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คํานํา 
 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร เป็นครั้งแรก 
พ.ศ. 2548 ดําเนินการสํารวจทุก 4 ปี คือ พ.ศ. 2548  2552  2556 และ 2560 รวมท้ังสิ้น 4 ครั้ง ท้ังนี้ 
ในปี 2545 รัฐบาลได้ประกาศนโยบายให้เป็นปีเริ่มต้นแห่งการรวมพลังสร้างสุขภาพตามกรอบการรณรงค์ 5 อ. 
ได้แก่ ออกกําลังกาย อาหาร อารมณ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม และอโรคยา ภายใต้ยุทธศาสตร์ “รวมพลังสร้าง
สุขภาพ” ดังนั้นพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีเหมาะสม ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ ถือเป็นแผน 
การเสริมสร้างสุขภาพท่ีสําคัญซ่ึงเป็นเรื่องหนึ่งในกรอบการรณรงค์ 5 อ. โดยผนวกข้อถามกับแบบสํารวจ
อนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560 เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจํานวนประชากรในด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
กลุ่มอาหารท่ีบริโภค และความถ่ีในการบริโภค  

สํานักงานสถิติแห่งชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน ตลอดจนผู้สนใจท่ัวไปในการสนับสนุนหรือกระตุ้นให้ประชาชนหันมาสนใจและให้ความสําคัญ 
ในการดูแลเสริมสร้างสุขภาพของตนเองมากกว่าการซ่อมสุขภาพ 

 
 
 
 

 สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
       กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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Preface 
 
The Food Consumption Behavior Survey has been undertaken by the National 

Statistical Office since 2005 and was conducted every 4 years in 2005, 2009, 2013 and 2017, 
a total of 4 times. In 2002 The government has announced a policy to begin a year of the power 
of health in the framework of the campaign for health promotion projects related to exercise, 
food, emotion, environmental health and disease-free condition under the strategy “The 
Power of Health”. Therefore, proper, safe and nutritious food consumption habit is a major 
health plan which is of the 5 components in the framework of the campaign for health 
promotion projects integrating with The 2017 Survey on Health and Welfare to collect data 
number of population on food consumption behavior, food groups and frequency of food 
consumption.  

National Statistical Office sincerely hopes that this report will be useful to 
government agencies and private organizations as well as those who are interested in 
supporting or encouraging people to pay attention and focus on the strengthen their health care 
rather than repair their health. 

  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          National Statistical Office 
        Ministry of Digital Economy and Society 
 
 
 
 
 
 
 
      



 

สํารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
 
 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดําเนินการสํารวจ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ
เป็นครั้งท่ี 4 ซ่ึงครั้งแรกสํารวจในปี 
รวบรวมข้อมูลจากครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่าง
ในเดือนมีนาคม 2560 จากครัวเรือน
27,960 ครัวเรือนท่ัวประเทศ เพ่ือให้มีข้อมูลสถิติ
ในเรื่องดังกล่าว สําหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการกําหนดนโยบายและ
วางแผน หรือกําหนดมาตรการต่างๆ ตลอดจนประเมินผล
การดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการเสริมสร้างสุขภาพ
ของประชากร ซ่ึงผลการสํารวจท่ีสําคัญสรุปได้ดังนี้

การบริโภคอาหารม้ือหลัก 
จากผลการสํารวจ พบว่ า ร้อยละ 

ของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปทานอาหารม้ือหลัก
ในแต่ละวันครบ 3 ม้ือ โดยพบว่ากลุ่มวัยเด็ก
และกลุ่มวัยสูงอายุ (60 ปีข้ึนไป) มีสัดส่วนดังกล่าว
สูงสุดร้อยละ 92.8 และตํ่าสุดในกลุ่มวัยเยาวชน 
(15-24 ปี) ร้อยละ 87.7 

เม่ือเปรียบเทียบผลการสํารวจปี 
2556 และ 2560 พบว่า ประชากรอายุ 
มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารม้ือหลักครบ 
จากร้อยละ 82.2 ในปี 2548 เป็นร้อยละ 
และ 89.4 ในปี 2552  2556 และ 2560 

แผนภูมิ 1 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ท่ีบริโภคอาหาร
ม้ือหลักครบ 3 ม้ือ1/ จําแนกตามกลุ่มอายุ พ
2552 2556 และ 2560 
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ร้อยละ 

1/  ไม่รวม  “ไม่ทราบ” 

บทสรุปสาํหรับผู้บริหาร 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 

ได้ดําเนินการสํารวจ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2560

ซ่ึงครั้งแรกสํารวจในปี 2548 โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่าง 

ครัวเรือนตัวอย่างท้ังสิ้น 
ครัวเรือนท่ัวประเทศ เพ่ือให้มีข้อมูลสถิติ 

ในเรื่องดังกล่าว สําหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการกําหนดนโยบายและ
วางแผน หรือกําหนดมาตรการต่างๆ ตลอดจนประเมินผล
การดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการเสริมสร้างสุขภาพ
ของประชากร ซ่ึงผลการสํารวจท่ีสําคัญสรุปได้ดังนี้ 

จากผลการสํารวจ พบว่ า ร้อยละ 89.4  
ปี ข้ึนไปทานอาหารม้ือหลัก 

ม้ือ โดยพบว่ากลุ่มวัยเด็ก (6-14 ปี) 
สัดส่วนดังกล่าว

และตํ่าสุดในกลุ่มวัยเยาวชน  

อเปรียบเทียบผลการสํารวจปี 2548 2552 
พบว่า ประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไป 

มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารม้ือหลักครบ 3 ม้ือเพ่ิมข้ึน 
เป็นร้อยละ 87.1 88.0 

2560 ตามลําดับ 

ปีขึ้นไป ท่ีบริโภคอาหาร
จําแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2548 

การบริโภคอาหารว่าง 
ผู้ บริ โภคอาหารว่ าง มีประมาณ 

(ร้ อยละ  74 .2 )  ของประชากรอายุ  
โดยประชากรวัยเด็ก (6-14 
อาหารว่ า งสู งสุ ด  ร้ อยละ  
วัยเยาวชน (15-24 ปี ) ร้อยละ 
(25-59 ปี) ร้อยละ 72.6 ส่วนวัยสูงอายุ 
มีอัตราการบริโภคอาหารว่างตํ่าสุด ร้อยละ 
แผนภูมิ 2 ร้อยละของประชากรอายุ 

การบริโภคอาหารว่าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รสชาติอาหารม้ือหลักท่ีรับประทานเป็นประจํา

สําหรับรสชาติอาหารม้ือหลักท่ีทานเป็นประจํา
พบว่า ประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่ทานรสจืด
มากท่ีสุด ร้อยละ 38.4 รองลงมาคือ รสเผ็ด ร้อยละ 
รสหวาน ร้อยละ 14.2 รสเค็ม ร้อยละ 
ร้อยละ 4.8 รสอ่ืนๆ ร้อยละ 

สํ าหรับกลุ่ มอายุ  พบว่ า  กลุ่ มวัยสู งอายุ 
(60 ปีข้ึนไป) และกลุ่มวัยเด็ก 
จะทานรสจืดมากท่ีสุด ร้อยละ 
ตามลําดับ ส่วนกลุ่มวัยทํางาน 
เยาวชน (15-24 ปี) ส่วนใหญ่จะทานรสเผ็ดมากท่ีสุด 
ร้อยละ 34.0 และ 31.6 ตามลําดับ
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. 2560 

ผู้บริ โภคอาหารว่ าง มีประมาณ 3 ใน 4 
ของประชากรอายุ  6  ปี ข้ึน ไป 

14 ปี) มีอัตราการบริโภค
ร้ อยละ  89 . 2 รองลงมา คือ 

ร้อยละ 82.8 วัยทํางาน 
ส่วนวัยสูงอายุ (60 ปีข้ึนไป) 

มีอัตราการบริโภคอาหารว่างตํ่าสุด ร้อยละ 62.3 
ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จําแนกตาม 
การบริโภคอาหารว่าง1/ และกลุ่มอายุ พ.ศ. 2560 

รสชาติอาหารม้ือหลักท่ีรับประทานเป็นประจํา 
สําหรับรสชาติอาหารม้ือหลักท่ีทานเป็นประจํา 

ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่ทานรสจืด
รองลงมาคือ รสเผ็ด ร้อยละ 26.2 
รสเค็ม ร้อยละ 13.8 รสเปรี้ยว 

รสอ่ืนๆ ร้อยละ 2.6 
สํ าหรับกลุ่ มอายุ  พบว่ า  กลุ่ มวัยสู งอายุ  

และกลุ่มวัยเด็ก (6-14 ปี) ส่วนใหญ่ 
จะทานรสจืดมากท่ีสุด ร้อยละ 66.3 และ 51.6 

ส่วนกลุ่มวัยทํางาน (25-59 ปี) และกลุ่มวัย
ส่วนใหญ่จะทานรสเผ็ดมากท่ีสุด 

ตามลําดับ 

72.6
62.3

17.2
27.4

37.7

ไม่ได้บริโภคอาหารว่าง
กลุ่มอาย ุ

24 ปี 25-59 ปี 60 ปีข้ึนไป 
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แผนภูมิ 3 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จําแนกตาม

รสชาติอาหารม้ือหลักท่ีทานเป็นประจํา
พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีปรุงอาหารท่ีทานเป็นประจํา 
ประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไป มีครึ่งหนึ่งท่ีใช้วิธี

ต้ม/ลวกสุกในการปรุงอาหารท่ีทานเป็นประจํา 
ร้อยละ 50.4 รองลงมาคือ ผัด ทอด ตุ๋น
ป้ิง/ย่าง ร้อยละ 27.4  12.5  4.3 และ 
และน้อยท่ีสุดคือ ลวกแบบสุกๆ ดิบๆ และวิธี อ่ืนๆ
ร้อยละ 1.3  

เม่ือเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มอายุ พบว่า
กลุ่มวัยสูงอายุ (60 ปีข้ึนไป) ใช้วิธีต้ม
ตุ๋น/นึ่ง/อบ มากกว่ากลุ่มอายุอ่ืน ร้อยละ 
ตามลําดับ ในขณะท่ีกลุ่มวัยเยาวชน (15
ผัดและป้ิง/ย่าง มากกว่ากลุ่มอายุอ่ืน ร้อยละ 
และ 5.0 ตามลําดับ ส่วนกลุ่มวัยเด็ก 
ทอดมากกว่ากลุ่มอายุอ่ืน ร้อยละ 36.2 
 
 

0 20 40 60

60 ปีข้ึนไป

25-59 ปี

15-24 ปี

6-14 ปี

รวม

30.5

24.1

51.6

38.4

6.6

11.3

20.3

32.5

14.2

12.1

15.7

13.7

7.0

13.8

10.5

34.0

31.6

5.6

26.2

2.1

5.6

7.6

1.8

4.8

2.4

2.9

2.7

1.5

2.6
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1/  ไม่รวม  “ไม่ทราบ” 

จืด หวาน เค็ม เผ็ด เปรี้ยว

ปีขึ้นไป จําแนกตาม
รสชาติอาหารม้ือหลักท่ีทานเป็นประจํา1/ และกลุ่มอายุ 

ปีข้ึนไป มีครึ่งหนึ่งท่ีใช้วิธี
ลวกสุกในการปรุงอาหารท่ีทานเป็นประจํา  

รองลงมาคือ ผัด ทอด ตุ๋น/นึ่ง/อบ และ
และ 4.1 ตามลําดับ 

และน้อยท่ีสุดคือ ลวกแบบสุกๆ ดิบๆ และวิธี อ่ืนๆ  

เม่ือเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มอายุ พบว่า 
ใช้วิธีต้ม/ลวกสุก และ 

อบ มากกว่ากลุ่มอายุอ่ืน ร้อยละ 71.1 และ 6.5 
15-24 ปี) ใช้วิธี

ย่าง มากกว่ากลุ่มอายุอ่ืน ร้อยละ 34.8 
ดับ ส่วนกลุ่มวัยเด็ก (6-14 ปี) ใช้วิธี

 

ตาราง 1  ร้อยละของประชากรอายุ 
วิธีปรุงอาหาร ท่ีทานเป็นประจํา
พ.ศ. 2560 

 

วิธีปรุง
อาหารท่ีทาน 
เป็นประจํา 

รวม 6-14 ปี 

ต้ม/ลวกสุก 50.4 32.6 

ตุ๋น/นึ่ง/อบ 4.3 2.5 

ผัด 27.4 25.5 

ทอด 12.5 36.2 

ลวกแบบสุกๆ 
ดิบๆ 

0.6 0.1 

ป้ิง/ย่าง 4.1 2.9 

อื่นๆ 0.7 0.2 
 

 

ส่ิงท่ีคํานึงถึงเป็นอันดับแรกก่อนเลือกซ้ืออาหาร
สิ่ ง ท่ีคนส่วนใหญ่คํานึง ถึงเ ป็นอันดับแรก

ก่ อน เ ลื อก ซ้ื ออ าหา ร คื อ  คว ามชอบมาก ท่ี สุ ด
ร้อยละ 22.1 รองลงมาคือ รสชาติ ความอยากทาน
และความสะอาด ร้อยละ 
ตามลํา ดับ คุณค่าทางโภชนาการ ร้อยละ 
ความสะดวกรวดเร็ว และราคา ร้อยละ 

สําหรับกลุ่มอายุ พบว่า เกือบทุกกลุ่มอายุ
ส่ ว น ใ ห ญ่ ก่ อ น ซ้ื อ อ า ห า ร คํ า นึ ง ถึ ง ค ว า ม ช อ บ
เป็นอันดับแรก ยกเว้น กลุ่มวัยสูงอายุ 
ท่ี คํานึ ง ถึงคุณค่าทางโภชนาการเป็นอันดับแรก
รองลงมาคือกลุ่มวัยเด็ก (6-
(60 ปีข้ึนไป) จะคํานึงถึงความอยากทาน ร้อยละ 
เท่ากัน ส่วนกลุ่มวัยเยาวชน 
รสชาติ ร้อยละ 19.9 และกลุ่มวัยทํางาน 
จะคํานึงถึงความสะอาด ร้อยละ 
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66.3

ร้อยละ 

1/  ไม่รวม  “ไม่ทราบ” 

ปรี้ยว อ่ืนๆ 

ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จําแนกตาม 
วิธีปรุงอาหาร ท่ีทานเป็นประจํา1/  และกลุ่มอายุ  

กลุ่มอาย ุ

15-24 ปี 25-59 ปี 60 ปี 
ข้ึนไป 

37.3 51.1 71.1 

2.7 4.4 6.5 

34.8 29.8 14.7 

19.1 8.6 3.9 

0.5 0.8 0.2 

5.0 4.5 2.9 

0.6 0.8 0.7 

ส่ิงท่ีคํานึงถึงเป็นอันดับแรกก่อนเลือกซ้ืออาหาร 
สิ่ ง ท่ีคนส่วนใหญ่คํานึง ถึงเ ป็นอันดับแรก 

ก่ อน เ ลื อก ซ้ื ออ าหา ร คื อ  คว ามชอบมาก ท่ี สุ ด 
รองลงมาคือ รสชาติ ความอยากทาน

และความสะอาด ร้อยละ 18.5 18.2 และ 17.8
คุณค่าทางโภชนาการ ร้อยละ 12.9 

ความสะดวกรวดเร็ว และราคา ร้อยละ 10.5  
สําหรับกลุ่มอายุ พบว่า เกือบทุกกลุ่มอายุ 

ส่ ว น ใ ห ญ่ ก่ อ น ซ้ื อ อ า ห า ร คํ า นึ ง ถึ ง ค ว า ม ช อ บ 
เป็นอันดับแรก ยกเว้น กลุ่มวัยสูงอายุ (60 ปีข้ึนไป) 
ท่ี คํานึ ง ถึงคุณค่าทางโภชนาการเป็นอันดับแรก 

-14 ปี) และกลุ่มวัยสูงอายุ 
จะคํานึงถึงความอยากทาน ร้อยละ 19.3 

เท่ากัน ส่วนกลุ่มวัยเยาวชน (15-24 ปี) จะคํานึงถึง
และกลุ่มวัยทํางาน (25-59 ปี) 

จะคํานึงถึงความสะอาด ร้อยละ 19.4 



ix 
 
ตาราง 2 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จําแนกตาม 

ส่ิงท่ีคํานึงถึงเป็นอันดับแรกก่อนเลือกซื้ออาหาร1/ และ
กลุ่มอายุ พ.ศ. 2560 

 

สิ่งที่คํานึงถึง 
เป็นอันดับแรก
ก่อนเลือกซ้ือ

อาหาร 

กลุ่มอาย ุ

รวม 6-14 ปี 15-24 ปี 25-59 ปี 60 ปี
ข้ึนไป 

รสชาติ 18.5 17.4 19.9 19.2 15.6 

คุณค่าทาง 
โภชนาการ 

12.9 8.0 8.5 13.0 19.5 

ราคา 4.0 2.3 4.0 4.3 4.3 

ความสะอาด 17.8 11.0 17.0 19.4 17.9 

ความสะดวก 
รวดเร็ว 

6.5 4.7 7.3 7.1 4.9 

ความชอบ 22.1 37.3 24.4 19.6 18.4 

ความอยากทาน 18.2 19.3 18.9 17.4 19.3 

อื่นๆ 0.02/ 0.02/ 0.02/ 0.02/ 0.1 

 

 

ความถ่ีในการบริโภคอาหารแต่ละกลุ่ม 
การบริโภคอาหารของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไป 

จะแตกต่างกันตามประเภทของกลุ่มอาหาร คือ 
กลุ่มอาหารท่ีร่างกายต้องการเป็นประจํา ไ ด้แก่  
กลุ่มผัก/ผลไม้สด อาหารกลุ่มไข่ กลุ่มเนื้อปลาและ
เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน และกลุ่มเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
พบว่า มีสัดส่วนผู้ท่ีทาน ร้อยละ 98.8 98.4 98.1 และ 
88.2 ตามลําดับ ส่วนกลุ่มอาหารทะเล กลุ่มนมและ
ผลิตภัณฑ์จากนม พบว่า มีสัดส่วนผู้ ท่ีทานร้อยละ 
77.3 และ 70.6 ตามลําดับ 

สําหรับกลุ่มอาหารท่ีทานเ พ่ือเสริมสร้าง
สุขภาพ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และกลุ่ม 
แร่ธาตุวิตามิน พบว่า มีสัดส่วนผู้ท่ีทานร้อยละ 21.6 

ส่วนอาหารในกลุ่มท่ีส่งผลเสียต่อสุขภาพ  
หากบริโภคมากเกินพอดี  ได้แก่ กลุ่มอาหารท่ีมีไขมันสูง 
พบว่า ทาน 1-2 วัน/สัปดาห์สูงสุด ร้อยละ 51.6 และ  
มีร้อยละ 22.6 ท่ีไม่ทาน ส่วนกลุ่มขนมสําหรับทานเล่น
หรือขนมกรุบกรอบ พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งไม่ทาน 
ร้อยละ 51.7 

สําหรับกลุ่มอาหารประเภทจานด่วนทาง
ตะวันตก พบว่า มากกว่า 2 ใน 3 ท่ีไม่ทาน (ร้อยละ 70.5)

กลุ่มเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ พบว่า มากกว่า 1 ใน 5 
ท่ีไม่ด่ืม (ร้อยละ 23.8) กลุ่มอาหารสําเร็จรูป 2 ใน 5  
ท่ี ไ ม่ทาน (ร้อยละ 40.7) แต่ เ ป็นท่ีน่าสั ง เกตว่ า 
กลุ่มอาหารสําเร็จรูป กําลังเป็นท่ีนิยมของคนท่ัวไปนั้น 
มีทาน 1-2 วันต่อสัปดาห์เกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 46.6) 
ตาราง 3  ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จําแนกตาม

ความถ่ีในการบริโภคอาหารในแต่ละกลุ่มต่อสัปดาห์1/ 
พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มอาหาร 

ความถ่ีในการบริโภคอาหาร (ต่อสปัดาห์) 

ไม่
ทาน 

ทาน  
1-2 วัน 

ทาน  
3-4 วัน 

ทาน  
5-6 วัน 

ทาน  
ทุกวัน 

กลุ่มเนื้อสัตว์
และผลิตภัณฑ์ 

11.8 46.1 26.0 8.4 7.7 

กลุ่มเนื้อปลา
และเนื้อสัตว ์
ไม่ติดมัน 

1.9 38.7 37.6 12.4 9.4 

กลุ่มอาหาร
ทะเล 

22.7 57.6 14.9 3.1 1.7 

อาหารกลุ่มไข่ 1.6 32.8 35.7 15.3 14.6 

กลุ่มนมและ
ผลิตภัณฑ์ 
จากนม 

29.4 36.0 15.3 5.9 13.4 

กลุ่มอาหาร
ไขมันสูง 

22.6 51.6 18.5 3.6 3.7 

กลุ่มขนม
สําหรับทาน 
เล่นหรอืขนม 
กรุบกรอบ 

51.7 32.7 9.2 2.4 4.0 

กลุ่มอาหาร 
ประเภท 
จานด่วนทาง
ตะวันตก 

70.5 25.4 3.0 0.7 0.4 

กลุ่มผักและ
ผลไม้สด 

1.2 13.8 24.5 19.4 41.1 

กลุ่มเครื่องด่ืม 
ไม่มี
แอลกอฮอล์ 

23.8 30.3 16.5 5.9 23.5 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
เสริมอาหาร  
และกลุ่มแร่
ธาตุวิตามนิ 

78.4 14.2 3.4 1.0 3.0 

กลุ่มอาหาร 
สําเร็จรูป2/ 

40.7 46.6 8.9 1.9 1.9 

 

2/ กลุ่มอาหารสําเร็จรูป/ อาหารกระป๋อง/ อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง/ 
อาหารพร้อมปรุงแช่เย็น/ อาหารแปรรูปจากผัก ผลไม้/ อาหารกึ่ง
สําเร็จรูป 

1/  ไม่รวม  “ไม่ทราบ” 

1/  ไม่รวม  “ไม่ทราบ” 

2/  น้อยกวา่ร้อยละ 0.05 
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กลุ่มผักและผลไม้สด กลุ่มอายุ และภาค พ.ศ.2560

ตาราง 13 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จําแนกตามความถ่ีในการบริโภคอาหาร 20
กลุ่มเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ กลุ่มอายุ และภาค พ.ศ. 2560

ตาราง 14 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จําแนกตามความถ่ีในการบริโภคอาหารกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21
เสริมอาหารและกลุ่มแร่ธาตุวิตามิน กลุ่มอายุ และภาค พ.ศ. 2560

ตาราง 15 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จําแนกตามความถ่ีในการบริโภคอาหาร 21
กลุ่มอาหารสําเร็จรูป กลุ่มอายุ และภาค พ.ศ. 2560

สารบัญตาราง



บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมา 

 สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดําเนินการ
สํารวจข้อมูลเก่ียวกับด้านพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของประชากร เป็นครั้งแรก พ.ศ. 2548 ซ่ึง
ดําเนินการสํารวจทุก 4 ปี คือ พ.ศ. 2548 2552 
2556 และ 2560 รวมท้ังสิ้น 4 ครั้ง โดยผนวก
ข้อถามไว้ในโครงการสํารวจอนามัยและสวัสดิการ 

1.2 แนวคิดหรือข้อกําหนด 

สืบเนื่องจากปัญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญของ
ประเทศส่วนใหญ่เป็นปัญหาท่ีเกิดจากพฤติกรรม
สุขภาพท่ีไม่เหมาะสม รัฐบาลจึงได้ประกาศให้ 
ปี 2545 เป็นปีแห่งการเริ่มต้นแห่งการรวมพลัง
สร้างสุขภาพตามกรอบการรณรงค์ 5 อ. ได้แก่ 
ออกกําลังกาย อาหาร อารมณ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม 
และอโรคยาภายใต้ยุทธศาสตร์ “รวมพลังสร้าง
สุขภาพ” ดังนั้นพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
เหมาะสม ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ  
ถือเป็นแผนการสร้างสุขภาพท่ีสําคัญซ่ึงเป็นเรื่อง
หนึ่งในกรอบการรณรงค์ 5 อ. และการรณรงค์
อาหารปลอดภัย (Food Safety) ท่ีมีการดําเนินงาน
อย่างจริงจังในปี 2547 ซ่ึงรัฐบาลประกาศให้เป็นปี
แห่งอาหารปลอดภัย ดังนั้น ในปี 2548 สํานักงาน
สถิติแห่งชาติ จึงได้เริ่มดําเนินการจัดทําโครงการ
สํารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากรข้ึน
เพ่ือจัดเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ต่างๆ ของประชากร 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจํานวนประชากร 
ท่ี มีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารต่างๆ เช่น  
การบริโภคอาหารม้ือหลักครบ 3 ม้ือ กลุ่มอาหาร
ต่างๆ ท่ีบริโภคและความถ่ีในการบริโภคแต่ละ
กลุ่ม จําแนกตามลักษณะท่ีน่าสนใจ เช่น เพศ อายุ  
เขตการปกครอง และภาค 

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ข้อมูลท่ีได้จากการสํารวจดังกล่าวคาดว่า
จะได้รับประโยชน์ ดังนี้ 

1.4.1 เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ตลอดจนสถาบันการศึกษาต่างๆ ท่ีมีหน้าท่ีดูแล
ด้านสาธารณะสุขของประชาชน สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการกําหนดนโยบายและวางแผน 
หรือกําหนดมาตรการต่างๆ ตลอดจนประเมินผล
การดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการเสริมสร้างสุขภาพ
ของประชากร 
 1.4.2 เพ่ือให้ประชาชน องค์กร หน่วยงาน
ท้ังภาครัฐและเอกชนได้รับรู้ ตระหนักและเข้ามา 
มีส่วนร่วมสนับสนุนให้เกิดการสร้างสุขภาพและ
ดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน เพ่ือให้มี
สุขภาพท่ีดี 



 

 

บทที่ 2 
ระเบียบวิธีสถิต ิ

 
2.1 ประชากรเป้าหมาย 

คุ้มรวมของการสํ ารวจในครั้ งนี้  คือ 
ครั ว เรือนส่วนบุคคล ท้ังในเขตเทศบาลและ 
นอกเขตเทศบาลทุกจังหวัดท่ัวประเทศ ยกเว้น
ครัวเรือนชาวต่างประเทศท่ีทํางานในสถานทูตหรือ
องค์การระหว่างประเทศท่ีมีเอกสิทธิ์ทางการทูต 

ครัวเรือนท่ีเข้าข่ายการแจงนับการสํารวจ
ในครั้งนี้ คือ ครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่างซ่ึงมี
รายชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อครัวเรือนตัวอย่าง 
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 

บุคคลท่ีเข้าข่ายการแจงนับ คือบุคคล 
ผู้อาศัยอยู่ในครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่าง 

2.2 เวลาอ้างอิง 
2.2.1 ระหว่าง 1 เดือนท่ีแล้ว หมายถึง 

ระยะเวลานับย้อนหลังจากวันสัมภาษณ์ไป 1 เดือน 
เช่น วันสัมภาษณ์คือ วันท่ี 1 มีนาคม 2560 
“ระหว่าง 1 เดือนท่ีแล้ว” คือ ระหว่างวันท่ี 1 - 28 
กุมภาพันธ์ 2560 

2.2.2 ระหว่าง 12 เดือนท่ีแล้ว หมายถึง 
ระยะเวลานับย้อนหลังจากวันสัมภาษณ์ไป 12 เดือน 
เช่น วันสัมภาษณ์คือ วันท่ี 1 มีนาคม 2560 
“ระหว่าง 12 เดือนท่ีแล้ว” คือ ระหว่างวันท่ี  
1 มีนาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 

2.3 คํานิยาม 
2.3.1 ม้ืออาหาร 

หมายถึง อาหารหลักท้ัง 3 ม้ือ หรือ
อาหารว่าง เช้า-บ่าย และก่อนนอน 

ม้ือเช้า อาหารม้ือหลัก ได้แก่ ข้าว
ข้าวต้ม โจ๊ก ก๋วยเต๋ียว ขนมจีน ขนมปังไข่ดาวและ
หมูแฮม ฯลฯ รวมท้ังเครื่องด่ืมทุกชนิด ยกเว้นน้ําเปล่า 

อาหารว่ า งระหว่ า ง ม้ือ เช้ าและ 
ม้ือกลางวัน คืออาหารท่ีไม่ใช่อาหารม้ือหลัก เช่น 
ของกินเล่น ขนม ผลไม้ รวมท้ังเครื่องด่ืมทุกชนิด 
ยกเว้น น้ําเปล่าท่ีกินระหว่างม้ือเช้าและม้ือกลางวัน 

ม้ือกลางวัน อาหารม้ือหลัก ได้แก่ 
ข้าว ก๋วยเต๋ียว ขนมจีน ฯลฯ รวมท้ังเครื่องด่ืมทุกชนิด
ยกเว้นน้ําเปล่า 

อาหารว่างบ่ายอาหารท่ีไม่ใช่อาหาร
ม้ือหลัก เช่น ของกินเล่น ขนม ผลไม้ รวมท้ัง
เครื่องด่ืมทุกชนิด ยกเว้นน้ําเปล่าท่ีกินระหว่างม้ือเช้า
และม้ือกลางวัน 

ม้ือเย็น อาหารม้ือหลัก ได้แก่ ข้าว 
ก๋วยเต๋ียว ขนมจีน ฯลฯ รวมท้ังเครื่องด่ืมทุกชนิด
ยกเว้นน้ําเปล่า 

ก่อนนอน อาหารของกินเล่น ขนม 
ผลไม้ เครื่องด่ืมทุกชนิด ยกเว้นน้ําเปล่าท่ีกินก่อน
เข้านอน 

2.3.2 อาหารม้ือหลัก 
หมายถึง อาหารหลักท้ัง 3 ม้ือ ได้แก่ 

ม้ือเช้า ม้ือกลางวัน และม้ือเย็น อาหารม้ือหลัก 
จึงเป็นการบริโภคอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ
ท่ีทําให้ร่างกายทํางานได้ตามปกติในแต่ละวันจึง
ควรได้รับสารต่างๆ ให้ครบถ้วนตามความต้องการ
ของร่างกายในปริมาณท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
ท้ัง 5 หมู่ 

หมู่ท่ี 1  ได้แก่ นม ไข่ เนื้อสัตว์ต่างๆ 
ถ่ัวเมล็ดแห้งและงา เป็นแหล่งโปรตีนท่ีดี สามารถ
นําไปเสริมสร้างร่างกายให้ เจริญเติบโตและ
ซ่อมแซมเนื้อเยื่อท่ีเสื่อมให้อยู่ในสภาพปกติ 

หมู่ท่ี 2  ได้แก่ ข้าว แป้ง เผือก มัน 
น้ําตาล มีสารอาหารคาร์โบไฮเดรต เป็นแหล่ง
สําคัญท่ีให้พลังงาน ข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือ  
มีใยอาหาร (ซ่ึงมีประโยชน์ช่วยเพ่ิมน้ําหนักและ
ปริมาณอุจจาระ) วิตามินและแร่ธาตุ เพ่ือให้
ร่างกายได้ประโยชน์มากท่ีสุด ควรกินสลับกับ
ผลิตภัณฑ์จากข้าวและธัญพืชอ่ืน ท่ีให้พลังงาน
เช่นเดียวกับข้าว ได้แก่ ก๋วยเต๋ียว ขนมจีน บะหม่ี 
วุ้นเส้นหรือแป้งต่างๆ และไม่ควรกินมากเกิน 
ความต้องการ เพราะอาหารประเภทนี้จะถูก
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เปลี่ยนและเก็บสะสมไว้ในรูปของไขมันตามส่วน
ต่างๆ ของร่างกาย ทําให้เกิดโรคอ้วน 

หมู่ท่ี 3  ได้แก่ พืชผักชนิดต่างๆ 
หมู่ท่ี 4  ได้แก่ ผลไม้ต่างๆ 
พืชผักและผลไม้ (หมู่ท่ี 3 และ 4)  

เป็นแหล่งสําคัญของวิตามินและแร่ธาตุรวมท้ัง
สารอาหารอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นต่อร่างกาย ทําให้การทํางาน
ของร่างกายเป็นปกติ เช่น ใยอาหารช่วยในการขับถ่าย 
นําโคเลสเตอรอลและสารพิษท่ีก่อมะเร็งบางชนิด
ออกจากร่ างกาย พืชผักผลไม้ ท่ี ไ ม่หวานจัด 
ให้พลังงานตํ่า ทําให้ไม่อ้วน ลดความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคมะเร็งและโรคหัวใจ 

หมู่ท่ี 5 น้ํ า มันและไขมันจากพืช 
และสัตว์เป็นอาหารท่ีจําเป็นต่อสุขภาพ ให้พลังงาน
(2 เท่า ของสารคาร์โบไฮเดรต) และความอบอุ่น
แก่ร่างกายในเนื้อสัตว์ หนังสัตว์ น้ํามันสัตว์ทุกชนิด 
พบกรดไขมันอ่ิมตัว ยกเว้นไขมันจากปลาจะมี
สัดส่วนของกรดไขมันไม่อ่ิมตัวสูง และยังมีกรด
ไขมันโอเมก้า 3 อีพีเอ และดีเอชเอ อยู่ด้วย ซ่ึงมี
คุณสมบัติช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ
ขาดเลือด 

2.3.3 อาหารว่าง 
หมายถึง ของว่างเครื่องว่างเป็น

อาหารเบาๆ ท่ีแทรกระหว่างม้ือหลักมีปริมาณ
อาหารน้อยกว่าอาหารประจําม้ืออาจจะเป็น
อาหารน้ําหรืออาหารแห้งมีท้ังคาวและหวานหรือ
เป็นอาหารชิ้นเล็กๆ ขนาดพอคําหยิบรับประทาน
ได้ง่ายจัดให้สวยงามน่ารับประทานเป็นท้ังอาหาร
ไทยและอาหารนานาชาติหรือรับประทานควบคู่
กับเครื่องด่ืมร้อนหรือน้ําผลไม้อย่างใดอย่างหนึ่ง
อาหารว่างมักนิยมรับประทานกันในระหว่างม้ือเช้า
กับม้ือกลางวันหรือระหว่างม้ือกลางวันกับม้ือเย็น
หรือก่อนนอนแบ่งออกเป็น 3 ระยะเวลาด้วยกัน 

2.3.4 กลุ่มอาหารต่างๆ  ท่ีบริ โภคโดย
เฉลี่ยต่อสัปดาห์ 

การสํารวจพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของประชากร เป็นการสอบถามการบริโภค
อาหารท่ีประชากรบริโภคประเภทต่างๆ โดยเฉลี่ย 
ต่อสัปดาห์ เป็นความถ่ี 1-2 วัน/สัปดาห์ 3-4 วัน/

สัปดาห์ 5-6 วัน/สัปดาห์ หรือกินทุกวัน และได้
จําแนกประเภทอาหารต่างๆ เป็น 12 กลุ่มดังนี้ 

1. กลุ่มเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
เนื้อสัตว์ติดมัน เครื่องในสัตว์ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 
เช่น เบคอน ไส้กรอก แฮม ลูกชิ้น แหนม กุนเชียง 
หมูยอ ไส้อ่ัว ไส้กรอกอีสาน เป็นต้น เป็นต้น 

2. กลุ่มเนื้อปลาและเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน 
เช่น ปลาน้ําจืด ปลาทะเล เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน เป็ด 
ไก่ไม่ติดหนัง เป็นต้น 

3. กลุ่มอาหารทะเล เช่น ปลาทะเล กุ้ง 
หอย ปู ปลาหมึก เป็นต้น (ไม่รวมลูกชิ้น ปูอัด) 

4. อาหารกลุ่มไข่ ได้แก่ ไข่ไก่ ไข่เป็ด 
เท่านั้น (ไม่รวม ไข่นกกระทา ไข่นกกระจอกเทศ 
ไข่เต่า ไข่ปลา และอ่ืนๆ) รวมถึง อาหารท่ีปรุงโดย
ใช้ไข่เป็นส่วนประกอบ (อาจใช้ไข่เป็นส่วนประกอบ
หลักหรือไม่ก็ได้) เช่น ฟักทองผัดไข่ ผัดบวบใส่ไข่ 
ไข่เจียวหมูสับ เป็นต้น 

