่าผู้ชาย (ร้อยละ 96.7 และ 9.3 ตามลำาดับ) 

จากรูปที่ 9.2.2 พบว่า คนกรุงเทพมหานครมีค่านิยมว่า การกินผักและผลไม้ต้องสอนตั้งแต่เด็ก 
น้อยที่สุด (ร้อยละ 89.5) อย่างไรก็ตาม ค่านิยมนี้ ไม่ต่างกันระหว่างผู้อาศัยในเขตและนอกเขต 
เทศบาล

รูปที่ 9.2.1

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ที่เห็นด้วยกับค่านิยมเกี่ยวกับ

การสั่งสอนในครอบครัว จ� แนกตามเพศ และกลุ่มอายุ

103 
 

 
 
9.2 ค่านิยมเกี่ยวกับการสั่งสอนในครอบครัว 
 

ประกอบด้วย 2 ข้อถาม คือ 1) พ่อแม่เป็นตัวอย่างสำคัญในการกินผักและผลไม้ของลูก และ 2) การ
กินผักและผลไมต้้องสอนตั้งแต่เด็ก  

จากรูปที่ 9.2.1 พบว่า โดยรวมแล้ว กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดเห็นด้วยว่าพ่อแม่เป็นตัวอย่างสำคัญใน
การกินผักและผลไม้ของลูก (ร้อยละ 96.2) และการกินผักและผลไม้ต้องสอนตั้งแต่เด็ก (ร้อยละ 95.5) กลุ่ม
ผู้สูงอายุเห็นด้วยว่าการกินผักและผลไม้ต้องสอนตั้งแต่เด็กมากท่ีสุด (ร้อยละ 96.4) และผู้หญิงเห็นด้วยมากกว่า
ผู้ชาย (ร้อยละ 96.7 และ 9.3 ตามลำดับ)  

จากรูปที่ 9.2.2 พบว่า คนกรุงเทพมหานครมีค่านิยมว่าการกินผักและผลไม้ต้องสอนตั้งแต่เด็กน้อย
ที่สุด (ร้อยละ 89.5)  

 
รูปที่ 9.2.1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ที่เห็นด้วยกับค่านิยมเกี่ยวกับการสั่งสอนใน
ครอบครัว จำแนกตามเพศ และกลุ่มอายุ  
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รูปที่ 9.2.2

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ที่เห็นด้วยกับค่านิยมเกี่ยวกับ

สั่งสอนในครอบครัวจ� แนกตามเขตการปกครอง และภาค

104 
 

รูปที่ 9.2.2 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ที่เห็นด้วยกับค่านิยมเกี่ยวกับสั่งสอนในครอบครัว
จำแนกตามเขตการปกครอง และภาค 

 
 
9.3 ค่านิยมเกี่ยวกบัรสชาติของผักและผลไม ้

ประกอบด้วย 2 ข้อถาม คือ 1) ผักรสชาติไม่อร่อย และ 2) ผลไม้รสชาติไม่อร่อย 

จากรูปที่ 9.3.1 พบว่า โดยรวมแล้ว กลุ่มตัวอย่างประมาณร้อยละ 14 ไม่ชอบรสชาติของผัก และมี
เพียงร้อยละ 3.3 ที่ไม่ชอบรสชาติของผลไม้ เมื่อพิจารณาตามกลุ่มทางประชากร พบว่า กลุ่มเด็ก 10-14 ปีไม่
ชอบรสชาติผักมากท่ีสุด (ร้อยละ 31.0) หรือประมาณ 1 ใน 3 ของเด็กทั้งหมด ผู้ชายไม่ชอบรสชาติผักมากกว่า
ผู้หญิง (ร้อยละ 14.9 และ 13.8 ตามลำดับ)  

จากรูปที่ 9.3.2 พบว่า คนในเขตเทศบาลไม่ชอบรสชาติของผักมากกว่าคนนอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 
16.3 และ 12.7 ตามลำดับ และคนกรุงเทพมหานครไม่ชอบรสชาติผักมากที่สุด (ร้อยละ 22.3) รองลงมาเป็น
ภาคกลาง (ร้อยละ 21.6) 

 
รูปที่ 9.3.1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ที่เห็นด้วยกับค่านิยมเกี่ยวกับรสชาติของผักและ
ผลไม ้จำแนกตามเพศ และกลุ่มอายุ  

9.3 การเพิ่มการกินผักและผลไม้

ประกอบด้วย 3 ข้อถาม คือ 1) การทำาให้ราคาผักและผลไม้ถูกลง 2) การกินอาหารท้องถิ่น 
หรือพื้นบ้านซึ่งอุดมไปด้วยผัก และ 3) ในอาหารแต่ละมื้อควรมีผักเป็นเครื่องเคียงเสมอ

จากรูปที่ 9.3.1 และรูปที่ 9.3.2 พบว่า โดยรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่า การสร้างค่านิยม
ให้หันมากินอาหารท้องถิ่นหรือพื้นบ้านซึ่งอุดมไปด้วยผักและผลไม้ จะช่วยเพิ่มการกินผักและ 
ผลไม้มากที่สุด (ร้อยละ 97.7) รองลงมา คือ การสร้างค่านิยมให้ในอาหารแต่ละมื้อมีผักเป็น 
เครื่องเคียงเสมอ เพื่อเพิ่มการกินผัก (ร้อยละ 96.7) และเห็นด้วยกับวิธีการทำาให้ราคาผักและ 
ผลไม้ถูกลง จะทำาให้คนหันมากินผักและผลไม้มากขึ้นน้อยที่สุด (ร้อยละ 79.7) ซึ่งพบคำาตอบ 
ลักษณะนี้ในทุกกลุ่มประชากร
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รูปที่ 9.3.1

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

จ� แนกตามวิธีการเพิ่มการกินผักและผลไม้ เพศ และกลุ่มอายุ

106 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9.4.1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ที่เห็นด้วยกับค่านิยมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มการกินผัก
และผลไม้ จำแนกตามเพศ และกลุ่มอายุ  

 
 
รูปที่ 9.4.2 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ที่เห็นด้วยกับค่านิยมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มการกินผัก
และผลไม้ จำแนกตามเขตการปกครอง และภาค 



131

รายงาน
การสำ รวจพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย 

ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

รูปที่ 9.3.2

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

จ� แนกตามวิธีการเพิ่มการกินผักและผลไม้ เขตการปกครอง และภาค



บทที่  10

>> การรบัรูต้อ่ราคา การเขา้ถงึ 
 และการดำ เนินงานโครงการ
ในบทนี้จะกล่าวถึง ความคิดเห็นต่อการรับรู้ 3 ด้าน ดังนี้

10.1 การรับรู้เกี่ยวกับการมีอยู่ของผักและผลไม้ในชุมชนตนเอง

รวมอิทธิพลทางราคาต่อการซื้อผักและผลไม้

จากรูปที่ 10.1.1 และ 10.1.2 พบว่า โดยรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่า สามารถหาผักและผลไม้ 
ได้ง่ายในชุมชนตนเองในระดับมากถึงมากที่สุด (ร้อยละ 93.5) นอกจากนี้ประมาณ 2 ใน 3  
ของกลุ่มตัวอย่าง เห็นความสำาคัญของราคาผักและผลไม้ว่า มีผลต่อการเลือกซื้อผักและ 
ผลไม้ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 66.6 เห็นว่า ราคาที่มีผลต่อปริมาณการซื้อผักและ 
ผลไม้ ขณะที่ร้อยละ 65.2 เห็นว่า ราคามีผลต่อชนิดของผักและผลไม้ที่ซื้อ
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รูปที่ 10.1.1

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ� แนกตามการรับรู้ด้านราคา/การเข้าถึง

ในระดับมากและมากที่สุด เพศ และกลุ่มอายุ

108 
 

รูปที่ 10.1.1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามการรับรู้ด้านราคา/การเข้าถึงในระดับ
มากและมากที่สุด เพศ และกลุ่มอายุ  

 
 

 

รูปที่ 10.1.2 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามการรับรู้ด้านราคา/การเข้าถึงในระดับ
มากและมากที่สุด เขตการปกครอง และภาค  

 
 

รูปที่ 10.1.2

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ� แนกตามการรับรู้ด้านราคา/การเข้าถึง

ในระดับมากและมากที่สุด เขตการปกครอง และภาค
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10.2 การรบัรู้เก่ียวกบัความรู้/ความสามารถเก่ียวกบัผกัและผลไม้ของตนเอง

จากรปูที ่10.2.1 และ 10.2.2 พบวา่ โดยรวมแลว้เกนิกวา่ครึง่หนึง่ของกลุม่ตวัอยา่งคดิวา่ ตนเอง 
มคีวามรูใ้นเรือ่งการกนิผกัและผลไมใ้นระดบัมากถงึมากทีส่ดุ (รอ้ยละ 58.9) และมากกวา่ 2 ใน 3  
คนคิดว่า ตนเองมีความสามารถในการปลูกผักและผลไม้กินเองได้ในระดับมากถึงมากที่สุด  
(ร้อยละ 68.6) กลุ่มวัยทำางานที่รายงานว่า ตนเองมีความรู้/ความสามารถอยู่ในระดับมาก/ 
มากที่สุด มีสัดส่วนมากกว่ากลุ่มวัยสูงอายุที่รายงานว่า ตนเองมีความรู้/ความสามารถอยู่ใน 
ระดับมาก/มากที่สุด คนนอกเขตเทศบาลคิดว่า ตนเองมีความสามารถในการปลูกผักและ 
ผลไม้ได้มากกว่าคนในเขตเทศบาล (ร้อยละ 75.0 และ 60.9 ตามลำาดับ) เช่นเดียวกับ 
คนกรุงเทพฯ ที่คิดว่า ตนเองมีความสามารถในการปลูกผักสวนครัวด้วยตนเองในระดับมาก 
ถึงมากที่สุด มีสัดส่วนน้อยที่สุด (ร้อยละ 35.7) แต่มีความรู้ในการกินผักและผลไม้ในระดับ 
มากถึงมากที่สุด (ร้อยละ 75.0)