5. กลุ่มนมและผลิตภัณฑ์จากนมได้แก่ 
นมพาสเจอร์ไรซ์ นมสเตอริไลซ์ นมยูเอชที นมผง 
โยเกิร์ต โยเกิร์ตพร้อมด่ืม ชีส เป็นต้น (ไม่รวม นม
เปรี้ยว นมถ่ัวเหลือง นมอัดเม็ด เนย ครีม ครีม
เทียม นมข้นหวาน นมข้นจืด ไอศกรีม) 

6. กลุ่มอาหารไขมันสูงได้แก่ อาหารต่างๆ 
ท่ีปรุงด้วยวิธีการผัด (น้ํามันมาก) การทอด แกงท่ี
ใส่กระทิ ขนมท่ีใส่กระทิ ขนมเบเกอรี่ เช่น ขนม
เค้ก โดนัท ขนมปังทาเนย/แยม คุกก้ี เป็นต้น 

7. กลุ่มขนมสําหรับทานเล่นหรือขนม 
กรุบกรอบ เช่น ปลาเส้น มันฝรั่ งทอดกรอบ 
ข้าวโพดอบกรอบ สาหร่ายอบกรอบ คุกก้ี บิสกิต 
เวเฟอร์ เป็นต้น 

8. กลุ่มอาหารประเภทจานด่วนทาง
ตะวันตก (รวมท้ัง แบรนด์ดังและตามตลาดนัด
ท่ัวไป) เช่น พิซซ่า แซนวิช แฮมเบอร์ เกอร์  
ไก่ทอด เป็นต้น 

9. กลุ่มผักและผลไม้สด 
10. กลุ่มเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น 

เครื่องด่ืมท่ีมีรสหวาน เครื่องด่ืมชูกําลัง เครื่องด่ืม
เพ่ือสุขภาพและความงาม น้ําอัดลม ชา กาแฟ 
และน้ําผักผลไม้ท่ีใส่น้ําตาล เป็นต้น 
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11. กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกลุ่ม
แร่ธาตุวิตามิน คือผลิตภัณฑ์ท่ีใช้กินนอกเหนือจาก
อาหารท่ีกินทุกวัน มักอยู่ในรูปแคปซูล ผง เกลือ 
ของเหลว เช่น รังนก ซุปไก่สกัด สาหร่ายอัดเม็ด 
น้ํามันตับปลา วิตามินเอ วิตามินซี แคลเซียม 
เหล็ก เป็นต้น 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามพระราช- 
บัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มิได้มีการกําหนด
ความหมายไว้ชัดเจน ทําให้มีการข้ึนทะเบียนใน
หลายประเภท กล่าวคือ จัดเป็นอาหารควบคุม
เฉพาะ เช่น อาหารสําหรับผู้ ท่ีต้องการควบคุม
น้ําหนัก เป็นอาหารท่ีกําหนดคุณภาพมาตรฐาน
เพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภค เช่น รอยัลเยลลี
และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี และจัดเป็นอาหารท่ี
กําหนดให้แสดงฉลาก เช่น ผลิตภัณฑ์กระเทียม ฯลฯ 
ซ่ึงมีการกํากับดูแลแตกต่างกัน  

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจัดเป็นอาหาร
ประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
ซ่ึงหมายถึงผลิตภัณฑ์ท่ีใช้รับประทานโดยตรง
นอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลักตามปกติ
เพ่ือเสริมสารบางอย่าง มักอยู่ในรูปลักษณะเป็น
เม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว หรือลักษณะอ่ืน 
และมีจุดมุ่งหมายสําหรับบุคคลท่ัวไปท่ีมีสุขภาพ
ปกติ มิใช่สําหรับผู้ป่วยและไม่ควรให้เด็กและสตรี
มีครรภ์รับประทาน ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร อาทิ น้ํามันปลา สาหร่ายสไปรูลิน่า กระดูก
อ่อนปลาฉลาม น้ํามันอีฟนิ่งพริมโรส กลูโคแมน
แนน ไคโตซาน เส้นใยอาหาร คอลลาเจนอัดเม็ด 
ชาเขียวชนิดสกัดบรรจุแคปซูล โค เอ็นไซม์คิวเท็น 
แคปซูล ฯลฯ 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) ได้จําแนกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีได้รับ
อนุญาตเป็น 5 กลุ่มคือ  

- กลุ่มสารสกัดจากพืช เช่น สารสกัด
จากใบแปะก๊วย สารสกัดจากผลส้มแขก กลูโค
แมนแนน (ใยอาหาร) เป็นต้น 

- กลุ่มสารสกัดจากสัตว์ เช่น เปลือก
หอยนางรมอัดเม็ด กระดูกอ่อนปลาฉลาม โปรตีน
จากไข่ผง เป็นต้น 

- กลุ่มน้ํามันและไขมัน เช่น น้ํามัน
ดอกคําฝอย 

- กลุ่มโปรตีน วิตามินและเกลือแร่ 
เช่น กรดอะมิโนชนิดแคปซูล คลอราเจน เป็นต้น 

- กลุ่มธัญพืช เช่น Coenzyme Q10 
บริวเวอร์ยีสต์ชนิดเกร็ด นมเปรี้ยวชนิดแคปซูล 
เป็นต้น 

12. กลุ่มอาหารสําเร็จรูป อาหารกระป๋อง 
อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง อาหารพร้อมปรุงแช่เย็น 
อาหารแปรรูปจากผัก ผลไม้ อาหารก่ึงสําเร็จรูป 
เช่น บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป เป็นต้น 

2.3.5 ครัวเรือน 
หมายถึง บุคคลคนเดียวหรือหลายคน

ซ่ึงอาศัยเป็นประจําในบ้านหรือสถานท่ีอยู่เดียวกัน 
ท้ังนี้ไม่คํานึงถึงว่าบุคคลนั้น จะมีความสัมพันธ์
ฉันท์ญาติพ่ีน้องหรือไม่ก็ตาม 

สถานท่ีอยู่แห่งหนึ่งหรือในบ้านเลขท่ี
หนึ่ง อาจประกอบด้วยครัวเรือนเดียว หรือหลาย
ครัวเรือนก็ได้ หรือครัวเรือนหนึ่งอาจมีสมาชิก
อาศัยอยู่ ในบ้านหลายหลัง หรือหลายห้องก็ได้ แต่
จะต้องอยู่ในบริเวณหรือรั้วเดียวกัน หรือห้องติดกัน 

2.3.6 ครัวเรือนส่วนบุคคล 
หมายถึง ครัวเรือนท่ีประกอบข้ึนด้วย 

บุคคลคนเดียวหรือหลายคน อาศัยอยู่ในบ้านหรือ
ท่ีอยู่อาศัยเดียวกัน และจัดหาหรือใช้สิ่งอุปโภค
บริโภค อันจําเป็นแก่การครองชีพร่วมกัน บุคคล
เหล่านี้อาจเป็นญาติหรือไม่ เ ป็นญาติกันก็ได้ 
สําหรับครัวเรือนท่ีไม่ได้เป็นญาติกัน จะต้องมี
สมาชิกไม่เกิน 5 คน 

ญาติ ในท่ีนี้หมายถึง คู่สมรส บุตร 
บุตรเขย บุตรสะใภ้ บุตรของบุตร บิดา มารดา พ่ี 
น้อง ปู่  ย่า ตา ยาย อา น้า ป้า ลุง ทวด หลาน 
เหลน ท้ังของตนเองและคู่สมรส และรวมถึงลูกผู้พ่ี 
ลูกผู้น้อง และเขยสะใภ้ของตัวเอง 

2.3.7 สมาชิกในครัวเรือน 
หมายถึง 
1. ผู้ท่ีอาศัยอยู่เป็นประจําในครัวเรือน

และอยู่ในวันสัมภาษณ์ 
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2. ผู้ท่ีอาศัยอยู่เป็นประจําในครัวเรือน
แต่ในวันสัมภาษณ์ได้ไปท่ี อ่ืนชั่วคราวโดยไม่มี
วัตถุประสงค์จะไปอยู่ประจําท่ีอ่ืน และมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

- จากไปท่ีอ่ืนชั่วคราวมีระยะเวลา
น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันท่ีจากไปถึงวันท่ีทํา
การสํารวจ (ยกเว้นผู้ท่ีไปทํางาน และเรียนหนังสือ) 

- จากไปเพ่ือศึกษาอบรมดูงาน
ต่างประเทศน้อยกว่า 6 เดือนท่ีไม่ใช่ผู้ท่ีไปทํางาน
นับจากวันท่ีจากไปถึงวันท่ีทําการสํารวจ 

- จากไปเกิน 3 เดือน แต่ไม่มีท่ี
อยู่อาศัยประจําท่ีอ่ืน เช่น ไปทํางานในเรือ 4 เดือน 
เซลล์แมน เป็นต้น 

- จากไปทํางานและกินอยู่ท่ีอ่ืน
ชั่วคราวไม่เกิน 30 วัน นับจากวันไปถึงวันกําหนด
กลับ เช่น คนไปตัดอ้อย ฯลฯ 

3. ผู้ท่ีมาอยู่ชั่วคราวเกิน 3 เดือน 

2.3.8 ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีเรียนจบ 
หมายถึงระดับการศึกษาสูงสุดท่ี

ได้รับ (ไม่รวมวิชาชีพระยะสั้นท่ีไม่มีวิชาสามัญสอน 
เช่น ตัดผม ตัดเสื้อ ซ่อมวิทยุซ่อมโทรศัพท์มือถือ 
เป็นต้น) 

ไม่เคยเรียน หมายถึง บุคคลท่ีไม่เคย
เข้ารับการศึกษาในโรงเรียน หรือไม่เคยได้รับ
การศึกษา 

ก่อนประถมศึกษา หมายถึง บุคคลท่ี
ได้รับการศึกษาตํ่ากว่าระดับประถมศึกษาตอน
ปลายคือ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (หลักสูตรปัจจุบัน) 
หรือชั้นประถมศึกษาปีท่ี 7 (หลักสูตรเก่า) หรือชั้น 
ม.3 (หลักสูตรเดิม) 

ประถมศึกษา หมายถึง บุคคลท่ี
สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ต้ังแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (หลักสูตรปัจจุบัน) 
หรือชั้นประถมศึกษาปีท่ี 7 (หลักสูตรเก่า) หรือชั้น 
ม.3 (หลักสูตรเดิม) ข้ึนไป แต่ไม่สําเร็จระดับ
การศึกษาท่ีสูงกว่า 

มัธยมศึกษาตอนต้น  หมาย ถึ ง 
บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาต้ังแต่ชั้น ม.3 (หลักสูตร

ปัจจุบัน) ม.ศ.3 (หลักสูตรเก่า) หรือม.6 (หลักสูตร
เดิม) ข้ึนไป แต่ไม่สําเร็จระดับการศึกษาท่ีสูงกว่า 

มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
หมายถึง บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาประเภทสามัญ
ศึกษาต้ังแต่ชั้น ม.6 (หลักสูตรปัจจุบัน) ม.ศ.5 
(หลักสูตรเก่า) หรือม.8 (หลักสูตรเดิม) ข้ึนไป 
แต่ไม่สําเร็จการศึกษาท่ีสูงกว่า 

มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
หมายถึง บุคคล ท่ีสํ า เร็ จการศึกษาประเภท
อาชีวศึกษา หรือวิชาชีพท่ีเรียนต่อจากมัธยมศึกษา
ตอนต้น หรือเทียบเท่าโดยมีหลักสูตรไม่เกิน 3 ปี
หรือประเภทวิชาการศึกษา (การฝึกหัดครู) ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าข้ึนไป แต่ไม่
สําเร็จระดับการศึกษาท่ีสูงกว่า 

ปวส. ปวท. อนุปริญญา หมายถึง 
บุคคลท่ีศึกษาอาชีวศึกษา หรือวิชาชีพเทคนิคท่ี
เรียนต่อจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า โดยภาคปกติมีหลักสูตร 2 ปี แต่ไม่
สําเร็จระดับการศึกษาท่ีสูงกว่า 

ปริญญาตรี หมายถึง บุคคลท่ีสําเร็จ
การศึกษาโดยได้รับวุฒิปริญญาตรี แต่ไม่สําเร็จ
การศึกษาท่ีสูงกว่า 

สูงกว่าปริญญาตรี หมายถึง บุคคล
ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก 

อ่ืนๆ หมายถึง อาชีวศึกษาระยะสั้น 
และบุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาท่ีไม่สามารถเทียบชั้น 
เช่น เรียนทางศาสนาอิสลามในโรงเรียนปอเนาะ 
ท่ีไม่มีการสอนวิชาสามัญ เป็นต้น 

2.3.9 สถานภาพสมรส 
หมายถึง ความผูกพันธ์ระหว่างชาย

กับหญิงในการเป็นสามีภรรยา โดยแบ่งเป็นดังนี้ 
1. โสด  ได้แก่ ผู้ท่ียังไม่เคยสมรส 
2. สมรส  ได้แก่ ผู้ท่ีอยู่ร่วมกันฉันท์

สามีภรรยา ไม่ว่าจะทําการสมรสกันถูกต้องตาม
กฎหมายหรือไม่ก็ตาม และแม้ว่าระหว่างไปสํารวจ
ท้ังสามีภรรยาจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน แต่ยังมีความสัมพันธ์
ฉันท์สามีภรรยา เช่น สามีไปทํางานต่างจังหวัด
หรือต่างประเทศ 
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3. ม่าย ได้แก่ ผู้ท่ีคู่สมรสได้ตายไป
แล้วและขณะนี้ยังไม่ได้สมรสใหม่ 

4. หย่า ได้แก่ สามีภรรยาท่ีหย่ากัน
โดยถูกต้องตามกฎหมาย 

5. แยกกันอยู่ ได้แก่ ผู้ ท่ี มิได้อยู่
ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาแล้วแต่ยังไม่ได้หย่ากันตาม
กฎหมาย รวมท้ังผู้ท่ีไม่ได้สมรสอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายแต่ไม่ได้อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาแล้ว 

6. เคยสมรสแต่ไม่ทราบสถานภาพ 
ได้แก่ ผู้ท่ีสมรสแต่ไม่ทราบว่าสถานภาพใด สําหรับ
“แม่ชี” ให้ใช้หลักปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา 

2.3.10. อาชีพ 
หมายถึง ประเภทหรือชนิดของงาน

ท่ีบุคคลนั้นทําอยู่ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดี 
ผู้อํานวยการโรงเรียนเอกชน ผู้จัดการฝ่ายผลิต  
นักเคมีฟิสิกส์ นักออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรเครื่องกลการเกษตร ครูประจําชั้นประถมศึกษา 
เกษตรกรปลูกข้าว เกษตรกรปลูกไม้ยืนต้น เป็นต้น 

2.3.11 อุตสาหกรรม 
หมายถึง ประเภทหรือชนิดของ

กิจการทางเศรษฐกิจท่ีบุคคลนั้นทํางานอยู่ เช่น 
โรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูป โรงงานผลิตน้ํามัน 
จากพืช บริษัทขายรถยนต์ ร้านขายปลีกอาหาร
และเครื่องด่ืม การปลูกข้าว การเลี้ยงปลาน้ําจืด
เป็นต้น 

2.3.12. สถานภาพการทํางาน 
หมายถึง สถานะของบุคคลท่ีทํางาน

ในสถานท่ี ท่ี ทํางานหรือธุร กิจ แบ่งออกเป็น 
5 ประเภทคือ 

1. นายจ้าง หมายถึง ผู้ประกอบ
ธุร กิจของตนเองหรือประกอบธุร กิจร่วมกับ
หุ้นส่วน ต้ังแต่ 1 คนข้ึนไป โดยมีประเภทของงาน
เป็น “งานส่วนตัว” และมีการจ้างบุคคลต้ังแต่ 
1 คนข้ึนไป เพ่ือมาทํางานให้กับธุรกิจของตนเอง
ในฐานะ “ลูกจ้าง” โดยเป็นการจ้างงานบนพ้ืนฐาน
ของความต่อเนื่อง (หุ้นส่วนอาจะเป็นหรือไม่เป็น
สมาชิกของครอบครัวหรือครัวเรือนก็ได้) 

นายจ้างในท่ีนี้ไม่ได้หมายถึง ผู้ท่ีจ้าง
คนงานทํางานประเภทงานบ้านเรือนซ่ึงไม่เก่ียวกับ
ธุรกิจ เช่น ผู้ท่ีจ้างคนมาทํางานในบ้าน ทําความ
สะอาดซักผ้าเป็นต้น 

2. ผู้ประกอบธุร กิจของตนเอง
หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจของตนเองหรือประกอบ
ธุรกิจร่วมกับหุ้นส่วนต้ังแต่ 1 คนข้ึนไป โดยมี
ประเภทงานเป็น“งานส่วนตัว” และไม่มีการจ้าง 
“ลูกจ้าง” ท่ีเป็นการจ้างงานบนพ้ืนฐานของความ
ต่อเนื่องเพ่ือมาทํางานให้ในระหว่างคาบเวลา
อ้างอิงแต่สามารถจ้าง “ลูกจ้างท่ีไม่ใช่การจ้างงาน
อย่างต่อเนื่อง” (หุ้นส่วนอาจจะเป็นหรือไม่เป็นสมาชิก
ของครอบครัวหรือครัวเรือนก็ได้) 

3. ผู้ ช่ ว ย ธุ ร กิ จ ใ น ค รั ว เ รื อ น 
หมายถึง ผู้ท่ีทํา “งานส่วนตัว” ในธุรกิจท่ีดําเนินงาน
โดยบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กัน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง 
และไม่อยู่ในฐานะของหุ้นส่วน เนื่องจากระดับของ
ความรับผิดชอบท่ีมีต่อธุรกิจไม่อยู่ในระดับของ
ความเป็นผู้นํา ท้ังในแง่ของเวลาการทํางานหรือ
ปัจจัยอ่ืนๆ ในกรณีของผู้ท่ีทํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
ในธุรกิจท่ีดําเนินงานโดยบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กัน 
อาจจะอาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันหรือไม่ก็ได้ 

4. ลูกจ้าง หมายถึง คนทํางานท่ีมี
ประเภทงานเป็น “งานท่ีได้รับค่าจ้าง” เป็นผู้ท่ีมี
สัญญาจ้างและเป็นการทํางานท่ีได้รับค่าตอบแทน
ซ่ึงเป็นสัญญาท่ีทําแล้วและยังคงมีผลต่อเนื่อง
ต่อไปหรือมีการต่อสัญญากับนายจ้างคนเดิมบน
พ้ืนฐานของความต่อเนื่องโดยท่ี 

- สัญญาจ้างอาจอยู่ ในรูปของ
หนังสือหรือด้วยวาจาระบุชัดเจน หรือเป็นท่ีเข้าใจ
โดยปริยาย 

- ค่าตอบแทนอาจอยู่ในรูปของ
ค่าจ้างและเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น ค่าตอบแทน
คิดเป็นรายชิ้น เงินโบนัส หรือเป็นค่าตอบแทน 
ท่ีไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงิน เช่น อาหาร ท่ีอยู่อาศัย
หรือมีการฝึกอบรมเป็นต้น 

- คําว่า“บนพ้ืนฐานของความ
ต่อเนื่อง” หมายถึง ระยะเวลาการจ้างงานตาม
สภาวะการณ์ของประเทศ 
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ลูกจ้างแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 
4.1 ลู ก จ้ า ง รั ฐ บ า ล  ห ม า ย ถึ ง 

ข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เจ้าหน้าท่ีองค์การระหว่าง
ประเทศตลอดจนลูกจ้างประจํา และลูกจ้าง
ชั่วคราวของรัฐบาล 

4.2 ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ หมายถึงผู้ท่ี
ทํางานให้รัฐวิสาหกิจ 

4.3 ลูกจ้างเอกชน หมายถึง ผู้ ท่ี
ทํางานให้กับเอกชนหรือธุรกิจของเอกชน รวมท้ัง 
ผู้ท่ีรับจ้างทํางานบ้าน เช่น ซักรีดเสื้อผ้า เลี้ยงเด็ก
ทํากับข้าว ทําความสะอาดบ้าน 

5. สมาชิกของการรวมกลุ่มผู้ผลิต
หมายถึง ผู้ท่ีทํา“งานส่วนตัว” โดยร่วมกันทําการผลิต
สินค้าและบริการโดยสมาชิกแต่ละคนมีส่วนร่วม
เท่าเทียมกันกับสมาชิกคนอ่ืนๆ ในการตัดสินใจ
ด้านการผลิต การขาย การลงทุนและการจัดสรร
รายได้ให้กับสมาชิก (“ลูกจ้าง” ของการรวมกลุ่ม
ผู้ผลิตไม่จัดจําแนกไว้ในกลุ่มนี้) 

6. ผู้ไม่สามารถจําแนกสถานภาพ
การทํางานได้ หมายถึง บุคคลท่ีไม่มีข้อมูลเพียงพอ
และ/หรือบุคคลท่ีไม่สามารจําแนกไว้ในกลุ่มอ่ืนได้ 

2.4 แผนแบบการเลือกตัวอย่าง 
แผนการสุ่ ม ตั ว อย่ า ง ท่ี ใ ช้ เ ป็ นแบบ 

Stratified Two-stage Sampling มีจังหวัดเป็น
สตราตัม (Stratum) ซ่ึงมีท้ังสิ้น 77 สตราตัม และ
ในแต่ละสตราตัม (จั งหวัด) ได้แบ่งออกเป็น  
2 สตราตัมย่อยตามเขตการปกครอง คือในเขต
เทศบาลและนอกเขตเทศบาล โดยมีเขตแจงนับ 
(สําหรับในเขตเทศบาล) และหมู่บ้าน (สําหรับนอก
เขตเทศบาล) เป็นตัวอย่างข้ันท่ี 1 และครัวเรือน
ส่วนบุคคลเป็นตัวอย่างข้ันท่ี 2  

2.5 รายการข้อมูลท่ีเก็บรวบรวม 
2.5.1 ข้อมูลพ้ืนฐานทางด้านประชากร 

เช่น อายุ เพศ ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีเรียนจบ 
สถานภาพสมรส อาชีพ อุตสาหกรรม สถานภาพ
การทํางาน เป็นต้น 

2.5.2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารต่างๆ มีดังนี้ 

1. การบริโภคอาหารม้ือหลัก  
 2. การบริโภคอาหารว่าง  
 3. สาเหตุของการบริโภคอาหารว่าง  
 4. รสชาติอาหารม้ือหลักท่ีรับประทาน
เป็นประจํา  
 5. วิธีปรุงอาหารท่ีทานเป็นประจํา  
 6. สิ่งท่ีคํานึงถึงเป็นอันดับแรกก่อนเลือก
ซ้ืออาหาร  
 7. การเติมเครื่องปรุงก่อนรับประทานอาหาร  
 8. ชนิดของเครื่องปรุงท่ีเติมก่อนรับประทาน
อาหาร 

9. ความถ่ีในการบริโภคอาหารแต่ละกลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ กลุ่มเนื้อปลา
และเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน กลุ่มอาหารทะเล อาหาร
กลุ่มไข่ กลุ่มนมและผลิตภัณฑ์จากนม กลุ่มอาหาร
ไขมันสูง กลุ่มขนมสําหรับทานเล่นหรือขนม 
กรุบกรอบ กลุ่มอาหารประเภทจานด่วนทางตะวันตก 
กลุ่มผักและผลไม้สด กลุ่มเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกลุ่มแร่ธาตุวิตามิน 
และกลุ่มอาหารสําเร็จรูป 

2.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การสํารวจได้ดําเนินการพร้อมกันท่ัวประเทศ 

เดือนมีนาคม 2560 
สําหรับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธี 

การสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกใน
ครัวเรือนตัวอย่าง โดยพนักงานของสํานักงานสถิติ
แห่งชาติท่ีมีประสบการณ์ในการสํารวจ  

สํ านักงานส ถิ ติแห่ งชา ติไ ด้ ใช้ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง (Tablet) ใน 
การบันทึกข้อมูลแทนแบบสอบถาม เป็นการนํา
เทคโนโลยีมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
สามารถควบคุมคุณภาพ ติดตามการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเก็บรวบรวมข้อมูล บนระบบติดตาม
ความก้าวหน้า (Web Application) ท้ังติดตาม
เส้นทางการเดินสํารวจของพนักงานเก็บรวบรวม
ข้อมูล ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน 
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ก่อนถึงคาบการปฏิบัติงานเก็บรวบรวม
ข้อมูล สํานักงานสถิติแห่งชาติ มีการจัดประชุม
ชี้แจงการปฏิบัติงานผ่านระบบ Video Conference
ได้แก่ การชี้แจงทําความเข้าใจแบบสอบถาม  
คํานิยามท่ีสําคัญ ขอบข่าย คุ้มรวม เป็นต้น 

กา รปฏิ บั ติ ง า น เ ก็บ ร วบรว ม ข้อ มู ล 
พนักงานจะทําการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่าง 
และทําการบันทึกข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์
พกพาขนาดกลาง (Tablet) เม่ือพนักงานทําการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
จะส่งข้อมูลบนเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
เข้าสู่ Server ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จะเก็บไว้ในระบบ Cloud 
Computing สําหรับประมวลผลข้อมูลต่อไป 

2.7 การประมวลผลข้อมูล 
สําหรับการสํารวจครั้งนี้เป็นการสํารวจ

ด้วยตัวอย่าง เพ่ือให้สามารถประมาณค่าหรืออ้าง
ถึงประชากรได้นั้น ต้องมีการคํานวณค่าถ่วง
น้ําหนักให้แต่ละหน่วยท่ีถูกเลือกมาเป็นตัวแทน 
โดยมีข้ันตอนการคํานวณค่าถ่วงน้ําหนัก 3 ข้ันตอน
หลักๆ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7.1 คํานวณค่าถ่วงน้ําหนักพ้ืนฐาน 
(Design weight หรือ base weight) ซ่ึงเป็น 
การคํานวณส่วนกลับของความน่าจะเป็นของ
หน่วยตัวอย่างท่ีถูกเลือกในแต่ละข้ันของการเลือก
ตัวอย่างตามแผนแบบการเลือกตัวอย่าง 

2.7.2 การปรับค่าถ่วงน้ําหนักพ้ืนฐานเม่ือ
มีข้อมูลท่ีไม่ตอบ (Adjustment for non-response) 
โดยจะทําการปรับค่าถ่วงน้ําหนักของครัวเรือน 

2.7.3 การปรับค่าถ่วงน้ําหนักด้วยข้อมูล
สนับสนุนอ่ืนๆ (poststratification calibration 
adjustment) โดยใช้ข้อมูลจากการคาดประมาณ
ประชากร จําแนกตามกลุ่มอายุ เพศ ภาค และ
เขตการปกครอง 

2.8 การปัดตัวเลข 
ในตารางสถิติ ผลรวมของแต่ละจํานวน 

อาจไม่เท่ากับยอดรวม เนื่องจากข้อมูลแต่ละจํานวน
ได้มีการปัดเศษเป็นหลักพัน โดยอิสระจากกัน 
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2.8 ข้อจํากัดของข้อมูล

ตาราง การประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของค่าประมาณยอดรวมของประชากรท่ีมีอายุต้ังแต่ 6 ปีขึ้นไป 

จําแนกตามมื้ออาหารหลักท่ีรับประทานต่อวัน กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2560

ทานมากกว่า 3 ม้ือ ทานเพียง

3 ม้ือ งดม้ือเช้า งดม้ือกลางวัน งดม้ือเย็น  1 ม้ือเท่านั้น

3.40 0.24 3.27 6.58 7.35 17.57

7.28 0.49 12.98 * * *

7.64 0.73 8.77 * 15.22 *

5.02 0.36 3.76 8.92 9.30 *

8.00 0.41 11.50 9.99 * *

4.76 0.37 4.59 9.50 14.84 *

4.84 0.32 4.63 8.91 8.38 *

5.11 0.43 4.50 11.04 9.99 *

4.51 0.28 4.61 8.04 10.47 *

9.29 1.04 8.17 19.99 17.63 *

6.89 0.48 5.64 10.63 12.76 *

6.88 0.39 8.91 17.70 19.65 *

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6.90 0.42 8.16 14.58 16.59 *

6.49 0.56 5.72 9.09 13.84 *

หมายเหตุ : * ค่า C.V. มากกว่า 20%

ภาคเหนือ

ภาคใต้

ในเขตเทศบาล

ภาค

ภาคกลาง

นอกเขตเทศบาล

กรุงเทพมหานคร

ม้ืออาหารหลักท่ีรับประทานต่อวัน

หญิง

ทาน 2 ม้ือ

กลุ่มอายุ

6-14

15-24

25-59

กลุ่มอายุ (ปี)

เขตการปกครอง

ชาย

เพศ เขตการปกครอง

และภาค

60 ขึ้นไป

เพศ

รวม
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บทที่ 3 
ผลการสํารวจ 

3.1 อัตราการตอบ 
 

ตาราง 3.1 ขนาดตัวอย่างท่ีสัมภาษณ์ได้ และอัตราการตอบ 
 

ผลการแจงนับ 
เขตการปกครอง ภาค 

รวม ในเขต
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล 

กรุงเทพฯ กลาง เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต้ 

จํานวนครัวเรือน 
ท่ีแจงนับได้ท้ังหมด 

13,117 10,294 1,113 6,950 5,340 6,126 3,882 23,411 

ครัวเรือนปฏิเสธ 259 49 169 127 5 1 6 308 

ไม่พบผู้ตอบสัมภาษณ์ 866 345 143 684 50 75 259 1,211 

บ้านว่าง/ไม่ใช่ครัวเรือน 1,807 852 156 887 529 628 459 2,659 

อ่ืนๆ 271 100 19 160 28 50 114 371 

จํานวนครัวเรือนตัวอย่าง 16,320 11,640 1,600 8,808 5,952 6,880 4,720 27,960 

อัตราการตอบของครัวเรือน 
Household RR (%)1/ 

90.38 95.42 77.08 87.74 98.47 97.98 91.11 92.53 

 
หมายเหต ุ: 1/ Household RR (%) =                                              จํานวนครัวเรือนทีแ่จงนับได้ x 100 

                      จํานวนครวัเรือนทีแ่จงนับได้+จํานวนครัวเรือนที่ปฏิเสธ+จํานวนครัวเรือนที่ไม่พบผู้ตอบสัมภาษณ์+จํานวนครัวเรือนอืน่  ๆ
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3.2 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

3.2.1 การบริโภคอาหารม้ือหลัก
จากการสํารวจพบว่า ประชากรอายุ 

6 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 89.4
ม้ือหลักในแต่ละวัน ครบ 3 ม้ื
บริโภคอาหาร 2 ม้ือ และมากกว่า 
6.4 และ 4.1 ตามลําดับ) ส่วนผู้ท่ีบริโภคอาหา
1 ม้ือต่อวัน มีเพียงร้อยละ 0.1 

เม่ือพิจารณาตามกลุ่มอายุ พบว่า
วัยเด็ก (6-14 ปี) มีสัดส่วนของการบริโภคอาหาร
ม้ือหลักครบ 3 ม้ือ สูงสุดร้อยละ 
คือกลุ่มวัยสูงอายุ (60 ปีข้ึนไป
กลุ่มวัยทํางาน (25-59 ปี) และ
(15-24 ปี) ร้อยละ 88.1 และ 
สําหรับการบริโภคอาหารม้ือหลักท่ีมากกว่า 
ซ่ึงเป็นปัจจัยหนึ่งของโรคอ้วนในประชากร พบว่า
จะสัมพันธ์กับกลุ่มอายุ โดยกลุ่ม
จะมีสัดส่วนสูงสุดถึงร้อยละ 5.6
ตามกลุ่มอายุท่ีเพ่ิมข้ึน สําหรับการบริโภค
ม้ือหลักท่ีจําเป็นต่อร่างกายท่ีสําคัญ
การบริโภคอาหารม้ือเช้านั้น พบว่า 
(25-59 ปี) มีสัดส่วนของการงดบริโภคอาหารม้ือเช้า
สูงสุดร้อยละ 5.8 รองลงมาคือ 
(15-24 ปี) ร้อยละ 5.7 

เม่ือเปรียบเทียบระหว่าง
ภาคเหนือมีสัดส่วนของการบริโภคอาหารหลัก
ครบ 3 ม้ือ สูงสุดร้อยละ 92.9 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 
ร้อยละ 89.0 ภาคใต้ ร้อยละ 
กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 83.5 
ว่ากรุงเทพมหานคร มีสัดส่วนของการบริโภคอาหาร
ม้ือหลักท่ีมากกว่า 3 ม้ือสูงสุด ร้อยละ 
มีสัดส่วนของการงดบริโภคอาหารม้ือเช้ามากท่ีสุด 
ร้อยละ 8.3 

 

 

 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

การบริโภคอาหารม้ือหลัก 
จากการสํารวจพบว่า ประชากรอายุ  

9.4) บริโภคอาหาร
ม้ือ รองลงมาคือ 

อ และมากกว่า 3 ม้ือ (ร้อยละ 
ส่วนผู้ท่ีบริโภคอาหาร  

เม่ือพิจารณาตามกลุ่มอายุ พบว่ากลุ่ม 
มีสัดส่วนของการบริโภคอาหาร 

ม้ือ สูงสุดร้อยละ 92.8 รองลงมา
ปีข้ึนไป) ร้อยละ 92.7  

และกลุ่มวัยเยาวชน 
และ 87.7 ตามลําดับ 

บริโภคอาหารม้ือหลักท่ีมากกว่า 3 ม้ือ 
ในประชากร พบว่า

กลุ่มวัยเด็ก (6-14 ปี) 
5.6 และจะลดลง 
การบริโภคอาหาร

จําเป็นต่อร่างกายท่ีสําคัญท่ีสุด คือ  
นั้น พบว่า กลุ่มวัยทํางาน 

บริโภคอาหารม้ือเช้า
รองลงมาคือ กลุ่มวัยเยาวชน 

เปรียบเทียบระหว่างภาค พบว่า
ของการบริโภคอาหารหลัก 

9 รองลงมาคือ ภาค
ร้อยละ 91.8 ภาคกลาง 
ร้อยละ 86.7 และตํ่าสุด

แต่เป็นท่ีน่าสังเกต
มีสัดส่วนของการบริโภคอาหาร 

ม้ือสูงสุด ร้อยละ 4.9 และ  
มีสัดส่วนของการงดบริโภคอาหารม้ือเช้ามากท่ีสุด 

ตาราง 1 ร้อยละของประชากรอายุ 
ตามจํานวนมื้ออาหาร
กลุ่มอายุ และภาค พ

 

กลุ่มอาย ุ
และภาค 

จํานวนม้ืออาหารหลักท่ีรับประทาน

มาก 
กว่า 
3 

มื้อ 

3 
มื้อ 

รวม 4.1 89.4 

กลุ่มอายุ   

6-14 ปี 5.6 92.8 
15-24 ปี 4.7 87.7 
25-59 ปี 4.0 88.1 

60 ปีข้ึนไป 2.8 92.7 

ภาค   

กรุงเทพมหานคร 4.9 83.5 
กลาง 4.4 89.0 
เหนือ 3.2 92.9 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3.7 91.8 

ใต้ 4.3 86.7 

 
 
3.2.2 การบริโภคอาหารว่าง
 ผู้บริโภคอาหารว่างมีประมาณ 

(ร้อยละ 74.2) ของประชากรอายุ 
ประชากรวัยเด็ก (6-14 
ว่างสูงสุดร้อยละ 89.2 รองลงมาคือ วัยเยาวชน 
(15-24 ปี) ร้อยละ 82.8
ร้อยละ 72.6 ส่วนวัยสูงอายุ 
อาหารว่างตํ่าสุด ร้อยละ 62.3

แผนภูมิ 1 ร้อยละของประชากรอายุ 
ตามการบริโภคอาหารว่าง
พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

20

40

60

80

100

รวม 6-14 ปี 15-24 ปี

74.2

89.2
82.8

25.8

10.8
17

บริโภคอาหารว่าง

ร้อยละ 

1/  ไม่รวม  “ไม่ทราบ” 

1/  ไม่รวม  “ไม่ทราบ” 
2/  น้อยกวา่ร้อยละ 0.05 

ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จําแนก
อาหารหลักท่ีรับประทานต่อวัน 

และภาค พ.ศ. 2560 

จํานวนม้ืออาหารหลักท่ีรับประทานต่อวัน1/ 

ทาน 2 มื้อ 1 
มื้อ งดมื้อ

เช้า 
งดมื้อ

กลางวัน 
งดมื้อ
เย็น 

 4.6 1.1 0.7 0.1 

    

 1.3 0.1 0.1 0.1 
 5.7 0.6 1.1 0.2 
 5.8 1.1 0.9 0.1 

 2.1 1.8 0.5 0.1 

    

 8.3 1.8 1.4 0.1 
 4.8 0.7 1.0 0.1 
 3.0 0.5 0.4 0.02/ 

 3.0 1.0 0.4 0.1 

 5.9 2.1 0.8 0.2 

การบริโภคอาหารว่าง 
ผู้บริโภคอาหารว่างมีประมาณ 3 ใน 4 

ของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไป โดย
 ปี) มีการบริโภคอาหาร
รองลงมาคือ วัยเยาวชน 

2.8 วัยทํางาน (25-59 ปี) 
ส่วนวัยสูงอายุ (60 ปีข้ึนไป) มีการบริโภค

62.3 

ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จําแนก
ตามการบริโภคอาหารว่าง1/ และกลุ่มอายุ 

ปี 25-59 ปี 60 ปีข้ึนไป

72.6
62.3

17.2
27.4

37.7

ไม่ได้บริโภคอาหารว่าง

กลุ่มอายุ 



3.2.3 รสชาติอาหารม้ือหลักท่ีรับประทาน
เป็นประจํา 

การสํารวจพฤติกรร
อาหารท่ีชอบของประชากร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาการบริโภคอาหารท่ีถูกหลักโภชนาการ 
เนื่องจากพฤติกรรมการกินอาหารท่ีมีรสชาติใด
รสชาติหนึ่งอย่างสมํ่าเสมอเป็นประจํา เช่น รสเค็ม 
หวาน หรือเผ็ดเป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์และ
อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ 

จากการสํารวจ พบว่า 
อยู่ในกรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคเหนือ บริโภคอาหารม้ือหลักรสชา
สูงกว่าภาคอ่ืน (ร้อยละ 42.1
ตามลําดับ) ส่วนประชากรท่ีอาศัยอยู่ใน
บริโภคอาหารม้ือหลักรสชาติเผ็ด
(ร้อยละ 34.0) สําหรับภาคกลาง พบว่า
ม้ือหลักรสชาติหวานสูงกว่าภาคอ่ืน

แผนภูมิ 2 ร้อยละของประชากรอายุ 
ตามรสชาติอาหารมื้อหลักท่ีทานเป็นประจํา
และภาค พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.4 วิธีปรุงอาหารท่ีทานเป็นประจํา
การสํารวจพฤติกรรมวิธีปรุงอาหาร

ท่ีทานเป็นประจําของประชากร
เพ่ือศึกษาพฤติกรรรมการเลือกบริโภคอาหาร
ซ่ึงถูกปรุงด้วยกรรมวิธีต่างๆ เนื่องจากอาหารท่ี
ถูกปรุงด้วยกรรมวิธีต่างๆ จะให้คุณค่าของอาหาร

ร้อยละ 

0

20

40

60

80

100

42.1
33.3 40.8 41

12.0
18.3

12.6 13

11.4 14.0 13.3 14

27.5 26.8 24.1 22

5.4 7.0 4.4 3

1.6 0.6 4.8

จืด หวาน เค็ม เผ็ด

กทม. กลาง เหนือ ตะวันออก
เฉียงเหนือ

1/  ไม่รวม  “ไม่ทราบ” 

รสชาติอาหารม้ือหลักท่ีรับประทาน

การสํารวจพฤติกรรมจากรสชาติ
อาหารท่ีชอบของประชากร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาการบริโภคอาหารท่ีถูกหลักโภชนาการ 
เนื่องจากพฤติกรรมการกินอาหารท่ีมีรสชาติใด
รสชาติหนึ่งอย่างสมํ่าเสมอเป็นประจํา เช่น รสเค็ม 
หวาน หรือเผ็ดเป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์และ

พบว่า ประชากรท่ีอาศัย
รุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริโภคอาหารม้ือหลักรสชาติจืด 
2.1 41.9 และ 40.8 

ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในภาคใต้
รสชาติเผ็ดสูงกว่าภาคอ่ืน 

พบว่า บริโภคอาหาร
หวานสูงกว่าภาคอ่ืน (ร้อยละ 18.3) 

ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จําแนก
ตามรสชาติอาหารมื้อหลักท่ีทานเป็นประจํา1/

วิธีปรุงอาหารท่ีทานเป็นประจํา 
การสํารวจพฤติกรรมวิธีปรุงอาหาร 

ท่ีทานเป็นประจําของประชากร มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาพฤติกรรรมการเลือกบริโภคอาหาร 

ต่างๆ เนื่องจากอาหารท่ี 
ๆ จะให้คุณค่าของอาหาร

ท่ีต่างกัน ดังนั้นพฤติกรรมการทานอาหารท่ีถูกปรุง
ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเป็นประจํา
แบบสุกๆ ดิบๆ หรือ ป้ิงย่าง 
ท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพได้เช่นกัน

จากการสํารวจ 
6 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่ ร้อยละ 
แบบต้ม หรือลวกสุก รองลง
(ร้อยละ 27.4 และ 12.5
ชอบบริโภคอาหารด้วยวิธี
มีเพียงร้อยละ 0.6 เท่านั้น

เม่ือพิจารณาเป็น
ชอบวิธีต้มหรือลวกสุกมากท่ีสุด โดยเฉพาะ
ชอบวิธีนี้ ถึงร้อยละ 59.2
และการทอด สําหรับวิธีลวกแบบสุกๆ ดิบๆ 
นับเป็นวิธีปรุงอาหารท่ีคนชอบกินค่อนข้างน้อย
ในทุกภาค 

ตาราง 2 ร้อยละของประชากรอายุ 
ตามวิธีปรุงอาหาร

 

วิธีปรุง 
อาหาร1/ รวม กทม. 

ต้ม/ลวกสุก 50.4 48.6 

ตุ๋น/นึ่ง/อบ 4.3 7.2 

ผัด 27.4 32.6 

ทอด 12.5 9.1 

ลวกแบบ 
  สุกๆ ดิบๆ 

0.6 0.5 

ปิ้ง/ย่าง 4.1 1.8 

อื่นๆ 0.7 0.2 

 
 
3.2.5 สิ่งท่ีคํานึงถึงเป็น

ซ้ืออาหาร 
สิ่งท่ีคนส่วนใหญ่คํานึงถึงเป็นอันดับแรก

ก่อนเลือกซ้ืออาหารมากท่ีสุด 
ร้อยละ 22.1 รองลงมาคือ รสชาติ ความอยากทาน
และความสะอาด ร้อยละ 
ตามลําดับ คุณค่าทางโภชนาการ ร้อยละ 
ความสะดวกรวดเร็ว และราคา

ภาค 

41.9 34.9

13.5
11.3

14.6
14.6

22.5 34.0

3.4 3.2

4.1 2.0

เปรี้ยว อ่ืนๆ

ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ใต้ 

1/  ไม่รวม  “ไม่ทราบ” 

13 

 

ดังนั้นพฤติกรรมการทานอาหารท่ีถูกปรุง
วิธีใดวิธีหนึ่งเป็นประจํา เช่น วิธีทอด ลวก

ย่าง อาจเป็นปัจจัยสําคัญ
ท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพได้เช่นกัน 

จากการสํารวจ พบว่าประชากรอายุ  
ร้อยละ 50.4 ชอบวิธีปรุงอาหาร

แบบต้ม หรือลวกสุก รองลงมาคือ วิธีผัด และทอด 
2.5 ตามลําดับ) สําหรับผู้ท่ี

ชอบบริโภคอาหารด้วยวิธี ลวกแบบสุกๆ ดิบๆ นั้น
เท่านั้น 

เม่ือพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ทุกภาค
ชอบวิธีต้มหรือลวกสุกมากท่ีสุด โดยเฉพาะภาคใต้

59.2 รองลงมา เป็นวิธีผัด 
สําหรับวิธีลวกแบบสุกๆ ดิบๆ 

นับเป็นวิธีปรุงอาหารท่ีคนชอบกินค่อนข้างน้อย 

ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จําแนก
ตามวิธีปรุงอาหาร และภาค พ.ศ. 2560 

ภาค 

กลาง เหนือ ตะวันออก- 
เฉียงเหนือ 

ใต้ 

41.8 58.5 50.9 59.2 

3.9 3.1 5.0 2.3 

34.9 26.3 21.4 20.4 

13.2 8.3 14.3 16.0 

0.8 0.3 0.5 0.3 

4.7 1.7 7.6 1.1 

0.7 1.8 0.3 0.7 

สิ่งท่ีคํานึงถึงเป็นอันดับแรกก่อนเลือก

สิ่งท่ีคนส่วนใหญ่คํานึงถึงเป็นอันดับแรก
มากท่ีสุด คือ ความชอบ 

รองลงมาคือ รสชาติ ความอยากทาน 
และความสะอาด ร้อยละ 18.5 18.2 และ 17.8 

คุณค่าทางโภชนาการ ร้อยละ 12.9
ความสะดวกรวดเร็ว และราคา ร้อยละ 10.5 
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เ ม่ือพิจารณาเป็นราย
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่จะคํานึงถึงความสะอาด
เป็นอันดับแรกก่อนเลือกซ้ืออาหาร 
สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส่วนใหญ่จะคํานึงถึงความชอบเป็นอันดับแรก
เลือกซ้ืออาหาร (ร้อยละ 25.2 และ 
ภาคเหนือ ส่วนใหญ่จะคํานึงถึงความอยากทาน
เป็นอันดับแรกก่อนเลือกซ้ืออาหาร 
และภาคกลาง ส่ วนใหญ่จะ
เป็นอันดับแรกก่อนเลือกซ้ืออาหาร 
รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะคํานึงถึง
เรื่องความอยากทาน (ร้อยละ 
คํานึงถึงความสะอาด (ร้อยละ 22.8
และภาคกลางจะคํานึงถึงความชอบ
และ 21.1 ตามลําดับ) และกรุงเทพมหานคร
จะคํานึงถึงรสชาติ (ร้อยละ 20.1

แผนภูมิ 3 ร้อยละของประชากรอายุ 
ตามสิ่งท่ีคํานึงถึงเป็นอัน
ซ้ืออาหาร1/ และภาค พ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

3.2.6 การเติมเครื่องปรุงก่อนรับประทานอาหาร
 ในการเติมเครื่องปรุงก่อนรับประทาน

อาหารนั้น พบว่า ประชากรอายุ 6 
เครื่องปรุงฯ มากกว่าครึ่งหนึ่ง 
 

ร้อยละ 

0

20

40

60

80

100

18.5 20.1 22.0 18.9

12.9 19.5 10.1 10.7
4.0

3.7
5.7

17.8

25.6
18.4

14.4

6.5

6.4

6.2
6.3

22.1

15.8

21.1
22.4

18.2
8.9

16.4 23.8

0.02/ 0.02/ 0.1 0.02

รสชาติ
ราคา
ความสะดวก รวดเร็ว
ความอยากทาน

1/  ไม่รวม  “ไม่ทราบ” 
2/  น้อยกวา่ร้อยละ 0.05 

รวม กทม. กลาง เหนือ

พิจารณาเป็นรายภาค พบว่ า
คํานึงถึงความสะอาด

เป็นอันดับแรกก่อนเลือกซ้ืออาหาร (ร้อยละ 25.6) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 

คํานึงถึงความชอบเป็นอันดับแรกก่อน
และ 23.6 ตามลําดับ) 

ภาคเหนือ ส่วนใหญ่จะคํานึงถึงความอยากทาน
เป็นอันดับแรกก่อนเลือกซ้ืออาหาร (ร้อยละ 23.8) 

จะคํานึง ถึงรสชาติ 
ก่อนเลือกซ้ืออาหาร (ร้อยละ 22.0) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะคํานึงถึง
ร้อยละ 22.8) ภาคใต้จะ

8) สําหรับภาคเหนือ
ภาคกลางจะคํานึงถึงความชอบ (ร้อยละ 22.4 

กรุงเทพมหานคร 
1) 

ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จําแนก
อันดับแรกก่อนเลือก

ค พ.ศ. 2560 

การเติมเครื่องปรุงก่อนรับประทานอาหาร 
ปรุงก่อนรับประทาน
6 ปีข้ึนไป มีการเติม

เครื่องปรุงฯ มากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 55.8) 

โดยประชากร กลุ่มวัยเยาวชน 
เติมเครื่องปรุงฯ มากท่ีสุด ร้อยละ 
คือกลุ่มวัยทํางาน (25-59 
วัยเด็ก (6-14 ปี) ร้อยละ 42
(60 ปีข้ึนไป) มีการเติมเครื่องปรุงฯ น้อยท่ีสุด 
ร้อยละ 38.0 

แผนภูมิ 4 ร้อยละของประชากรอายุ 
ตามการเติมเคร่ืองปรุงก่อนรับประทาน
อาหาร1/  และกลุ่มอายุ พ

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.2.7 ชนิดของเครื่องปรุงท่ีเติมก่อนรับประทาน
อาหาร 

 ประชากรอายุ 
ก่อนรับประทานอาหารนั้น เป็นผู้ท่ีเติมน้ําปลาหรือ
ซีอ๊ิวมากท่ีสุดร้อยละ 69
และพริกป่น ร้อยละ 40.
น้ําพริกส้ม ร้อยละ 26.9 และเกลือ ร้อยละ 

 เ ม่ือพิจารณาตามกลุ่มอายุ  พบว่า
เกือบทุกกลุ่มอายุส่วนใหญ่นิยมเติมน้ําปลาหรือ
ซีอ๊ิวเป็นอันดับแรก ยกเว้น กลุ่มวัยเด็ก 
จะเติมน้ําตาลเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ
วัย เยาวชน (15-24 ปี
(60 ปีข้ึนไป) จะเติมน้ําตา
34.1 ตามลําดับ ส่วนกลุ่มวัยเด็ก 
น้ําปลาหรือซีอ๊ิว ร้อยละ 59
(25-59 ปี) จะเติมพริกป่น ร้อยละ 

 

0

20

40

60

80

100

รวม 6-14 ปี 15-24 ปี

55.8
42.9 64.

44.2 57.1 35.2

เติมคร่ืองปรุง ไม่ได้เตมิเคร่ืองปรุง

ร้อยละ 

1/  ไม่รวม  “ไม่ทราบ”

9 15.4 15.1

7 11.8 17.7
3.5 3.4

2.5
4 13.3

22.88.1

4.04 25.2
23.6

8 22.8
14.3

2/ 0.02/ 0.02/

คุณค่าทางโภชนาการ
ความสะอาด
ความชอบ
อื่นๆ

ภาค ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต้ เหนือ 

กลุ่มวัยเยาวชน (15-24 ปี) เป็นผู้ท่ี
เติมเครื่องปรุงฯ มากท่ีสุด ร้อยละ 64.8 รองลงมา

59 ปี) ร้อยละ 61.8 กลุ่ม
42.9 และกลุ่มวัยสูงอายุ 

มีการเติมเครื่องปรุงฯ น้อยท่ีสุด  

ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จําแนก
ตามการเติมเคร่ืองปรุงก่อนรับประทาน

และกลุ่มอายุ พ.ศ. 2560 

ชนิดของเครื่องปรุงท่ีเติมก่อนรับประทาน

ประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปท่ีเติมเครื่องปรุง
ก่อนรับประทานอาหารนั้น เป็นผู้ท่ีเติมน้ําปลาหรือ

69.0 รองลงมาคือ น้ําตาล
.5 และ 38.0 ตามลําดับ 

และเกลือ ร้อยละ 4.6 
เ ม่ือพิจารณาตามกลุ่มอายุ  พบว่า

เกือบทุกกลุ่มอายุส่วนใหญ่นิยมเติมน้ําปลาหรือ
ซีอ๊ิวเป็นอันดับแรก ยกเว้น กลุ่มวัยเด็ก (6-14 ปี) 
จะเติมน้ําตาลเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ กลุ่ม 

ปี )  และกลุ่ มวัยสู งอายุ 
จะเติมน้ําตาล ร้อยละ 44.1 และ 

ส่วนกลุ่มวัยเด็ก (6-14 ปี) จะเติม
59.6 และกลุ่มวัยทํางาน 

จะเติมพริกป่น ร้อยละ 43.1 

ปี 25-59 ปี 60 ปีข้ึนไป

.8 61.8 38.0

2 38.2 62.0

ไม่ได้เตมิเคร่ืองปรุง

กลุ่มอาย ุ

” 



ตาราง 3 ร้อยละของประชากรอายุ 
เคร่ืองปรุงก่อนรับประทานอาหาร จําแนกตาม
ชนิดของเคร่ืองปรุงท่ีเติมก่อนรับประทาน
อาหาร และกลุ่มอายุ พ.

 

 

 

3.2.8 การบริโภคอาหารในแต่ละกลุ่ม
 การสํ ารวจพฤติกรรม

อาหารกลุ่มต่างๆ เ พ่ือต้องการศึกษาสัดส่วน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีครบถ้วนเหมาะสม
ตามหลักโภชนาการในแต่ละสัปดาห์ของประชากร
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนไป
ทําให้รูปแบบการบริโภคเปลี่ยนไป
ท่ีขาดความคํานึงถึงประโยชน์และคุณค่าทาง
โภชนาการ เป็นพฤติกรรมการบริโภค
สุขภาพ ดังนั้นข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จะสามารถ
นําไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพของประชากรให้เหมาะสม
ก่อนท่ีพฤติกรรมหรือปัจจัยต่างๆ จะสร้างปัญหา
ใหญ่หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชากร
โดยท่ัวไป 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารกลุ่มต่าง
ต่อสัปดาห์ พบว่า ใน 12 กลุ่มอาหารท่ีประชากร
อายุ 6 ปีข้ึนไปบริโภคมี 4 กลุ่ม ท่ีมีสัดส่วนของ
การกินเกินกว่าร้อยละ 80 คือกลุ่มผักและผลไม้สด
(ร้อยละ 98.8) อาหารกลุ่มไข่ (ร้อยละ 
เนื้อปลาและเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน 
กลุ่มเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 
กลุ่มอาหารอ่ืนๆ อีก 4 กลุ่ม ท่ีมีสัดส่วน
กินรองลงมา ต้ังแต่ร้อยละ 70 

ชนิดของ
เคร่ืองปรุง 
ท่ีเติมก่อน
รับประทาน
อาหาร1/ 

กลุ่มอายุ

รวม 6-14 ปี 15-24 ปี

น้ําปลาหรือ  
   ซีอิ๊ว 

69.0 59.6 63.8 

น้ําตาล 40.5 63.7 44.1 
เกลือ 4.6 2.5 3.1 
พริกน้ําส้ม 26.9 14.6 31.1 
พริกป่น 38.0 14.0 39.3 

อื่นๆ 0.2 - 0.2 

1/  ตอบได้มากกวา่ 1 คําตอบ 

ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปท่ีเติม
เคร่ืองปรุงก่อนรับประทานอาหาร จําแนกตาม
ชนิดของเคร่ืองปรุงท่ีเติมก่อนรับประทาน

.ศ. 2560 

การบริโภคอาหารในแต่ละกลุ่ม 
พฤติกรรมการบริ โภค

เพ่ือต้องการศึกษาสัดส่วน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีครบถ้วนเหมาะสม
ตามหลักโภชนาการในแต่ละสัปดาห์ของประชากร
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนไป 
ทําให้รูปแบบการบริโภคเปลี่ยนไป การบริโภคอาหาร
ท่ีขาดความคํานึงถึงประโยชน์และคุณค่าทาง
โภชนาการ เป็นพฤติกรรมการบริโภคท่ีเสี่ยงต่อ
สุขภาพ ดังนั้นข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จะสามารถ
นําไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพของประชากรให้เหมาะสม

รือปัจจัยต่างๆ จะสร้างปัญหา
หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชากร

พฤติกรรมการบริโภคอาหารกลุ่มต่างๆ 
กลุ่มอาหารท่ีประชากร

กลุ่ม ท่ีมีสัดส่วนของ
คือกลุ่มผักและผลไม้สด 

ร้อยละ 98.4) กลุ่ม
เนื้อปลาและเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน (ร้อยละ 98.1) 

ร้อยละ 88.2) ส่วน
ท่ีมีสัดส่วนของการ
70 ข้ึนไป แต่ไม่ถึง 

ร้อยละ 80 คือกลุ่มอาหารท่ีมีไขมันสูง 
กลุ่มอาหารทะเล (ร้อยละ 
ไม่มีแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 
ผลิตภัณฑ์จากนม (ร้อยละ 
อาหารท่ีเหลืออีก 4 กลุ่มนั้น มีสัดส่วนของการกิน
น้อยกว่าร้อยละ 60 คือ กลุ่มอาหารสําเร็จรูป 
(ร้อยละ 59.3) กลุ่มขนมสําหรับทานเล่นหรือขนม
กรุบกรอบ (ร้อยละ 48.3
จานด่วนทางตะวันตก (ร้อยละ 
คือกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกลุ่มแร่ธาตุ
วิตามิน (ร้อยละ 21.6) 

แผนภูมิ 5 ร้อยละของประชากรอายุ 
ตามการบริโภคอาหารในแต่ละกลุ่มต่อสัปดาห์
พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.9 ความถ่ีในการบริโภคอาหาร
จากการสํารวจ

อาหารกลุ่มต่าง ๆ ของประชากรอายุ 
จําแนกตามกลุ่มอาหาร 12 
ของผู้ ท่ีไม่ทาน และผู้ ท่ีทานอาหารแต่ละกลุ่ม
ตามความถ่ีในการบริโภคอาหารเฉลี่ยต่อสัปดาห์ 
กลุ่มอายุและภาค 

กลุ่มอาย ุ

ปี 25-59 ปี 60 ปี 
ข้ึนไป 

 70.3 76.8 

 37.3 34.1 
 4.7 8.3 
 29.1 18.4 
 43.1 27.4 
 0.1 0.6 

กลุ่มอาหาร 

0 20 40

59.3

21.6

76

29.5

48.3

77

70.6

77

88

บริโภค

กลุ่มเน้ือสัตว์ 
และผลิตภัณฑ ์

กลุ่มเน้ือปลาและ 
เน้ือสัตว์ไม่ติดมัน 

กลุ่มอาหารทะเล 

อาหารกลุ่มไข่ 

กลุ่มนมและ 
ผลิตภัณฑจ์ากนม 

กลุ่มอาหารไขมันสูง 

กลุ่มขนมสําหรับทานเล่น
หรือขนมกรุบกรอบ 

กลุ่มอาหารประเภท 
จานด่วนทางตะวนัตก 

กลุ่มผักและผลไม้สด 

กลุ่มเครื่องดื่ม 
ไม่มีแอลกอฮอล์ 

กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
และกลุ่มแร่ธาตุวิตามิน 

กลุ่มอาหารสําเร็จรูป 

1/  ไม่รวม  “
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กลุ่มอาหารท่ีมีไขมันสูง (ร้อยละ 77.4) 
ร้อยละ 77.3) กลุ่มเครื่องด่ืม 
ร้อยละ 76.2) กลุ่มนมและ
ร้อยละ 70.6) สําหรับกลุ่ม
กลุ่มนั้น มีสัดส่วนของการกิน

คือ กลุ่มอาหารสําเร็จรูป 
กลุ่มขนมสําหรับทานเล่นหรือขนม

3) กลุ่มอาหารประเภท
ร้อยละ 29.5) และน้อยท่ีสุด

คือกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกลุ่มแร่ธาตุ

ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จําแนก
ริโภคอาหารในแต่ละกลุ่มต่อสัปดาห์1/ 

ความถ่ีในการบริโภคอาหารในแต่ละกลุ่ม 
จากการสํารวจพฤติกรรมการบริโภค

อาหารกลุ่มต่าง ๆ ของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไป 
12 กลุ่ม เพ่ือทราบสัดส่วน

ของผู้ ท่ีไม่ทาน และผู้ ท่ีทานอาหารแต่ละกลุ่ม 
ตามความถ่ีในการบริโภคอาหารเฉลี่ยต่อสัปดาห์ 

ร้อยละ 40 60 80 100

76.2

98.8

77.4

6

98.4

77.3

98.1

88.2

40.7

78.4

23.8

1.2

70.5

51.7

22.6

29.4

1.6

22.7

1.9

11.8

ไม่บริโภค

“ไม่ทราบ” 
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1. กลุ่มเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
การบริโภคอาหารกลุ่มเนื้อสัตว์และ

ผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้ท่ีทาน 1-2 วัน/สัปดาห์ มีสัดส่วน
สูงสุด (ร้อยละ 46.1) รองลงมา คือ ผู้ท่ีทาน 3-4 วัน
ต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 26.0) ผู้ท่ีไม่ทาน (ร้อยละ 11.8) 
ผู้ท่ีทาน 5-6 วันต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 8.4) และ
น้อยท่ีสุด คือ ผู้ท่ีทานทุกวัน (ร้อยละ 7.7) 

เม่ือพิจารณากลุ่มอายุตามความถ่ีของ 
ผู้ท่ีทาน 1- 2 วันต่อสัปดาห์ พบว่า กลุ่มวัยสูงอายุ 
(60 ปีข้ึนไป) มีสัดส่วนในการทานสูงกว่าวัยอ่ืน 
(ร้อยละ 49.2) และความถ่ีของผู้ท่ีทานต้ังแต่ 3 วัน
ข้ึนไปต่อสัปดาห์ พบว่า กลุ่มวัยเด็ก (6-14 ปี) 
ทานอาหารกลุ่มนี้มากท่ีสุด (ร้อยละ 53.9) และ
พบว่าสัดส่วนการทานจะเริ่มลดลงตามกลุ่มอายุ 
ท่ีมากข้ึน 

เม่ือพิจารณาความถ่ีในการทานของ 
แต่ละภาค พบว่า ผู้ ท่ีทานทุกวันมากท่ีสุด คือ 
กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 11.4) ผู้ท่ีทาน 5-6 วัน
ต่อสัปดาห์มากท่ีสุด คือ ภาคเหนือ (ร้อยละ 10.8) 
ผู้ ท่ีทาน 3-4 วันต่อสัปดาห์มากท่ีสุด คือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 31.4) ผู้ท่ีทาน 1-2 วัน
ต่อสัปดาห์มากท่ีสุด คือภาคกลาง (ร้อยละ 48.0) 
และผู้ท่ีไม่ทานมากท่ีสุด คือ ภาคใต้ (ร้อยละ 21.5) 

ตาราง 4 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จําแนก
ตามความถี่ในการบริโภคอาหารกลุ่มเนื้อสัตว์
และผลิตภัณฑ์ กลุ่มอายุ และภาค พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มอาย ุ
และภาค 

ความถ่ีในการบริโภคอาหาร 
กลุ่มเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์1/ 

ไม่
ทาน 

ทาน   
1-2 วัน 

ทาน     
3-4 วัน 

ทาน  
5-6 วัน 

ทาน    
ทุกวัน 

รวม 11.8 46.1 26.0 8.4 7.7 

กลุ่มอายุ      
6-14 ปี 5.3 40.8 32.8 12.1 9.0 
15-24 ปี 7.0 42.3 30.0 11.0 9.7 

25-59 ปี 11.2 47.3 25.7 8.0 7.8 
60 ปีข้ึนไป 22.0 49.2 19.0 5.2 4.6 

ภาค      

กรุงเทพมหานคร 15.5 45.1 21.5 6.5 11.4 

กลาง 12.2 48.0 23.2 7.2 9.4 

เหนือ 8.7 46.2 26.5 10.8 7.8 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 7.1 45.9 31.4 9.8 5.8 

ใต้ 21.5 43.4 24.2 7.0 3.9 

 

2. กลุ่มเนื้อปลาและเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน 
การบริโภคอาหารกลุ่มเนื้อปลาและ

เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน พบว่า ผู้ท่ีทาน 1-2 วัน/สัปดาห์
มีสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 38.7) รองลงมา คือ ผู้ท่ีทาน
3-4 วันต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 37.6) ผู้ท่ีทาน 5-6 วันต่อ
สัปดาห์ (ร้อยละ 12.4) ผู้ท่ีทานทุกวัน (ร้อยละ 9.4) 
และมีผู้ท่ีไม่ทาน (ร้อยละ 1.9) 

เม่ือพิจารณากลุ่มอายุตามความถ่ีของผู้ท่ี
ทาน 1-2 วันต่อสัปดาห์ พบว่า กลุ่มวัยเด็ก (6-14 ปี) 
มีสัดส่วนในการทานสูงกว่าวัยอ่ืน (ร้อยละ 42.2) 
และความถ่ีของผู้ ท่ีทานต้ังแต่ 3 วันข้ึนไปต่อ
สัปดาห์ พบว่า กลุ่มวัยสูงอายุ (60 ปีข้ึนไป) ทาน
อาหารกลุ่มนี้มากท่ีสุด (ร้อยละ 63.4) และพบว่า
สัดส่วนการทานต้ังแต่ 3 วันข้ึนไปต่อสัปดาห์จะ
เริ่มมากข้ึนตามกลุ่มอายุท่ีมากข้ึน 

เม่ือพิจารณาความถ่ีในการทานของแต่ละ
ภาค พบว่า ผู้ท่ีทานทุกวัน และผู้ท่ีทาน 5-6 วัน
ต่อสัปดาห์มากท่ีสุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ร้อยละ 12.6 และ 17.1 ตามลําดับ) ผู้ท่ีทาน 3-4 วัน
ต่อสัปดาห์มากท่ีสุด คือ ภาคใต้ (ร้อยละ 39.9)  
ผู้ท่ีทาน 1-2 วันต่อสัปดาห์ และผู้ท่ีไม่ทานมากท่ีสุด
คือภาคเหนือ (ร้อยละ 46.0 และ 3.1 ตามลําดับ) 

ตาราง 5 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จําแนก
ตามความถี่ในการบริโภคอาหารกลุ่มเนื้อปลา
และเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน กลุ่มอายุ และภาค  
พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มอาย ุ
และภาค 

ความถ่ีในการบริโภคอาหาร 
กลุ่มเนื้อปลาและเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน1/ 

ไม่
ทาน 

ทาน   
1-2 วัน 

ทาน     
3-4 วัน 

ทาน  
5-6 วัน 

ทาน    
ทุกวัน 

รวม 1.9 38.7 37.6 12.4 9.4 

กลุ่มอายุ      

6-14 ปี 2.2 42.2 37.2 10.7 7.7 

15-24 ปี 2.3 39.9 37.5 11.9 8.4 

25-59 ปี 1.6 39.1 38.4 11.9 9.0 
60 ปีข้ึนไป 2.5 34.1 35.5 15.6 12.3  

ภาค      

กรุงเทพมหานคร 2.0 44.3 33.3 9.9 10.5 

กลาง 1.9 44.3 37.7 8.6 7.5 

เหนือ 3.1 46.0 35.6 10.8 4.5 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 0.9 29.8 39.6 17.1 12.6 
ใต้ 2.4 30.4 39.9 15.3 12.0 

  1/  ไม่รวม  “ไม่ทราบ” 1/  ไม่รวม  “ไม่ทราบ” 
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3. กลุ่มอาหารทะเล 
การบริโภคอาหารกลุ่มอาหารทะเล 

พบว่า ผู้ท่ีทาน 1-2 วัน/สัปดาห์มีสัดส่วนสูงสุด
มากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 57.6) รองลงมา คือผู้ ท่ี 
ไม่ทาน (ร้อยละ 22.7) ผู้ท่ีทาน 3-4 วันต่อสัปดาห์ 
(ร้อยละ 14.9)  ผู้ ท่ีทาน 5-6 วัน ต่อสัปดาห์  
(ร้อยละ 3.1) และน้อยท่ีสุด คือ ผู้ท่ีทานทุกวัน 
(ร้อยละ 1.7) 

เม่ือพิจารณากลุ่มอายุตามความถ่ีของ 
ผู้ท่ีทาน 1- 2 วันต่อสัปดาห์ พบว่า กลุ่มวัยเยาวชน 
(15-24 ปี) มีสัดส่วนในการทานสูงกว่าวัยอ่ืน  
(ร้อยละ 59.9) และความถ่ีของผู้ท่ีทานต้ังแต่ 3 วัน
ข้ึนไปต่อสัปดาห์ พบว่า กลุ่มวัยเยาวชน (15-24 ปี) 
ทานอาหารกลุ่มนี้มากท่ีสุด (ร้อยละ 22.7)  

เม่ือพิจารณาความถ่ีในการทานของ 
แต่ละภาค พบว่า ผู้ท่ีทานทุกวัน ผู้ท่ีทาน 5-6 วัน 
ต่อสัปดาห์  และผู้ ท่ีทาน 3-4 วัน ต่อสัปดาห์ 
มากท่ีสุด คือภาคใต้ (ร้อยละ 7.8 9.6 และ 32.3 
ตามลําดับ) ผู้ท่ีทาน 1-2 วันต่อสัปดาห์มากท่ีสุด
คือกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 66.7) และผู้ ท่ี 
ไม่ทานมากท่ีสุด คือ ภาคเหนือ (ร้อยละ 43.7) 

ตาราง 6 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จําแนก
ตามความถี่ในการบริโภคอาหารกลุ่มอาหาร
ทะเล1/ กลุ่มอายุ และภาค พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มอาย ุ
และภาค 

ความถ่ีในการบริโภคอาหารกลุ่มอาหารทะเล1/ 
ไม่

ทาน 
ทาน   

1-2 วัน 
ทาน     

3-4 วัน 
ทาน  

5-6 วัน 
ทาน    

ทุกวัน 

รวม 22.7 57.6 14.9 3.1 1.7 

กลุ่มอายุ      

6-14 ปี 21.8 58.2 15.1 3.2 1.7 

15-24 ปี 17.4 59.9 17.5 3.2 2.0 

25-59 ปี 19.7 59.3 15.9 3.3 1.8 

60 ปีข้ึนไป 36.9 49.8 9.8 2.1 1.4 

ภาค      

กรุงเทพมหานคร 8.6 66.7 20.1 3.7 0.9 

กลาง 13.5 64.3 18.0 2.8 1.4 

เหนือ 43.7 51.2 3.5 1.3 0.3 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 34.1 56.5 8.0 1.0 0.4 

ใต้ 5.4 44.9 32.3 9.6 7.8 

 
 
 

4. อาหารกลุ่มไข่ 
การบริโภคอาหารกลุ่มไข่ พบว่า ผู้ ท่ี

ทาน 3-4 วัน/สัปดาห์มีสัดส่วนสูงสุดถึง 1 ใน 3 
(ร้อยละ 35.7) รองลงมา คือ ผู้ท่ีทาน 1-2 วันต่อ
สัปดาห์ (ร้อยละ 32.8) ผู้ท่ีทาน 5-6 วันต่อสัปดาห์ 
(ร้อยละ 15.3) ผู้ท่ีทานทุกวัน (ร้อยละ 14.6) และ 
มีผู้ท่ีไม่ทาน (ร้อยละ 1.6)  

เม่ือพิจารณากลุ่มอายุตามความถ่ีของ 
ผู้ท่ีทาน 3-4 วันต่อสัปดาห์ พบว่า กลุ่มวัยเยาวชน 
(15-24 ปี) มีสัดส่วนในการทานสูงกว่าวัยอ่ืน  
(ร้อยละ 38.3) และความถ่ีของผู้ท่ีทานต้ังแต่ 3 วัน
ข้ึนไปต่อสัปดาห์ พบว่า กลุ่มวัยเด็ก (6-14 ปี) 
ทานอาหารกลุ่มนี้มากท่ีสุด (ร้อยละ 79.5) และ
พบว่า สัดส่วนการทานจะเริ่มลดลงตามกลุ่มอายุ 
ท่ีมากข้ึน 

เม่ือพิจารณาความถ่ีในการทานของ 
แต่ละภาค พบว่า ผู้ ท่ีทานทุกวัน และผู้ ท่ีทาน  
5-6 วันต่อสัปดาห์มากท่ีสุดคือ กรุงเทพมหานคร 
(ร้อยละ 21.9 และ 18.4 ตามลําดับ) ผู้ท่ีทาน 3-4 วัน
ต่อสัปดาห์มากท่ีสุด คือ ภาคเหนือ (ร้อยละ 40.2) 
ผู้ท่ีทาน 1-2 วันต่อสัปดาห์ และผู้ท่ีไม่ทานมากท่ีสุด
คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 37.5 และ 
2.0 ตามลําดับ) 