รูปที่ 10.2.1

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ� แนกตามการรับรู้ความรู้/ความสามารถ

เกี่ยวกับผักและผลไม้ในระดับมากและมากที่สุด เพศ และกลุ่มอายุ

110 
 

 
 

รูปที่ 10.2.2 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามการรับรู้ความรู้/ความสามารถ
เกี่ยวกับผักและผลไม้ในระดับมากและมากที่สุด เขตการปกครอง และภาค  

 
 

 

10.3 การรู้นโยบายด้านจากแหล่งต่างๆ 



135

รายงาน
การสำ รวจพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย 

ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

110 
 

 
 

รูปที่ 10.2.2 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามการรับรู้ความรู้/ความสามารถ
เกี่ยวกับผักและผลไม้ในระดับมากและมากที่สุด เขตการปกครอง และภาค  

 
 

 

10.3 การรู้นโยบายด้านจากแหล่งต่างๆ 

รูปที่ 10.2.2

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ� แนกตามการรับรู้ความรู้/ความสามารถ

เกี่ยวกับผักและผลไม้ในระดับมากและมากที่สุด เขตการปกครอง และภาค

10.3 การรู้นโยบายจากแหล่งต่างๆ

จากรูปที่ 10.3.1 และ 10.3.2 พบว่า โดยรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่ามีนโยบายเกี่ยวกับผักและ 
ผลไม้ที่ดำาเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐมากที่สุด (ร้อยละ 45.6) รองลงมา คือ จาก สสส.  
(ร้อยละ 39.9) แต่กลุ่มผู้สูงอายุรับรู้ว่ามีการดำาเนินงานจากชุมชนของตัวเองมากเป็นอันดับ 2  
(ร้อยละ 37.8) เช่นเดียวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 43.6)
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จากรูปที่ 10.3.1 และ 10.3.2 พบว่า โดยรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างได้รับรู้นโยบายเกี่ยวกับผักและผลไม้
จากหน่วยงานภาครัฐมากที่สุด (ร้อยละ 45.6) รองลงมา คือ จาก สสส. (ร้อยละ 39.9) แต่กลุ่มผู้สูงอายุรู้จาก
ชุมชนของตนเองมากเป็นอันดับ 2 (ร้อยละ 37.8) เช่นเดียวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 43.6) 
 
รูปที่ 10.3.1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามการรับรู้นโยบายจากแหล่งต่างๆ เพศ 
และกลุ่มอายุ  

 
 

รูปที่ 10.3.2 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามการรับรู้นโยบายจากแหล่งต่างๆ  เขต
การปกครอง และภาค 

 
 

รูปที่ 10.3.1

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ� แนกตามการรับรู้นโยบายจากแหล่งต่างๆ

เพศ และกลุ่มอายุ

รูปที่ 10.3.2

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ� แนกตามการรับรู้นโยบายจากแหล่งต่างๆ

เขตการปกครอง และภาค





บทที่  11

>> การรณรงค์กินผัก
 และผลไม้
ในส่วนนี้เป็นการกล่าวถึง การรณรงค์กินผักและผลไม้ ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ 1) ช่อง
ทางที่พบเห็นการโฆษณาหรือการรณรงค์กินผักและผลไม้ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา และ 2) 
ช่องทางที่อยากให้มีการโฆษณาหรือการรณรงค์กินผักและผลไม้มากที่สุด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

11.1 ช่องทางที่พบเห็นการโฆษณาหรือการรณรงค์กินผักและผลไม้ในช่วง

1 เดือนที่ผ่านมา

 

จากตารางที ่11.1 กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญเ่คยพบเหน็การโฆษณาหรอืการรณรงคก์นิผกัและผลไม ้
ผ่านช่องทางโทรทัศน์มากกว่าสื่อช่องทางอื่นๆ ถ้าพิจารณาตามรายกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มอาย ุ 
15-59 ป ีเคยพบเหน็การโฆษณาหรอืการรณรงคก์นิผกัและผลไมผ้า่นชอ่งทางโทรทศันม์ากทีส่ดุ  
(ร้อยละ 67.9) รองมาคือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Line (ร้อยละ  
38.8) ส่วนกลุ่มอายุ 10-14 ปี เคยพบเห็นการโฆษณาหรือการรณรงค์กินผักและผลไม้ผ่าน 
โทรทัศน์มากที่สุด (ร้อยละ 57.3) รองลงมาคือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook,  
Twitter, Line เช่นเดียวกัน (ร้อยละ 48.2) และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป เคยพบเห็นการโฆษณา 
หรือการรณรงค์กินผักและผลไม้ผ่านทางโทรทัศน์มากที่สุดเช่นเดียวกันและมากกว่ากลุ่มวัยอื่น  
(ร้อยละ 72.4) รองลงมา คือ เห็นผ่านผู้มีชื่อเสียง เช่น ดารา นักร้อง เป็นต้น (ร้อยละ 27.4)  
และผ่านทางงานบุญ งานเทศกาลประเพณี/งานเลี้ยงฉลอง (ร้อยละ 27.3) ผู้ชายและผู้หญิง 
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เคยพบเห็นการโฆษณาหรือการรณรงค์กินผักและผลไม้ผ่านทางโทรทัศน์มากที่สุดเช่นกัน  
(รอ้ยละ 65.5 และรอ้ยละ 70.4 ตามลำาดบั) สำาหรบัผูช้าย รองลงมา คอื เครอืขา่ยสงัคมออนไลน ์ 
เช่น Facebook, Twitter, Line (ร้อยละ 30.8) ส่วนผู้หญิง รองลงมา คือ การใช้ผู้ที่มีชื่อเสียง  
เช่น ดารา นักร้อง นักกีฬา เป็นผู้โฆษณา/พรีเซนเตอร์ (ร้อยละ 36.3)

ส่วนคนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลเคยพบเห็นการโฆษณาหรือการรณรงค ์
กินผักและผลไม้ผ่านโทรทัศน์มากที่สุดอยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 67.6 และร้อยละ  
68.4 ตามลำาดับ) ส่วนคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและภาคต่างๆ เคยพบเห็นการโฆษณา
หรือการรณรงค์กินผักและผลไม้ผ่านโทรทัศน์มากที่สุดเช่นกัน รองลงมาของกรุงเทพมหานคร  
คอื ผา่นเครอืขา่ยออนไลน ์(รอ้ยละ 20.1) ภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืผา่นผูม้ชีือ่เสยีง  
(ร้อยละ 39.5 และ ร้อยละ 35.2 ตามลำาดับ) ภาคเหนือและภาคใต้ผ่านเครือข่าย 
สังคมออนไลน์ (ร้อยละ 33.8 และร้อยละ 39.7 ตามลำาดับ)

ตารางที่ 11.1

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปจ� แนกตามช่องทางที่พบเห็นการโฆษณาหรือ

การรณรงค์กินผักและผลไม้ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค
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11.2 ช่องทางที่อยากให้มีการโฆษณาหรือการรณรงค์กินผักและผลไม้มาก

ที่สุด

จากตาราง 11.2 พบว่า ทุกกลุ่มประชากรอยากเห็นการโฆษณาหรือรณรงค์กินผักและผลไม้
ผ่านทางโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมา คือ ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, 
Twitter, Line และส่วนหนึ่งยังอยากเห็นการรณรงค์ผ่านการเข้ามาในหมู่บ้านโดยตรง เช่น 
ผ่านทางผู้นำาในชุมชน เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มวัยเด็กและวัยทำางานรองลงมา
จากผ่านทางโทรทัศน์ชอบวิธีการทางสื่อออนไลน์และอินเตอร์เน็ต แต่ผู้สูงอายุชอบการเข้ามา
ในชุมชนโดยตรงมากกว่า 
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ตารางที่ 11.2

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จ� แนกตามช่องทางที่อยากให้มีการโฆษณาหรือ

การรณรงค์กินผักและผลไม้มากที่สุด กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค



บทที่  12

>> การสนับสนุนนโยบาย
ในส่วนนี้เป็นการกล่าวถึง การสนับสนุนนโยบายต่างๆ ได้ผลการศึกษาดังนี้

จากรูปที่ 12.1 12.2 และ 12.3 ในภาครวมแล้วกลุ่มตัวอย่างให้การสนับสนุนนโยบาย 
การทำาผักและผลไม้ให้ปลอดภัยและปลอดสารพิษมากที่สุด (ร้อยละ 99.3) รองลงมา คือ  
นโยบายส่งเสริมให้คนไทยปลูกผักสวนครัวกินเอง (ร้อยละ 98.8) ยกเว้นกลุ่มตัวอย่างวัย 
ผู้สูงอายุที่ส่งเสริมนโยบายให้คนไทยปลูกผักสวนครัวกินเองมากที่สุด (ร้อยละ 99.5) และ 
พบว่านโยบายที่กลุ่มตัวอย่างให้การสนับสนุนน้อยที่สุด คือ การลดราคาผักและผลไม้ (ร้อยละ  
91.4)
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รูปที่ 12.1