ตาราง 7 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จําแนก
ตามความถี่ ในการบริโภคอาหารกลุ่มไข่ 
กลุ่มอายุ และภาค พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มอาย ุ
และภาค 

ความถ่ีในการบริโภคอาหารกลุ่มไข่1/ 
ไม่

ทาน 
ทาน   

1-2 วัน 
ทาน     

3-4 วัน 
ทาน  

5-6 วัน 
ทาน    

ทุกวัน 
รวม 1.6 32.8 35.7 15.3 14.6 

กลุ่มอายุ      

6-14 ปี 0.4 20.1 34.8 21.0 23.7 

15-24 ปี 1.0 27.0 38.3 17.1 16.6 

25-59 ปี 1.4 34.4 35.9 14.8 13.5 

60 ปีข้ึนไป 3.7 41.0 33.1 11.6 10.6 

ภาค      

กรุงเทพมหานคร 1.8 22.5 35.4 18.4 21.9 

กลาง 1.1 32.4 34.2 16.2 16.1 

เหนือ 1.6 32.0 40.2 15.1 11.1 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 2.0 37.5 35.4 13.5 11.6 

ใต้ 1.8 35.2 33.8 14.3 14.9 

 

1/  ไม่รวม  “ไม่ทราบ” 

1/  ไม่รวม  “ไม่ทราบ” 
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5. กลุ่มนมและผลิตภัณฑ์จากนม 
การบริโภคอาหารกลุ่มนมและผลิตภัณฑ์

จากนม พบว่า ผู้ท่ีทาน 1-2 วัน/สัปดาห์มีสัดส่วนสูงสุด 
(ร้อยละ 36.0) รองลงมา คือ ผู้ท่ีไม่ทาน (ร้อยละ 29.4) 
ผู้ท่ีทาน 3-4 วันต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 15.3) ผู้ท่ีทาน
ทุกวัน (ร้อยละ 13.4) และน้อยท่ีสุดคือ ผู้ท่ีทาน 
5-6 วันต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 5.9) 

เม่ือพิจารณากลุ่มอายุตามความถ่ีของ 
ผู้ท่ีทาน 1-2 วันต่อสัปดาห์ พบว่า กลุ่มวัยเยาวชน 
(15-24 ปี) มีสัดส่วนในการทานสูงกว่าวัยอ่ืน  
(ร้อยละ 38.6) และความถ่ีของผู้ท่ีทานต้ังแต่ 3 วัน
ข้ึนไปต่อสัปดาห์ พบว่า กลุ่มวัยเด็ก (6-14 ปี) 
ทานอาหารกลุ่มนี้มากท่ีสุด (ร้อยละ 70.6) และพบว่า
สัดส่วนการทานจะเริ่มลดลงตามกลุ่มอายุท่ีมากข้ึน 

เม่ือพิจารณาความถ่ีในการทานของ 
แต่ละภาค พบว่า ผู้ ท่ีทานทุกวันมากท่ีสุด คือ 
กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 22.6) ผู้ท่ีทาน 5-6 วัน
ต่อสัปดาห์มากท่ีสุด คือ ภาคเหนือ (ร้อยละ 7.7) 
ผู้ท่ีทาน 3-4 วันต่อสัปดาห์มากท่ีสุด คือภาคใต้
(ร้อยละ 17.6) ผู้ท่ีทาน 1-2 วันต่อสัปดาห์ และผู้ท่ี
ไม่ทานมากท่ีสุดคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ร้อยละ 39.1 และ 32.6 ตามลําดับ) 

ตาราง 8 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จําแนก
ตามความถี่ในการบริโภคอาหารกลุ่มนม 
และผลิตภัณฑ์จากนม กลุ่มอายุ และภาค 
พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มอาย ุ
และภาค 

ความถ่ีในการบริโภคอาหาร 
กลุ่มนมและผลิตภัณฑ์จากนม1/ 

ไม่
ทาน 

ทาน   
1-2 วัน 

ทาน     
3-4 วัน 

ทาน  
5-6 วัน 

ทาน    
ทุกวัน 

รวม 29.4 36.0 15.3 5.9 13.4 

กลุ่มอายุ      

6-14 ปี 4.5 24.9 23.7 15.8 31.1 

15-24 ปี 16.4 38.6 22.5 7.6 14.9 

25-59 ปี 34.6 37.9 12.9 4.1 10.5 
60 ปีข้ึนไป 40.5 34.9 10.9 3.9 9.8 

ภาค      

กรุงเทพมหานคร 24.6 32.0 14.2 6.6 22.6 

กลาง 26.8 38.2 15.7 5.8 13.5 

เหนือ 31.1 32.7 15.6 7.7 12.9 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 32.6 39.1 14.0 4.9 9.4 

ใต้ 31.0 32.7 17.6 5.7 13.0 

 

6. กลุ่มอาหารไขมันสูง 
การบริโภคอาหารกลุ่มอาหารไขมันสูง 

พบว่า ผู้ท่ีทาน 1-2 วัน/สัปดาห์มีสัดส่วนสูงสุด 
ถึงครึ่ง (ร้อยละ 51.6) รองลงมา คือผู้ ท่ีไม่ทาน  
(ร้อยละ 22.6)  ผู้ ท่ีทาน 3-4 วัน ต่อสัปดาห์  
(ร้อยละ 18.5) ผู้ท่ีทานทุกวัน (ร้อยละ 3.7) และน้อย
ท่ีสุด คือ ผู้ท่ีทาน 5-6 วันต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 3.6) 

เม่ือพิจารณากลุ่มอายุตามความถ่ีของ 
ผู้ท่ีทาน 1-2 วันต่อสัปดาห์ พบว่า กลุ่มวัยเยาวชน 
(15-24 ปี) มีสัดส่วนในการทานสูงกว่าวัยอ่ืน  
(ร้อยละ 54.2) และความถ่ีของผู้ท่ีทานต้ังแต่ 3 วัน
ข้ึนไปต่อสัปดาห์ พบว่า กลุ่มวัยเด็ก (6-14 ปี) 
ทานอาหารกลุ่มนี้มากท่ีสุด (ร้อยละ 43.9) และ
พบว่า สัดส่วนการทานจะเริ่มลดลงตามกลุ่มอายุท่ี
มากข้ึน 

เม่ือพิจารณาความถ่ีในการทานของ 
แต่ละภาค พบว่า ผู้ ท่ีทานทุกวันมากท่ีสุด คือ
กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 6.3) ผู้ท่ีทาน 5-6 วัน
ต่อสัปดาห์ และผู้ท่ีทาน 3-4 วันต่อสัปดาห์มาก
ท่ีสุด คือ ภาคใต้ (ร้อยละ 5.0 และ 23.4 ตามลําดับ) 
ผู้ท่ีทาน 1-2 วันต่อสัปดาห์มากท่ีสุด คือภาคกลาง 
(ร้อยละ 53.0) และผู้ท่ีไม่ทานมากท่ีสุด คือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 30.5) 

ตาราง 9 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จําแนก
ตามความถี่ในการบริโภคอาหารกลุ่มอาหาร
ไขมันสูง กลุ่มอายุ และภาค พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มอาย ุ
และภาค 

ความถ่ีในการบริโภคอาหาร 
กลุ่มอาหารไขมันสูง1/ 

ไม่
ทาน 

ทาน   
1-2 วัน 

ทาน     
3-4 วัน 

ทาน  
5-6 วัน 

ทาน    
ทุกวัน 

รวม 22.6 51.6 18.5 3.6 3.7 

กลุ่มอายุ      

6-14 ปี 9.6 46.5 29.4 6.6 7.9 

15-24 ปี 13.4 54.2 23.5 4.2 4.7 

25-59 ปี 22.5 53.4 17.4 3.5 3.2 
60 ปีข้ึนไป 39.2 47.1 10.3 1.7 1.7 

ภาค      

กรุงเทพมหานคร 20.3 52.5 16.5 4.4 6.3 

กลาง 17.6 53.0 20.5 4.4 4.5 

เหนือ 23.1 52.0 18.0 3.5 3.4 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 30.5 50.2 15.2 1.8 2.3 

ใต้ 18.4 50.2 23.4 5.0 3.0 

 1/  ไม่รวม  “ไม่ทราบ” 1/  ไม่รวม  “ไม่ทราบ” 
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7. กลุ่มขนมสําหรับทานเล่นหรือขนม
กรุบกรอบ 

การบริโภคอาหารกลุ่มขนมสําหรับทาน
เล่นหรือขนมกรุบกรอบ พบว่า ผู้ ท่ี ไ ม่ทานมี
สัดส่วนสูงสุดถึงครึ่ง (ร้อยละ 51.7) รองลงมาคือ 
ผู้ท่ีทาน 1-2 วันต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 32.7) ผู้ท่ีทาน 
3-4 วันต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 9.2) ผู้ ท่ีทานทุกวัน 
(ร้อยละ 4.0) และน้อยท่ีสุด คือ ผู้ท่ีทาน 5-6 วัน
ต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 2.4) 

เม่ือพิจารณากลุ่มอายุตามความถ่ีของ 
ผู้ ท่ีไม่ทาน พบว่า กลุ่มวัยสูงอายุ (60 ปีข้ึนไป) 
มีสัดส่วนในการไม่ทานสูงกว่าวัยอ่ืน (ร้อยละ 82.6) 
และความถ่ีของผู้ ท่ีทานต้ังแต่ 3 วันข้ึนไปต่อ
สัปดาห์ พบว่า กลุ่มวัยเด็ก (6-14 ปี) ทานอาหาร
กลุ่มนี้มากท่ีสุด (ร้อยละ 52.1) และพบว่าสัดส่วน
การทานจะเริ่มลดลงตามกลุ่มอายุท่ีมากข้ึน 

เม่ือพิจารณาความถ่ีในการทานของ 
แต่ละภาค พบว่า ผู้ท่ีทานทุกวัน และผู้ท่ีทาน 1-2 วัน
ต่อสัปดาห์มากท่ีสุ ด  คือ  กรุ ง เทพมหานคร 
(ร้อยละ 6.0 และ 36.8 ตามลําดับ) ผู้ท่ีทาน 5-6 วัน
ต่อสัปดาห์ และผู้ท่ีทาน 3-4 วันต่อสัปดาห์มาก
ท่ีสุด คือภาคใต้ (ร้อยละ 2.8 และ 11.5 ตามลําดับ) 
และผู้ท่ีไม่ทานมากท่ีสุด คือ ภาคเหนือ (ร้อยละ 56.5) 

ตาราง 10 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จําแนก
ตามความถี่ในการบริโภคอาหารกลุ่มขนม
สําหรับทานเล่นหรือขนมกรุบกรอบ กลุ่มอายุ
และภาค พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มอาย ุ
และภาค 

ความถ่ีในการบริโภคอาหาร 
กลุ่มขนมสําหรับทานเล่นหรือขนมกรุบกรอบ1/ 
ไม่

ทาน 
ทาน   

1-2 วัน 
ทาน     

3-4 วัน 
ทาน  

5-6 วัน 
ทาน    

ทุกวัน 

รวม 51.7 32.7 9.2 2.4 4.0 

กลุ่มอายุ      

6-14 ปี 10.4 37.5 26.7 8.7 16.7 

15-24 ปี 23.4 49.0 17.6 3.6 6.4 

25-59 ปี 58.0 33.1 5.7 1.4 1.8 
60 ปีข้ึนไป 82.6 14.6 2.0 0.4 0.4 

ภาค      

กรุงเทพมหานคร 45.5 36.8 9.5 2.2 6.0 

กลาง 47.7 36.2 9.4 2.7 4.0 

เหนือ 56.5 29.3 8.5 2.4 3.3 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 55.8 30.4 8.2 1.9 3.7 
ใต้ 51.7 30.5 11.5 2.8 3.5 

8. กลุ่มอาหารประเภทจานด่วนทาง
ตะวันตก 

การบริโภคอาหารกลุ่มอาหารประเภท
จานด่วนทางตะวันตก พบว่า ผู้ท่ีไม่ทานมีสัดส่วน
สูงสุด (ร้อยละ 70.5) รองลงมาคือ ผู้ท่ีทาน 1-2 วัน
ต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 25.4) ผู้ท่ีทาน 3-4 วันต่อสัปดาห์
(ร้อยละ 3.0) ผู้ท่ีทาน 5-6 วันต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 0.7) 
และน้อยท่ีสุด คือ ผู้ท่ีทานทุกวัน (ร้อยละ 0.4) 

เม่ือพิจารณากลุ่มอายุตามความถ่ีของ 
ผู้ ท่ีไม่ทาน พบว่า กลุ่มวัยสูงอายุ (60 ปีข้ึนไป) 
มีสัดส่วนในการไม่ทานสูงกว่าวัยอ่ืน (ร้อยละ 91.3) 
และความ ถ่ีของผู้ ท่ีท าน ต้ั งแ ต่  3  วั น ข้ึน ไป 
ต่อสัปดาห์ พบว่า กลุ่มวัยเด็ก (6-14 ปี) ทาน
อาหารกลุ่มนี้มากท่ีสุด (ร้อยละ 8.4) และพบว่า
สัดส่วนการทานต้ังแต่ 3 วันข้ึนไปต่อสัปดาห์จะเริ่ม
ลดลงตามกลุ่มอายุท่ีมากข้ึน 

เม่ือพิจารณาความถ่ีในการทานของ 
แต่ละภาค พบว่า ผู้ท่ีทานทุกวัน ผู้ท่ีทาน 5-6 วัน
ต่อสัปดาห์ และผู้ท่ีทาน 3-4 วันต่อสัปดาห์มากท่ีสุด 
คือภาคใต้ (ร้อยละ 0.5 1.1 และ 5.3 ตามลําดับ) 
ผู้ ท่ี ท าน  1 -2  วั น ต่ อ สั ป ด าห์ ม า ก ท่ี สุ ด  คื อ 
กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 39.5) และผู้ท่ีไม่ทาน
มากท่ีสุด คือภาคเหนือ (ร้อยละ 80.4) 

ตาราง 11 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จําแนก
ตามความถี่ในการบริโภคอาหารกลุ่มอาหาร
ประเภทจานด่วนทางตะวันตก กลุ่มอายุ
และภาค พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มอาย ุ
และภาค 

ความถ่ีในการบริโภคอาหาร 
กลุ่มอาหารประเภทจานด่วนทางตะวันตก1/ 
ไม่

ทาน 
ทาน   

1-2 วัน 
ทาน     

3-4 วัน 
ทาน  

5-6 วัน 
ทาน    

ทุกวัน 

รวม 70.5 25.4 3.0 0.7 0.4 

กลุ่มอายุ      

6-14 ปี 53.2 38.4 6.8 1.0 0.6 

15-24 ปี 51.3 41.4 5.4 1.1 0.8 

25-59 ปี 72.6 24.1 2.3 0.7 0.3 
60 ปีข้ึนไป 91.3 7.6 0.8 0.2 0.1 

ภาค      

กรุงเทพมหานคร 55.4 39.5 4.0 0.7 0.4 

กลาง 66.5 28.9 3.2 1.0 0.4 

เหนือ 80.4 17.0 1.9 0.4 0.3 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 77.5 20.0 1.9 0.3 0.3 

ใต้ 66.7 26.4 5.3 1.1 0.5 

1/  ไม่รวม  “ไม่ทราบ” 1/  ไม่รวม  “ไม่ทราบ” 
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9. กลุ่มผักและผลไม้สด 
การบริโภคอาหารกลุ่มผักและผลไม้สด 

พบว่า ผู้ท่ีทานทุกวันมีสัดส่วนสูงสุดถึง 2 ใน 5 
(ร้อยละ 41.1) รองลงมา คือ ผู้ท่ีทาน 3-4 วันต่อ
สัปดาห์ (ร้อยละ 24.5) ผู้ท่ีทาน 5-6 วันต่อสัปดาห์ 
(ร้อยละ 19.4) ผู้ท่ีทาน 1-2 วันต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 
13.8) และมีผู้ท่ีไม่ทาน (ร้อยละ 1.2) 

เม่ือพิจารณากลุ่มอายุตามความถ่ีของ 
ผู้ท่ีทานทุกวัน พบว่า กลุ่มวัยสูงอายุ (60 ปีข้ึนไป) 
มีสัดส่วนในการทานสูงกว่าวัยอ่ืน (ร้อยละ 50.1) 
และความถ่ีของผู้ ท่ีทานต้ังแต่ 3 วันข้ึนไปต่อ
สัปดาห์ พบว่า กลุ่มวัยสูงอายุ (60 ปีข้ึนไป) ทาน
อาหารกลุ่มนี้มากท่ีสุด (ร้อยละ 88.3) และพบว่า
สัดส่วนการทานต้ังแต่ 3 วันข้ึนไปต่อสัปดาห์จะ
เพ่ิมข้ึนตามกลุ่มอายุท่ีมากข้ึน 

เม่ือพิจารณาความถ่ีในการทานของ 
แต่ละภาค พบว่า ผู้ ท่ีทานทุกวันมากท่ีสุด คือ 
กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 53.3) ผู้ท่ีทาน 5-6 วัน
ต่อสัปดาห์ และผู้ท่ีทาน 3-4 วันต่อสัปดาห์มาก
ท่ีสุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 22.1 
และ 25.8 ตามลําดับ) ผู้ท่ีทาน 1-2 วันต่อสัปดาห์
มากท่ีสุด คือ ภาคกลาง (ร้อยละ 17.4) และผู้ท่ีไม่
ทานมากท่ีสุด คือ ภาคใต้ (ร้อยละ 1.6) 

ตาราง 12 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จําแนก
ตามความถี่ในการบริโภคอาหารกลุ่มผักและ
ผลไม้สด กลุ่มอายุ และภาค พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มอาย ุ
และภาค 

ความถ่ีในการบริโภคอาหาร 
กลุ่มผักและผลไม้สด1/ 

ไม่
ทาน 

ทาน   
1-2 วัน 

ทาน     
3-4 วัน 

ทาน  
5-6 วัน 

ทาน    
ทุกวัน 

รวม 1.2 13.8 24.5 19.4 41.1 
กลุ่มอายุ      

6-14 ปี 2.9 25.3 32.0 16.7 23.1 

15-24 ปี 1.1 15.7 29.1 19.8 34.3 

25-59 ปี 0.9 12.0 23.3 20.1 43.7 
60 ปีข้ึนไป 1.1 10.6 19.5 18.7 50.1 

ภาค      

กรุงเทพมหานคร 0.8 8.7 19.2 18.0 53.3 

กลาง 1.4 17.4 25.6 18.1 37.5 

เหนือ 0.9 11.2 24.1 20.3 43.5 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1.2 14.2 25.8 22.1 36.7 

ใต้ 1.6 14.0 24.9 16.9 42.6 

 

10. กลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 
การบริโภคอาหารกลุ่มเครื่องด่ืมไม่มี

แอลกอฮอล์ พบว่า ผู้ท่ีทาน 1-2 วันต่อสัปดาห์มี
สัดส่วนสูงสุดเ กือบ 1 ใน 3 (ร้อยละ 30.3) 
รองลงมาคือ ผู้ท่ีไม่ทาน (ร้อยละ 23.8) ผู้ท่ีทาน
ทุกวัน (ร้อยละ 23.5) ผู้ท่ีทาน 3-4 วันต่อสัปดาห์ 
(ร้อยละ 16.5) และน้อยท่ีสุด คือ ผู้ท่ีทาน 5-6 วัน
ต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 5.9) 

เม่ือพิจารณากลุ่มอายุตามความถ่ีของ 
ผู้ ท่ีทาน 1-2 วันต่อสัปดาห์ พบว่า กลุ่มวัยเด็ก  
(6-14 ปี)  มีสัดส่วนในการทานสูงกว่าวัย อ่ืน  
(ร้อยละ 34.4) และความถ่ีของผู้ท่ีทานต้ังแต่ 3 วัน
ข้ึนไปต่อสัปดาห์ พบว่า กลุ่มวัยทํางาน (25-59 ปี) 
ทานอาหารกลุ่มนี้มากท่ีสุด (ร้อยละ 52.9) 

เม่ือพิจารณาความถ่ีในการทานของ 
แต่ละภาค พบว่า ผู้ ท่ีทานทุกวันมากท่ีสุด คือ 
กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 33.8) ผู้ท่ีทาน 5-6 วัน
ต่อสัปดาห์  และผู้ ท่ีทาน 3-4 วัน ต่อสัปดาห์ 
มากท่ีสุด คือ ภาคกลาง (ร้อยละ 7.2 และ 17.0 
ตามลําดับ) ผู้ท่ีทาน 1-2 วันต่อสัปดาห์มากท่ีสุด 
คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 34.8) และ
ผู้ท่ีไม่ทานมากท่ีสุด คือ ภาคเหนือ (ร้อยละ 29.3) 

ตาราง 13 ร้อยละของประชากรอายุ  6 ปีขึ้ น ไป 
จําแนกตามความถี่ในการบริโภคอาหาร
กลุ่มเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ กลุ่มอายุ  
และภาค พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มอาย ุ
และภาค 

ความถ่ีในการบริโภคอาหาร 
กลุ่มเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์1/ 

ไม่
ทาน 

ทาน   
1-2 วัน 

ทาน     
3-4 วัน 

ทาน  
5-6 วัน 

ทาน    
ทุกวัน 

รวม 23.8 30.3 16.5 5.9 23.5 

กลุ่มอายุ      

6-14 ปี 28.7 34.4 22.8 4.7 9.4 

15-24 ปี 16.3 33.2 24.8 7.3 18.4 

25-59 ปี 18.0 29.1 15.6 6.9 30.4 
60 ปีข้ึนไป 44.9 28.8 8.4 2.9 15.0 

ภาค      

กรุงเทพมหานคร 21.3 24.0 15.5 5.4 33.8 

กลาง 18.9 32.1 17.0 7.2 24.8 

เหนือ 29.3 29.7 16.3 5.6 19.1 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 27.4 34.8 16.5 4.9 16.4 

ใต้ 22.1 23.9 16.9 6.4 30.7 

 1/  ไม่รวม  “ไม่ทราบ” 1/  ไม่รวม  “ไม่ทราบ” 
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11. กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกลุ่ม
แร่ธาตุวิตามิน 

การบริโภคอาหารกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารและกลุ่มแร่ธาตุวิตามิน พบว่า ผู้ท่ีไม่ทาน 
มีสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 78.4) รองลงมา คือผู้ท่ี
ทาน 1-2 วัน ต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 14.2) ผู้ท่ีทาน 
3-4 วันต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 3.4) ผู้ท่ีทานทุกวัน 
(ร้อยละ 3.0) และน้อยท่ีสุด คือ ผู้ท่ีทาน 5-6 วัน
ต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 1.0) 

เม่ือพิจารณากลุ่มอายุตามความถ่ีของ 
ผู้ท่ีไม่ทาน พบว่า กลุ่มวัยเด็ก (6-14 ปี) มีสัดส่วนใน
การไม่ทานสูงกว่าวัยอ่ืน (ร้อยละ 83.2) และความถ่ี
ของผู้ท่ีทานต้ังแต่ 3 วันข้ึนไปต่อสัปดาห์ พบว่า 
กลุ่มวัยสูงอายุ (60 ปีข้ึนไป) ทานอาหารกลุ่มนี้
มากท่ีสุด (ร้อยละ 9.0) และพบว่าสัดส่วนการทาน
จะเพ่ิมข้ึนตามกลุ่มอายุท่ีมากข้ึน  

เม่ือพิจารณาความถ่ีในการทานของ 
แต่ละภาค พบว่า ผู้ท่ีทานทุกวัน ผู้ท่ีทาน 3-4 วัน
ต่อสัปดาห์  และผู้ ท่ีทาน 1-2 วัน ต่อสัปดาห์ 
มากท่ีสุด คือ กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 7.3  5.6 
และ 18.7 ตามลําดับ) ผู้ท่ีทาน 5-6 วันต่อสัปดาห์ 
คือภาคกลาง (ร้อยละ 1.5) และผู้ท่ีไม่ทานมาก
ท่ีสุด คือภาคเหนือ (ร้อยละ 85.6) 

ตาราง 14 ร้อยละของประชากรอายุ  6 ปีขึ้ น ไป 
จําแนกตามความถี่ในการบริโภคอาหาร
กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกลุ่มแร่ธาตุ
วิตามิน กลุ่มอายุ และภาค พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มอาย ุ
และภาค 

ความถ่ีในการบริโภคอาหารกลุ่มผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารและกลุ่มแร่ธาตุวิตามิน1/ 

ไม่
ทาน 

ทาน   
1-2 วัน 

ทาน     
3-4 วัน 

ทาน  
5-6 วัน 

ทาน    
ทุกวัน 

รวม 78.4 14.2 3.4 1.0 3.0 

กลุ่มอายุ      

6-14 ปี 83.2 11.8 2.9 0.6 1.5 

15-24 ปี 78.9 15.7 2.9 0.8 1.7 

25-59 ปี 78.1 14.0 3.7 1.0 3.2 
60 ปีข้ึนไป 76.1 14.9 3.3 1.2 4.5 

ภาค      

กรุงเทพมหานคร 67.0 18.7 5.6 1.4 7.3 

กลาง 74.5 16.5 4.1 1.5 3.4 

เหนือ 85.6 9.0 2.3 0.8 2.3 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 82.9 13.3 2.1 0.4 1.3 

ใต้ 79.4 13.3 4.0 0.9 2.4 

12. กลุ่มอาหารสําเร็จรูป 
การบริโภคอาหารกลุ่มอาหารสําเร็จรูป 

พบว่า ผู้ท่ีทาน 1-2 วันต่อสัปดาห์ มีสัดส่วนสูงสุด
เกือบครึ่ง (ร้อยละ 46.6) รองลงมา คือ ผู้ท่ีไม่ทาน 
(ร้อยละ 40.7)  ผู้ ท่ีทาน 3-4 วัน ต่อสัปดาห์  
(ร้อยละ 8.9) และสัดส่วนของผู้ท่ีทาน 5-6 วัน   
ต่อสัปดาห์ และผู้ท่ีทานทุกวัน เท่ากัน (ร้อยละ 1.9) 

เม่ือพิจารณากลุ่มอายุตามความถ่ีของ 
ผู้ท่ีทาน 1-2 วันต่อสัปดาห์ พบว่า กลุ่มวัยเด็กและ
เยาวชนมีสัดส่วนการทานท่ีไม่ต่างกัน (ร้อยละ 54) 
และความถ่ีของผู้ท่ีทานต้ังแต่ 3 วันข้ึนไปต่อสัปดาห์ 
พบว่า กลุ่มวัยเยาวชน (15-24 ปี) ทานอาหารกลุ่มนี้
มากท่ีสุด (ร้อยละ 20.0)  

เม่ือพิจารณาความถ่ีในการทานของ 
แต่ละภาค พบว่า ผู้ ท่ีทานทุกวันมากท่ีสุด คือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 3.9) ผู้ท่ีทาน  
5-6 วันต่อสัปดาห์มากท่ีสุด คือ กรุงเทพมหานคร  
(ร้อยละ 2.4) ผู้ท่ีทาน 3-4 วันต่อสัปดาห์ และผู้ท่ี
ทาน 1-2 วันต่อสัปดาห์มากท่ีสุด คือ ภาคกลาง 
(ร้อยละ 10.6 และ 49.5 ตามลําดับ) และผู้ท่ีไม่ทาน
มากท่ีสุด คือภาคใต้ (ร้อยละ 50.5) 

ตาราง 15 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จําแนก
ตามความถี่ในการบริโภคอาหารกลุ่มอาหาร
สําเร็จรูป กลุ่มอายุ และภาค พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มอาย ุ
และภาค 

 

ความถ่ีในการบริโภคอาหาร 
กลุ่มอาหารสําเร็จรูป1/ 

ไม่
ทาน 

ทาน   
1-2 วัน 

ทาน     
3-4 วัน 

ทาน  
5-6 วัน 

ทาน    
ทุกวัน 

รวม 40.7 46.6 8.9 1.9 1.9 

กลุ่มอายุ      

6-14 ปี 28.4 54.0 13.3 2.5 1.8 

15-24 ปี 25.9 54.1 14.6 2.5 2.9 

25-59 ปี 40.9 47.4 8.0 1.9 1.8 

60 ปีข้ึนไป 60.7 32.8 4.1 1.1 1.3 

ภาค      

กรุงเทพมหานคร 42.1 45.8 9.1 2.4 0.6 

กลาง 35.8 49.5 10.6 2.3 1.8 

เหนือ 41.8 47.9 7.9 1.6 0.8 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 39.8 46.0 8.5 1.8 3.9 

ใต้ 50.5 40.3 7.3 1.4 0.5 

 
  

 

1/  ไม่รวม  “ไม่ทราบ” 

1/  ไม่รวม  “ไม่ทราบ” 
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ตารางที่ 1  จํานวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จําแนกตามจํานวนมื้ออาหารหลักที่รับประทานต่อวัน กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครองและภาค พ.ศ. 2560

TABLE 1  Number of population, aged 6 years and over by number of main meals consumed per day, age group, sex, area and region, 2017

รวม Age group (years),

Total ทานมากกว่า 3 มื้อ 3 มื้อ ทานเพียง ไม่ทราบ sex, area

More than 3 meals งดมื้อเช้า งดมื้อกลางวัน งดมื้อเย็น  1 มื้อเท่านั้น Unknown and region

3 meals No breakfast No lunch No dinner only 1 meal

63,072,343 2,554,563 56,210,895 2,897,560 669,793 468,280 70,382 200,869 Age group

7,214,456 405,016 6,686,197 91,521 9,936 4,644 5,276 11,866 6-14

9,560,216 450,367 8,359,127 544,623 59,998 101,189 15,196 29,716 15-24

35,135,302 1,390,515 30,822,184 2,024,019 403,850 310,433 36,340 147,961 25-59

11,162,369 308,666 10,343,387 237,397 196,009 52,014 13,570 11,326 60 and over

Sex

30,671,268 1,340,906 27,207,204 1,546,220 365,658 89,339 25,899 96,042 Male

32,401,075 1,213,658 29,003,691 1,351,340 304,135 378,942 44,482 104,827 Female

Area

28,254,416 1,245,238 24,551,317 1,728,467 282,788 287,719 28,952 129,936 Municipal area

34,817,927 1,309,326 31,659,578 1,169,093 387,006 180,562 41,430 70,933 Non-municipal area

Region

8,148,409 399,556 6,796,800 679,801 143,630 111,415 8,858 8,349 Bangkok Metropolis

18,363,642 803,027 16,206,952 882,957 130,921 173,451 18,519 147,815 Central Region

10,740,897 342,111 9,966,312 316,679 49,850 45,390 3,768 16,787 Northern Region

17,357,274 646,388 15,927,152 516,399 164,797 74,130 22,786 5,623 Northeastern Region

8,462,121 363,483 7,313,680 501,724 180,596 63,894 16,451 22,294 Southern Region

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ในเขตเทศบาล

ภาค

ภาคกลาง

นอกเขตเทศบาล

กรุงเทพมหานคร

จํานวนมื้ออาหารหลักที่รับประทานต่อวัน    Number of main meals consumed per day

หญิง

ทาน 2 มื้อ    2 meals

กลุ่มอายุ

6-14

15-24

25-59

กลุ่มอายุ (ปี)

เขตการปกครอง

ชาย

เพศ เขตการปกครอง

และภาค

60 ขึ้นไป

เพศ



ตารางที่ 2  จํานวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จําแนกตามเหตุผลที่งดรับประทานอาหารมื้อหลักต่อวัน กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครองและภาค พ.ศ. 2560

TABLE 2  Number of population, aged 6 years and over by reasons of consuming main meals less than 3 times per day, age group, sex, area and region, 2017

รวม Age group (years),

Total ไม่มีเงิน ไม่มีเวลา ลดน้ําหนัก ถือศีล อื่น ๆ ไม่ทราบ sex, area

No money No time On diet Religious practice Others Unknown and region

4,106,016 32,570 2,560,980 505,181 4,712 965,995 36,578 Age group

111,377 624 75,309 3,646 a/ 30,561 1,238 6-14

721,006 4,204 453,601 113,591 a/ 147,054 2,556 15-24

2,774,642 18,896 1,881,517 339,593 2,471 504,871 27,294 25-59

498,991 8,846 150,553 48,351 2,241 283,510 5,489 60 and over

Sex

2,027,117 15,894 1,397,436 108,203 288 479,443 25,852 Male

2,078,899 16,676 1,163,544 396,978 4,423 486,552 10,725 Female

Area

2,327,926 24,964 1,531,882 318,405 3,006 433,266 16,403 Municipal area

1,778,090 7,606 1,029,098 186,776 1,706 532,729 20,174 Non-municipal area

Region

943,704 6,956 606,965 146,773 1,388 172,660 8,962 Bangkok Metropolis

1,205,849 13,149 806,695 157,625 2,198 217,152 9,029 Central Region

415,687 4,101 254,678 61,545 367 92,685 2,311 Northern Region

778,111 4,036 483,698 69,661 576 219,359 781 Northeastern Region

762,665 4,328 408,944 69,577 182 264,139 15,494 Southern Region

        a/   ไม่พบตัวอย่างในการสํารวจ            a/  Not found sample on survey  

เหตุผลที่งดรับประทานอาหารมื้อหลักต่อวัน    Reasons of consuming main meals less than 3 times per day

กลุ่มอายุ

6-14

15-24

25-59

กลุ่มอายุ (ปี)

ชาย

เพศ เขตการปกครอง

เพศ

ภาค

เขตการปกครอง

หญิง

ในเขตเทศบาล

และภาค

60 ขึ้นไป

ภาคใต้

ภาคกลาง

นอกเขตเทศบาล

กรุงเทพมหานคร

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



ตารางที่ 3  จํานวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จําแนกตามการรับประทานอาหารว่างและเหตุผลที่รับประทานอาหารว่าง กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครองและภาค พ.ศ. 2560

TABLE 3  Number of population, aged 6 years and over by snack consumption and reasons of snack consumption, age group, sex, area and region, 2017

รวม

Total ไม่ทาน ไม่ทราบ Age group (years),

No consumption รวม Unknown sex, area

Total หิว อยากทาน ได้เวลาทาน/ อื่น ๆ and region

Hungry Craving เคยทานประจํา Others

It's time/ eating habit

63,072,343 16,105,372 46,356,496 17,812,141 22,475,486 6,054,333 14,536 610,475 Age group

7,214,456 777,138 6,401,491 2,659,028 2,864,589 877,875 - 35,827 6-14

9,560,216 1,620,993 7,830,744 2,866,770 4,146,734 817,240 - 108,479 15-24

35,135,302 9,507,225 25,188,996 9,598,719 12,422,960 3,158,723 8,594 439,081 25-59

11,162,369 4,200,016 6,935,265 2,687,624 3,041,204 1,200,495 5,942 27,088 60 and over

Sex

30,671,268 8,802,594 21,557,396 8,636,720 10,240,153 2,675,299 5,224 311,278 Male

32,401,075 7,302,778 24,799,100 9,175,422 12,235,333 3,379,033 9,312 299,197 Female

Area

28,254,416 6,752,837 21,199,648 7,653,171 10,597,210 2,934,731 14,536 301,931 Municipal area

34,817,927 9,352,535 25,156,848 10,158,970 11,878,276 3,119,601 - 308,544 Non-municipal area

Region

8,148,409 1,875,017 6,244,454 2,064,735 3,112,423 1,054,199 13,097 28,938 Bangkok Metropolis

18,363,642 4,873,482 13,056,955 5,026,734 6,685,472 1,344,238 510 433,206 Central Region

10,740,897 2,606,104 8,097,631 3,520,245 3,781,818 795,569 - 37,162 Northern Region

17,357,274 5,213,265 12,079,277 5,037,658 5,462,657 1,578,645 317 64,732 Northeastern Region

8,462,121 1,537,505 6,878,180 2,162,769 3,433,117 1,281,682 612 46,436 Southern Region

การรับประทานอาหารว่าง    Snack consumption

กลุ่มอายุ (ปี)

และภาค

60 ขึ้นไป

เพศ เขตการปกครอง

กลุ่มอายุ

6-14

15-24

25-59

ภาคใต้

ทาน    Consumption 

ภาค

นอกเขตเทศบาล

ในเขตเทศบาล

ชาย

หญิง

เขตการปกครอง

เพศ

เหตุผลที่รับประทานอาหารว่าง    Reasons of snack consumption

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรุงเทพมหานคร

ภาคกลาง

ภาคเหนือ



ตารางที่ 4  จํานวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จําแนกตามรสชาติของอาหารมื้อหลักที่ทาน กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครองและภาค พ.ศ. 2560