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ� แนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ

ของผักและผลไม้ และกลุ่มอายุ
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บทที่ 12 
การสนับสนุนนโยบาย 

 
 
ในส่วนนี้เป็นการกล่าวถึง การสนับสนุนนโยบายต่างๆ ประกอบไปด้วยประเด็นคำถาม 4 ข้อ 

ได้แก่ การลดราคาผักผลไม้ ทำผักและผลไม้ให้ปลอดภัย และปลอดสารพิษ ส่งเสริมให้คนไทยปลูกผักสวน
ครัวกินเอง และรณรงค์การกินต้นไม้ที่กินได้ เช่น ขี้เหล็ก ตำลึง ผักหวาน ชะอม ยอดกระถิน ต้นกล้วย 
เป็นต้น ได้ผลการศึกษาดังนี้ 
 
 จากรูปที่ 12.1 ในภาครวมแล้วกลุ่มตัวอย่างให้การสนับสนุนนโยบายการทำผักและผลไม้ให้
ปลอดภัยและปลอดสารพิษมากที่สุด (ร้อยละ 99.3) รองลงมา คือ นโยบายส่งเสริมให้คนไทยปลูกผักสวน
ครัวกินเอง (ร้อยละ 98.8) ยกเว้นกลุ่มตัวอย่างวัยผู้สูงอายุที่ส่งเสริมนโยบายให้คนไทยปลูกผักสวนครัวกิน
เองมากที่สุด (ร้อยละ 99.5) และพบว่านโยบายที่กลุ่มตัวอย่างให้การสนับสนุนน้อยที่สุด คือ การลดราคา
ผักและผลไม้ (ร้อยละ 91.4)   
 
รูปที่ 12.1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ
ของผักและผลไม้ และกลุ่มอายุ 
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รูปที่ 12.2 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ
ของผักและผลไม้ เพศ และเขตการปกครอง  

 
 

รูปที่ 12.3 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ
ของผักและผลไม้ และภาค 

 
 

 

รูปที่ 12.2

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ� แนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ

ของผักและผลไม้ เพศ และเขตการปกครอง
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รูปที่ 12.2 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ
ของผักและผลไม้ เพศ และเขตการปกครอง  

 
 

รูปที่ 12.3 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ
ของผักและผลไม้ และภาค 

 
 

 

รูปที่ 12.3

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ� แนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ

ของผักและผลไม้ และภาค





บทที่  13

>> การกินผักและผลไม้ 
 เพียงพอ จำ แนกตาม 
 ลักษณะประชากร และ 
 ปัจจัยแวดล้อม
ในส่วนนี้เป็นการกล่าวถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการกินผักและผลไม้เพียงพอ
ของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 3 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม 
2) ปัจจัยภายใน ได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ ค่านิยมในการกินผักและผลไม้ และการรับรู้นโยบาย
ต่างๆ และ 3) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สถานที่กิน วิธีการได้มา ปริมาณที่ซื้อ ระยะทางที่ 
ไปซื้อ และจำานวนเงินที่ซื้อผักและผลไม้ ดังนี้

คำาจำากัดความ

ความเพียงพอของการกินผักและผลไม้ หมายถึง “อายุ 6-14 ปี ปี กินผัก  
100 กรัม ผลไม้ 150 กรัม และรวมกัน 250 กรัมต่อวัน (ตามปริมาณแนะนำา 
ของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล) และผู้ใหญ่อายุอายุ 15 ปีขึ้นไป  
กินผัก 240 กรัม ผลไม้ 160 กรัม และรวมกันอย่างน้อย 400 กรัมต่อวัน 
(ตามปริมาณแนะนำาขององค์การอนามัยโลก)” (รายละเอียดในบทที่ 5)
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13.1 ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

 13.1.1 ลักษณะทางประชากร (กลุ่มเด็ก 6-14 ปี)

 จากรูปที่ 13.1.1 พบว่า โดยรวมเด็กอายุ 6-14 ปี กว่า 1 ใน 3 กินผลไม้เพียงพอ  
 (ร้อยละ 36.6) แต่กินผักเพียงพอเพียงร้อยละ 12.8 เด็กกรุงเทพมหานครกินผักเพียงพอ 
 มากที่สุด (ร้อยละ 26.8) และกินมากกว่าผลไม้ ภาคใต้กินผลไม้เพียงพอมากที่สุด  
 (รอ้ยละ 47.1) กลุม่วยั 10-14 ปกีนิผกัผลไมเ้พยีงพอมากกวา่กลุม่ทีเ่ดก็กวา่ ผูช้ายกนิผกั 
 ผลไม้เพียงพอมากกว่าผู้หญิง และเด็กในเขตเทศบาลกินผักผลไม้เพียงพอมากกว่า 
 เด็กนอกเขตเทศบาล 

รูปที่ 13.1.1

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุ 6-14 ปี จ� แนกตามการกินผัก ผลไม้

และทั้งผักและผลไม้เพียงพอ กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค
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 13.1.2 ลักษณะทางประชากร (กลุ่มผู้ใหญ่ 15 ปีขึ้นไป)

 จากรูปที่ 13.1.2 พบว่า โดยรวมกลุ่มผู้ใหญ่กว่าครึ่งหนึ่งกินผลไม้เพียงพอ (ร้อยละ 54.9)  
 แตก่นิผกัเพยีงพอเพยีงรอ้ยละ 21.3 และกนิทัง้ผกัและผลไมเ้พยีงพอประมาณ 1 ใน 3 คน  
 (ร้อยละ 34.5) คนกกรุงเทพมหานครกินผักเพียงพอมากที่สุด (ร้อยละ 25.4) ภาคใต้ 
 กินผลไม้เพียงพอมากที่สุด (ร้อยละ 66.9) กลุ่มวัยทำางานกินผักผลไม้เพียงพอมากกว่า 
 กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้หญิงกินผักผลไม้เพียงพอมากกว่าชาย และคนในเขตเทศบาลกินผัก 
 เพียงพอมากกว่าคนนอกเขตเทศบาล แต่กินผลไม้เพียงพอน้อยกว่าคนนอกเขตเทศบาล 

รูปที่ 13.1.2

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุ 15 ปีขึ้นไป จ� แนกตามการกินผัก ผลไม้

และทั้งผักและผลไม้เพียงพอ กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค
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 13.1.3 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม (กลุ่มผู้ใหญ่ 15 ปีขึ้นไป)

 จากรูปที่ 13.1.3 พบว่า คนที่มีสถานภาพสมรสแล้วมีคนที่กินผัก ผลไม้ และทั้งผักและ 
 ผลไม้เพียงพอมากกว่าคนโสด และคนที่หม้าย/หย่า/แยก (ร้อยละ 23.8, 57.1 และ 37.3  
 ตามลำาดับ) ในขณะที่คนโสดมีคนที่กินผัก ผลไม้ และทั้งผักและผลไม้เพียงพอน้อยที่สุด  
 (รอ้ยละ 13.5, 47.9 และ 25.5 ตามลำาดบั) ในสว่นของการศกึษา พบวา่ กลุม่ทีม่กีารศกึษา 
 สูงมีผู้กินผัก ผลไม้ และทั้งผักและผลไม้มากที่สุด (ร้อยละ 22.7, 57.5 และ 39.2  
 ตามลำาดับ)

รูปที่ 13.1.3

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุ 15 ปีขึ้นไป จ� แนกตามการกินผัก ผลไม้

และทั้งผักและผลไม้เพียงพอ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษา
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รูปที่ 13.1.2 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามการกินผัก ผลไม้ และทั้งผักและผลไม้
เพียงพอ กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค 

 
13.1.3 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม (กลุ่มผู้ใหญ่ 15 ปีขึ้นไป) 
 จากรูปที่ 13.1.3 พบว่า คนที่มีสถานภาพสมรสแล้วมีคนที่ได้กินผัก ผลไม้ และท้ังผักและผลไม้
เพียงพอมากกว่าคนโสด และคนที่หม้าย/หย่า/แยก (ร้อยละ 23.8, 57.1 และ 37.3 ตามลำดับ) ในขณะที่
คนโสดมีคนที่ได้ผัก ผลไม้ และทั้งผักและผลไม้เพียงพอน้อยที่สุด (ร้อยละ 13.5, 47.9 และ 25.5 
ตามลำดับ) ในส่วนของการศึกษา พบว่า กลุ่มที่มีการศึกษาสูงมีผู้ที่ได้กินผัก ผลไม้ และทั้งผักและผลไม้
มากที่สุด (ร้อยละ 22.7, 57.5 และ 39.2 ตามลำดับ) 
 
รูปที่ 13.1.3 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามการกินผัก ผลไม้ และทั้งผักและผลไม้
เพียงพอ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษา 

 

 จากรูปที่ 13.1.4 พบว่า อาชีพเกษตรกรมีร้อยละของผู้ที่กินผัก ผลไม้ และทั้งผักและ 
 ผลไม้มากกว่าที่สุด (ร้อยละ 28.5, 68.2 และ 44.1 ตามลำาดับ) รองลงมาเป็นอาชีพ 
 ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในขณะที่อาชีพพนักงานเอกชนกินผัก ผลไม้ และทั้งผักและผลไม ้
 น้อยที่สุด ในส่วนของรายได้ พบว่า กลุ่มที่มีรายได้ตั้งแต่ 10,000-29,999 บาทต่อเดือน 
 กินผลไม้มากที่สุด (ร้อยละ 57.0) แต่กลุ่มที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน 
 กินผักเพียงพอมากที่สุด (ร้อยละ 22.8) และกลุ่มที่มีรายได้ต่ำากว่า 10,000 บาทต่อเดือน 
 กินผักและผลไม้เพียงพอมากที่สุด (ร้อยละ 35.9)
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รูปที่ 13.1.4

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุ 15 ปีขึ้นไป จ� แนกตามการกินผัก ผลไม้

และทั้งผักและผลไม้เพียงพอ อาชีพ และรายได้

13.2 ปัจจัยภายใน (ความรู้ ทัศนคติ ค่านิยม และการรับรู้)

 13.2.1 ความรู้เกี่ยวกับการกินผักและผลไม้ 

 13.2.1.1	กลุ่มเด็ก	6-14	ปี

 จากตารางที่ 13.2.1.1 พบว่า คนกินผักและผลไม้เพียงพอมีความรู้เรื่องควรเลือกกินทั้ง 
 ผักและผลไม้ควบคู่กันในแต่ละวันมากที่สุด (ร้อยละ 29.4) รองลงมา คือ ปริมาณ 
 การกินผักและผลไม้ที่เหมาะสม คือ กินรวมกันอย่างน้อย 400 กรัมต่อวัน (ร้อยละ  
 28.6)
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ตารางที่ 13.2.1.1

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 10-14 ปี ที่กินผักและผลไม้เพียงพอ

จ� แนกตามความรู้เกี่ยวกับการกินผักและผลไม้ เพศ เขตการปกครอง และภาค
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	 13.2.1.2	กลุ่มผู้ใหญ่	15	ปีขึ้นไป

 จากตารางที่ 13.2.1.2 พบว่า คนกินผักและผลไม้เพียงพอมีความรู้เรื่องควรเลือกกินทั้งผัก 
 และผลไม้ควบคู่กันในแต่ละวันมากที่สุด (ร้อยละ 40.1) รองลงมา คือ ก่อนทำาอาหาร 
 ทุกครั้ง ล้างผักและผลไม้ด้วยน้ำาสะอาดตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป (ร้อยละ 36.9)

ตารางที่ 13.2.1.2

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่กินผักและผลไม้เพียงพอ

จ� แนกตามความรู้เกี่ยวกับการกินผักและผลไม้ เพศ เขตการปกครอง และภาค
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 13.2.2 การรับรู้ต่อการดำ เนินนโยบายต่างๆ

 จากรูปที่ 13.2.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่กินผักและผลไม้เพียงพอ เกือบร้อยละ 50 รับรู้ว่า 
 มกีารดำาเนนิงานสง่เสรมิการกนิผกัและผลไมโ้ดยหนว่ยงานภาครฐั รองลงมา คอื โดยสสส.  
 (ร้อยละ 43.7) และโดยชุมชนของตนเอง (ร้อยละ 39.3) ตามลำาดับ เกือบทั้งหมดคิดว่า 
 ตนเองเขา้ถงึผกัและผลไมไ้ดง้า่ยในระดบัมาก/มากทีส่ดุ (รอ้ยละ 94.1) รองลงมา จะสนใจ 
 ในประเด็นของความปลอดภัยของผักและผลไม้ในระดับมาก/มากที่สุด (ร้อยละ 87.9)  
 และคิดว่าตนเองมีความสามารถในการปลูกผักสวนครัวกินเองได้ในระดับมาก/มากที่สุด  
 (ร้อยละ 76.1)

รูปที่ 13.2.2

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นที่กินผักและผลไม้เพียงพอ

จ� แนกตามการรับรู้ต่อการด� เนินนโยบายต่างๆในระดับมาก/มากที่สุด

13.3 ปจัจยัภายนอก (สถานท่ีกิน สถานท่ีซ้ือ คา่ใช้จา่ย การเดินทาง ส่ือรณรงค์

และนโยบาย)

 13.3.1 สถานที่กิน

  13.3.1.1	กลุ่มวัยเด็ก	10-14	ปี

  จากตารางที่ 13.3.1.1 พบว่า เกือบ 2 ใน 3 ของเด็กที่กินผักและผลไม้เพียงพอ  
  มักกินผักและผลไม้จากที่บ้านของตนเอง (ร้อยละ 65.2) รองลงมา คือ กินที ่
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  โรงเรียน (ร้อยละ 34.0) เป็นที่น่าสังเกตว่า กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดเดียว 
  ทีเ่ดก็กนิผกัและผลไมเ้พยีงพอจากการกนิในบา้นของตนเองเทา่นัน้ และภาคเหนอื 
  เด็กจะได้กินจากที่โรงเรียนมากกว่าเด็กในภาคอื่นๆ (ร้อยละ 42.3) 

ตารางที่ 13.3.1.1

ร้อยละของประชากรอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ที่กินผักและผลไม้เพียงพอ

จ� แนกตามสถานที่กิน กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค

  13.3.1.2	กลุ่มวัยผู้ใหญ่	15	ปีขึ้นไป

  จากตารางที่ 13.3.1.2 พบว่า กลุ่มผู้ใหญ่ 15 ปีขึ้นไปที่กินผักและผลไม้เพียงพอ 
  เกือบทั้งหมดกินผักและผลไม้จากที่บ้านของตนเอง (ร้อยละ 94.8) และบางส่วน 
  กินจากที่ทำางาน (ร้อยละ 3.6) อย่างไรก็ตาม พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 
  เกือบทุกคนกินผักและผลไม้จากที่บ้าน (ร้อยละ 98.5) และพบว่า คนภาคกลาง 
  กินผักและผลไม้เพียงพอจากที่ทำางานมากกว่าคนในภาคอื่นๆ (ร้อยละ 7.1)
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ตารางที่ 13.3.1.2

ร้อยละของประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่กินผักและผลไม้เพียงพอ

จ� แนกตามสถานที่กิน กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค

 13.3.2 วิธีการได้มาของผักและผลไม้ที่กินที่บ้าน

 จากตารางที ่13.3.2.1 พบวา่ โดยรวมแลว้ผูใ้หญท่ีม่อีายตุัง้แต ่15 ปขีึน้ไป กนิผกัและผลไม ้
 เพียงพอจากการไปซื้อผักและผลไม้ด้วยเอง/ให้คนอื่นไปซื้อแทน (ใช้เงินของตนเอง)  
 (รอ้ยละ 42.9) รองลงมา คอื มคีนหาให/้เลีย้ง (ใชเ้งนิผูอ้ืน่) (รอ้ยละ 28.1) และบางสว่น 
 ปลูกเอง (ร้อยละ 25.7) เมื่อพิจารณาตามกลุ่มประชากร พบว่า วัยทำางานได้มาจาก 
 การซื้อด้วยตนเอง ในขณะที่ผู้สูงอายุจะได้กินผักและผลไม้เพียงพอจากการมีคนหาให้/ 
 เลี้ยง ผู้ชายได้กินผักและผลไม้เพียงพอจากการมีคนหาให้/เลี้ยงมากที่สุด (ร้อยละ 41.8)  
 ในขณะที่ผู้หญิงกว่าครึ่งหนึ่งเป็นคนซื้อหาด้วยเอง (ร้อยละ 52.9) คนนอกเขตเทศบาล 
 มีร้อยละของการได้กินผักและผลไม้เพียงพอจากการปลูกด้วยตนเองมากกว่าคนในเขต 
 เทศบาล (ร้อยละ 33.3 และ 17.1 ตามลำาดับ) คนที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือ และภาค 
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 ตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ที่ได้กินผักและผลไม้เพียงพอจากการปลูกเองมากกว่าภาคอื่นๆ  
 (ร้อยละ 32.9 และ 29.5 ตามลำาดับ) ในขณะที่คนกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เกิดจาก 
 การซื้อเอง (ร้อยละ 73.8)

ตารางที่ 13.3.2.1

ร้อยละของประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่กินผักและผลไม้เพียงพอ

จ� แนกตามวิธีการได้มา กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค

 13.3.3	สถานที่และปริมาณการซื้อผัก”

 จากรูปที่ 13.3.3.1 พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างที่กินผักเพียงพอจะซื้อผักมาจาก 
 ตลาดสดมากที่สุด (ร้อยละ 73.7) รองลงมาเป็นร้านขายของชำา (ร้อยละ 12.2)
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รูปที่ 13.3.3.1

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่กินผักเพียงพอ จ� แนกตามสถานที่ซื้อผัก
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รูปที่ 13.3.3.1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปท่ีกินผักเพียงพอ จำแนกตามสถานที่ซ้ือผัก 

 
  

จากรูปที่ 13.3.3.2 พบว่า หากกลุ่มตัวอย่างซื้อผักต่อสัปดาห์มากขึ้น จะทำให้กินกลุ่มตัวอย่างได้
ผักเพียงพอมากตามข้ึนไปด้วย 
 
รูปที่ 13.3.3.2 ร้อยละของประชากรตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปที่กินผักเพียงพอ จำแนกตามปริมาณการซื้อผัก
ต่อสัปดาห์ กลุ่มอายุ และเพศ  

 
  