TABLE 4  Number of population, aged 6 years and over by flavors of main meal, age group, sex, area and region, 2017

รวม Age group (years),

Total จืด หวาน เค็ม เผ็ด เปรี้ยว อื่น ๆ ไม่ทราบ sex, area 

Tasteless Sweet Salty Hot/ spicy Sour Others Unknown and region

63,072,343 23,895,748 8,868,989 8,590,686 16,317,238 3,011,043 1,632,709 755,930 Age group

7,214,456 3,682,718 2,319,240 502,487 396,578 132,203 109,187 72,043 6-14

9,560,216 2,263,788 1,907,311 1,290,623 2,969,322 709,489 255,628 164,054 15-24

35,135,302 10,579,093 3,905,666 5,455,131 11,785,797 1,932,937 995,074 481,605 25-59

11,162,369 7,370,149 736,772 1,342,444 1,165,541 236,414 272,821 38,228 60 and over

Sex

30,671,268 10,168,306 3,607,515 4,738,625 10,105,892 857,621 782,942 410,366 Male

32,401,075 13,727,442 5,261,474 3,852,060 6,211,345 2,153,422 849,767 345,564 Female

Area

28,254,416 10,929,979 3,976,636 3,411,971 7,494,800 1,418,966 609,059 413,004 Municipal area

34,817,927 12,965,769 4,892,353 5,178,714 8,822,438 1,592,077 1,023,651 342,926 Non-municipal area

Region

8,148,409 3,420,414 977,002 925,173 2,235,754 441,500 124,828 23,738 Bangkok Metropolis

18,363,642 5,935,269 3,259,380 2,499,590 4,771,539 1,239,585 112,721 545,558 Central Region

10,740,897 4,362,922 1,343,655 1,428,591 2,575,603 472,199 513,019 44,909 Northern Region

17,357,274 7,250,394 2,342,077 2,515,505 3,885,482 585,970 710,544 67,303 Northeastern Region

8,462,121 2,926,749 946,876 1,221,827 2,848,861 271,790 171,597 74,423 Southern Region

เพศ

เขตการปกครอง

รสชาติของอาหารมื้อหลักที่ทาน    Flavors of main meal

ภาคใต้

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชาย

ภาค

ภาคกลาง

นอกเขตเทศบาล

กรุงเทพมหานคร

ในเขตเทศบาล

กลุ่มอายุ (ปี)

  เพศ เขตการปกครอง

60 ขึ้นไป

หญิง

กลุ่มอายุ

6-14

15-24

25-59

และภาค



ตารางที่ 5  จํานวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จําแนกตามวิธีปรุงอาหาร กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครองและภาค พ.ศ. 2560

TABLE 5  Number of population, aged 6 years and over by cooking method, age group, sex, area and region, 2017

รวม Age group (years),

Total ต้ม/ลวกสุก ตุ๋น/นึ่ง ผัด ทอด ลวกแบบสุกๆ ปิ้ง/ย่าง อบ อื่น ๆ ไม่ทราบ sex, area 

Boiled Stewed/ Stir fried Deep fried  ดิบๆ Grilled/ Baked Others Unknown and region

steamed Soft boiled Roasted

63,072,343 31,508,892 2,617,550 17,122,448 7,814,251 343,631 2,566,328 53,474 442,930 602,840 Age group

7,214,456 2,337,425 175,686 1,825,202 2,595,747 6,519 204,337 4,671 15,779 49,090 6-14

9,560,216 3,520,465 246,520 3,293,157 1,801,598 45,374 472,069 10,883 57,500 112,649 15-24

35,135,302 17,735,455 1,484,496 10,365,185 2,982,352 273,825 1,568,102 27,199 288,036 410,653 25-59

11,162,369 7,915,547 710,848 1,638,904 434,553 17,913 321,820 10,720 81,615 30,448 60 and over

Sex

30,671,268 14,891,927 1,103,319 8,298,664 4,024,242 274,155 1,496,044 16,160 230,859 335,898 Male

32,401,075 16,616,964 1,514,231 8,823,784 3,790,009 69,476 1,070,284 37,314 212,070 266,942 Female

Area

28,254,416 13,227,558 1,396,150 8,453,071 3,284,550 187,705 1,091,175 40,975 225,975 347,257 Municipal area

34,817,927 18,281,334 1,221,400 8,669,377 4,529,701 155,926 1,475,153 12,499 216,955 255,583 Non-municipal area

Region

8,148,409 3,952,579 568,854 2,644,603 741,696 40,004 145,411 17,367 14,070 23,826 Bangkok Metropolis

18,363,642 7,487,900 689,051 6,247,337 2,365,405 150,542 836,206 7,038 130,231 449,932 Central Region

10,740,897 6,262,488 326,453 2,817,060 891,683 35,834 177,580 2,558 190,169 37,073 Northern Region

17,357,274 8,817,704 846,067 3,695,171 2,470,908 91,623 1,316,571 19,529 51,554 48,146 Northeastern Region

8,462,121 4,988,221 187,126 1,718,277 1,344,559 25,628 90,560 6,981 56,907 43,863 Southern Region

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

นอกเขตเทศบาล

ภาค

ในเขตเทศบาล

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

กรุงเทพมหานคร

เขตการปกครอง

วิธีการปรุงอาหาร    Cooking methodกลุ่มอายุ (ปี)

  เพศ เขตการปกครอง

60 ขึ้นไป

หญิง

กลุ่มอายุ

6-14

15-24

ชาย

25-59

เพศ

และภาค



ตารางที่ 6  จํานวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จําแนกตามสิ่งที่คํานึงถึงเป็นอันดับแรกก่อนเลือกซื้ออาหาร กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครองและภาค พ.ศ. 2560

TABLE 6  Number of population, aged 6 years and over by consideration first before choosing buy food, age group, sex, area and region, 2017

รวม Age group (years),

Total รสชาติ คุณค่า ราคา ความสะอาด ความสะดวก ความชอบ ความอยากทาน อื่น ๆ ไม่ทราบ sex, area 

Flavor ทางโภชนาการ Price Clean รวดเร็ว Liking The craving Others Unknown and region

Nutritioun Convenience

63,072,343 11,498,164 8,044,696 2,486,066 11,085,338 4,022,444 13,764,888 11,326,749 34,459 809,539 Age group

7,214,456 1,236,261 572,136 160,918 785,987 332,007 2,651,949 1,370,413 1,600 103,184 6-14

9,560,216 1,869,037 796,108 379,226 1,600,322 680,428 2,293,154 1,771,404 3,867 166,671 15-24

35,135,302 6,657,314 4,511,672 1,474,272 6,711,963 2,470,094 6,775,047 6,044,239 12,798 477,904 25-59

11,162,369 1,735,552 2,164,780 471,650 1,987,066 539,916 2,044,738 2,140,694 16,194 61,780 60 and over

Sex

30,671,268 5,774,773 3,360,409 1,231,547 4,776,155 2,184,646 7,142,772 5,713,922 21,023 466,021 Male

32,401,075 5,723,391 4,684,287 1,254,519 6,309,182 1,837,798 6,622,116 5,612,828 13,437 343,518 Female

Area

28,254,416 5,323,906 4,215,593 1,082,269 5,568,592 1,921,172 5,663,435 4,132,902 19,379 327,169 Municipal area

34,817,927 6,174,258 3,829,103 1,403,797 5,516,745 2,101,273 8,101,453 7,193,848 15,080 482,370 Non-municipal area

Region

8,148,409 1,630,318 1,581,727 301,818 2,070,089 519,928 1,283,637 716,201 2,764 41,926 Bangkok Metropolis

18,363,642 3,942,160 1,805,221 1,018,565 3,282,838 1,105,617 3,774,097 2,939,958 13,886 481,301 Central Region

10,740,897 2,012,771 1,141,306 373,232 1,535,578 670,664 2,394,474 2,546,673 3,427 62,773 Northern Region

17,357,274 2,656,988 2,037,303 583,176 2,295,911 1,392,762 4,347,172 3,934,357 10,319 99,286 Northeastern Region

8,462,121 1,255,927 1,479,139 209,274 1,900,922 333,473 1,965,508 1,189,561 4,064 124,254 Southern Region

กลุ่มอายุ (ปี)

  เพศ เขตการปกครอง

60 ขึ้นไป

สิ่งที่คํานึงถึงเป็นอันดับแรกก่อนเลือกซื้ออาหาร    Consideration first before choosing buy food

หญิง

กลุ่มอายุ

6-14

15-24

25-59

เพศ

และภาค

ในเขตเทศบาล

ชาย

เขตการปกครอง

ภาคใต้

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

นอกเขตเทศบาล

ภาค

กรุงเทพมหานคร



ตารางที่ 7  จํานวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จําแนกตามการประกอบอาหารและการใช้เครื่องปรุงรส กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครองและภาค พ.ศ. 2560

TABLE 7  Number of population, aged 6 years and over by cooking and using condiments, age group, sex, area and region, 2017

รวม

Total ไม่ประกอบอาหาร ไม่ทราบ Age group (years),

No cooking Unknown sex, area 

รวม ไม่จํากัดปริมาณเครื่องปรุงรส จํากัดปริมาณเครื่องปรุงรส and region

Total Unlimited quantities Limited quantities

of condiments of condiments

63,072,343 13,846,607 48,356,798 23,048,106 25,308,692 868,938 Age group

7,214,456 3,644,538 3,412,818 1,645,128 1,767,690 157,100 6-14

9,560,216 2,833,237 6,577,539 3,397,573 3,179,966 149,440 15-24

35,135,302 5,479,564 29,154,276 14,261,507 14,892,769 501,463 25-59

11,162,369 1,889,268 9,212,165 3,743,898 5,468,267 60,936 60 and over

Sex

30,671,268 9,038,474 21,145,782 10,429,537 10,716,245 487,012 Male

32,401,075 4,808,133 27,211,016 12,618,569 14,592,447 381,927 Female

Area

28,254,416 6,449,762 21,376,038 9,495,683 11,880,355 428,616 Municipal area

34,817,927 7,396,845 26,980,760 13,552,422 13,428,337 440,323 Non-municipal area

Region

8,148,409 1,977,338 6,137,220 2,712,824 3,424,396 33,851 Bangkok Metropolis

18,363,642 4,476,175 13,336,522 6,664,424 6,672,098 550,945 Central Region

10,740,897 2,589,561 8,072,784 3,517,728 4,555,056 78,553 Northern Region

17,357,274 2,886,634 14,329,867 7,714,472 6,615,395 140,773 Northeastern Region

8,462,121 1,916,899 6,480,405 2,438,658 4,041,747 64,817 Southern Region

กลุ่มอายุ (ปี)

60 ขึ้นไป

การประกอบอาหาร    Cooking

หญิง

กลุ่มอายุ

6-14

15-24

25-59

ประกอบอาหารและใช้เครื่องปรุงรส

เพศ เขตการปกครอง

และภาค

ชาย

Cooking and using condiments

เพศ

ภาคใต้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

กรุงเทพมหานคร

ในเขตเทศบาล

นอกเขตเทศบาล

ภาค

ภาคกลาง

เขตการปกครอง



ตารางที่ 8  จํานวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จําแนกตามการเติมเครื่องปรุงและชนิดของเครื่องปรุงที่ปรุงก่อนรับประทานอาหาร กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครองและภาค พ.ศ. 2560

TABLE 8  Number of population, aged 6 years and over by the use of condiments and condiment types added before consuming food, age group, sex, 

    area and region, 2017

รวม

Total ไม่ปรุง ไม่ทราบ

No condiments รวม Unknown Age group (years),

added Total sex, area 

น้ําปลาหรือซีอิ๊ว น้ําตาล เกลือ พริกน้ําส้ม พริกป่น อื่นๆ and region

Fish sauce Sugar Salt Pickled Chili Others

or soy sauce  chilli powder

63,072,343 27,456,430 34,671,778 23,934,085 14,025,285 1,606,595 9,325,430 13,160,964 62,054 944,134 Age group

7,214,456 4,060,637 3,049,375 1,816,463 1,943,967 76,059 446,190 426,115 - 104,445 6-14

9,560,216 3,295,905 6,057,278 3,863,256 2,673,603 185,228 1,882,786 2,377,629 12,100 207,033 15-24

35,135,302 13,209,948 21,342,772 15,013,541 7,967,901 995,971 6,219,125 9,199,834 26,122 582,582 25-59

11,162,369 6,889,941 4,222,353 3,240,825 1,439,815 349,338 777,330 1,157,386 23,832 50,075 60 and over

Sex

30,671,268 12,647,338 17,488,310 12,303,252 6,241,985 728,849 4,411,720 7,663,176 30,628 535,621 Male

32,401,075 14,809,093 17,183,469 11,630,833 7,783,299 877,745 4,913,710 5,497,788 31,426 408,514 Female

Area

28,254,416 11,817,187 15,978,369 10,949,707 6,493,741 624,237 4,595,177 6,223,291 30,157 458,860 Municipal area

34,817,927 15,639,243 18,693,409 12,984,378 7,531,544 982,357 4,730,253 6,937,673 31,897 485,274 Non-municipal area

Region

8,148,409 2,896,554 5,207,971 3,835,815 1,934,834 267,320 1,581,555 1,941,414 15,932 43,884 Bangkok Metropolis

18,363,642 6,792,173 10,945,715 7,007,238 4,921,151 222,956 3,363,066 4,248,258 11,479 625,754 Central Region

10,740,897 4,869,227 5,801,280 4,448,589 2,032,411 317,927 1,261,018 2,003,066 7,764 70,390 Northern Region

17,357,274 8,447,418 8,800,313 6,152,454 3,800,483 345,759 2,025,192 3,782,715 12,249 109,543 Northeastern Region

8,462,121 4,451,059 3,916,499 2,489,990 1,336,407 452,632 1,094,599 1,185,512 14,630 94,563 Southern Region

            1/  ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ 1/ More than one answer was passible

เพศ

Condiment types added before consuming food1/เพศ เขตการปกครอง

เขตการปกครอง

ในเขตเทศบาล

ชาย

หญิง

ปรุง    condiments added

60 ขึ้นไป

การเติมเครื่องปรุง    The use of condiments

กลุ่มอายุ

6-14

15-24

25-59

กลุ่มอายุ (ปี)

และภาค

ชนิดของเครื่องปรุงที่ปรุงก่อนรับประทานอาหาร1/

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคกลาง

นอกเขตเทศบาล

ภาค

กรุงเทพมหานคร



ตารางที่ 9  จํานวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จําแนกตามการบริโภคอาหารกลุ่มเนื้อสัตว์ไขมันและผลิตภัณฑ์ กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครองและภาค พ.ศ. 2560

TABLE 9  Number of population, aged 6 years and over by group of fat meat and group of meat products consumed, age group, sex, area and region, 2017

รวม

Total Age group (years),

ไม่ทาน ไม่ทราบ sex, area 

No consumption รวม  1-2 วัน/สัปดาห์  3-4 วัน/สัปดาห์  5-6 วัน/สัปดาห์ ทุกวัน Unknown and region

Total 1-2 days/week 3-4 days/week 5-6 days/week Everyday

63,072,343 7,399,490 55,111,734 28,825,237 16,228,580 5,275,139 4,782,778 561,119 Age group

7,214,456 380,251 6,797,674 2,925,098 2,356,188 869,788 646,600 36,530 6-14

9,560,216 666,057 8,784,516 4,001,177 2,832,158 1,037,289 913,892 109,643 15-24

35,135,302 3,899,432 30,849,686 16,418,916 8,927,650 2,793,523 2,709,597 386,184 25-59

11,162,369 2,453,750 8,679,858 5,480,046 2,112,584 574,539 512,688 28,762 60 and over

Sex

30,671,268 3,403,151 26,959,512 13,701,217 8,149,235 2,604,449 2,504,611 308,605 Male

32,401,075 3,996,339 28,152,222 15,124,020 8,079,345 2,670,691 2,278,166 252,514 Female

Area

28,254,416 3,487,085 24,417,281 12,980,874 6,840,948 2,156,817 2,438,642 350,050 Municipal area

34,817,927 3,912,405 30,694,453 15,844,363 9,387,632 3,118,322 2,344,136 211,069 Non-municipal area

Region

8,148,409 1,256,342 6,855,759 3,662,146 1,746,266 525,687 921,661 36,308 Bangkok Metropolis

18,363,642 2,180,215 15,754,435 8,603,100 4,165,104 1,299,817 1,686,414 428,992 Central Region

10,740,897 927,645 9,775,224 4,945,978 2,840,722 1,155,222 833,301 38,028 Northern Region

17,357,274 1,225,460 16,102,884 7,949,826 5,437,327 1,702,864 1,012,868 28,930 Northeastern Region

8,462,121 1,809,828 6,623,431 3,664,186 2,039,161 591,550 328,534 28,862 Southern Regionภาคใต้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ในเขตเทศบาล

นอกเขตเทศบาล

กรุงเทพมหานคร

ภาค

ทาน    Consumptionเพศ เขตการปกครอง

ชาย

การบริโภคอาหารกลุ่มเนื้อสัตว์ไขมันและผลิตภัณฑ์   

เขตการปกครอง

60 ขึ้นไป

หญิง

กลุ่มอายุ

6-14

15-24

25-59

และภาค

เพศ

group of fat meat and group of meat products consumed กลุ่มอายุ (ปี)



ตารางที่ 10  จํานวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จําแนกตามการบริโภคอาหารกลุ่มเนื้อปลาและเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครองและภาค พ.ศ. 2560

TABLE 10  Number of population, aged 6 years and over by group of fish meat and lean meat consumed, age group, sex, area and region, 2017

รวม Age group (years),

Total ไม่ทาน ไม่ทราบ sex, area 

No consumption รวม  1-2 วัน/สัปดาห์  3-4 วัน/สัปดาห์  5-6 วัน/สัปดาห์ ทุกวัน Unknown and region

Total 1-2 days/week 3-4 days/week 5-6 days/week Everyday

63,072,343 1,194,043 61,371,521 24,216,179 23,518,720 7,763,789 5,872,833 506,780 Age group

7,214,456 154,693 7,032,144 3,036,079 2,672,775 767,026 556,264 27,619 6-14

9,560,216 215,134 9,240,055 3,769,873 3,544,241 1,130,342 795,599 105,027 15-24

35,135,302 542,342 34,244,864 13,618,981 13,346,884 4,132,200 3,146,799 348,096 25-59

11,162,369 281,873 10,854,458 3,791,246 3,954,820 1,734,221 1,374,171 26,038 60 and over

Sex

30,671,268 530,116 29,865,166 12,005,547 11,344,866 3,748,160 2,766,592 275,987 Male

32,401,075 663,927 31,506,355 12,210,631 12,173,854 4,015,629 3,106,240 230,793 Female

Area

28,254,416 434,381 27,502,907 11,459,710 10,300,034 3,223,960 2,519,203 317,129 Municipal area

34,817,927 759,662 33,868,614 12,756,469 13,218,686 4,539,829 3,353,630 189,651 Non-municipal area

Region

8,148,409 165,991 7,955,789 3,597,580 2,700,744 805,716 851,748 26,630 Bangkok Metropolis

18,363,642 349,106 17,624,839 7,964,577 6,766,412 1,549,162 1,344,688 389,697 Central Region

10,740,897 325,808 10,377,335 4,922,571 3,811,651 1,158,799 484,315 37,754 Northern Region

17,357,274 149,103 17,178,823 5,167,410 6,870,389 2,962,968 2,178,056 29,349 Northeastern Region

8,462,121 204,036 8,234,735 2,564,041 3,369,524 1,287,144 1,014,026 23,350 Southern Region

เขตการปกครอง

กลุ่มอายุ (ปี)

60 ขึ้นไป

การบริโภคอาหารกลุ่มเนื้อปลาและเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน    Group of fish meat and lean meat cosumed

หญิง

กลุ่มอายุ

6-14

15-24

25-59

และภาค

เพศ

ทาน    Consumptionเพศ เขตการปกครอง

ชาย

ภาคใต้

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรุงเทพมหานคร

ในเขตเทศบาล

นอกเขตเทศบาล

ภาค

ภาคกลาง



ตารางที่ 11  จํานวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จําแนกตามการบริโภคอาหารกลุ่มอาหารทะเล กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครองและภาค พ.ศ. 2560

TABLE 11  Number of population, aged 6 years and over by group of seafood consumed, age group, sex, area and region, 2017

รวม Age group (years),

Total ไม่ทาน ไม่ทราบ sex, area 

No consumption รวม  1-2 วัน/สัปดาห์  3-4 วัน/สัปดาห์  5-6 วัน/สัปดาห์ ทุกวัน Unknown and region

Total 1-2 days/week 3-4 days/week 5-6 days/week Everyday

63,072,343 14,165,662 48,330,512 35,982,826 9,339,769 1,926,359 1,081,557 576,169 Age group

7,214,456 1,567,203 5,605,665 4,175,647 1,082,986 227,272 119,760 41,588 6-14

9,560,216 1,646,074 7,801,353 5,656,348 1,651,908 305,130 187,967 112,789 15-24

35,135,302 6,848,211 27,903,000 20,608,199 5,508,387 1,163,627 622,786 384,092 25-59

11,162,369 4,104,175 7,020,494 5,542,632 1,096,489 230,330 151,043 37,700 60 and over

Sex

30,671,268 6,886,161 23,467,701 17,497,125 4,486,840 945,741 537,996 317,405 Male

32,401,075 7,279,500 24,862,811 18,485,702 4,852,930 980,618 543,561 258,764 Female

Area

28,254,416 4,314,312 23,615,815 17,225,717 4,976,548 935,982 477,568 324,289 Municipal area

34,817,927 9,851,350 24,714,697 18,757,109 4,363,222 990,377 603,989 251,881 Non-municipal area

Region

8,148,409 699,000 7,420,826 5,420,146 1,629,122 302,200 69,358 28,583 Bangkok Metropolis

18,363,642 2,430,425 15,493,731 11,521,430 3,225,247 495,254 251,800 439,486 Central Region

10,740,897 4,673,552 6,016,482 5,471,934 370,010 143,794 30,744 50,863 Northern Region

17,357,274 5,911,398 11,411,000 9,776,765 1,387,137 172,743 74,355 34,877 Northeastern Region

8,462,121 451,288 7,988,472 3,792,550 2,728,254 812,367 655,301 22,361 Southern Regionภาคใต้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ในเขตเทศบาล

นอกเขตเทศบาล

กรุงเทพมหานคร

ภาค

เขตการปกครอง

กลุ่มอายุ (ปี)

60 ขึ้นไป

การบริโภคอาหารกลุ่มอาหารทะเล    Group of seafood consumed

หญิง

กลุ่มอายุ

6-14

15-24

25-59

และภาค

เพศ

ทาน    Consumptionเพศ เขตการปกครอง

ชาย



ตารางที่ 12  จํานวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จําแนกตามการบริโภคอาหารกลุ่มไข่ กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครองและภาค พ.ศ. 2560

TABLE 12  Number of population, aged 6 years and over by group of egg consumed, age group, sex, area and region, 2017

รวม Age group (years),

Total ไม่ทาน ไม่ทราบ sex, area 

No consumption รวม  1-2 วัน/สัปดาห์  3-4 วัน/สัปดาห์  5-6 วัน/สัปดาห์ ทุกวัน Unknown and region

Total 1-2 days/week 3-4 days/week 5-6 days/week Everyday

63,072,343 1,010,506 61,576,385 20,541,319 22,304,809 9,590,983 9,139,275 485,452 Age group

7,214,456 29,283 7,157,917 1,446,153 2,495,822 1,510,984 1,704,957 27,256 6-14

9,560,216 91,488 9,367,487 2,557,442 3,627,481 1,615,614 1,566,950 101,241 15-24

35,135,302 481,032 34,324,378 11,970,640 12,497,897 5,166,481 4,689,360 329,893 25-59

11,162,369 408,703 10,726,604 4,567,084 3,683,609 1,297,903 1,178,008 27,061 60 and over

Sex

30,671,268 441,642 29,968,004 9,852,495 11,061,348 4,656,088 4,398,072 261,622 Male

32,401,075 568,864 31,608,382 10,688,824 11,243,461 4,934,895 4,741,202 223,830 Female

Area

28,254,416 459,348 27,480,560 8,597,216 10,019,189 4,391,289 4,472,866 314,507 Municipal area

34,817,927 551,157 34,095,825 11,944,103 12,285,620 5,199,694 4,666,408 170,945 Non-municipal area

Region

8,148,409 148,867 7,974,517 1,823,000 2,875,405 1,495,056 1,781,056 25,025 Bangkok Metropolis

18,363,642 192,872 17,797,477 5,835,952 6,146,964 2,916,748 2,897,813 373,294 Central Region

10,740,897 175,944 10,528,995 3,419,949 4,297,929 1,621,332 1,189,785 35,957 Northern Region

17,357,274 341,916 16,989,222 6,493,853 6,134,022 2,345,732 2,015,615 26,136 Northeastern Region

8,462,121 150,907 8,286,174 2,968,566 2,850,488 1,212,114 1,255,006 25,040 Southern Region

เขตการปกครอง

กลุ่มอายุ (ปี)

60 ขึ้นไป

การบริโภคอาหารกลุ่มไข่    Group of egg consumed

หญิง

กลุ่มอายุ

6-14

15-24

25-59

และภาค

เพศ

ทาน    Consumptionเพศ เขตการปกครอง

ชาย

ภาคใต้

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรุงเทพมหานคร

ในเขตเทศบาล

นอกเขตเทศบาล

ภาค

ภาคกลาง



ตารางที่ 12  จํานวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จําแนกตามการบริโภคอาหารกลุ่มไข่ กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครองและภาค พ.ศ. 2560

TABLE 12  Number of population, aged 6 years and over by group of egg consumed, age group, sex, area and region, 2017

รวม Age group (years),

Total ไม่ทาน ไม่ทราบ sex, area 

No consumption รวม  1-2 วัน/สัปดาห์  3-4 วัน/สัปดาห์  5-6 วัน/สัปดาห์ ทุกวัน Unknown and region

Total 1-2 days/week 3-4 days/week 5-6 days/week Everyday

63,072,343 1,010,506 61,576,385 20,541,319 22,304,809 9,590,983 9,139,275 485,452 Age group

7,214,456 29,283 7,157,917 1,446,153 2,495,822 1,510,984 1,704,957 27,256 6-14

9,560,216 91,488 9,367,487 2,557,442 3,627,481 1,615,614 1,566,950 101,241 15-24

35,135,302 481,032 34,324,378 11,970,640 12,497,897 5,166,481 4,689,360 329,893 25-59

11,162,369 408,703 10,726,604 4,567,084 3,683,609 1,297,903 1,178,008 27,061 60 and over

Sex

30,671,268 441,642 29,968,004 9,852,495 11,061,348 4,656,088 4,398,072 261,622 Male

32,401,075 568,864 31,608,382 10,688,824 11,243,461 4,934,895 4,741,202 223,830 Female

Area

28,254,416 459,348 27,480,560 8,597,216 10,019,189 4,391,289 4,472,866 314,507 Municipal area

34,817,927 551,157 34,095,825 11,944,103 12,285,620 5,199,694 4,666,408 170,945 Non-municipal area

Region

8,148,409 148,867 7,974,517 1,823,000 2,875,405 1,495,056 1,781,056 25,025 Bangkok Metropolis

18,363,642 192,872 17,797,477 5,835,952 6,146,964 2,916,748 2,897,813 373,294 Central Region

10,740,897 175,944 10,528,995 3,419,949 4,297,929 1,621,332 1,189,785 35,957 Northern Region

17,357,274 341,916 16,989,222 6,493,853 6,134,022 2,345,732 2,015,615 26,136 Northeastern Region

8,462,121 150,907 8,286,174 2,968,566 2,850,488 1,212,114 1,255,006 25,040 Southern Region

เขตการปกครอง

กลุ่มอายุ (ปี)

60 ขึ้นไป

การบริโภคอาหารกลุ่มไข่    Group of egg consumed

หญิง

กลุ่มอายุ

6-14

15-24

25-59

และภาค

เพศ

ทาน    Consumptionเพศ เขตการปกครอง

ชาย

ภาคใต้

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรุงเทพมหานคร

ในเขตเทศบาล

นอกเขตเทศบาล

ภาค

ภาคกลาง



ตารางที่ 13  จํานวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จําแนกตามการบริโภคอาหารกลุ่มนมและผลิตภัณฑ์จากนม กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครองและภาค พ.ศ. 2560

TABLE 13  Number of population, aged 6 years and over by group of milk and dairy products consumed, age group, sex, area and region, 2017

รวม Age group (years),

Total ไม่ทาน ไม่ทราบ sex, area 

No consumption รวม  1-2 วัน/สัปดาห์  3-4 วัน/สัปดาห์  5-6 วัน/สัปดาห์ ทุกวัน Unknown and region

Total 1-2 days/week 3-4 days/week 5-6 days/week Everyday

63,072,343 18,369,460 44,069,612 22,462,129 9,528,563 3,717,770 8,361,151 633,271 Age group

7,214,456 324,147 6,855,625 1,790,787 1,700,255 1,131,337 2,233,246 34,684 6-14

9,560,216 1,541,695 7,885,352 3,638,324 2,123,226 714,878 1,408,924 133,170 15-24

35,135,302 11,999,486 22,703,225 13,146,631 4,491,000 1,436,649 3,628,945 432,592 25-59

11,162,369 4,504,132 6,625,411 3,886,387 1,214,082 434,906 1,090,036 32,825 60 and over

Sex

30,671,268 10,270,113 20,061,922 10,662,973 4,211,914 1,593,298 3,593,737 339,233 Male

32,401,075 8,099,347 24,007,690 11,799,156 5,316,648 2,124,472 4,767,414 294,038 Female

Area

28,254,416 6,927,621 20,964,525 10,078,301 4,334,375 1,758,704 4,793,145 362,270 Municipal area

34,817,927 11,441,839 23,105,088 12,383,828 5,194,188 1,959,065 3,568,006 271,001 Non-municipal area

Region

8,148,409 1,996,450 6,118,508 2,600,295 1,150,423 531,207 1,836,584 33,451 Bangkok Metropolis

18,363,642 4,786,803 13,095,627 6,839,945 2,807,699 1,031,736 2,416,246 481,212 Central Region

10,740,897 3,329,017 7,373,707 3,503,714 1,671,372 819,418 1,379,203 38,173 Northern Region

17,357,274 5,644,297 11,666,544 6,758,929 2,420,199 852,516 1,634,900 46,432 Northeastern Region

8,462,121 2,612,893 5,815,226 2,759,245 1,478,870 482,893 1,094,217 34,002 Southern Region

ภาค

ทาน    Consumptionเพศ เขตการปกครอง

ชาย

นอกเขตเทศบาล

เพศ

เขตการปกครอง

ในเขตเทศบาล

กลุ่มอายุ (ปี)

60 ขึ้นไป

การบริโภคอาหารกลุ่มนมและผลิตภัณฑ์จากนม    Group of milk and dairy products consumed

หญิง

กลุ่มอายุ

6-14

15-24

25-59

และภาค

ภาคใต้

ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



ตารางที่ 14  จํานวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จําแนกตามการบริโภคอาหารกลุ่มไขมันสูง กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครองและภาค พ.ศ. 2560

TABLE 14  Number of population, aged 6 years and over by group of high-fatted food consumed, age group, sex, area and region, 2017

รวม Age group (years),

Total ไม่ทาน ไม่ทราบ sex, area 

No consumption รวม  1-2 วัน/สัปดาห์  3-4 วัน/สัปดาห์  5-6 วัน/สัปดาห์ ทุกวัน Unknown and region

Total 1-2 days/week 3-4 days/week 5-6 days/week Everyday

63,072,343 14,121,536 48,368,325 32,246,674 11,540,674 2,260,258 2,320,719 582,482 Age group

7,214,456 689,540 6,488,798 3,341,051 2,109,562 470,402 567,783 36,117 6-14

9,560,216 1,260,605 8,179,695 5,116,404 2,222,415 395,346 445,530 119,916 15-24

35,135,302 7,804,154 26,935,589 18,544,844 6,060,792 1,204,755 1,125,198 395,559 25-59

11,162,369 4,367,237 6,764,243 5,244,375 1,147,905 189,755 182,207 30,890 60 and over

Sex

30,671,268 7,091,261 23,269,969 15,488,868 5,564,285 1,147,441 1,069,374 310,038 Male

32,401,075 7,030,275 25,098,356 16,757,805 5,976,389 1,112,817 1,251,345 272,444 Female

Area

28,254,416 5,748,566 22,163,155 14,632,566 5,116,766 1,141,897 1,271,926 342,696 Municipal area

34,817,927 8,372,970 26,205,170 17,614,108 6,423,908 1,118,361 1,048,793 239,786 Non-municipal area

Region

8,148,409 1,647,036 6,459,656 4,256,634 1,338,108 359,204 505,710 41,718 Bangkok Metropolis

18,363,642 3,161,625 14,770,172 9,511,341 3,671,718 787,684 799,429 431,844 Central Region

10,740,897 2,475,816 8,227,734 5,559,214 1,927,926 373,021 367,574 37,346 Northern Region

17,357,274 5,288,963 12,025,253 8,687,453 2,632,708 314,525 390,568 43,057 Northeastern Region

8,462,121 1,548,096 6,885,509 4,232,032 1,970,214 425,824 257,438 28,516 Southern Region

เขตการปกครอง

กลุ่มอายุ (ปี)

60 ขึ้นไป

การบริโภคอาหารกลุ่มไขมันสูง    Group of high-fatted food consumed

หญิง

กลุ่มอายุ

6-14

15-24

25-59

และภาค

ทาน    Consumptionเพศ เขตการปกครอง

ชาย

เพศ

ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร

ในเขตเทศบาล

ภาคใต้

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาค

นอกเขตเทศบาล



ตารางที่ 15  จํานวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จําแนกตามการบริโภคอาหารกลุ่มขนมสําหรับทานเล่นหรือขนมกรุบกรอบ กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครองและภาค พ.ศ. 2560

TABLE 15  Number of population, aged 6 years and over by group of snacks consumed, age group, sex, area and region, 2017

รวม Age group (years),

Total ไม่ทาน ไม่ทราบ sex, area 

No consumption รวม  1-2 วัน/สัปดาห์  3-4 วัน/สัปดาห์  5-6 วัน/สัปดาห์ ทุกวัน Unknown and region

Total 1-2 days/week 3-4 days/week 5-6 days/week Everyday

63,072,343 32,268,622 30,133,459 20,398,335 5,757,660 1,489,560 2,487,904 670,262 Age group

7,214,456 747,813 6,422,658 2,688,899 1,915,845 621,075 1,196,839 43,985 6-14

9,560,216 2,208,007 7,216,941 4,618,852 1,654,702 335,339 608,049 135,267 15-24

35,135,302 20,124,486 14,556,772 11,463,603 1,969,829 490,699 632,641 454,044 25-59

11,162,369 9,188,315 1,937,088 1,626,981 217,284 42,447 50,376 36,965 60 and over

Sex

30,671,268 16,043,263 14,274,559 9,602,356 2,700,323 766,350 1,205,530 353,446 Male

32,401,075 16,225,359 15,858,900 10,795,980 3,057,337 723,210 1,282,373 316,816 Female

Area

28,254,416 13,143,279 14,747,255 10,198,291 2,645,156 685,298 1,218,510 363,881 Municipal area

34,817,927 19,125,342 15,386,204 10,200,044 3,112,504 804,263 1,269,394 306,381 Non-municipal area

Region

8,148,409 3,689,158 4,416,375 2,980,505 771,957 180,987 482,926 42,876 Bangkok Metropolis

18,363,642 8,514,984 9,352,014 6,464,853 1,680,597 482,044 724,521 496,644 Central Region

10,740,897 6,048,617 4,646,840 3,130,343 912,696 254,375 349,427 45,439 Northern Region

17,357,274 9,658,235 7,645,873 5,250,264 1,422,020 335,372 638,217 53,166 Northeastern Region

8,462,121 4,357,628 4,072,357 2,572,371 970,390 236,783 292,812 32,136 Southern Regionภาคใต้

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรุงเทพมหานคร

ในเขตเทศบาล

นอกเขตเทศบาล

ภาค

กลุ่มอายุ (ปี)