จากรูปที่ 13.3.3.3 พบว่า หากกลุ่มตัวอย่างซื้อผักสัปดาห์ละ 50-99 บาทจะมีร้อยละของผู้ที่ได้
กินผักเพียงพอมากท่ีสุด (ร้อยละ 27.0) รองลงมาซื้อสัปดาห์ละ 200 บาทขึ้นไป (ร้อยละ 26.3) 
 

 จากรูปที่ 13.3.3.2 พบว่า คนกินผักเพียงพอจะซื้อผัก 4 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ขึ้นไป 
 มากที่สุด (ร้อยละ 26.8) 

รูปที่ 13.3.3.2

ร้อยละของประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่กินผักเพียงพอ

จ� แนกตามปริมาณการซื้อผักต่อสัปดาห์ กลุ่มอายุ และเพศ
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รูปที่ 13.3.3.1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปท่ีกินผักเพียงพอ จำแนกตามสถานที่ซ้ือผัก 

 
  

จากรูปที่ 13.3.3.2 พบว่า หากกลุ่มตัวอย่างซื้อผักต่อสัปดาห์มากขึ้น จะทำให้กินกลุ่มตัวอย่างได้
ผักเพียงพอมากตามข้ึนไปด้วย 
 
รูปที่ 13.3.3.2 ร้อยละของประชากรตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปที่กินผักเพียงพอ จำแนกตามปริมาณการซื้อผัก
ต่อสัปดาห์ กลุ่มอายุ และเพศ  

 
  

จากรูปที่ 13.3.3.3 พบว่า หากกลุ่มตัวอย่างซื้อผักสัปดาห์ละ 50-99 บาทจะมีร้อยละของผู้ที่ได้
กินผักเพียงพอมากท่ีสุด (ร้อยละ 27.0) รองลงมาซื้อสัปดาห์ละ 200 บาทขึ้นไป (ร้อยละ 26.3) 
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	 13.3.4	สถานที่และปริมาณการซื้อผลไม้

 จากรูปที่ 13.3.4.1 พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างที่ได้กินผลไม้เพียงพอจะซื้อผลไม้มาจาก 
 ตลาดสดมากที่สุด (ร้อยละ 80.3) รองลงมาเป็นร้านรถเข็น/รถพุ่มพวง/หาบเร่ (ร้อยละ  
 11.1)

รูปที่ 13.3.4.1

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่กินผลไม้เพียงพอ

จ� แนกตามสถานที่ซื้อผลไม้
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รปูท่ี 13.3.3.3 ร้อยละของประชากรตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปที่กินผักเพียงพอ จำแนกตามจำนวนเงินที่ใช้ใน
การซื้อผักต่อสัปดาห์ เขตการปกครอง และภาค 

 
 
13.3.4 สถานที่/ปริมาณ/เงินที่จ่ายไปเพื่อซ้ือผลไม้ 

จากรูปที่ 13.3.4.1 พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างที่ได้กินผลไม้เพียงพอจะซื้อผลไม้มาจากตลาดสด
มากที่สุด (ร้อยละ 80.3) รองลงมาเป็นร้านรถเข็น/รถพุ่มพวง/หาบเร่ (ร้อยละ 11.1) 
 
รูปที่ 13.3.4.1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปท่ีกินผลไม้เพียงพอ จำแนกตามสถานที่ซ้ือ
ผัก 

 

 จากรูปที่ 13.3.4.2 พบว่า คนกินผลไม้เพียงพอจะซื้อผลไม้ 4 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ขึ้นไป
มากที่สุด (ร้อยละ 44.1) 

รูปที่ 13.3.4.2

ร้อยละของประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่กินผลไม้เพียงพอ

จ� แนกตามปริมาณการซื้อผลไม้ต่อสัปดาห์ กลุ่มอายุ และเพศ
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 จากรูปที่ 13.3.4.2 พบว่า หากกลุ่มตัวอย่างซื้อผลไม้ต่อสัปดาห์มากขึ้น จะทำให้กินกลุ่มตัวอย่าง
ได้ผลไม้เพียงพอมากตามขึ้นไปด้วย 
 
 
 
รปูท่ี 13.3.4.2 ร้อยละของประชากรตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปท่ีกินผลไม้เพียงพอ จำแนกตามปริมาณการซื้อ
ผลไม้ต่อสัปดาห์ กลุ่มอายุ และเพศ  

 
  

จากรูปที่ 13.3.4.3 พบว่า หากกลุ่มตัวอย่างซื้อผลไม้สัปดาห์ละ 200 บาทขึ้นไป จะมีร้อยละของผู้
ที่ได้กินผลไม้เพียงพอมากท่ีสุด (ร้อยละ 42.6) รองลงมาซื้อสัปดาห์ละ 50-99 บาท (ร้อยละ 19.3) 
 
รูปที่ 13.3.4.3 ร้อยละของประชากรตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปท่ีกินผลไม้เพียงพอ จำแนกตามจำนวนเงินที่ใช้
ในการซื้อผลไม้ต่อสัปดาห์ เขตการปกครอง และภาค 
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 13.3.5	เงินที่จ่ายไปเพื่อซื้อผักและผลไม้รวมกัน

 จากรูปที่ 13.3.5 พบว่า คนกินผักและผลไม้เพียงพอใช้จ่ายโดยรวมสัปดาห์ละ 400 ขึ้นไป 
มากที่สุด (ร้อยละ 33.6) รองลงมาซื้อสัปดาห์ละ 100-199 บาท (ร้อยละ 23.3)

รูปที่ 13.3.5

ร้อยละของประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่กินผักและผลไม้เพียงพอ

จ� แนกตามจ� นวนเงินที่ใช้ในการซื้อผักและผลไม้ต่อสัปดาห์ เขตการปกครอง และภาค
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13.3.5 เงินที่จ่ายไปเพื่อซื้อผักและผลไม้รวมกัน 

 จากรูปที่ 13.3.5 พบว่า หากกลุ่มตัวอย่างซื้อผักและผลไม้รวมกันสัปดาห์ละ 400 บาท
ขึ้นไป จะมีร้อยละของผู้ที่ได้กินผักและผลไม้เพียงพอมากที่สุด (ร้อยละ 33.6) รองลงมาซื้อสัปดาห์ละ 
100-199 บาท (ร้อยละ 23.3) 

 
รูปที่ 13.3.5 ร้อยละของประชากรตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปท่ีกินผักและผลไม้เพียงพอ จำแนกตามจำนวนเงิน
ที่ใช้ในการซื้อผักและผลไม้ต่อสัปดาห์ เขตการปกครอง และภาค 

 

	 13.3.6	ระยะทางที่ไปซื้อผักและผลไม้

 จากรูปที่ 13.3.6 พบว่า คนกินผักเพียงพอเดินทางไปซื้อผักระยะทางเฉลี่ยไม่เกิน  
 2 กิโลเมตร มากที่สุด (ร้อยละ 49.7) ส่วนคนที่กินผลไม้เพียงพอเดินทางไปซื้อผลไม้ 
 ระยะทางเฉลี่ยไม่เกิน 2 กิโลเมตร มากที่สุด (ร้อยละ 45.6) และคนที่กินทั้งผักและ 
 ผลไม้เพียงพอเดินทางไปซื้อผักและผลไม้ระยะทางเฉลี่ยไม่เกิน 2 กิโลเมตร มากที่สุด  
 (ร้อยละ 48.1)
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รูปที่ 13.3.6

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่กินผัก ผลไม้ และทั้งผักและผลไม้เพียงพอ

จ� แนกตามระยะทางที่ไปซื้อผักและผลไม้

 
 

141 
 

 
13.3.6 ระยะทางที่ไปซื้อผักและผลไม้ 
 จากรูปที่ 13.3.6 พบว่า การเดินทางเพ่ือไปซื้อผักและผลไม้ในระยะใกล้ๆ ไม่เกิน 2 กิโลเมตร จะ
ทำให้กลุ่มตัวอย่างได้กินผัก ผลไม้ และทั้งผักและผลไม้เพียงพอมากที่สุด (ร้อยละ 49.7, 45.6 และ 48.1 
ตามลำดับ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 13.3.6 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่กินผัก ผลไม้ และทั้งผักและผลไม้เพียงพอ 
จำแนกตามระยะทางท่ีไปซ้ือผักและผลไม้ 

 
 
13.3.7 ระยะเวลาในการเดินทางไปซื้อผักและผลไม้ 

รูปที่ 13.3.8

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่กินผัก ผลไม้ และทั้งผักและผลไม้เพียงพอ

จ� แนกตามวิธีการไปซื้อผักและผลไม้ 
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13.3.9 สื่อที่เคยพบเห็นการรณรงค์กินผักและผลไม้ 
 
 13.3.9.1 กลุ่มวัยเด็ก 10-14 ปี 

จากรูปที่ 14.3.9.1 พบว่า เด็กท่ีได้กินผักและผลไม้เพียงพอส่วนใหญ่ได้รับสื่อทางรณรงค์ต่างๆ
จากทางโทรทัศน์ (ร้อยละ 73.3) รองลงมาเป็นทางอินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ (ร้อยละ 66.1) และทางเครือข่าย
สังคมออนไลน์ เช่น Facebook Line Twiiter (ร้อยละ 64.4) 
 
รูปที่ 13.3.9.1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 10-14 ปี ที่กินผักและผลไม้เพียงพอ จำแนกตาม
ประเภทสื่อที่เคยพบเห็นการรณรงค์กินผักและผลไม้ 