60 ขึ้นไป

เขตการปกครอง

การบริโภคอาหารกลุ่มขนมสําหรับทานเล่นหรือขนมกรุบกรอบ    Group of snacks consumed

หญิง

กลุ่มอายุ

6-14

15-24

25-59

และภาค

เพศ

ทาน    Consumptionเพศ เขตการปกครอง

ชาย



ตารางที่ 16  จํานวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จําแนกตามการบริโภคอาหารกลุ่มประเภทจานด่วนทางตะวันตก กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครองและภาค พ.ศ. 2560

TABLE 16  Number of population, aged 6 years and over by group of western fast food consumed, age group, sex, area and region, 2017

รวม Age group (years),

Total ไม่ทาน ไม่ทราบ sex, area 

No consumption รวม  1-2 วัน/สัปดาห์  3-4 วัน/สัปดาห์  5-6 วัน/สัปดาห์ ทุกวัน Unknown and region

Total 1-2 days/week 3-4 days/week 5-6 days/week Everyday

63,072,343 43,959,023 18,377,476 15,850,129 1,871,909 434,538 220,900 735,845 Age group

7,214,456 3,811,207 3,352,995 2,753,587 484,759 74,143 40,507 50,254 6-14

9,560,216 4,812,939 4,572,134 3,887,499 505,148 100,237 79,250 175,143 15-24

35,135,302 25,174,965 9,485,901 8,365,865 794,403 238,853 86,780 474,436 25-59

11,162,369 10,159,912 966,445 843,178 87,599 21,305 14,363 36,012 60 and over

Sex

30,671,268 21,561,135 8,715,941 7,434,878 955,021 203,071 122,970 394,192 Male

32,401,075 22,397,887 9,661,535 8,415,250 916,888 231,467 97,930 341,653 Female

Area

28,254,416 17,725,891 10,109,846 8,759,105 987,057 228,847 134,836 418,679 Municipal area

34,817,927 26,233,131 8,267,630 7,091,023 884,852 205,691 86,064 317,166 Non-municipal area

Region

8,148,409 4,474,627 3,606,244 3,188,997 322,387 61,432 33,427 67,539 Bangkok Metropolis

18,363,642 11,870,940 5,977,444 5,164,680 566,866 183,332 62,566 515,258 Central Region

10,740,897 8,584,129 2,098,619 1,814,108 205,170 48,532 30,808 58,149 Northern Region

17,357,274 13,412,995 3,889,375 3,459,479 333,902 46,102 49,891 54,905 Northeastern Region

8,462,121 5,616,331 2,805,795 2,222,864 443,583 95,141 44,207 39,995 Southern Regionภาคใต้

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ในเขตเทศบาล

นอกเขตเทศบาล

กรุงเทพมหานคร

ภาค

เขตการปกครอง

กลุ่มอายุ (ปี)

60 ขึ้นไป

การบริโภคอาหารกลุ่มประเภทจานด่วนทางตะวันตก    Group of western fast food consumed

หญิง

กลุ่มอายุ

6-14

15-24

25-59

และภาค

เพศ

ทาน    Consumptionเพศ เขตการปกครอง

ชาย



ตารางที่ 17  จํานวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จําแนกตามการบริโภคอาหารกลุ่มผักและผลไม้สด กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครองและภาค พ.ศ. 2560

TABLE 17  Number of population, aged 6 years and over by group of fresh fruit and vegetable consumed, age group, sex, area and region, 2017

รวม Age group (years),

Total ไม่ทาน ไม่ทราบ sex, area 

No consumption รวม  1-2 วัน/สัปดาห์  3-4 วัน/สัปดาห์  5-6 วัน/สัปดาห์ ทุกวัน Unknown and region

Total 1-2 days/week 3-4 days/week 5-6 days/week Everyday

63,072,343 745,033 61,856,399 8,672,289 15,336,493 12,146,748 25,700,868 470,911 Age group

7,214,456 208,864 6,975,855 1,818,926 2,300,233 1,200,434 1,656,262 29,737 6-14

9,560,216 106,719 9,356,061 1,484,336 2,756,681 1,870,495 3,244,550 97,436 15-24

35,135,302 312,450 34,507,975 4,183,828 8,107,173 6,998,692 15,218,281 314,878 25-59

11,162,369 116,999 11,016,509 1,185,200 2,172,406 2,077,128 5,581,775 28,860 60 and over

Sex

30,671,268 443,314 29,970,019 4,831,481 7,834,050 5,755,105 11,549,383 257,935 Male

32,401,075 301,719 31,886,380 3,840,808 7,502,443 6,391,644 14,151,485 212,976 Female

Area

28,254,416 297,235 27,653,624 3,501,156 6,597,998 5,225,690 12,328,779 303,557 Municipal area

34,817,927 447,798 34,202,775 5,171,133 8,738,495 6,921,058 13,372,089 167,354 Non-municipal area

Region

8,148,409 67,431 8,055,953 709,134 1,560,542 1,458,259 4,328,018 25,025 Bangkok Metropolis

18,363,642 243,120 17,760,141 3,129,098 4,615,720 3,255,689 6,759,634 360,382 Central Region

10,740,897 100,067 10,602,239 1,200,078 2,581,024 2,168,126 4,653,011 38,591 Northern Region

17,357,274 203,677 17,132,632 2,453,738 4,478,462 3,836,067 6,364,366 20,964 Northeastern Region

8,462,121 130,737 8,305,434 1,180,240 2,100,746 1,428,608 3,595,839 25,950 Southern Regionภาคใต้

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาค

ในเขตเทศบาล

นอกเขตเทศบาล

เขตการปกครอง

กรุงเทพมหานคร

กลุ่มอายุ (ปี)

60 ขึ้นไป

การบริโภคอาหารกลุ่มผักและผลไม้สด    Group of fresh fruit and vegetable consumed

หญิง

กลุ่มอายุ

6-14

15-24

25-59

และภาค

เพศ

ทาน    Consumptionเพศ เขตการปกครอง

ชาย



ตารางที่ 18  จํานวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จําแนกตามการบริโภคอาหารกลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครองและภาค พ.ศ. 2560

TABLE 18  Number of population, aged 6 years and over by group of non-alcoholic beverages consumed, age group, sex, area and region, 2017

รวม Age group (years),

Total ไม่ทาน ไม่ทราบ sex, area 

No consumption รวม  1-2 วัน/สัปดาห์  3-4 วัน/สัปดาห์  5-6 วัน/สัปดาห์ ทุกวัน Unknown and region

Total 1-2 days/week 3-4 days/week 5-6 days/week Everyday

63,072,343 14,855,086 47,660,690 18,929,480 10,344,358 3,720,835 14,666,017 556,567 Age group

7,214,456 2,059,909 5,107,349 2,466,556 1,630,276 335,838 674,678 47,198 6-14

9,560,216 1,531,558 7,891,752 3,131,687 2,337,774 689,343 1,732,948 136,905 15-24

35,135,302 6,267,566 28,524,771 10,120,731 5,438,859 2,378,790 10,586,391 342,965 25-59

11,162,369 4,996,052 6,136,818 3,210,506 937,449 316,864 1,671,999 29,498 60 and over

Sex

30,671,268 5,809,876 24,576,639 8,734,282 5,175,356 2,111,239 8,555,762 284,753 Male

32,401,075 9,045,210 23,084,051 10,195,198 5,169,002 1,609,596 6,110,255 271,813 Female

Area

28,254,416 5,996,609 21,932,595 8,054,175 4,606,737 1,620,388 7,651,297 325,211 Municipal area

34,817,927 8,858,477 25,728,095 10,875,306 5,737,621 2,100,448 7,014,720 231,355 Non-municipal area

Region

8,148,409 1,723,111 6,384,756 1,944,879 1,256,311 439,184 2,744,382 40,543 Bangkok Metropolis

18,363,642 3,395,717 14,549,372 5,756,601 3,051,216 1,298,061 4,443,493 418,554 Central Region

10,740,897 3,133,651 7,567,772 3,179,570 1,748,337 597,433 2,042,433 39,474 Northern Region

17,357,274 4,736,550 12,586,678 6,028,822 2,860,231 849,933 2,847,693 34,045 Northeastern Region

8,462,121 1,866,057 6,572,112 2,019,608 1,428,264 536,224 2,588,016 23,952 Southern Region

ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร

ในเขตเทศบาล

ภาคใต้

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาค

นอกเขตเทศบาล

เขตการปกครอง

กลุ่มอายุ (ปี)

60 ขึ้นไป

การบริโภคอาหารกลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์    Group of non-alcoholic beverages consumed

หญิง

กลุ่มอายุ

6-14

15-24

25-59

และภาค

ทาน    Consumptionเพศ เขตการปกครอง

ชาย

เพศ



ตารางที่ 19  จํานวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จําแนกตามการบริโภคอาหารกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกลุ่มแร่ธาตุ วิตามิน กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครองและภาค พ.ศ. 2560

TABLE 19  Number of population, aged 6 years and over by group of supplementary food products and mineral vitamin consumed, age group, sex, 

      area and region, 2017

รวม

Total Age group (years),

ไม่ทาน ไม่ทราบ sex, area 

No consumption รวม  1-2 วัน/สัปดาห์  3-4 วัน/สัปดาห์ 5-6 วัน/สัปดาห์ ทุกวัน Unknown and region

Total 1-2 days/week 3-4 days/week 5-6 days/week Everyday

63,072,343 48,919,333 13,462,002 8,848,525 2,126,623 611,638 1,875,216 691,008 Age group

7,214,456 5,950,612 1,204,984 844,719 206,561 43,368 110,336 58,860 6-14

9,560,216 7,436,383 1,986,770 1,476,970 275,560 75,507 158,733 137,063 15-24

35,135,302 27,069,459 7,609,593 4,867,257 1,281,377 352,497 1,108,461 456,250 25-59

11,162,369 8,462,879 2,660,655 1,659,579 363,126 140,266 497,685 38,835 60 and over

Sex

30,671,268 24,519,625 5,777,738 3,910,976 924,925 269,998 671,839 373,905 Male

32,401,075 24,399,708 7,684,264 4,937,549 1,201,698 341,641 1,203,377 317,103 Female

Area

28,254,416 20,221,626 7,618,708 4,685,545 1,272,317 351,143 1,309,704 414,082 Municipal area

34,817,927 28,697,707 5,843,294 4,162,980 854,306 260,496 565,512 276,925 Non-municipal area

Region

8,148,409 5,424,951 2,674,031 1,516,883 456,743 108,626 591,780 49,427 Bangkok Metropolis

18,363,642 13,303,699 4,555,079 2,940,029 730,963 269,356 614,730 504,864 Central Region

10,740,897 9,150,095 1,538,467 966,526 240,380 90,190 241,371 52,336 Northern Region

17,357,274 14,358,021 2,958,419 2,305,872 361,679 65,057 225,811 40,834 Northeastern Region

8,462,121 6,682,567 1,736,007 1,119,215 336,858 78,410 201,524 43,547 Southern Region

เขตการปกครอง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

กรุงเทพมหานคร

ในเขตเทศบาล

นอกเขตเทศบาล

ภาค

ภาคกลาง

60 ขึ้นไป

การบริโภคอาหารกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกลุ่มแร่ธาตุ วิตามิน  

หญิง

กลุ่มอายุ

6-14

15-24

25-59

และภาค

Group of supplementary food products and mineral vitamin consumedกลุ่มอายุ (ปี)

ทาน    Consumptionเพศ เขตการปกครอง

ชาย

เพศ



ตารางที่ 20  จํานวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จําแนกตามการบริโภคอาหารกลุ่มอาหารสําเร็จรูป กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครองและภาค พ.ศ. 2560

TABLE 20  Number of population, aged 6 years and over by group of delicatessen consumed, age group, sex, area and region, 2017 

รวม Age group (years),

Total ไม่ทาน ไม่ทราบ sex, area 

No consumption รวม  1-2 วัน/สัปดาห์  3-4 วัน/สัปดาห์  5-6 วัน/สัปดาห์ ทุกวัน Unknown and region

Total 1-2 days/week 3-4 days/week 5-6 days/week Everyday

63,072,343 25,430,111 37,025,534 29,066,396 5,582,122 1,203,711 1,173,304 616,699 Age group

7,214,456 2,033,965 5,130,376 3,869,523 953,599 179,811 127,443 50,115 6-14

9,560,216 2,444,211 6,985,727 5,095,909 1,378,782 237,154 273,882 130,278 15-24

35,135,302 14,196,421 20,541,321 16,457,705 2,789,502 669,683 624,432 397,561 25-59

11,162,369 6,755,513 4,368,111 3,643,259 460,240 117,064 147,547 38,745 60 and over

Sex

30,671,268 11,978,602 18,355,570 14,249,366 2,920,946 600,735 584,522 337,097 Male

32,401,075 13,451,509 18,669,964 14,817,030 2,661,176 602,976 588,782 279,602 Female

Area

28,254,416 10,969,662 16,930,654 13,269,612 2,791,504 561,916 307,623 354,100 Municipal area

34,817,927 14,460,449 20,094,880 15,796,784 2,790,619 641,795 865,682 262,598 Non-municipal area

Region

8,148,409 3,412,252 4,698,190 3,714,714 737,049 195,111 51,316 37,967 Bangkok Metropolis

18,363,642 6,400,088 11,492,986 8,860,812 1,906,474 405,575 320,126 470,567 Central Region

10,740,897 4,470,079 6,227,394 5,120,583 846,955 173,001 86,854 43,425 Northern Region

17,357,274 6,895,035 10,431,085 7,971,710 1,477,822 312,060 669,493 31,154 Northeastern Region

8,462,121 4,252,657 4,175,879 3,398,577 613,822 117,964 45,515 33,586 Southern Regionภาคใต้

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรุงเทพมหานคร

ในเขตเทศบาล

นอกเขตเทศบาล

ภาค

กลุ่มอายุ (ปี)

60 ขึ้นไป

เขตการปกครอง

การบริโภคอาหารกลุ่มสําเร็จรูป/อาหารกระป๋อง    Group of delicatessen/canned food consumed

หญิง

กลุ่มอายุ

6-14

15-24

25-59

ทาน    Consumption

เพศ

เพศ เขตการปกครอง

และภาค

ชาย



ภาคผนวก ก 
แผนการสุ่มตัวอย่าง 

 
  แผนการสุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็นแบบ Stratified Two-stage Sampling  โดยมีกรุงเทพมหานคร 
และจังหวัดเป็นสตราตัม  เขตแจงนับ (Enumeration Area : EA) เป็นหน่วยตัวอย่างข้ันท่ีหนึ่ง  ครัวเรือน         
ส่วนบุคคล เป็นหน่วยตัวอย่างข้ันท่ีสอง 

 
การจัดสตราตัม 

  กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเป็นสตราตัม ซ่ึงมีท้ังสิ้น 77 สตราตัม และในแต่ละสตราตัม  
(ยกเว้น กรุงเทพมหานคร) ได้ทําการแบ่งออกเป็น 2 สตราตัมย่อย ตามลักษณะการปกครองของกรมการ
ปกครอง คือ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล 

 

การเลือกตัวอย่างข้ันท่ีหน่ึง 

  จากแต่ละสตราตัมย่อย หรือแต่ละเขตการปกครอง ได้ทําการเลือก EA ตัวอย่าง อย่างอิสระ
ต่อกัน โดยให้ความน่าจะเป็นในการเลือกเป็นปฏิภาคกับจํานวนครัวเรือนของ EA นั้นๆ ได้จํานวนตัวอย่าง
ท้ังสิ้น 1,990 EA จากท้ังสิ้น จํานวน 127,460 EA ซ่ึงกระจายไปตามภาค และเขตการปกครอง เป็นดังนี้ 
 
 

ภาค รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

 กรุงเทพมหานคร 100 100 - 

 กลาง (ไม่รวม กรุงเทพมหานคร) 634 300 334 

 เหนือ 426 210 216 

 ตะวันออกเฉียงเหนือ 492 244 248 

 ใต้ 338 166 172 

รวมท่ัวราชอาณาจักร 1,990 1,020 970 
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การเลือกตัวอย่างข้ันท่ีสอง 

  ในข้ันนี้เป็นการเลือกครัวเรือนตัวอย่างจากครัวเรือนส่วนบุคคลท้ังสิ้น ในบัญชีรายชื่อครัวเรือน 
ซ่ึงได้จากการนับจดในแต่ละ EA ตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบ โดยกําหนดขนาดตัวอย่างเป็นดังนี้คือ 

 - ในเขตเทศบาล :  กําหนด 16 ครัวเรือนตัวอย่าง ต่อ EA (ครัวเรือนตัวอย่าง 2 ชุดๆ ละ           
8 ครัวเรือน)  

 - นอกเขตเทศบาล : กําหนด 12 ครัวเรือนตัวอย่าง ต่อ EA (ครัวเรือนตัวอย่าง 2 ชุดๆ ละ           
6 ครัวเรือน) 

  ก่อนท่ีจะทําการเลือกครัวเรือนตัวอย่าง ได้มีการจัดเรียงรายชื่อครัวเรือนส่วนบุคคลใหม่ตาม
ขนาดครัวเรือน ซ่ึงวัดด้วยจํานวนสมาชิกในครัวเรือน   

  จํานวนครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่างท้ังสิ้นท่ีต้องทําการแจงนับ จําแนกตามภาค และเขตการ
ปกครอง เป็นดังนี้ 
 

ภาค รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

 กรุงเทพมหานคร 1,600 1,600 - 

 กลาง (ไม่รวม กรุงเทพมหานคร) 8,808 4,800 4,008 

 เหนือ 5,952 3,360 2,592 

 ตะวันออกเฉียงเหนือ 6,880 3,904 2,976 

 ใต้ 4,720 2,656 2,064 

รวมท่ัวราชอาณาจักร 27,960 16,320 11,640 
 
 
 

 



APPENDIX A 
Sample Design 

 

  A Stratified Two-stage Sampling was adopted for the survey. Bangkok 
Metropolis and provinces were constituted strata. The primary and secondary sampling units 
were enumeration areas (EAs) for municipal areas and non-municipal areas and private 
households respectively. 

Stratification 
  Bangkok Metropolis and provinces were constituted strata. There were 
altogether 77 strata. Each stratum (excluding Bangkok Metropolis) was divided into two parts 
according to the type of local administration, namely municipal areas and non-municipal 
areas. 

Selection of Primary Sampling Unit 
  The sampled selection of EAs were performed separately and independently 
in each part by using probability proportional to size which was the total number of 
households. The total sampled EAs was 1,990  from 127,460 EAs. 

  The total number of sampled EAs was as follows: 
 

Region Total Municipal Areas Non -municipal Areas 

 Bangkok Metropolis 100 100 - 

 Central (Excluding 634 300 334 

   Bangkok Metropolis)    

 North 426 210 216 

 Northeast 492 244 248 

 South 338 166 172 

Total 1,990 1,020 970 
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Selection of Secondary Sampling Unit 
  Private households were our ultimate sampling units. A new listing of private 

households were made for every sampled EA to serve as the sampling frame. In each 

sampled EA, a systematic sample of private households was selected with the following 

sample size: 

  Municipal areas  :  16 sample households per EA  

 Non - municipal areas :  12 sample households per EA     

  Before selecting sample private households in each sampled EA, the list of 
private households was rearranged by household’s size which was the member of the 
household. 

  The total number of sampled private households was as follows: 
 

Region Total Municipal Areas Non-municipal Areas 

 Bangkok Metropolis 1,600 1,600 - 

 Central (Excluding 8,808 4,800 4,008 

   Bangkok Metropolis)    

 North 5,952 3,360 2,592 

 Northeast 6,880 3,904 2,976 

 South 4,720 2,656 2,064 

Total 27,960 16,320 11,640 

 
 
 



ภาคผนวก ข 
วิธีการประมาณผล 

 
  การเสนอผลของการสํารวจได้เสนอผลการสํารวจในระดับกรุงเทพมหานคร และภาค จํานวน 4 ภาค 
คือ ภาคกลาง (ไม่รวม กรุงเทพมหานคร)  ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคใต้  โดยจําแนกตามเขตการปกครอง 
คือ ในเขตเทศบาล  และนอกเขตเทศบาล 

  ในการประมาณค่า กําหนดให้ 
   g   =   1 , 2 , 3 , ... , 28       (หมวดอายุ - เพศ) 
   k   =   1 , 2 , 3 , ... ,  mhij   (เขตแจงนับ) 
   j    =   1 , 2       (เขตการปกครอง)   
   i    =   1 , 2 , 3 , ... ,  Ah        (จังหวัด)    
   h   =   1 , 2 , 3 , 4 , 5       (ภาค)  
 

ส่วนท่ี 1  :  ข้อมูลเก่ียวกับประชากร 

 1.1   การประมาณค่ายอดรวม 

 1.1.1 สูตรการประมาณค่ายอดรวมท่ีปรับแล้วของจํานวนประชากรท่ีมีลักษณะท่ีต้องการศึกษา X สําหรับ
หมวดอายุ - เพศ  g    เขตการปกครอง  j    ภาค  h   คือ 

 

  hjg1hjg1hjg1
hjg1

hjg1
hjg1 Y r       Y

y

x
      x =
′

′
=′′             ....................... (1) 

โดยท่ี    x hjg1′  คือ ค่าประมาณยอดรวมโดยปกติจากการเลือกตัวอย่างสองข้ัน ของจํานวน

ประชากรท้ังสิ้นท่ีมีลักษณะท่ีต้องการศึกษา  X   สําหรับหมวดอายุ - เพศ g   
เขตการปกครอง  j    ภาค  h  

 

 y hjg1′  คือ ค่าประมาณยอดรวมโดยปกติจากการเลือกตัวอย่างสองข้ัน ของจํานวน

ประชากรท้ังสิ้น  สําหรับหมวดอายุ - เพศ  g    เขตการปกครอง  j   ภาค  h
  

 Y     
hjg1   คือ ค่าประมาณจํานวนประชากรท้ังสิ้น  ท่ีได้จากการคาดประมาณประชากรของ

ประเทศไทย   สําหรับหมวดอายุ - เพศ  g   เขตการปกครอง  j   ภาค  h 
 
 
 

 r hjg1    คือ อัตราส่วนของค่าประมาณจํานวนประชากรท้ังสิ้นท่ีมีลักษณะท่ีต้องการศึกษา  X  

กับค่าประมาณจํานวนประชากรท้ังสิ้น   สําหรับหมวดอายุ - เพศ g   เขตการ
ปกครอง  j    ภาค  h     

 
การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ. ศ. 2553 2583 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (กุมภาพันธ์ 2556) 

 

1 /    

1 /    
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 สูตรการคํานวณค่าประมาณยอดรวมโดยปกติ จากการเลือกตัวอย่างสองข้ันคือ 
 

 )i   ∑ ′=′
hA

1=i
hijg1hjg1 x    x                           ....................... (2) 

 
โดยท่ี hijg1x′  คือ ค่าประมาณยอดรวมโดยปกติจากการเลือกตัวอย่างสองข้ัน ของจํานวน

ประชากรท้ังสิ้นท่ีมีลักษณะท่ีต้องการศึกษา X   สําหรับหมวดอายุ - เพศ g   
เขตการปกครอง  j   จังหวัด  i   ภาค  h   ซ่ึง 

 
 

 hijkg1
hijk

hijk
m

1k hijkhij
hijg1 x

n

N

P

1

m

1
     x

hij

∑
=

=′   

 
hijkg1x  คือ จํานวนประชากรท่ีแจงนับได้ท้ังสิ้น ท่ีมีลักษณะท่ีต้องการศึกษา X ในหมวด

อายุ - เพศ g   เขตแจงนับตัวอย่าง k   เขตการปกครอง  j   จังหวัด  i    
ภาค  h 

 

hijkN  คือ จํานวนครัวเรือนท่ีนับจดได้ท้ังสิ้น  ในเขตแจงนับตัวอย่าง  k    เขตการ

ปกครอง  j   จังหวัด  i   ภาค  h 
 

hijkn     คือ  จํานวนครัวเรือนตัวอย่างท้ังสิ้น ในเขตแจงนับตัวอย่าง  k  เขตการปกครอง  j   

จังหวัด  i   ภาค  h 
 

 hijkP    คือ  โอกาสในการเลือกเขตแจงนับตัวอย่าง  k   เขตการปกครอง  j   จังหวัด  i  

ภาค  h 
 

hijm     คือ  จํานวน EA ตัวอย่างท้ังสิ้น   ในเขตการปกครอง  j   จังหวัด  i    ภาค  h 
 

 hA       คือ   จํานวนจังหวัดท้ังสิ้นในภาค  h   และ  =∑
=

5

1h
hA  76      

)ii   ∑
=

′=′
hA

1i
hijg1hjg1 y    y                   ……..…............ (3) 

 
         โดยท่ี    hijg1y′  คือ  ค่าประมาณยอดรวมโดยปกติจากการเลือกตัวอย่างสองข้ัน ของจํานวน

ประชากรท้ังสิ้น  สําหรับหมวดอายุ - เพศ  g  เขตการปกครอง  j  จังหวัด  i   
ภาค  h  ซ่ึง  
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 hijkg1

m

1k hijk

hijk

hijkhij
hijg1 y 

n

N

P

1

m

1
     y

hij

∑
=

=′   

 
 hijkg1y  คือ จํานวนประชากรท่ีแจงนับได้ท้ังสิ้น  ในหมวดอายุ - เพศ  g   เขตแจงนับ

ตัวอย่าง  k   เขตการปกครอง  j   จังหวัด  i   ภาค  h 
 

  1.1.2  สูตรการประมาณค่ายอดรวมท่ีปรับแล้วของจํานวนประชากรท่ีมีลักษณะท่ีต้องการศึกษา X    
สําหรับเขตการปกครอง  j   ภาค  h   คือ 

 

      ∑
=

′′=′′
28

1g
hjg1hj1 x    x                              ....................... (4) 

 
1.1.3 สูตรการประมาณค่ายอดรวมท่ีปรับแล้วของจํานวนประชากรท่ีมีลักษณะท่ีต้องการศึกษา X    

สําหรับหมวดอายุ - เพศ  g   ภาค  h   คือ 
 

  ∑
=

′′=′′
2

1j
hjg1hg1 x    x                    ....................... (5) 

 
1.1.4 สูตรการประมาณค่ายอดรวมท่ีปรับแล้วของจํานวนประชากรท่ีมีลักษณะท่ีต้องการศึกษา X    

สําหรับภาค  h  คือ 
 

     ∑∑
==

′′=′′=′′
28

1g
hg1

2

1j
hj1h1 x    x    x                   ....................... (6) 

 
1.1.5 สูตรการประมาณค่ายอดรวมท่ีปรับแล้วของจํานวนประชากรท่ีมีลักษณะท่ีต้องการศึกษา X    

สําหรับเขตการปกครอง  j   ท่ัวราชอาณาจักร  คือ 
 

     ∑
=

′′=′′
5

1h
hj1j1 x    x                    ....................... (7) 

1.1.6 สูตรการประมาณค่ายอดรวมท่ีปรับแล้วของจํานวนประชากรท่ีมีลักษณะท่ีต้องการศึกษา  X     
สําหรับหมวดอายุ - เพศ  g   ท่ัวราชอาณาจักร  คือ 

 

     ∑
=

′′=′′
5

1h
hg1g1 x    x                              ....................... (8) 

1.1.7 สูตรการประมาณค่ายอดรวมท่ีปรับแล้วของจํานวนประชากรท่ีมีลักษณะท่ีต้องการศึกษา  X    
สําหรับท่ัวราชอาณาจักร  คือ 

 

    ∑∑∑
===

′′=′′=′′=′′
28

1g
g1

2

1j
j1

5

1h
h11 x    x     x    x        ....................... (9) 
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 1.2   การประมาณค่าความแปรปรวนของค่าประมาณยอดรวม 

   1.2.1     สูตรการประมาณค่าความแปรปรวนของ  hjg1x ′′   คือ 

 

              ∑ ∑
= =









′−′

−









′
=′′

h hijA

1i

m

1k

2
hijg1hij

2
hijkg1

hijhij

2

hjg1

hjg1
hjg1 zmz

) 1m (m

1

y

Y
   )  x(V̂   ....... (10) 

 
 

 โดยท่ี  hijkg1hjg1hijkg1hijkg1 y r   x   z ′−′=′    

 

  hijg1hjg1hijg1hijg1 y r   x   z   ′−′=′  

 

  hijkg1
hijk

hijk

hijk
hijkg1 x

n

N

P

1
   x =′   

 

  hijkg1
hijk

hijk

hijk
hijkg1 y

n

N

P

1
   y =′   

 

 1.2.2     สูตรการประมาณค่าความแปรปรวนของ  hj1x ′′   คือ 
 

    ∑
=

′′=′′
28

1g
hjg1hj1 )x(V̂  )  x(V̂                   ..................... (11) 

 1.2.3     สูตรการประมาณค่าความแปรปรวนของ  hg1x ′′   คือ 
 

    ∑
=

′′=′′
2

1j
hjg1hg1 )x(V̂  )  x(V̂                              ..................... (12) 

 

 1.2.4     สูตรการประมาณค่าความแปรปรวนของ  h1x ′′   คือ 
 

    ∑∑
==

′′=′′=′′
28

1g
hg1

2

1j
hj1h1 )x(V̂     )x(V̂  )   x(V̂             ..................... (13) 

 

 1.2.5     สูตรการประมาณค่าความแปรปรวนของ  j1x ′′   คือ 

    ∑
=

′′=′′
5

1h
hj1j1 )x(V̂  )  x(V̂                              ..................... (14) 
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 1.2.6     สูตรการประมาณค่าความแปรปรวนของ  g1x ′′   คือ 
 

 ∑
=

′′=′′
5

1h
hg1g1 )x(V̂  )  x(V̂                   ..................... (15) 

 

 1.2.7     สูตรการประมาณค่าความแปรปรวนของ  1x ′′   คือ 

 

    ∑∑∑
===

′′=′′=′′=′′
28

1g
g1

2

1j
j1

5

1h
h11 )x(V̂   ) x(V̂    )x(V̂  )  x(V̂    ........ (16) 

 
 
 1.3  การประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของค่าประมาณยอดรวม 
 
 1.3.1     สูตรการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรผันของ  hjg1x ′′   คือ 

 

  % 100    
x

)x(V̂
  )  x(cv

hjg1

hjg1
hjg1 ×

′′

′′
=′′                  ..................... (17) 

 1.3.2     สูตรการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรผันของ  hj1x ′′    คือ 

 

    % 100    
x

)x(V̂
  )  x(cv

hj1

hj1
hj1 ×

′′

′′
=′′                   ..................... (18) 

 
 1.3.3    สูตรการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรผันของ  hg1x ′′   คือ 

 

    % 100    
x

)x(V̂
  )  x(cv

hg1

hg1
hg1 ×

′′

′′
=′′          ..................... (19) 

 
 
 1.3.4     สูตรการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรผันของ  h1x ′′   คือ 
 

    % 100    
x

)x(V̂
  )  x(cv

h1

h1
h1 ×

′′

′′
=′′        ..................... (20) 

 



58 
 

 1.3.5     สูตรการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรผันของ  j1x ′′   คือ 

 

    % 100    
x

)x(V̂
  )  x(cv

j1

j1
j1 ×

′′

′′
=′′                   ..................... (21) 

 
 1.3.6     สูตรการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรผันของ  g1x ′′   คือ 

 

    % 100    
x

)x(V̂
  )  x(cv

g1

g1
g1 ×

′′

′′
=′′                   ..................... (22) 

 
 1.3.7     สูตรการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรผันของ  1x ′′   คือ 
 

    % 100    
x

)x(V̂
  )  x(cv

1

1
1 ×

′′

′′
=′′                   ..................... (23) 

 

ส่วนท่ี 2  :  ข้อมูลเก่ียวกับครัวเรือน 

 2.1   การประมาณค่ายอดรวม 

2.1.1 สูตรการประมาณค่ายอดรวมท่ีปรับแล้วของลักษณะท่ีต้องการศึกษา X  ของครัวเรือน  สําหรับเขตการ
ปกครอง  j    ภาค  h   คือ 

 

 hj2hj2hj2
hj2

hj2
hj2 Y r       Y

y

x
      x =
′

′
=′′             ....................... (24) 

 

โดยท่ี    x hj2′   คือ  ค่าประมาณยอดรวมโดยปกติจากการเลือกตัวอย่างสองข้ัน ของลักษณะท่ี

ต้องการศึกษา X ของครัวเรือน   สําหรับเขตการปกครอง  j    ภาค  h  
 

 y hj2′  คือ  ค่าประมาณยอดรวมโดยปกติจากการเลือกตัวอย่างสองข้ัน ของจํานวน

ครัวเรือนท้ังสิ้น   สําหรับเขตการปกครอง  j   ภาค  h  
 

 Y     
hj2   คือ   ค่าประมาณจํานวนครัวเรือนท้ังสิ้น ท่ีได้จากการคาดประมาณประชากรของ

ประเทศไทย   สําหรับเขตการปกครอง  j    ภาค  h 
 

 r hj2    คือ   อัตราส่วนของค่าประมาณลักษณะท่ีต้องการศึกษา  X   กับค่าประมาณ

จํานวนครัวเรือนท้ังสิ้น  ในเขตการปกครอง  j    ภาค  h     
 

การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (กุมภาพันธ์ 2556) 

2 /     

2 /    
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 สูตรการคํานวณค่าประมาณยอดรวมโดยปกติ จากการเลือกตัวอย่างสองข้ันคือ 
 

 )i   ∑ ′=′
hA

1=i
hij2hj2 x    x                   ....................... (25) 

 

โดยท่ี hij2x′    คือ  ค่าประมาณยอดรวมโดยปกติจากการเลือกตัวอย่างสองข้ัน ของลักษณะท่ี

ต้องการศึกษา X  ของครัวเรือน   สําหรับเขตการปกครอง  j   จังหวัด  i   
ภาค  h   ซ่ึง 

 hijk2
hijk

hijk
m

1k hijkhij
hij2 x

n

N

P

1

m

1
     x

hij

∑
=

=′   

 
 

hijk2x  คือ  ค่าของลักษณะท่ีต้องการศึกษา X ของครัวเรือนท่ีแจงนับได้ท้ังสิ้น สําหรับเขต

แจงนับตัวอย่าง  k    เขตการปกครอง  j   จังหวัด  i    ภาค  h 
 

    )ii   ∑
=

′=′
hA

1i
hij2hj2 y    y                            ....................... (26) 

 
         โดยท่ี   hij2y′  คือ ค่าประมาณยอดรวมโดยปกติจากการเลือกตัวอย่างสองข้ัน ของจํานวน

ครัวเรือนท้ังสิ้น   สําหรับเขตการปกครอง  j   จังหวัด  i   ภาค  h    ซ่ึง  
 
 

 hijk2

m

1k hijk

hijk

hijkhij
hij2 y 

n

N

P

1

m

1
     y

hij

∑
=

=′   

 
 
 hijk2y   คือ  จํานวนครัวเรือนตัวอย่างท่ีแจงนับได้ท้ังสิ้น  ในเขตแจงนับตัวอย่าง  k      

เขตการปกครอง  j    จังหวัด  i    ภาค  h 
 

 2.1.2 สูตรการประมาณค่ายอดรวมท่ีปรับแล้วของลักษณะท่ีต้องการศึกษา  X  ของครัวเรือน  สําหรับ   
ภาค  h   คือ 

 

 ∑
=

′′=′′
2

1j
hj2h2 x    x                              ....................... (27) 

2.1.3 สูตรการประมาณค่ายอดรวมท่ีปรับแล้วของลักษณะท่ีต้องการศึกษา  X  ของครัวเรือน   สําหรับ   
เขตการปกครอง  j   ท่ัวราชอาณาจักร   คือ 

 

 ∑
=

′′=′′
5

1h
hj2j2 x    x                   ....................... (28) 
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2.1.4 สูตรการประมาณค่ายอดรวมท่ีปรับแล้วของลักษณะท่ีต้องการศึกษา  X  ของครัวเรือน   สําหรับ                 

ท่ัวราชอาณาจักร   คือ 
 

 ∑∑
==

′′=′′=′′
2

1j
j2

5

1h
h22 x    x    x                 ....................... (29) 

 
 2.2   การประมาณค่าความแปรปรวนของค่าประมาณยอดรวม 

   2.2.1     สูตรการประมาณค่าความแปรปรวนของ  hj2x ′′   คือ 

 

                   ∑ ∑
= =
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2
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hijhij

2
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hj2
hj2 zmz

) 1m (m

1

y

Y
   )  x(V̂  ..... (30) 

 
 โดยท่ี   hijk2hj2hijk2hijk2 y r   x   z ′−′=′    

 

  hij2hj2hij2hij2 y r   x   z   ′−′=′  

 

  hijk2
hijk

hijk

hijk
hijk2 x

n

N

P

1
   x =′   

 

  hijk2
hijk

hijk

hijk
hijk2 y

n

N

P

1
   y =′   

 

 2.2.2     สูตรการประมาณค่าความแปรปรวนของ  h2x ′′   คือ 
 

 ∑
=

′′=′′
2

1j
hj2h2 )x(V̂  )  x(V̂                   ..................... (31) 

 

 2.2.3     สูตรการประมาณค่าความแปรปรวนของ  j2x ′′   คือ 

 ∑
=

′′=′′
5

1h
hj2j2 )x(V̂  )  x(V̂                   ..................... (32) 
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 2.2.4     สูตรการประมาณค่าความแปรปรวนของ  2x ′′   คือ 

  ) x(V̂    )x(V̂  )  x(V̂
2

1j
j2

5

1h
h22 ∑∑

==

′′=′′=′′       ..................... (33) 

 
 
 2.3   การประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของค่าประมาณยอดรวม 
 
 2.3.1     สูตรการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรผันของ  hj2x ′′   คือ 

 

 % 100    
x

)x(V̂
  )  x(cv

hj2

hj2
hj2 ×

′′

′′
=′′      ..................... (34) 

 
 2.3.2     สูตรการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรผันของ  h2x ′′    คือ 

 

 % 100    
x

)x(V̂
  )  x(cv

h2

h2
h2 ×

′′

′′
=′′       ..................... (35) 

 
 2.3.3    สูตรการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรผันของ  j2x ′′   คือ 

 

 % 100    
x

)x(V̂
  )  x(cv

j2

j2
j2 ×

′′

′′
=′′       ..................... (36) 

 
 2.3.4     สูตรการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรผันของ  2x ′′   คือ 
 

 % 100    
x

)x(V̂
  )  x(cv

2

2
2 ×

′′

′′
=′′        ..................... (37) 

 
 

 



APPENDIX B 
Method of Estimation 

 

  The survey results were presented separately for the Bangkok Metropolis 
and the remaining 76 provinces were classified by region, municipal areas and non-
municipal areas.  
  Let g    =    1 , 2 , 3 , ... , 28     (age - sex group) 
   k    =    1 , 2 , 3 , ... , hijm     (enumeration area) 

   j     =    1 , 2       (type of local administration) 
   i     =    1 , 2 , 3 , ... , hA      (province)  

   h    =    1 , 2 , 3 , 4 , 5     (region) 

Part 1 :  Characteristic of Persons 

1.1  Estimate of the Total Number of Persons with Characteristic X 

1.1.1  Adjusted estimate of the total number of persons with characteristic X for the 
gth age - sex  group,  jth area,  hth  region was based on the formula: 

 

  hjg1hjg1hjg1
hjg1

hjg1
hjg1 Y r       Y

y

x
      x =
′

′
=′′             ....................... (1) 

 

where  x hjg1′  is the ordinary estimate of the total number of persons with 

characteristic X for the gth age - sex group, jth area, hth  region. 
 

    hjg1y′   is the ordinary estimate of the total population for the gth 

age - sex group,  jth area,  hth  region. 
 