 
13.3.9.2 กลุ่มวัยผู้ใหญ่ 15 ปีขึ้นไป 

 จากรูปที่ 14.3.9.2 พบว่า กลุ่มวัยผู้ใหญ่ที่ได้กินผักและผลไม้เพียงพอส่วนใหญ่ได้รับสื่อทาง
รณรงค์ต่างๆจากทางโทรทัศน์ (ร้อยละ 73.4) รองลงมา คือ ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook 
Line Twiiter (ร้อยละ 37.0) 
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	 13.3.7	สื่อที่เคยพบเห็นการรณรงค์กินผักและผลไม้

  13.3.7.1	กลุ่มวัยเด็ก	10-14	ปี

  จากรูปที่ 13.3.7.1 พบว่า เด็กที่ได้กินผักและผลไม้เพียงพอส่วนใหญ่ได้รับสื่อ 
  รณรงค์ต่างๆ จากทางโทรทัศน์ (ร้อยละ 73.3) รองลงมาเป็นทางอินเตอร์เน็ต/ 
  เว็บไซต์ (ร้อยละ 66.1) และทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Line  
  Twiiter (ร้อยละ 64.4)

รูปที่ 13.3.7.1

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 10-14 ปี ที่กินผักและผลไม้เพียงพอ

จ� แนกตามประเภทสื่อที่เคยพบเห็นการรณรงค์กินผักและผลไม้
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13.3.9 สื่อที่เคยพบเห็นการรณรงค์กินผักและผลไม้ 
 
 13.3.9.1 กลุ่มวัยเด็ก 10-14 ปี 

จากรูปที่ 14.3.9.1 พบว่า เด็กท่ีได้กินผักและผลไม้เพียงพอส่วนใหญ่ได้รับสื่อทางรณรงค์ต่างๆ
จากทางโทรทัศน์ (ร้อยละ 73.3) รองลงมาเป็นทางอินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ (ร้อยละ 66.1) และทางเครือข่าย
สังคมออนไลน์ เช่น Facebook Line Twiiter (ร้อยละ 64.4) 
 
รูปที่ 13.3.9.1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 10-14 ปี ที่กินผักและผลไม้เพียงพอ จำแนกตาม
ประเภทสื่อที่เคยพบเห็นการรณรงค์กินผักและผลไม้ 

 
13.3.9.2 กลุ่มวัยผู้ใหญ่ 15 ปีขึ้นไป 

 จากรูปที่ 14.3.9.2 พบว่า กลุ่มวัยผู้ใหญ่ที่ได้กินผักและผลไม้เพียงพอส่วนใหญ่ได้รับสื่อทาง
รณรงค์ต่างๆจากทางโทรทัศน์ (ร้อยละ 73.4) รองลงมา คือ ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook 
Line Twiiter (ร้อยละ 37.0) 
 

  13.3.7.2	กลุ่มวัยผู้ใหญ่	15	ปีขึ้นไป

  จากรูปที่ 13.3.7.2 พบว่า กลุ่มวัยผู้ใหญ่ที่กินผักและผลไม้เพียงพอส่วนใหญ่ 
  ได้รับสื่อทางรณรงค์ต่างๆ จากทางโทรทัศน์ (ร้อยละ 73.4) รองลงมา คือ ทาง 
  เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Line Twiiter (ร้อยละ 37.0)
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รูปที่ 13.3.9.2 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปท่ีกินผักและผลไม้เพียงพอ จำแนกตาม
ประเภทสื่อที่เคยพบเห็นการรณรงค์กินผักและผลไม้ 

 
 
13.3.10 การสนับสนุนนโยบาย 
 จากรูปที่ 13.3.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้กินผักและผลไม้เพียงพอจะสนับสนุนนโยบายการ
ส่งเสริมให้มีการปลูกผักสวนครัวกินเองมากที่สุด (ร้อยละ 99.8) รองลงมา คือ การสนับสนุนเรื่องการทำให้
ผักและผลไม้ปลอดภัยและปลอดสารพิษ (ร้อยละ 99.6) 
 
รูปที่ 13.3.10 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปที่กินผักและผลไม้เพียงพอ จำแนกตามการ
สนับสนุนนโยบาย 

 
 

สรุปผลการศึกษา 

รูปที่ 13.3.7.2

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่กินผักและผลไม้เพียงพอ

จ� แนกตามประเภทสื่อที่เคยพบเห็นการรณรงค์กินผักและผลไม้

  13.3.8	การสนับสนุนนโยบาย

  จากรูปที่ 13.3.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้กินผักและผลไม้เพียงพอจะสนับสนุน 
  นโยบายการส่งเสริมให้มีการปลูกผักสวนครัวกินเองมากที่สุด (ร้อยละ 99.8)  
  รองลงมา คอื การสนบัสนนุเรือ่งการทำาใหผ้กัและผลไมป้ลอดภยัและปลอดสารพษิ  
  (ร้อยละ 99.6)
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รูปที่ 13.3.8

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่กินผักและผลไม้เพียงพอ

จ� แนกตามการสนับสนุนนโยบาย
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รูปที่ 13.3.9.2 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปท่ีกินผักและผลไม้เพียงพอ จำแนกตาม
ประเภทสื่อที่เคยพบเห็นการรณรงค์กินผักและผลไม้ 

 
 
13.3.10 การสนับสนุนนโยบาย 
 จากรูปที่ 13.3.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้กินผักและผลไม้เพียงพอจะสนับสนุนนโยบายการ
ส่งเสริมให้มีการปลูกผักสวนครัวกินเองมากที่สุด (ร้อยละ 99.8) รองลงมา คือ การสนับสนุนเรื่องการทำให้
ผักและผลไม้ปลอดภัยและปลอดสารพิษ (ร้อยละ 99.6) 
 
รูปที่ 13.3.10 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปที่กินผักและผลไม้เพียงพอ จำแนกตามการ
สนับสนุนนโยบาย 

 
 

สรุปผลการศึกษา 



>> สรุปผลการศึกษา
จากผลการศกึษาพฤตกิรรมการกนิผกัและผลไมข้องคนไทย พ.ศ. 2561 พบวา่ คนไทยยงักนิผกัและ 
ผลไม้ต่ำากว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยกลุ่มเด็กอายุ 6-14 ปี มีเพียงร้อยละ 25.8 กินผักและผลไม้ 
เพยีงพอ เดก็ชายกนิเพียงพอมากกว่าเดก็หญงิ และเดก็ที่อยูใ่นเขตเทศบาลกนิเพียงพอมากกว่า 
เด็กที่อยู่นอกเขตเทศบาล โดยเด็กกรุงเทพมหานคร พบร้อยละการกินเพียงพอน้อยที่สุด ขณะที ่
ในกลุ่มวัยผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไป พบเพียงร้อยละ 34.5 ที่กินผักและผลไม้เพียงพอ โดยกลุ่ม 
วัยทำางาน (15-59 ปี) กินเพียงพอมากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ผู้หญิงกินเพียงพอ 
มากกว่าผู้ชาย และคนในเขตเทศบาลกินเพียงพอมากกว่าคนนอกเขตเทศบาล และคนที่อาศัย 
อยู่ในกรุงเทพมหานครมีีร้อยละการกินเพียงพอต่ำาที่สุดเมื่อเทียบกับคนในภูมิภาคอื่นเช่น
เดียวกัน 
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ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่สำาคัญของผู้ที่กินผักและผลไม้เพียงพอส่วนใหญ่ พบในผู้มี 
สถานภาพสมรสแล้ว โดยมีร้อยละการกินผักและผลไม้เพียงพอมากกว่าผู้ที่มีสถานภาพอื่น  
โดยเฉพาะคนโสด ผู้มีการศึกษาสูงขึ้นมีแนวโน้มการกินผักและผลไม้เพียงพอมากขึ้นตามไปด้วย  
และผู้มีอาชีพเกษตรกรเป็นกลุ่มที่มีร้อยละผู้ที่กินผักและผลไม้เพียงพอมากที่สุด รองลงมาเป็น 
อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และต่ำาที่สุดในผู้ที่ทำาอาชีพพนักงานเอกชน 

ปัจจัยรอบตัวผู้กินผักและผลไม้เพียงพอส่วนใหญ่ที่พบ คือ ผู้กินเพียงพอมักกินผักและผลไม ้
จากที่บ้านหรือที่พักของตนเอง เน้นซื้อผักและผลไม้กินเองมากกว่าการให้คนอื่นหาให้/เลี้ยง  
และบางคนมีพฤติกรรมการปลูกผักผลไม้กินเองด้วย แต่หากต้องไปกินอาหารข้างนอก มักเน้น 
ซื้อกินจากห้างสรรพสินค้า หรือซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นหลัก ขณะที่กลุ่มที่กินผักและผลไม้ไม ่
เพียงพอมักให้คนอื่นหาให้/เลี้ยง และเมื่อออกไปกินข้างนอกมักกินอาหารที่ทำางานหรือ 
โรงเรียน/สถานศึกษาเป็นหลัก 

กลุ่มตัวอย่างที่กินผักและผลไม้เพียงพอเป็นกลุ่มที่รายงานว่า รับรู้ว่ามีนโยบาย/โครงการ 
สง่เสรมิการกนิผกัและผลไมท้ีร่ณรงคใ์นชมุชนของตนเอง ทีด่ำาเนนิการโดย สสส. หรอืดำาเนนิการ 
โดยภาครัฐ ในระดับมากถึงมากที่สุด และนโยบายการส่งเสริมให้คนไทยปลูกผักสวนครัว 
กินเอง และนโยบายทำาให้ผักผลไม้ปลอดสารพิษ เป็นนโยบายที่กลุ่มนี้ให้การสนับสนุนมากที่สุด  
ตามลำาดับ ขณะที่กลุ่มที่กินผักและผลไม้ไม่เพียงพอมีการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ในระดับ 
ที่น้อยกว่า และเน้นสนับสนุนนโยบายลดราคาผักและผลไม้เป็นหลัก

ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า กลุ่มเด็กและกลุ่มผู้ใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มวัยที่ควรเร่งส่งเสริมให้มี 
การกินผักและผลไม้ให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการกินผักและผลไม้เฉลี่ยต่อวันของคนกลุ่มนี้ ยังต่ำา 
กว่าเกณฑ์แนะนำาอยู่มาก และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการกินผักและผลไม้ การจัด 
การสภาพแวดล้อมทางอาหารให้เอื้อต่อการเข้าถึงผักและผลไม้ของกลุ่มที่ยังกินผักและผลไม้ 
ไม่เพียงพอ มีความสำาคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาพแวดล้อมทางอาหารในสถานที่ 
ทำางานและสถานศกึษา นอกจากนี ้การสรา้งความตระหนกัรู ้รวมถงึทกัษะชวีติ เชน่ การปลกูผกั 
สวนครัวกินเอง และการทำาความสะอาดให้ผักผลไม้ปลอดสารพิษ อาจช่วยกระตุ้นให้คนไทย 
หันมากินผักและผลไม้เพิ่มขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม ยังมีความรู้อีกมากที่ยังต้องการคำาตอบ  
เพื่อใช้ประกอบการส่งเสริมการกินผักและผลไม้ที่เพียงพอของคนไทยให้มีประสิทธิภาพ เช่น  
สาเหตุหลักที่ทำาคนไทยกินหรือไม่กินผักและ/หรือผลไม้ ซึ่งควรมีการศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต





>> ภาคผนวก ก
 ระเบียบวิธีการสำ รวจ
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1. ประชากรที่ศึกษา

ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนส่วนบุคคลทั่วประเทศ (การสำารวจ 
ครั้งนี้ไม่นับรวมผู้ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนคนงาน และครัวเรือนสถาบัน เช่น หอพักนักศึกษา 
ในมหาวิทยาลัย นักโทษในเรือนจำา เป็นต้น)

2. ระดับการนำ เสนอผล

เสนอผลการสำารวจ เป็น 6 กลุ่มประชากรย่อย คือ เสนอผลระดับประเทศ จำาแนกตามเขต 
การปกครอง 2 เขต และกลุ่มอายุ 3 กลุ่ม ดังนี้

 • กลุ่มที่ 1 : 6 – 14 ปี 
 • กลุ่มที่ 2 : 15 – 59 ปี
 • กลุ่มที่ 3 : 60 ปี ขึ้นไป 

3. แผนการสุ่มตัวอย่าง

กำาหนดให้ใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบ Stratified Three-stage Sampling โดยมีเขตการ 
ปกครองเป็นชั้นภูมิ (stratum) จังหวัดเป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง เขตแจงนับ (enumeration  
area: EA) เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง และครัวเรือนส่วนบุคคลเป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่สาม  
โดยกำาหนดให้สัมภาษณ์ประชาชนที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไปทุกคนในครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่าง  
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด

 3.1 การเลือกหน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง (primary sampling selection)

  หน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง	: จังหวัด
  การเลือกหน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง : กำาหนดให้ทำาการเลือกจังหวัดตัวอย่าง 
  จำานวน 8 จังหวัด ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ (systematic sampling)  
  โดยจดัเรียงจงัหวดัตามทีต้ั่งทางภมูศิาสตร์ นอกจากนี ้ยงักำาหนดใหก้รุงเทพมหานคร 
  เป็นจังหวัดตัวอย่าง โดยไม่มีการเลือกหน่วยตัวอย่างในขั้นนี้ ดังนั้น จึงได้จำานวน 
  จังหวัดตัวอย่างทั่วประเทศทั้งสิ้น 9 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี  
  นครปฐม ลำาปาง นครสวรรค์ สุรินทร์ อุดรธานี สงขลา และพัทลุง 

  ทัง้นี ้จงัหวดัตวัอยา่งทีเ่ลอืกมา (ยกเวน้ กรงุเทพมหานคร) ถกูใชเ้ปน็จงัหวดัตวัอยา่ง 
  สำาหรับทำาการสำารวจทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล



171

รายงาน
การสำ รวจพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย 

ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

 3.2 การเลือกหน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง (secondary sampling selection)

  หน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง : เขตแจงนับ
  การเลือกหน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง : ในแต่ละหน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง (จังหวัด 
  ตัวอย่าง) จำาแนกตามเขตการปกครอง ได้ทำาการเลือก EA ตัวอย่างตามขนาด 
  ตวัอยา่งทีก่ำาหนด ดว้ยวธิกีารเลอืกตวัอยา่งแบบมรีะบบ โดยจดัเรยีง EA ในแตล่ะ 
  เขตการปกครองของจังหวัดตัวอย่าง ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ซึ่งได้จำานวน EA  
  ตัวอย่างทั้งสิ้น 186 EA ตามตาราง ก 

 3.3 การเลือกหน่วยตัวอย่างขั้นที่สาม (tertiary sampling selection)

  หน่วยตัวอย่างขั้นที่สาม : ครัวเรือนส่วนบุคคล
  การเลือกหน่วยตัวอย่างขั้นที่สาม : ในแต่ละหน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง (EA  
  ตวัอยา่ง) กำาหนดใหท้ำาการเลอืกครวัเรอืนสว่นบคุคลตวัอยา่ง จำานวน 20 ครวัเรอืน  
  ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ ซึ่งได้จำานวนครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่าง 
  ทั้งสิ้น 3,720 ครัวเรือน โดยจำาแนกในแต่ละจังหวัดตัวอย่างและเขตการปกครอง  
  ตามตาราง ก

ตาราง ก :

จ� นวนหน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง (EA ตัวอย่าง) และหน่วยตัวอย่างขั้นที่สาม (ครัวเรือนตัวอย่าง)

จ� แนกตามจังหวัดตัวอย่างและเขตการปกครอง
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นครปฐม 22 440 11 220 11 220 
ลำปาง 17 340 11 220 6 120 

นครสวรรค ์ 19 380 7 140 12 240 
สุรินทร ์ 20 400 5 100 15 300 
อุดรธาน ี 26 520 13 260 13 260 
สงขลา 29 580 18 360 11 220 
พัทลุง 11 220 7 140 4 80 

รวมท่ัวประเทศ 186 3,720 106 2,120 80 1,600 
 

4. การคำนวณค่าถ่วงน้ำหนัก 
 

การคำนวณค่าประมาณยอดรวมและร้อยละของประชากรที่ต้องการศึกษา ต้อง
ใช้ค่าถ่วงน้ำหนัก ซึ่งสามารถคำนวณได้จากผลคูณของค่าต่าง ๆ เหล่านี้ 

 
 

4.1  การคำนวณค่าถ่วงน้ำหนักเริ่มต้น (Base weight)  

  คำนวณจากแผนการสุ่มตัวอย่างที่ใช้ โดยค่าถ่วงน้ำหนักเริ่มต้นจะมีค่าเท่ากับผล
คูณส่วนกลับของความน่าจะเป็นที่หน่วยตัวอย่างจะถูกเลือกมาเป็นตัวแทนในแต่ละขั้น  
โดยในการสำรวจนี้ แผนการสุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นแบบ Stratified Three-stage Sampling 
ดังนั้น ความน่าจะเป็นที่หน่วยตัวอย่างในแต่ละขั้นถูกเลือกมาเป็นตัวแทน สามารถคำนวณ
ได้ดังนี ้

•  หน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง (จังหวัดตัวอย่าง) ถูกเลือกด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบมี
ระบบ (Systematic Sampling)  ด้วยความน่าจะเป็นเท่ากับ  

  
A
a     

  โดยที่     a      คือ  จำนวนจังหวัดตัวอย่าง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) นั่นคือ 8=a  

            A     คือ  จำนวนจังหวัดทั้งสิ้น (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) นั่นคือ 76=A  

* หมายเหตุ :  ในขั้นนี้ ได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดตัวอย่าง โดยไม่
มีการเลือกหน่วยตัวอย่าง จึงมีความน่าจะเป็นเท่ากับ 1 

•   หน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง (EA ตัวอย่าง) ถูกเลือกในแต่ละเขตการปกครองด้วยวิธีการ
เลือกตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Sampling)  ด้วยความน่าจะเป็นเท่ากับ 
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  กำหนดให้ทำการเลือกจังหวัดตัวอย่างจำนวน 8 จั งหวัด ด้วยวิธีการเลือก
ตัวอย่างแบบมีระบบ (systematic sampling) โดยจัดเรียงจังหวัดตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
นอกจากนี้ ยังกำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดตัวอย่าง โดยไม่มีการเลือกหน่วย
ตัวอย่างในขั้นนี้ ดังนั้น จะได้จำนวนจังหวัดตัวอย่างทั่วประเทศทั้งสิ้น 9 จังหวัด ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี นครปฐม ลำปาง นครสวรรค์ สุรินทร์ อุดรธานี สงขลา และ
พัทลุง  
  ทั้งนี้ จังหวัดตัวอย่างที่เลือกมา (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร) จะใช้เป็นจังหวัด
ตัวอย่างสำหรับทำการสำรวจทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล 