 Y hjg1   is the estimate, based on the population projection of the 

total population for the gth age - sex group,  jth area,  hth 
region. 

. 

hjg1r    is the ratio of the estimate of the total number of persons 

with characteristic  X  to the estimate of the total population 
for the gth age - sex group,  jth area,  hth region. 

 
Population Projections for Thailand 2010 - 2040, National Economic and Social Development Board, The 
eleventh National Economic and Social Development Planning, February 2013 

1 /    
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  The formula of the estimate from a stratified two-stage sampling was as follows: 
 

 )i  ∑ ′=′
hA

1=i
hijg1hjg1 x    x                     ....................... (2) 

 
 where  hijg1x′   is the ordinary estimate of the total number of persons 

characteristic  X  for  the  gth age - sex  group,  jth area,  ith 
province,  hth  region. 
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hijkg1x   is the total number of persons with characteristic X for the 

gth age - sex group,  kth sample enumeration area,  jth area,  ith 
province,  hth  region. 

 

hijkN   is the total number of listing households in the  kth sample 

enumeration area,   jth area,   ith province,   hth region. 
 

 hijkn   is the total number of sample households in the kth sample 

enumeration area,   jth area,   ith province,   hth region. 
 

 hijkP     is the probability of selection of the  k
th sample enumeration 

area,  jth area,  ith province,   hth region. 
 

 hijm   is the total number of sample enumeration areas in the jth 

area, ith province,  hth region. 
 

 hA       is the total number of provinces in the hth region and∑
=

5

1h
hA = 76      

 )ii  ∑
=

′=′
hA

1i
hijg1hjg1 y    y               ....................... (3) 

 

 where  hijg1y′  is the ordinary estimate of the total population for the gth 

age - sex group,  jth area,  ith province,  hth region. 
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 hijkg1y  is the total number of the population enumerated for the gth 

age - sex  group,  kth  sample enumeration area,  jth area,  ith 
province,  hth  region. 

 

1.1.2  Adjusted estimate of the total number of persons with characteristic X for 
the  jth area,   hth  region was based on the formula: 

 

   ∑
=

′′=′′
28

1g
hjg1hj1 x    x                         ....................... (4) 

 

1.1.3  Adjusted estimate of the total number of persons with characteristic X for 
the gth age - sex  group,   hth region was based on the formula: 

 

  ∑
=

′′=′′
2

1j
hjg1hg1 x    x                         ....................... (5) 

 

1.1.4  Adjusted estimate of the total number of persons with characteristic X for 
the  hth region was based on the formula: 
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28

1g
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2

1j
hj1h1 x    x    x              ....................... (6) 

 

1.1.5  Adjusted estimate of the total number of persons with characteristic X for 
the  jth area  was based on the formula: 

 

  ∑
=

′′=′′
5

1h
hj1j1 x    x                                       ....................... (7) 

1.1.6  Adjusted estimate of the total number of persons with characteristic X for 
the gth age - sex group of the whole kingdom was based on the formula: 

 

  ∑
=

′′=′′
5

1h
hg1g1 x    x                         ....................... (8) 

 

1.1.7 Adjusted estimate of the total number of persons with characteristic X for 
the whole kingdom was based on the formula: 
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 1.2  Estimate of Variance of the Total Number of Persons with Characteristic X 
 

 1.2.1   The estimate variance of  hjg1x ′′   was 
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 where  hijkg1hjg1hijkg1hijkg1 y r   x   z ′−′=′    

 

  hijg1hjg1hijg1hijg1 y r   x   z   ′−′=′  
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 1.2.2  The estimate variance of  hj1x ′′   was 
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=

′′=′′
28

1g
hjg1hj1 )x(V̂  )  x(V̂                        ..................... (11) 

 1.2.3  The estimate variance of  hg1x ′′   was 
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=

′′=′′
2
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hjg1hg1 )x(V̂   )   x(V̂                        ..................... (12) 

 

 1.2.4  The estimate variance of  
h1

x ′′   was 
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 1.2.5  The estimate variance of  j1x ′′   was 
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5
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hj1j1 )x(V̂  )  x(V̂                            ..................... (14) 
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 1.2.6  The estimate variance of  g1x ′′   was 
 

    ∑
=

′′=′′
5

1h
hg1g1 )x(V̂  )  x(V̂              ..................... (15) 

 
 1.2.7  The estimate variance of  1x ′′  was 
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 1.3 Estimate of Coefficient of Variation of the Total Number of Persons with 
Characteristic X  

 

 1.3.1  The estimate coefficient of variation of  hjg1x ′′   was 
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 1.3.2   The estimate coefficient of variation of  hj1x ′′   was 
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 1.3.3  The estimate coefficient of variation of  hg1x ′′   was 
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 1.3.4   The estimate coefficient of variation of  h1x ′′    was 
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 1.3.5  The estimate coefficient of variation of  j1x ′′   was 
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 1.3.6  The estimate coefficient of variation of  g1x ′′   was 
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 1.3.7  The estimate coefficient of variation of  1x ′′   was 
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Part 2 : Characteristic of Households (Private Households) 
2.1 Estimate of the Total Number of Characteristic X of Household 

2.1.1 Adjusted estimate of the total number of characteristic X  of household for 
the  jth area,  hth  region was based on the formula: 

 

              hj2hj2hj2
hj2

hj2
hj2 Y r       Y

y

x
      x =
′

′
=′′            ....................... (24) 

 

 where hj2x′  is the ordinary estimate of the total number of characteristic 

X of household in the jth  area,  ith province,  hth region. 
 

 hj2y′  is the ordinary estimate of the total number of households in 

the  jth area,  hth region. 
 hj2Y  is the estimate, based on the population projection, of the 

total number of households in the jth area,  hth region. 
 

 hj2r  is the ratio of the estimate of the total number of 

characteristic X to the estimate of the total number of 
households in the jth area,  hth region. 
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  The formula of the estimate from a stratified two - stage sampling was     
as follows: 
 

 )i   ∑ ′=′
hA

1=i
hij2hj2 x    x                                ....................... (25) 

 

 where hij2x′  is the ordinary estimate of the total number of characteristic 

X of  household in the jth  area,  ith province,  hth region. 
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 hijk2x  is the characteristic X of every sample household in the kth 

sample enumeration area,  jth area,  ith province,  hth  region. 
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hA
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hij2hj2 y    y                       ....................... (26) 

 

                     where  hij2y′  is the ordinary estimate of the total number of households in 

the jth area, ith province,  hth region. 
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  hijk2y   is the total number of the household enumerated in the kth  

sample enumeration area,  jth area,  ith province,  hth  region. 
 

2.1.2 Adjusted estimate of the total number of characteristic X  of household for 
the hth  region was based on the formula: 

 

 ∑
=

′′=′′
2

1j
hj2h2 x    x                       ....................... (27) 

2.1.3 Adjusted estimate of the total number of characteristic X of household for 
the jth area of the whole kingdom was based on the formula: 
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2.1.4 Adjusted estimate of the total number of characteristic X of household for 

the whole kingdom was based on the formula: 
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h22 x    x    x            ....................... (29) 

 
 2.2  Estimate of Variance of the Total Number of Characteristic X of Household 
 

2.2.1 The estimate variance of  hj2x ′′   was 
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 where   hijk2hj2hijk2hijk2 y r   x   z ′−′=′    
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2.2.2 The estimate variance of  h2x ′′   was 
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2.2.3 The estimate variance of  j2x ′′   was 
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2.2.4 The estimate variance of  2x ′′   was 
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 2.3 Estimate of Coefficient of Variation of the Total Number of Characteristic X 
of Household 

 

 2.3.1  The estimate coefficient of variation of  hj2x ′′   was 
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 2.3.2  The estimate coefficient of variation of  h2x ′′   was 
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 2.3.3  The estimate coefficient of variation of  j2x ′′   was 
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 2.3.4  The estimate coefficient of variation of  2x ′′   was 
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 "ปจัจุบนั...(ชื&อ)...มีสวสัดิการค่ารกัษาพยาบาลดงักลา่วหรือไม่
(สวสัดิการคา่รกัษาพยาบาล)

(สวสัดิการคา่รกัษาพยาบาล)
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4

"ระหว่าง 1 เดือนที&แลว้

…(ชื&อ)…มีอาการป่วยหรือ

รูส้ึกไม่สบายกี&คร ัKง?"

บนัทกึรหสั บนัทกึรหสั 

  ไมม่.ี.....………………………….………...…......................1 ใหบ้นัทกึจาํนวนคร ั
ง     หวดั/ไอ/มนีํ 
ามกู.............................................................................. 1

ที+ป่วยหรือรูส้กึไมส่บาย     ไข ้ไอและหอบ ปอดบวม.............................................................................2

  ม…ี………………………………...……………………………2 (ถา้เกิน 8 ครั งใหบ้นัทึก "8")     ไขต้วัรอ้น..................................................................................................................3

(ถา้ไมท่ราบ ใหบ้นัทึก "9")     ทอ้งร่วง/ทอ้งเสยี/อาหารเป็นพษิ................................................................4

    บดิ/ถ่ายเป็นมกูปนเลอืดและมไีข.้.....................................................................5

    ปวดทอ้ง/ทอ้งอดื/ทอ้งเฟ้อ/โรคกระเพาะ.................................................................6

    ปวดหลงั/ปวดกลา้มเนื
อ................................................................ 7

    ความเครียด/นอนไมห่ลบั/ปวดหวั.....................................................................8

     โรคผวิหนงั/กลากเกลื
อน/ผดผื+น...................................................................................9

    ตา/หู/คอ/จมูก.....................................................................................................10

    หูนํ
าหนวก/หูช ั
นกลางอกัเสบ............................................................. 11

    โรคในช่องปาก/ฟนัผุ/โรคเหงอืก/แผลในปาก......................................................................................12

    โรคเรื
อรงั/โรคประจาํตวั...............................................................................................13

    อื+น ๆ (ระบุ)......................................................................................14

HW3

64

(ถามต่อไป)

...(ชื&อ)...ป่วยดว้ยโรคอะไร หรือ มีอาการอย่างไร?"

ถามทกุคน ถามเฉพาะผูท้ี&ป่วยหรือรูส้กึไม่สบาย (HW2 = 2)

ตอนที& 3 การเจบ็ป่วยและการไปรบับรกิารสาธารณสุข

"ระหว่าง 1 เดือนที&แลว้ "อาการป่วยหรือรูส้กึไม่สบายคร ัKงสดุทา้ย

ก. การเจ็บป่วยระหวา่ง 1 เดือนที&แลว้ (เฉพาะการป่วยที& ไม่ ตอ้งนอนในสถานพยาบาล)

63 65-66

HW2 HW4

…(ชื&อ)…มีอาการป่วยหรือ

(ขา้มไปถาม HW5)

รูส้กึไม่สบายหรือไม่?"
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"ระหว่าง 1 เดือนที&แลว้…(ชื&อ)…

มีการบาดเจบ็จากอบุตัิเหตุ

หรือ ถูกทาํรา้ยร่างกาย

หรือ ทาํรา้ยตว้เอง กี&คร ัKง?" บนัทกึรหสั 

บนัทกึรหสั  อบุตัเิหตจุากยานพาหนะ บนัทกึรหสั 

  ไมม่.ี........................................................................1 ใหบ้นัทกึจาํนวนครั
งที+ไดร้บับาดเจ็บ     รถจกัรยานยนต.์.................................................................1   ภายในบา้น/บริเวณบา้น……………………………………………1

จากอุบตัิเหต ุหรือ ถูกทาํรา้ยร่างกาย     รถยนต ์รถกะบะ รถตู ้รถบรรทกุเลก็......................... 2   บนทอ้งถนน……………………………………………2

  ม…ี………………………………………………2 หรือ ทาํรา้ยตว้เอง     รถบรรทกุขนาดใหญ่ รถยนตโ์ดยสารประจาํทาง............3   ในทุ่งนา/ไร่/สวน..…………………………………………3

    อื+น ๆ เช่น เรือ เครื+องบนิ ฯลฯ (ระบ)ุ....................................................................4   โรงงาน……………………………………………4

(ถา้เกิน 8 ครั  งใหบ้นัทึก "8")  ถูกเครื+องจกัรกลทาํใหบ้าดเจ็บ..............................................5   สาํนกังาน……………………………………………5

(ถา้ไมท่ราบ ใหบ้นัทึก "9")  ถูกสตัวม์พีษิกดัหรือต่อย/ถูกสตัวท์าํรา้ย...................................6   โรงเรียน……………………………………………6

 ถูกสารเคมหีรือวตัถมุพีษิ.............................................................7   แหลง่นํ 
า……………………………………………7

 พลดัตกหกลม้...............................................................................8   สวนสาธารณะ.........……………………………………………8

 ถูกไฟหรือนํ 
ารอ้นลวก...........................................................9   รา้นอาหาร/สถานบนัเทงิ…......................................9

 อบุตัเิหตอุื+น ๆ เช่น มดีบาด ตกนํ
า ฯลฯ (ระบุ)...........................................................10   วดั/สถานที+ทางศาสนา........................................................10

 ถูกทาํรา้ย   อื+น ๆ (ระบ)ุ.........……………………………………………11

    โดยใชก้าํลงักาย..................................................................................11

    โดยใชว้ตัถมุคีม/ไมม่คีม เช่น มดี ไม ้ฯลฯ.....................................12

    โดยวธิีอื+น ๆ เช่น ถูกยงิ ฯลฯ (ระบ)ุ............................................................13

 การทาํรา้ยตวัเอง.....................................................................14

HW6

68

คร ัKงสดุทา้ยที&...(ชื&อ)...ไดร้บั เกดิจากสาเหตใุด?" หรือ ทาํรา้ยตว้เอง คร ัKงสดุทา้ยที&

หรือ ถูกทาํรา้ยร่างกาย ...(ชื&อ)...ไดร้บัเกิดขึKนในสถานที&ใด?"

(ถามต่อไป)

(ขา้มไปถาม HW9)

มีการบาดเจ็บจากอบุตัิเหตุ

หรือ ทาํรา้ยตว้เอง หรือไม่?"

5

ถามทกุคน ถามเฉพาะผูที้&เกิดอบุติัเหตุ หรอื ถูกทํารา้ย (HW5 = 2)

"ระหว่าง 1 เดือนที&แลว้…(ชื&อ)… "อบุตัิเหต ุหรือ ถูกทาํรา้ยร่างกาย หรือ ทํารา้ยตว้เอง "อบุตัิเหต ุหรือ ถูกทาํรา้ยร่างกาย

ก. การเจ็บป่วยระหวา่ง 1 เดือนที&แลว้ (เฉพาะการป่วยที& ไม่ ตอ้งนอนในสถานพยาบาล)

ตอนที& 3 การเจบ็ป่วยและการไปรบับรกิารสาธารณสขุ (ต่อ)

HW5 HW7 HW8

67 69-70 71-72
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6

"ระหว่าง 1 เดือนที&แลว้…(ชื&อ)…

 โรคประจาํตวัหรือไม่?" ว่าเป็นโรคเรืKอนรงั/โรคประจาํตวัอะไรบา้ง?" (ตอบไดไ้ม่เกิน 5 โรค) ไปรบับริการทางการแพทย์

 เช่น การไปพบแพทยต์ามนัด 

บนัทกึรหสั การไปซืKอ/รบัยา เป็นตน้ เนื&องจาก

  ไมม่.ี.....……..........………1 โรคเรืKอรงั/โรคประจําตวัหรือไม่?" บนัทกึรหสั 

(ไม่รวมที&เจบ็ป่วย)  ไมเ่จ็บป่วย...........................................1

  ม…ี………………………………………………2

ใหบ้นัทกึครั
งที+ไปรบับริการ  เจ็บป่วย เนื+องจาก

  อาการป่วย / รูส้กึไมส่บาย.......................2

(ถา้เกิน 8 ครั ง ใหบ้นัทึก "8")   อบุตัเิหต ุ/ ถูกทาํรา้ย /

    ทาํรา้ยตวัเอง..................................3

(ถา้ไมไ่ดไ้ป ใหบ้นัทึก  "0")   ไปรบับริการอื+นๆ 

    เนื+องจาก โรคเรื
อรงั/ 

(ถา้ไมท่ราบ ใหบ้นัทึก "9")     โรคประจาํตวั 

    (นอกเหนือจากการป่วย).............................4

HW10_1 HW10_2 HW10_3 HW10_4 HW10_5 HW11

74-75 76-77 78-79 80-81 82-83 84

มีการเจบ็ป่วย

คร ัKงสดุทา้ยจากสาเหตุใด?"

(ขา้มไปถาม HW12)

ตอนที& 3 การเจบ็ป่วยและการไปรบับรกิารสาธารณสขุ (ต่อ)

ถามทกุคน ถามเฉพาะผูท้ี&มีโรคเรืKอรงั / โรคประจาํตวั (HW9 = 2) ถามทกุคน
…(ชื&อ)…มีโรคเรืKอรงั / "…(ชื&อ)…เคยไดร้บัการวินิจฉยัจากแพทยห์รือบุคลากรทางการแพทย ์ "ระหว่าง 1 เดือนที&แลว้…(ชื&อ)…

ก. การเจบ็ป่วยระหวา่ง 1 เดือนที&แลว้ (เฉพาะการป่วยที& ไม่ ตอ้งนอนในสถานพยาบาล)

73 85

(ขา้มไปถาม HW21)

(ถามต่อไป)

HW9 HW12

 (ถา้บนัทึกรหสั 2-4 ถามต่อไป)

 เบาหวาน
 ไทรอยด/์คอพอก
 ความดนัโลหติสูง
 โรคหวัใจ (หวัใจโต/กลา้มเนื
อหวัใจ/
   หวัใจตีบ/หวัใจรั +ว/ หลอดเลอืดหวัใจ)
 โรคไขมนัในเสน้เลอืดสูง/ 
    คอเลสเตอรอลสูง
 โรคหลอดเลอืดสมองอุดตนั
 มะเร็งตบั
 มะเร็งหลอดลมและปอด
 มะเร็งลาํไสใ้หญ่และทวารหนกั
 มะเร็งเตา้นม
 มะเร็งปากมดลูก และมดลูก
 มะเร็งอื+น ๆ
 โรคพษิสุราเรื
อรงั
 โรคซืมเศรา้/โรคจติประเภท/ 
    โรคจติประสาทอื+นๆ
 สมองเสื+อม
 ลมชกั/ลมบา้หมู
 ตอ้กระจก/ตอ้หนิ
 ประสาทหูเสื+อม
 หอบหืด
 ถุงลมโป่งพอง/ปอดอุดกั
นเรื
อรงั
 วณัโรค

01
02
03

04

05
06
07
08
09
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

 โรคกระเพาะ
 กรดไหลยอ้น
 ภูมแิพ ้
 ตบัแขง็
 ไตวาย/ไตพกิาร
 ต่อมลูกหมากโต/อกัเสบ
 เกา๊ท ์
 รูมาตอยด/์ขอ้อกัเสบรูมาตอยด์
 โรคปวดเข่าเรื
อรงั/ขอ้เข่าเสื+อม
 โรคปวดหลงัเรื
อรงั/ 
    ปวดคอเรื
อรงั
 โรคเอดส ์
 โรคโปลโิอ
 โรคเรื
อน
 ธาลสัซเีมยี
 สติปญัญาผดิปกติ
    (ดาวนซ์นิโดรม)
 ปริทนัตอ์กัแสบ (เหงอืกอกัเสบ)
 อมัพฤกษ์
 อมัพาต
 โรคพารกิ์นสนั
 นิ+วในไต/
    นิ+วในกระเพาะปสัสาวะ
 อื+น ๆ (ระบุ).............................

ชื&อโรค รหสั รหสัชื&อโรค

22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

41
42
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"การเจบ็ป่วยคร ัKงสดุทา้ย

…(ชื&อ)…ป่วยจนตอ้ง

หยดุกจิวตัรประจาํวนักี&วนั?"  ไม่ไดร้กัษา...........................................................................................1     (ขา้มไปถาม HW21)

 ซื
อ/หายากนิ  -  ยาแผนปจัจบุนั.............................................................2

ใหบ้นัทกึจาํนวนวนัที+หยุดฯ                -  ยาแผนโบราณ/ ยาสมนุไพร.......................................3     (ขา้มไปถาม HW17) บนัทกึรหสั 

ตดิต่อกนัครั
งสุดทา้ย  ไปหาหมอพื
นบา้น/หมอแผนโบราณ/หมอนวดแผนไทย...............................................4  แพทย์  รกัษาดว้ยยาแผนปจัจบุนั

(ถา้หยดุต ั  งแต่ก่อน  ไปสถานพยาบาลของรฐั    แผนปจัจบุนั................1    ใชย้าฆ่าเชื
อ/ยาปฏชิวีนะ........................1

1 เดือนที2แลว้ ใหน้บั     สถานีอนามยั/ศูนยบ์ริการสาธารณสุข/ศูนยส์ุขภาพชมุชน/    แผนไทย.......................2    ไมใ่ชย้าฆ่าเชื
อ/ยาปฏชิวีนะ.................2

จาํนวนวนัที 2หยดุฯ         โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.).......................................................5    ทางเลอืกอื+น....................3    ไมท่ราบวา่ ใช/้ไมใ่ช ้

ติดต่อกนัท ั�งหมด)     โรงพยาบาลชมุชน.......................................................................6    ไมท่ราบ....................4       ยาฆ่าเชื
อ/ยาปฏชิวีนะ.................3

(ถา้ไมห่ยดุใหบ้นัทึก "0" )     โรงพยาบาลท ั +วไป/โรงพยาบาลศูนย.์.......................................................7  พยาบาล..............................5  รกัษาดว้ยยาสมนุไพร...............................4

    โรงพยาบาลของมหาวทิยาลยั...........................................................8      (ถามต่อไป)  บคุลากร  นวดไทยเพื+อรกัษา......................................5

    โรงพยาบาลสงักดัอื+นของรฐั............................................................9    สาธารณสุขอื+น ๆ................6  อบสมนุไพร/การนั +งกระโจม

 ไปสถานพยาบาลของเอกชน    ประคบสมนุไพร/

    โรงพยาบาลเอกชน.......................................................................10    ทบัหมอ้เกลอื.......................................................6

    คลนิิกเอกชน........................................................................................11  การฝงัเขม็.......................................................7

 อื+น ๆ (ระบ)ุ...........................................................................................12   (ขา้มไปถาม HW17)  สมาธิบาํบดั...................................................8

 อื+น ๆ (ระบุ).............................................................9

HW13 HW16_1

86-87 91-92

HW16_2

                                     บนัทกึรหสั "การรกัษาคร ัKงสุดทา้ย "การรกัษาคร ัKงสุดทา้ย

7

ตอนที& 3 การเจบ็ป่วยและการไปรบับรกิารสาธารณสขุ (ต่อ)

ก. การเจบ็ป่วยระหวา่ง 1 เดือนที&แลว้ (เฉพาะการป่วยที& ไม่ ตอ้งนอนในสถานพยาบาล)
 "การเจบ็ป่วยคร ัKงสดุทา้ย...(ชื&อ)...มีวิธีการรกัษาพยาบาลอย่างไร?" ถามเฉพาะผูที้&ไปสถานพยาบาล (HW14 = 5-11)

88-89 90 93-94

...(ชื&อ)…รบับริการ ...(ชื&อ)…รบับริการอะไร?"

จากใคร?" (ตอบไดไ้ม่เกิน 2 คาํตอบ

  โดยเรียงลาํดบัตามวิธีรกัษาหลกั)

HW14 HW15
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8

"การเจบ็ป่วยคร ัKงสดุทา้ย "การเจบ็ป่วยคร ัKงสดุทา้ย

...(ชื&อ)...จ่ายค่าพาหนะไป-กลบั ...(ชื&อ)...จา่ยค่ารกัษาพยาบาล

ทัKงหมดเป็นเงนิเท่าไร?" รวมเป็นเงนิเท่าไร?" บนัทกึรหสั 

 ไมม่สีวสัดกิารฯ...................................................................................................1

ใหบ้นัทกึค่าพาหนะสาํหรบั ใหบ้นัทกึจาํนวนเงนิ  มสีวสัดกิารฯ และใช ้ บนัทกึรหสั 

การรบั - ส่งท ั
งผูป่้วยและผูดู้แล เฉพาะส่วนที+จ่ายดว้ยเงนิของตนเอง    จากรฐับาล   เจ็บป่วยเพยีงเลก็นอ้ย.................................................................................................................1

หรือ ส่วนที+เบกิไมไ่ด ้      ประกนัสุขภาพถว้นหนา้ (บตัรทอง)...............................................................................................2   อุบตัเิหตแุละเจ็บป่วยฉุกเฉิน..........................................................................................................2

(ถา้ใชร้ถส่วนตวัใหป้ระมาณ      ประกนัสงัคม/ กองทุนเงนิทดแทน.................................................................3   สถานพยาบาลอยู่ไกล/ เดนิทางไมส่ะดวก................................................................................3

เหมอืนค่ารถรบัจา้งในทอ้งถิ 2น) (ถา้รกัษาฟรี หรือ      ขา้ราชการหรือขา้ราชการบาํนาญ........................................4   ไมส่ะดวกไปในเวลาทาํการ……………….........................................................4

นาํไปเบกิจากหน่วยงาน หรือ      รฐัวสิาหกจิ....................................................5   ไมม่ค่ีาพาหนะ.................................................................................................................................5

(ถา้ไมม่ค่ีาพาหนะ ใหบ้นัทึก "0") จ่ายตรงท ั งหมด ใหบ้นัทึก "0")      หน่วยงานอสิระของรฐั....................................................6   ชา้ รอนาน........................................................................................................................................6

     องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ+น....................................................7   ไมแ่น่ใจคุณภาพยา..........................................................................................................................7

   จากเอกชน   ถูกเลอืกปฏบิตัิ..................................................................................................................................8

     ประกนัสุขภาพกบับริษทัประกนั.....................................................................8   บคุลากรใน รพ.ดุ/ พูดไมไ่พเราะ..........................................................................................9

     สวสัดกิารจดัโดยนายจา้ง................................................................................9   แพทยไ์มม่เีวลาใหซ้กัถามอาการ/ ไมใ่หข้อ้มลู.........................................................................10

   อื+น ๆ (ระบุ).........................................................................................10   แพทยว์นิิจฉยัโรคไมเ่ก่ง/ รกัษาไมห่าย.................................................................................11

  ไมไ่ดอ้ยู่ในภูมลิาํเนาที+ใชส้ทิธิสวสัดกิารฯ........................................................................................12

 มสีวสัดกิารฯ แต่ไม่ใช.้................................................................................11   สทิธิประโยชนข์องสวสัดกิารฯ ไมค่รอบคลมุ..........................................................................................13

  อื+น ๆ (ระบ)ุ........................................................................................................................................14

HW17 HW18 HW19 HW20

95-98 99-102 105-106103-104

(ถา้บนัทึกรหสั 1-10 ขา้มไปถาม HW21)

(ถามต่อไป)

…(ชื&อ)...ใชส้วสัดิการฯ ที&มีหรือไม่?" "สาเหตุที&...(ชื&อ)...ไม่ใชส้ทิธิสวสัดิการฯ ที&มี

ในการเจบ็ป่วยคร ัKงสดุทา้ยเพราะเหตใุด?"

 ใหร้ะบสุาเหตุที+สําคญัที&สุด

ตอนที& 3 การเจบ็ป่วยและการไปรบับรกิารสาธารณสขุ (ต่อ)

ถามเฉพาะผูท้ี&มีอาการเจบ็ป่วย (HW12 = 2-4) และมีการรกัษาพยาบาล (HW14 = 2-12)

"การเจบ็ป่วยคร ัKงสดุทา้ย ถามเฉพาะผูท้ี&ไม่ใชส้วสัดิการฯ (HW19 = 11)

ก. การเจ็บป่วยระหวา่ง 1 เดือนที&แลว้ (เฉพาะการป่วยที& ไม่ ตอ้งนอนในสถานพยาบาล)
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"ระหว่าง 12 เดือนที&แลว้…(ชื&อ)…

มีการไดร้บับริการกี&คร ัKง?"

บนัทกึรหสั บนัทกึรหสั 

ใหบ้นัทกึจาํนวนครั
งที+ไดร้บับริการ   การฉีดวคัซนี................................................ 1  รา้นขายยา........................................................................1

(ถา้เกิน 98 ครั งใหบ้นัทึก "98")   การฝากครรภ/์ตรวจครรภ.์...........................................2  ไปสถานพยาบาลของรฐั

บนัทกึรหสั   การตรวจ/ดูแลหลงัคลอด..............................................3     สถานีอนามยั/ศูนยบ์ริการสาธารณสุข/ 

  ไมม่.ี.....……..........………...................... 1 (ถา้ไมท่ราบ ใหบ้นัทึก "99")   การวางแผนครอบครวั........................................4        ศูนยส์ุขภาพชมุชน/รพ.สต......................................2

(ขา้มไปถาม HW29)   การตรวจสุขภาพประจาํปี......................................5     โรงพยาบาลชมุชน.......................................................................3

  ม…ี………………………………………………2   การตรวจสุขภาพเดก็ด ี(0-5 ปี)......................................6     โรงพยาบาลท ั +วไป/โรงพยาบาลศูนย.์.......................................................4

  การป้องกนั โรคในช่องปาก (ทาํฟนั)......................................7     โรงพยาบาลของมหาวทิยาลยั...........................................................5

  การรบัยาบาํรุง/อาหารเสริม..................................................8     โรงพยาบาลสงักดัอื+นของรฐั............................................................6

  ไปรบับริการตรวจมะเร็งปากมดลูก.......................9  ไปสถานพยาบาลของเอกชน

  การตรวจคดักรองโรคเบาหวาน     โรงพยาบาลเอกชน.......................................................................7

     ความดนัโลหติสูง....................................... 10     คลนิิกเอกชน.............................................................................8

  การปรบัเปลี+ยนพฤตกิรรม  รบับริการที+บา้น/ ในชมุชน/

     ที+มคีวามเสี+ยงต่อสุขภาพ เช่น     หน่วยแพทยห์รือสาธารณสุขเคลื+อนที+ ............................................................................. 9

     ลดนํ
าหนกั อดบหุรี+/สุรา เป็นตน้..........................11

  บริการอื+น ๆ (ระบุ)................................. 12  อื+น ๆ (ระบ)ุ..............................................................................10

HW22

108-109 110-111

HW23

(ถามต่อไป)

ข. การสง่เสริมสขุภาพระหวา่ง 12 เดือนที&แลว้ (นอกเหนือจากการเจบ็ป่วยฯ ในตอน ก)

หรือสถานที 2อื 2นในชมุชน

หรือหน่วยแพทย/์สาธารณสุขเคลื 2อนที2  

(ถา้บนัทึกรหสั 9 ขา้มไปถาม HW29)

(ถา้บนัทึกรหสั 1-8, 10  ถามต่อไป)

ตอนที& 3 การเจบ็ป่วยและการไปรบับรกิารสาธารณสขุ (ต่อ)

ถามทุกคน ถามเฉพาะผูที้&มีการใชบ้ริการดา้นสุขภาพอื&นๆ (HW21 = 2)

"ระหว่าง 12 เดือนที&แลว้…(ชื&อ)… "การไดร้บับริการคร ัKงสดุทา้ย "การไดร้บับริการคร ัKงสดุทา้ย

107 112-113

…(ชื&อ)….ไปใชบ้ริการที&ใด?"