 
3.2  การเลือกหน่วยตัวอย่างข้ันที่สอง (Secondary sampling selection) 

หน่วยตัวอย่างข้ันที่สอง  :  เขตแจงนับ (Enumeration Area: EA) 
การเลือกหน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง  :   

ในแต่ละหน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง (จังหวัดตัวอย่าง) จำแนกตามเขตการปกครอง 
ได้ทำการเลือก EA ตัวอย่างตามขนาดตัวอย่างที่กำหนด ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบมี
ระบบ (systematic sampling) โดยจัดเรียง EA ในแต่ละเขตการปกครองของจังหวัด
ตัวอย่าง ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ซึ่งจะได้จำนวน EA ตัวอย่างทั้งสิ้น 186 EA ตามตาราง 1 
ทั้งนี้ รายชื่อ EA ตัวอย่าง สามารถดูได้จาก บัญชีรายชื่อ EA ตัวอย่าง (เอกสารแนบ)  

 
3.3  การเลือกหน่วยตัวอย่างข้ันที่สาม (Tertiary sampling selection) 

หน่วยตัวอย่างข้ันที่สาม  :  ครัวเรือนส่วนบุคคล 
การเลือกหน่วยตัวอย่างข้ันที่สาม  :   

  ในแต่ละหน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง (EA ตัวอย่าง) กำหนดให้ทำการเลือกครัวเรือน
ส่วนบุคคลตัวอย่าง จำนวน 20 ครัวเรือน ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ 
(systematic sampling) ซึ่ งจะได้จำนวนครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่างทั้ งสิ้น 3,720 
ครัวเรือน โดยจำแนกในแต่ละจังหวัดตัวอย่างและเขตการปกครอง ตามตาราง 1  

ตาราง ก : จำนวนหน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง (EA ตัวอย่าง) และหน่วยตัวอย่างขั้นที่สาม 
(ครัวเรือนตัวอย่าง) จำแนกตามจังหวัดตัวอย่างและเขตการปกครอง  

 

จังหวัดตัวอย่าง 
รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

EA ครัวเรือน EA ครัวเรือน EA ครัวเรือน 
กรุงเทพมหานคร 31 620 31 620 - - 

ปราจีนบุร ี 11 220 3 60 8 160 
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4. การคำ นวณค่าถ่วงน้ำ หนัก

การคำานวณค่าประมาณยอดรวมและร้อยละของประชากรที่ต้องการศึกษา ต้องใช้ค่าถ่วงน้ำา
หนัก ซึ่งสามารถคำานวณได้จากผลคูณของค่าต่างๆ เหล่านี้

 4.1 การคำ นวณค่าถ่วงน้ำ หนักเริ่มต้น (base weight) 

  คำานวณจากแผนการสุ่มตัวอย่างที่ใช้ โดยค่าถ่วงน้ำาหนักเริ่มต้นจะมีค่าเท่ากับผล
คูณส่วนกลับของความน่าจะเป็นที่หน่วยตัวอย่างจะถูกเลือกมาเป็นตัวแทนในแต่ละขั้น โดยใน
การสำารวจนี้ แผนการสุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นแบบ Stratified Three-stage Sampling ดังนั้น 
ความน่าจะเป็นที่หน่วยตัวอย่างในแต่ละขั้นถูกเลือกมาเป็นตัวแทน สามารถคำานวณได้ดังนี้

  • หนว่ยตวัอยา่งขัน้ทีห่นึง่	(จงัหวดัตวัอยา่ง) ถกูเลอืกดว้ยวธิกีารเลอืกตวัอยา่ง 
   แบบมีระบบ ด้วยความน่าจะเป็นเท่ากับ 

a
A

 โดยที่ a คือ จำานวนจังหวัดตัวอย่าง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) นั่นคือ
  a = 8

  A จำานวนจังหวัดทั้งสิ้น (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) นั่นคือ 
  A = 76

 *หมายเหตุ : ในขั้นนี้ ได้กำาหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดตัวอย่าง  
    โดยไม่มีการเลือกหน่วยตัวอย่าง จึงมีความน่าจะเป็นเท่ากับ 1

  • หน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง	(EA	ตัวอย่าง) ถูกเลือกในแต่ละเขตการปกครอง 
   ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ ด้วยความน่าจะเป็นเท่ากับ

 bij i = 1, … , 9 และ j = 1, 2

 Bij

  โดยที่ bij คือ จำานวน EA ตัวอย่างในเขตการปกครอง j จังหวัดตัวอย่าง i 

  Bij คือ จำานวน EA ทั้งสิ้นในเขตการปกครอง j จังหวัดตัวอย่าง i 
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  • หนว่ยตวัอยา่งขัน้ทีส่าม	(ครวัเรอืนตวัอยา่ง) ถกูเลอืกดว้ยวธิกีารเลอืกตวัอยา่ง 
   แบบมีระบบ ด้วยความน่าจะเป็นเท่ากับ 

 mijk  k = 1, 2 3, … , bij
                         Mij

 โดยที ่mijk คือ จำานวนครัวเรือนตัวอย่างใน EA ตัวอย่าง k 
    เขตการปกครอง j จังหวัดตัวอย่าง i

  Mijk คือ จำานวนครัวเรือนทั้งสิ้นใน EA ตัวอย่าง k 
     เขตการปกครอง j จังหวัดตัวอย่าง i 

 ดังนั้น ค่าถ่วงน้ำาหนักเริ่มต้น สำาหรับข้อมูลครัวเรือนตัวอย่าง l ใน EA  
 ตัวอย่าง k เขตการปกครอง j จังหวัดตัวอย่าง i และสำาหรับข้อมูลประชาชน 
 ที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไปทุกคนในครัวเรือนตัวอย่าง l ของ EA ตัวอย่าง k  
 เขตการปกครอง j จังหวัดตัวอย่าง i คือ 

 BWijkl  A 
x Bij x Mijk

                                    a   bij   mijk

 4.2 การปรับค่าถ่วงน้ำ หนักด้วยการไม่ตอบ (non-response adjustment)

  • ข้อมูลครัวเรือน

 Adj_HHNRijk =

 โดยที่ nijk  คือ  จำานวนครัวเรือนตัวอย่างที่กำาหนดไว้ของ EA ตัวอย่าง k 
     เขตการปกครอง j จังหวัดตัวอย่าง i

   n'ijk  คือ  จำานวนครัวเรือนตัวอย่างที่ได้รับความร่วมมือของ EA 
     ตัวอย่าง k เขตการปกครอง j จังหวัดตัวอย่าง i 

  • ข้อมูลประชากร

 Adj_PopNRijkl  =

 โดยที่ gijkl คือ จำานวนประชาชนที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไปในครัวเรือนตัวอย่าง l 
     EA ตัวอย่าง k เขตการปกครอง j จังหวัดตัวอย่าง i 

nijk
n'ijk

gijkl
g'ijkl
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   g’ijkl คือ จำานวนประชาชนที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ได้รับความร่วมมือ
     ในครัวเรือนตัวอย่าง l EA ตัวอย่าง k เขตการปกครอง j 
     จังหวัดตัวอย่าง i 

 4.3 การปรับค่าถ่วงน้ำ หนักด้วยการแบ่งข้อมูลออกเป็นชั้นภูมิ 
  (post stratification adjustment)

 แบ่งข้อมูลตามเขตการปกครองและกลุ่มอายุ ออกเป็น 6 กลุ่มประชากรย่อย  
 แล้วทำาการปรับค่าถ่วงน้ำาหนักด้วยค่าคาดประมาณประชากรกลุ่มอายุ s ในเขต 
 การปกครอง j ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

 Adj_PopNCjs =

 โดยที่ Gjs คือ  จำานวนประชาชนทั้งสิ้นในกลุ่มอายุ s ของเขตการปกครอง 
    j ที่ได้จากค่าคาดประมาณประชากร

   G'js คือ ค่าประมาณจำานวนประชาชนในกลุ่มอายุ s ของเขต
     การปกครอง j ที่คำานวณได้ก่อนปรับค่าถ่วงน้ำาหนัก
     ด้วยค่าคาดประมาณประชากร

 4.4 การคำ นวณค่าถ่วงน้ำ หนักสุดท้าย (final weight)

 ค่าถ่วงน้ำาหนักสุดท้าย สำาหรับแต่ละหน่วยตัวอย่าง คำานวณได้จากผลคูณของ 
 ค่าถ่วงน้ำาหนักเริ่มต้น การปรับการไม่ตอบ และการปรับค่าถ่วงน้ำาหนักด้วยการ 
 แบ่งข้อมูลออกเป็นชั้นภูมิ โดยค่าถ่วงน้ำาหนักสุดท้ายนี้จะใช้เพ่ือการประมาณ 
 ค่าประชากรจำาแนกตามเขตการปกครองและกลุ่มอายุ 3 กลุ่ม

 ค่าถ่วงน้ำาหนักสุดท้าย สำาหรับประชาชนตัวอย่างในกลุ่มอายุ s ของครัวเรือน 
 ตัวอย่าง l EA ตัวอย่าง k เขตการปกครอง j จังหวัดตัวอย่าง i คือ

 FWijkls = BWijkl x Adj_HHNRijk x Adj_PopNRijkl x Adj_PopNC
js

Gjs
G'js

s = 1, 2, 3
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