(ท ั  งการรบับริการที2หน่วยบริการ หรือที 2บา้น 

นอกเหนือจากการเจ็บป่วยฯ ในตอน ก)

HW21 HW24

มีการไดร้บับริการดา้นสุขภาพอื&นๆ หรือไม่?" …(ชื&อ)….ไดร้บับริการอะไร?"
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"การไดร้บับริการคร ัKงสดุทา้ย "การไดร้บับริการคร ัKงสดุทา้ย ถามเฉพาะผูท้ี&ไม่ใชส้วสัดิการฯ (HW27 = 11)

...(ชื&อ)...จา่ยค่าพาหนะไป-กลบั ...(ชื&อ)...จ่ายค่าไปใชบ้ริการ

ท ัKงหมดเป็นเงนิเท่าไร?" รวมเป็นเงนิเท่าไร?" บนัทกึรหสั 

 ไมม่สีวสัดกิารฯ...................................................................................................1

ใหบ้นัทกึค่าพาหนะสาํหรบั ใหบ้นัทกึจาํนวนเงนิ  มสีวสัดกิารฯ และใช ้ บนัทกึรหสั 

การรบั-ส่งท ั
งผูใ้ชบ้ริการและผูดู้แล เฉพาะส่วนที+จ่ายดว้ยเงนิของตนเอง    จากรฐับาล   สถานพยาบาลอยู่ไกล/เดนิทางไมส่ะดวก................................................................................1

หรือ ส่วนที+เบกิไมไ่ด ้      ประกนัสุขภาพ (บตัรทอง)...............................................................................................2   ไมส่ะดวกไปในเวลาทาํการ……………….........................................................2

(ถา้ใชร้ถส่วนตวัใหป้ระมาณ       ประกนัสงัคม/กองทนุเงนิทดแทน.................................................................3   ไมม่ค่ีาพาหนะ.................................................................................................................................3

เหมอืนค่ารถรบัจา้งในทอ้งถิ 2น) (ถา้รบับริการฟรี หรือ       ขา้ราชการหรือขา้ราชการบาํนาญ........................................4   ชา้ รอนาน........................................................................................................................................4

นาํไปเบิกจากหน่วยงาน หรือ       รฐัวสิาหกจิ....................................................5   ไมแ่น่ใจคุณภาพยา..........................................................................................................................5

(ถา้ไมม่ค่ีาพาหนะ ใหบ้นัทึก "0") จ่ายตรงท ั งหมด ใหบ้นัทึก "0")       หน่วยงานอสิระของรฐั....................................................6   ถูกเลอืกปฏบิตั.ิ.................................................................................................................................6

      องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ+น....................................................7   บคุลากรใน รพ.ดุ/พูดไมไ่พเราะ..........................................................................................7

   จากเอกชน   แพทยไ์มม่เีวลาใหซ้กัถามอาการ/ไมใ่หข้อ้มลู.........................................................................8

      ประกนัสุขภาพกบับริษทัประกนั.....................................................................8   แพทยว์นิิจฉยัโรคไมเ่ก่ง/รกัษาไมห่าย.................................................................................9

      สวสัดกิารจดัโดยนายจา้ง................................................................................9   ไมไ่ดอ้ยู่ในภูมลิาํเนาที+ใชส้ทิธิสวสัดกิารฯ........................................................................................10

   อื+น ๆ (ระบ)ุ.........................................................................................10   สทิธิประโยชนข์องสวสัดกิารฯ ไมค่รอบคลุม..........................................................................................11

  อื+น ๆ (ระบ)ุ........................................................................................................................................12

 มสีวสัดกิารฯ แต่ไมใ่ช.้................................................................................11

HW25 HW26

114-117 118121

HW27 HW28

(ถามต่อไป)

124-125122-123

ใหร้ะบสุาเหตทุี+สาํคญัที&สุด

(ถา้บนัทึกรหสั 1-10 ขา้มไปถาม HW29)

ตอนที& 3 การเจบ็ป่วยและการไปรบับรกิารสาธารณสขุ (ต่อ)

ถามเฉพาะผูท้ี&มีการใชบ้รกิารดา้นสุขภาพอื&น ๆ (HW21 = 2) และไปรบับริการนอกสถานที& (HW24 = 1-8, 10)

"การไดร้บับริการคร ัKงสุดทา้ย

…(ชื&อ)...ใชส้วสัดิการฯ ที&มี หรือไม่?" "สาเหตุที&...(ชื&อ)...ไม่ใชส้ทิธิสวสัดิการฯ ที&มี

ในการไดร้บับริการคร ัKงสดุทา้ยเพราะเหตใุด?"

ข. การสง่เสริมสุขภาพระหวา่ง 12 เดือนที&แลว้ (นอกเหนือจากการเจบ็ป่วยฯ ในตอน ก)
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"ระหว่าง 12 เดือนที&แลว้ "การเขา้พกัรกัษาใน  "การเขา้พกัรกัษาใน

...(ชื&อ)...เขา้พกัรกัษา สถานพยาบาล

ในสถานพยาบาลกี&คร ัKง?" คร ัKงสดุทา้ย...(ชื&อ)…

นอนในสถานพยาบาล

บนัทกึรหสั บนัทกึรหสั บนัทกึรหสั กี&วนั?"

บนัทกึรหสั ใหบ้นัทกึจาํนวนครั
ง  โรค............................................................1  สถานพยาบาลของรฐั  เลอืกใชต้ามระบใุนประกนัสงัคม/บตัรทอง.................1 ใหบ้นัทกึจาํนวนวนั

  ไมเ่คยเขา้พกัรกัษา.......................1 ที+เขา้พกันอนรกัษา  อบุตัเิหตุ..............................................2     โรงพยาบาลชมุชน.............................................................................................1  ไดร้บัการส่งต่อจากโรงพยาบาล........................................................2 ที+เขา้พกัรกัษา

ในสถานพยาบาล  คลอดบตุร......................................3     โรงพยาบาลท ั +วไป/  สถานพยาบาลอยู่ใกล/้ เดนิทางสะดวก..........................3

  เคยเขา้พกัรกัษา.....................2  อื+น ๆ (ระบ)ุ...........................4        โรงพยาบาลศูนย.์....................................................................2  บริการรวดเร็ว ทนัใจ.......................................................4 (ถา้เกิน 98 วนั

(ถา้ไมท่ราบ     โรงพยาบาลของมหาวทิยาลยั..................................................................................3  ค่ารกัษาพยาบาลไมแ่พง...................................................5 ใหบ้นัทึก "98")

ใหบ้นัทึก "99")     โรงพยาบาลสงักดัอื+นของรฐั...................................................................................4  มแีพทยผู์เ้ชี+ยวชาญ.........................................................6

 สถานพยาบาลของเอกชน  มเีครื+องมอืแพทยท์นัสมยั.................................................7 (ถา้ไมท่ราบ 

    โรงพยาบาลเอกชน............................................................................................5  เขา้รกัษาฉุกเฉิน.............................................................8 ใหบ้นัทึก "99")

    คลนิิกเอกชน..........................................................................................................6  มฐีานะยากจน................................................................9

 อื+น ๆ (ระบ)ุ.........................................................................................................7  อื+น ๆ (ระบ)ุ.................................................................10

HW30 HW34

127-128 133-134

ค. การเขา้พกัรกัษาตวัในสถานพยาบาลระหวา่ง 12 เดือนที&แลว้ (คนไขใ้น)

126 131-132

หรือคลอดบุตร หรือสาเหตอุื&นๆ

จนตอ้งนอนในสถานพยาบาล

129 130

HW31

หรือไม่?"

HW29

(ถามต่อไป)

HW33

ในสถานพยาบาลนัKน เพราะเหตใุด?"

เนื&องจากสาเหตใุด?" ใหร้ะบสุาเหตทุี+สาํคญัที&สดุ

(ขา้มไปถาม HW51)

...(ชื&อ)...เขา้พกัรกัษา ในสถานพยาบาลใด?"

HW32

ตอนที& 3 การเจบ็ป่วยและการไปรบับริการสาธารณสุข (ต่อ)

"การเขา้พกัรกัษาในสถานพยาบาล "การเขา้พกัรกัษาในสถานพยาบาล

สถานพยาบาลคร ัKงสุดทา้ย ครัKงสดุทา้ย...(ชื&อ)...เขา้พกัรกัษา ครัKงสดุทา้ย...(ชื&อ)...เลอืกเขา้พกัรกัษา

ถามทุกคน

"ระหว่าง 12 เดือนที&แลว้

...(ชื&อ)...ป่วยหรือไดร้บัอบุตัิเหตุ

ถามเฉพาะผูท้ี&เป็นคนไขใ้น (HW29 = 2)



84 

 

 

  

12

"หลงัออกจากการเขา้ "การเขา้พกัรกัษาใน "การเขา้พกัรกัษาใน

พกัรกัษาใน สถานพยาบาลคร ัKงสุดทา้ย สถานพยาบาลคร ัKงสดุทา้ย "...(ชื&อ)...ไม่ใชส้ทิธิสวสัดิการฯ ที&มี

สถานพยาบาล ...(ชื&อ)...จ่ายค่าพาหนะไป-กลบั ...(ชื&อ)...จา่ยค่ารกัษาพยาบาล  ...(ชื&อ)...ใชส้วสัดิการฯ ที&มี หรือไม่?"

คร ัKงสดุทา้ย...(ชื&อ)... ท ัKงหมดเป็นเงนิเท่าไร?" รวมเป็นเงนิเท่าไร?" บนัทกึรหสั 

ตอ้งนอนพกัรกัษาตวั  ไมม่สีวสัดกิารฯ...................................................................................................1 ใหร้ะบุสาเหตุที+สาํคญัที&สดุ

ต่อที&บา้นกี&วนั?"  มสีวสัดกิารฯ และใช ้ บนัทกึรหสั 

ใหบ้นัทกึค่าพาหนะสาํหรบั ใหบ้นัทกึจาํนวนเงนิเฉพาะ   จากรฐับาล  อุบตัิเหตแุละเจ็บป่วยฉุกเฉิน..................................................................................1

ใหบ้นัทกึจาํนวนวนั บนัทกึรหสั การรบั-ส่งท ั
งผูป่้วยและผูดู้แล ส่วนที+จ่ายดว้ยเงนิของตนเอง     ประกนัสุขภาพถว้นหนา้ (บตัรทอง)...............................................................................................2  สถานพยาบาลอยู่ไกล/เดนิทางไม่สะดวก.......................................................................2

ที+นอนพกัรกัษาตวัที+บา้น  ไมม่.ี..................................1 หรือ ส่วนที+เบกิไมไ่ด ้     ประกนัสงัคม/กองทนุเงนิทดแทน.................................................................3  ไมม่คี่าพาหนะ..................................................................................................3

 พ่อ/แม.่..................................2 (ถา้ใชร้ถส่วนตวัใหป้ระมาณ     ขา้ราชการหรือขา้ราชการบาํนาญ........................................4  ชา้ รอนาน..............................................................................................4

(ถา้ไมต่อ้งนอนพกั  พี+/นอ้ง...................................3 เหมอืนค่ารถรบัจา้งในทอ้งถิ 2น) (ถา้รกัษาฟรี หรือ     รฐัวสิาหกจิ....................................................5  ไมแ่น่ใจในคุณภาพยา...................................................................................5

ใหบ้นัทึก "0")  สาม/ีภรรยา...................................4 นาํไปเบกิจากหน่วยงาน หรือ     หน่วยงานอสิระของรฐั....................................................6  ถูกเลอืกปฏบิตั.ิ....................................................................................................6

 บตุร...................................5 (ถา้ไมม่ค่ีาพาหนะ จ่ายตรงทั  งหมด ใหบ้นัทึก "0")     องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ+น....................................................7  บุคลากรใน รพ.ดุ/พูดไมไ่พเราะ……….............................................................7

(ถา้เกิน 98 วนั  บตุรเขย/บุตรสะใภ.้..................................6 ใหบ้นัทึก "0")   จากเอกชน  แพทยไ์มม่เีวลาใหซ้กัถาม/ไม่ใหข้อ้มลู......................................................8

ใหบ้นัทึก "98")  จา้งผูดู้แล/     ประกนัสุขภาพกบับริษทัประกนั.....................................................................8  แพทยว์นิิจฉยัโรคไมเ่ก่ง/รกัษาไมห่าย…........................................................9

   สถาบนัเอกชน...................................7     สวสัดกิารจดัโดยนายจา้ง................................................................................9  ไมไ่ดอ้ยู่ในภูมลิาํเนาที+ใชส้ทิธิสวสัดกิารฯ............................................................10

(ถา้ไม่ทราบ  อื+น ๆ (ระบ)ุ...................................8   อื+น ๆ (ระบ)ุ.........................................................................................10  สทิธิประโยชนข์องสวสัดกิารฯ

 ใหบ้นัทึก "99")     ไม่ครอบคลมุ....................................................11

 มสีวสัดกิารฯ แต่ไมใ่ช.้...............................................11  อื+น ๆ (ระบ)ุ...................................................................................................12

HW35 HW37 HW38

135-136 138-141 142-46

สถานพยาบาลคร ัKงสดุทา้ยพกัรกัษาใน

147-148

ในการเขา้พกัรกัษาในสถานพยาบาล

คร ัKงสดุทา้ย เพราะเหตใุด?"

HW39

137 149-150

สถานพยาบาล

ตอนที& 3 การเจบ็ป่วยและการไปรบับรกิารสาธารณสขุ (ต่อ)

ถามเฉพาะผูท้ี&เป็นคนไขใ้น (HW29 = 2)

"การเขา้พกัรกัษาใน ถามเฉพาะผูท้ี&ไม่ใชส้วสัดิการฯ (HW39 = 11)"หลงัออกจากการเขา้

ค. การเขา้พกัรกัษาตวัในสถานพยาบาลระหวา่ง 12 เดือนที&แลว้ (คนไขใ้น)

คร ัKงสดุทา้ย...(ชื&อ)...

ตอ้งนอนพกัรกัษาตวั

ต่อที&บา้น มีใครเป็น

HW40

(ถา้บนัทึกรหสั 1-10 ขา้มไปถาม HW41)

(ถามต่อไป)

HW36

ผูดู้แลหลกั?"



85 
 

 

  

13

ตอนที& 3 การเจบ็ป่วยและการไปรบับริการสาธารณสุข (ต่อ)

ถามเฉพาะผูท้ี&เป็นคนไขใ้น (HW29 = 2) 

การเขา้พกัรกัษาในสถานพยาบาลคร ัKงสดุทา้ย ท่านไดร้บัการดูแลในลกัษณะดงัต่อไปนีK อย่างไร

รหสัคาํตอบ HW41-HW49 รหสัคาํตอบ HW50

ไมเ่คย = 1 แย่มาก = 1

ไดบ้า้ง = 2 แย่ = 2

ไดบ้่อย = 3 ด ี= 3

ไดเ้สมอ = 4 ดมีาก = 4

ท่านไดร้บั ท่านไดร้บั หมอ เปิดโอกาส ท่านมส่ีวนร่วม เจา้หนา้ที+ ท่านม ั +นใจ หมออธิบาย หลงัจากที+ ท่านไดร้บั โรงพยาบาล

การรกัษาและ การรกัษาและ ใหท้่านซกัถาม ในการตดัสนิใจ โรงพยาบาล ที+จะเปิดเผย ใหท้่านเขา้ใจ เจา้หนา้ที+ การตรวจและ มป้ีายแสดง

ปฎบิตัิอย่าง ปฎบิตัอิย่าง หรือแสดง ที+จะยอมรบั เก็บขอ้มลู เรื+องส่วนตวั วธิีการตรวจ ใหค้าํแนะนาํ บริการอื+น ๆ ข ั
นตอน

ใหเ้กียรติ เสมอภาคและ ความเหน็ต่อ หรือปฎเิสธ การเจ็บป่วย ที+เกี+ยวกบั หรือการรกัษา กบัท่าน โดยไมต่อ้ง การรบับริการ

ไมแ่ตกต่างจาก การเจ็บป่วย การรกัษาหรือ ของท่าน การเจ็บป่วย ก่อนการปฎบิตัิ เจา้หนา้ที+ รอนาน ที+ชดัเจนและ

คนป่วยอื+น ๆ หรือวธิีรกัษา วธิีการรกัษา เป็นความลบั กบัหมอ ทาํการตรวจ ไดส้อบถามหรือ เขา้ใจงา่ย

ของท่าน การเจ็บป่วย หรือรกัษา ใหท้่านลองทาํ

ของท่าน ทกุคร ั
ง เพื+อยนืยนัวา่

ท่านเขา้ใจจริง

HW41 HW42 HW43 HW44 HW45 HW46 HW47 HW48 HW49 HW50

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

ค. การเขา้พกัรกัษาตวัในสถานพยาบาลระหวา่ง 12 เดือนที&แลว้ (คนไขใ้น)
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"ระหว่าง 12 เดือนที&แลว้  "การรบับริการทนัตกรรมคร ัKงสุดทา้ย

 ...(ชื&อ)...ไปรบับริการ ...(ชื&อ)...รบับริการทนัตกรรมประเภทใด?" บนัทกึรหสั 

ทนัตกรรมกี&คร ัKง?"  สถานพยาบาลของรฐั

บนัทกึรหสั     สถานีอนามยั/ศูนยบ์ริการสาธารณสุข/ 

  ไมร่บับริการ................................................................1 ใหบ้นัทกึจาํนวนครั
ง   ขูดหนิปูน/      ศูนยสุ์ขภาพชมุชน/รพ.สต.

ที+ไปรบับริการ       ขดัฟนัรกัษาปริทนัต ์(เหงอืก).......................................................1        ที+ ไมม่ ีทนัตาภบิาลและทนัตแพทยม์าบริการ........................................1

  รบับริการ............................................2 (ถา้ไมท่ราบ ใหบ้นัทึก "99")   อดุฟนั..........................................................................2        ที+ ม ีทนัตาภบิาลหรือทนัตแพทยม์าบริการ...............................................2

  รกัษารากฟนั........................................................................3    โรงพยาบาลชุมชน........................................................................................................3

  ถอนฟนั.......................................................................4    โรงพยาบาลท ั +วไป/โรงพยาบาลศูนย ์...................................................4

  เคลอืบหลมุร่องฟนั.........................................................5    โรงพยาบาลของมหาวทิยาลยั.....................................................................5      (ถามต่อไป)

  ใส่ฟนัเทยีม.......................................................................6    โรงพยาบาลสงักดัอื+นของรฐั................................................................6

  ดดัฟนั/จดัฟนั.............................................................7  สถานพยาบาลของเอกชน

  ตรวจรกัษาสุขภาพในช่องปาก.................................................8    โรงพยาบาลเอกชน.........................................................................................7

  ทา/เคลอืบ ฟลูออไรด.์................................................................................9    คลนิิกเอกชน.............................................................................................8

  จาํไมไ่ด.้................................................................................10  รา้นหมอชาวบา้น/หมอมอเตอรไ์ซด/์หมอรถปิคอพั......................................................9

  อื+น ๆ (ระบุ)............................................................................11  หน่วยแพทยเ์คลื+อนที+ของหน่วยงานต่าง ๆ..........................................................10     (ขา้มไปถาม

 โรงเรียน......................................................................................................11     UN1)

 อื+น ๆ (ระบ)ุ......................................................................................................12    (ถามต่อไป)

HW52 HW53_1

162-163 164-165 168-169161 166-167

(ตอบไดไ้มเ่กิน 2 คาํตอบ

 โดยเรียงลาํดบัตามความสาํคญัในการรกัษา)

(ขา้มไปถาม UN1)

(ถามต่อไป)

HW51 HW53_2 HW54

ตอนที& 3 การเจบ็ป่วยและการไปรบับรกิารสาธารณสขุ (ต่อ)

ถามทกุคน ถามเฉพาะผูไ้ปใชบ้รกิารทนัตกรรม (HW51 = 2) 

"ระหว่าง 12 เดือนที&แลว้ ...(ชื&อ)...

ไปรบับริการทนัตกรรมหรือไม่?"

 "...(ชื&อ)...รบับริการทนัตกรรมคร ัKงสุดทา้ย จากที&ใด?"

ง. การรบับริการทนัตกรรมระหวา่ง 12 เดือนที&แลว้
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 "การรบับริการทนัตกรรม  "การรบับริการทนัตกรรม  "การรบับริการทนัตกรรมคร ัKงสดุทา้ย

คร ัKงสดุทา้ย...(ชื&อ)... คร ัKงสุดทา้ย...(ชื&อ)... ...(ชื&อ)... ใชส้วสัดิการฯ ที&มี หรือไม่?"  "...(ชื&อ)...ไม่ใชส้ทิธิสวสัดิการฯ ที&มีในการรบับริการ

จ่ายค่าพาหนะไป-กลบั จา่ยค่ารบับริการท ัKงหมด บนัทกึรหสั ทนัตกรรมคร ัKงสดุทา้ย เพราะเหตใุด?"

ท ัKงหมดเป็นเงินเท่าไร?" รวมเป็นเงนิเท่าไร?"   ไมม่สีวสัดกิารฯ................................................................1

  มสีวสัดกิารฯ และใช ้ บนัทกึรหสั 

ใหบ้นัทกึค่าพาหนะสาํหรบั ใหบ้นัทกึจาํนวนเงนิเฉพาะ     จากรฐับาล   เจ็บป่วยเพยีงเลก็นอ้ย.................................................................1

การรบั-ส่งท ั
งผูร้บับริการและผูดู้แล ส่วนที+จ่ายดว้ยเงนิของตนเอง        ประกนัสุขภาพถว้นหนา้ (บตัรทอง)...............................................................................................2   อบุตัเิหตแุละเจ็บป่วยฉุกเฉิน..........................................................2

หรือ ส่วนที+เบกิไมไ่ด ้        ประกนัสงัคม/กองทุนเงนิทดแทน................................3   สถานพยาบาลอยู่ไกล/เดนิทางไมส่ะดวก.................................3

(ถา้ใชร้ถส่วนตวัใหป้ระมาณ        ขา้ราชการหรือขา้ราชการบาํนาญ........................................4   ไมส่ะดวกไปในเวลาทาํการ……………………………………….......................4

เหมอืนค่ารถรบัจา้งในทอ้งถิ 2น) (ถา้รกัษาฟรี หรือ        รฐัวสิาหกิจ....................................................5   ไมม่ค่ีาพาหนะ.............................................................................5

นาํไปเบกิจากหน่วยงาน หรือ        หน่วยงานอสิระของรฐั....................................................6   ชา้ รอนาน.................................................................................6

(ถา้ไมม่ค่ีาพาหนะ ใหบ้นัทึก "0") จ่ายตรงทั งหมด ใหบ้นัทึก "0")        องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ+น....................................................7   ไมแ่น่ใจคุณภาพยา......................................................................7

    จากเอกชน   ถูกเลอืกปฏบิตั.ิ............................................................................8

       ประกนัสุขภาพกบับริษทัประกนั.....................................................................8   บุคลากรใน รพ.ดุ/พูดไม่ไพเราะ....................................................9

       สวสัดกิารจดัโดยนายจา้ง................................................................................9   แพทยไ์มม่เีวลาใหซ้กัถามอาการ/ไมใ่หข้อ้มลู………………..............10

    อื+น ๆ (ระบ)ุ...............................................................10   แพทยว์นิิจฉยัโรคไมเ่ก่ง/รกัษาไมห่าย.........................................11

  ไมไ่ดอ้ยู่ในภูมลิาํเนาที+ใชส้ทิธิสวสัดกิารฯ.....................................12

   มสีวสัดกิารฯ แต่ไมใ่ช.้................................................11   สทิธิประโยชนข์องสวสัดกิารฯ ไมค่รอบคลุม........................................13

  อื+น ๆ (ระบ)ุ....................................................................................14

HW55 HW56

170-173 174-177 178-179

 ใหร้ะบสุาเหตทุี+สาํคญัที&สดุ

 (ถา้บนัทึกรหสั 1-10 ขา้มไปถาม UN1)

(ถามต่อไป)

180-181

HW57

15

ตอนที& 3 การเจบ็ป่วยและการไปรบับริการสาธารณสขุ (ต่อ)

ถามเฉพาะผูไ้ปใชบ้รกิารทนัตกรรมและใชบ้รกิารในสถานพยาบาล (HW51 = 2 และ HW54 = 1-9, 12) 

ถามเฉพาะผูที้&ไม่ใชส้วสัดิการฯ (HW57 = 11)

HW58

ง. การรบับริการทนัตกรรมระหวา่ง 12 เดือนที&แลว้
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"เพราะเหตุใด ...(ชื&อ)...จึงไม่ไดเ้ขา้รบั

บนัทกึรหสั บนัทกึรหสั บนัทกึรหสั 

 ไมม่เีงนิจ่ายค่ารกัษาพยาบาล..........................................1  ไมม่เีงนิจ่ายค่ารกัษาพยาบาล..........................................1  ไมม่เีงนิจ่ายค่ารบับริการ..........................................1

 ไมม่ค่ีาเดินทางไปรบัการรกัษา...........................................2  ไมม่ค่ีาเดนิทางไปรบัการรกัษา...........................................2  ไมม่ค่ีาเดนิทางไปรบับริการ...........................................2

 คิวยาว/ตอ้งรอนาน..............................................3  คิวยาว/ตอ้งรอนาน..........................................3  คิวยาว/ตอ้งรอนาน...........................................3

 เดนิทางไม่สะดวก/อยู่ห่างไกล............................4  เดนิทางไมส่ะดวก/อยู่ห่างไกล.............................4  เดนิทางไมส่ะดวก/อยู่ห่างไกล.....................................4

บนัทกึรหสั   ไมม่เีวลาไปรบัการรกัษา.............................................5  ไมม่เีวลาไปรบัการรกัษา.............................................5 บนัทึกรหสั   ไมม่เีวลาไปรบับริการ.............................................5

  ไมม่.ี...............................................................1  ไมเ่ชื+อม ั +นหรือไมป่ระทบัใจ  ไมเ่ชื+อม ั +นหรือไม่ประทบัใจ   ไม่ม.ี...............................................................1  ไมเ่ชื+อม ั +นหรือไมป่ระทบัใจ

   ในสถานพยาบาลหรือผูใ้หบ้ริการ............................6    ในสถานพยาบาลหรือผูใ้หบ้ริการ............................6    ในสถานพยาบาลหรือผูใ้หบ้ริการ............................6

  ม.ี...........................................2  ไมท่ราบวา่จะไปรบัการรกัษาที+ใด......................................7 บนัทึกรหสั   ไมท่ราบวา่จะไปรบัการรกัษาที+ใด......................................7   ม.ี...........................................2  ไมท่ราบวา่จะไปรบับริการที+ใด......................................7

 ไมม่ผูีพ้าไปรบัการรกัษา................................................8   ไมม่.ี...............................................................1  ไมม่ผูีพ้าไปรบัการรกัษา................................................8  ไมม่ผูีพ้าไปรบับริการ................................................8

 อื+น ๆ (ระบุ).................................................9  เป็นขอ้จาํกดัของผูใ้หบ้ริการ เช่น  เป็นขอ้จาํกดัของผูใ้หบ้ริการ 

  ม.ี...........................................2     เตียงเต็ม สถานที+ไมร่องรบั ฯลฯ……………………………………………………………9    เช่น ไมม่ทีนัตบุคลากร 

  อื+น ๆ (ระบุ)……………………………………………………………10    สถานที+ไมร่องรบั ฯลฯ……………………………………………………………9

 อื+น ๆ (ระบุ)…………………………………………………………………………………………10

ตอนที& 4  ความจาํเป็นทางสุขภาพที&ไม่ไดร้บัการตอบสนอง

การเจบ็ป่วยที&ไม่ตอ้งนอนในสถานพยาบาล การเขา้พกัรกัษาตวัในสถานพยาบาล (ผูป่้วยใน) การรบับริการทนัตกรรม

ถามเฉพาะ UN3 = 2 ถามทุกคน

16

ที&แลว้ มีบา้งหรอืไม่ที& การตรวจรกัษาในครัKงนัKน?" ที&แลว้ มีบา้งหรอืไม่ที& การรกัษาในครัKงนัKน?" บรกิารในครัKงนัKน?"

ถามเฉพาะ UN5 = 2

"ระหว่าง 12 เดือน "ระหว่าง 12 เดือน "เพราะเหตุใด ...(ชื&อ)...จงึไม่ไดเ้ขา้รบั "ระหว่าง 12 เดือน "เพราะเหตุใด ...(ชื&อ)…จงึไม่ไดเ้ขา้รบั

ถามทุกคน ถามเฉพาะ UN1 = 2 ถามทุกคน

รบัการตรวจรกัษา พยาบาลหรอืแพทย ์ ตอ้งการเขา้รบับรกิาร

และจําเป็นตอ้งการ จนตอ้งนอนในสถาน สุขภาพช่องปาก และ

แต่ท่านไม่ไดไ้ปรบั ตอ้งการใหน้อนรกัษา แต่ไม่ไดเ้ขา้รบับรกิาร?"

ที&แลว้ มีบา้งหรอืไม่ที&

การตรวจรกัษา?" ในสถานพยาบาล 

…(ชื&อ)...เคยป่วยฯ ...(ชื&อ)...เคยป่วยฯ ...(ชื&อ)...เคยมีปญัหา

แต่ท่านไม่ได ้

ในสถานพยาบาล?"

(ขา้มไปถาม UN3)

เขา้นอนรกัษา

(ถามต่อไป)

UN1 UN2 UN3

(ขา้มไปถาม FC1)

(ถามต่อไป) (ถามต่อไป)

(ขา้มไปถาม UN5)

UN4 UN6

182 183-184 185 186-187 188 189-190

UN5
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ตอนที& 5 การบรโิภคอาหาร

บนัทกึรหสั บนัทกึรหสั บนัทกึรหสั บนัทกึรหสั บนัทกึรหสั บนัทกึรหสั 

  ทานมากกวา่ 3 มื
อ…………………...1   ไมม่เีงนิ……………………...…………1   รูส้กึหวิ ........................................1   จดื………………………………………………1   ตม้/ ลวกสุก………………………………………1   รสชาติ………………………………………1

  ทานครบ 3 มื
อ………………………………2   ไมม่เีวลา………………...……….. 2   อยากทาน ..........................................2   หวาน……………………………………2   ตุน๋/ นึ+ง………………………………………2   คุณค่าทางโภชนาการ………………………………………2

  ลดนํ
าหนกั………………...…………………3   ไดเ้วลาทาน/   เค็ม………………………………………3   ผดั………………………………………………………3   ราคา………………………………………………………3

  ทาน 2 มื
อ งดมื
อเชา้…………………………3   ถอืศีล………………………..……………4    เคยทานเป็นประจาํ ………………………3   เผด็………………………………4   ทอด…………………………………………4   ความสะอาด…………………………………………4

  ทาน 2 มื
อ งดมื
อกลางวนั……………………4   อื+นๆ (ระบ)ุ………………..………………5   ไม่ทาน ………………………………………4   เปรี
ยว…………………………………5   ลวกแบบสุกๆ ดบิๆ……………5   ความสะดวก รวดเร็ว……………………………………………………5

  ทาน 2 มื
อ งดมื
อเย็น……………………………5   อื+นๆ (ระบ)ุ………………..5   อื+นๆ (ระบ)ุ……………………6   ปิ
 ง/ ย่าง…………………………………………………6   ความชอบ...............................6

  ทานเพยีง 1 มื
อเท่านั
น…………………………6   อบ..…………………………………………………7   ความอยากทาน........................7

  อื+นๆ (ระบ)ุ……………………8   อื+นๆ (ระบ)ุ...................... 8

191 192 193 194 195 196

FC1 FC2 FC3 FC4 FC5 FC6

อาหารมืKอดงักลา่ว เพราะเหตใุด?"  มากที&สดุ?"  มากที&สดุ?"  เป็นอนัดบัแรก?"

(ถา้บนัทึกรหสั 1-2 ขา้มไปถาม FC3)

(ถา้บนัทึกรหสั 3-6 ใหถ้ามต่อไป)

 มืKอหลกั วนัละกี&มืKอ?" "สว่นใหญ่...(ชื&อ)…งดทาน อาหารว่าง เพราะอะไร?"  อาหารมืKอหลกัรสชาติใด  อาหารที&ปรุงดว้ยวิธีการใด  อาหารจะคาํนึงถงึสิ&งใดกอ่น

17

ถามเฉพาะผูท้ี&มีอายตุ ัKงแต ่6 ปีขึKนไป
"ปกติ...(ชื&อ)…ทานอาหาร ถามเฉพาะ FC1 = 3-6 "สว่นใหญ่...(ชื&อ)...ทาน "ปกติ...(ชื&อ)…ทาน "ปกติ...(ชื&อ)...ทาน "ปกติ...(ชื&อ)…เลอืกซืKอ
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ตอนที& 5 การบริโภคอาหาร (ต่อ)

ถามเฉพาะผูท้ี&มีอายุต ัKงแต่ 6 ปีขึKนไป

 "ระหว่าง 1 เดือนที&แลว้…(ชื&อ)…ไดบ้ริโภคอาหารกลุ่มตา่งๆ เหล่านีK  โดยเฉลี&ยสัปดาหล์ะกี&วัน?"

 รหสัคาํตอบ FC9 - FC20

บนัทกึรหสั ไม่ทาน …………………………...…................…..…….……..1

 ไม่ประกอบอาหาร…………………1  ไม่ปรุง…………………...................1 ทาน 1-2 วนั/ สัปดาห…์……………................….…………………2

 ประกอบอาหาร และ  ปรุง ทาน 3-4 วนั/ สัปดาห…์……………..................………….………3

   ไม่จาํกัดปริมาณ     นํ
าปลาหรือซีอิ
 ว……........................2 ทาน 5-6 วนั/ สัปดาห…์…………….............…………….………4

      เครื +องปรุงรส.......................2     นํ
าตาล……………………………………3 ทานทกุวนั ………………………….............…………………….........5

   จาํกัดปริมาณ     เกลือ………………......................4

      เครื +องปรุงรส.......................3     พริกนํ
าสม้…………….......................5

    พริกป่น………………………………6

    อื +น ๆ (ระบ)ุ....................................................................................7

 กลุม่เนืK อสตัว์ไขมัน  กล ุม่เนืKอปลาและ  กลุม่อาหารทะเล  อาหารกลุม่ไข่  กลุม่นมและผลติภัณฑจ์ากนม 

 และผลติภัณฑ ์  เนืKอสตัว์ไม่ติดมัน  เช่น ปลาทะเล  ได้แก ่ไขไ่ก่  ได้แก ่นมพาสเจอรไ์รซ์ 

 ได้แก ่เนืK อสตัว์ติดมัน,  เช่น ปลานํKาจืด  ก ุง้ หอย ปู  ไขเ่ป็ด  นมสเตอรไิลซ์ นมยเูอชที นมผง 

 เครื&องในสตัว์,  ปลาทะเล เนืKอสตัว์  ปลาหมึก เป็นต้น  อาหารที& ปรงุ  โยเกริต์ โยเกริต์พรอ้มดื& ม เป็นต้น

 ผลติภัณฑเ์นืKอสตัว์  ไม่ติดมัน เป็ด/ไก่  (ไม่รวมลูกชิ น ปูอดั)  โดยใช้ไข ่  (ไม่รวม นมเปร ี ยว นมถั 2วเหลอืง 

 เช่น เบคอน ไสก้รอก  ไม่ติดหนัง เป็นต้น  เป็นสว่นประกอบ  นมอดัเม็ด เนย ครมี ครมีเทียม 

แฮม ลกูชิKน แหนม  นมขน้หวาน นมขน้จดื

 กนุเชียง หมูยอ  ไสอ้ ั&ว  ไอศกรมี ชีส)

 ไสก้รอกอสีาน เป็นต้น

FC9 FC10 FC11 FC12 FC13

204 205 206 207 208

หากเตมิ มักเป็นเครื&องปรุง

ชนิดใด?"

FC8_1-FC8_6

198-203

(ตอบไดม้ากกว่า 1 คาํตอบ)

ปริมาณ หรือไม่?"

"โดยปกต ิในการประกอบ

อาหาร…(ชื&อ)…มีการใช ้

เครื&องปรุงรสท ี&จาํกัด

FC7

197

"โดยปกต ิก่อนรับประทานอาหาร 

ทา่นเตมิเครื&องปรุงเพิ&ม หรือไม่ 
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19

ตอนที& 5 การบรโิภคอาหาร (ต่อ)

ถามเฉพาะผูท้ี&มีอายุต ัKงแต ่6 ปีขึKนไป
 "ระหว่าง 1 เดือนที&แลว้…(ชื&อ)…ไดบ้ริโภคอาหารกลุม่ต่างๆ เหล่านีK  โดยเฉลี&ยสปัดาหล์ะกี&วนั?"

 รหสัคาํตอบ FC9 - FC20

ไมท่าน …………………………...…............................................…..…….……..……. 1

ทาน 1-2 วนั/ สปัดาห…์…………….....….................................................….…………………2

ทาน 3-4 วนั/ สปัดาห…์…………….............…...........................................…………3

ทาน 5-6 วนั/ สปัดาห…์…………….............……......................................………….4

ทานทกุวนั ………………………….............……………......................................…………5

กลุม่อาหารไขมนัสูง  กลุม่ขนมสาํหรบั  กลุม่อาหารประเภท  กลุม่ผกั  กลุม่เครื&องดื&ม  กลุม่ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร กลุ่มอาหารสาํเรจ็รูป/

ไดแ้ก ่อาหารต่างๆ  ทานเลน่หรอื จานด่วนทางตะวนัตก  และผลไมส้ด ไม่มีแอลกอฮอล ์เช่น  และกลุม่แรธ่าตุ วิตามิน อาหารกระป๋อง/

ที&ปรุงดว้ยวิธีการผดั,  ขนมกรุบกรอบ  เช่น พิซซ่า แซนวิช  เครื&องดื&มที&มีรสหวาน  เช่น รงันก ซุปไกส่กดั อาหารสาํเรจ็รูปแช่แข็ง/

การทอด แกงที&ใสก่ะทิ  เช่น ปลาเสน้  แฮมเบอรเ์กอร ์  เครื&องดื&มชูกําลงั  สาหร่ายอดัเม็ด  อาหารพรอ้มปรุงแช่เยน็/

ขนมที&ใสก่ะทิ มนัฝรั &งทอดกรอบ ไกท่อด เป็นตน้  เครื&องดืมเพื&อสุขภาพ  นํKามนัตบัปลา วิตามินเอ อาหารแปรรูปจาก

ขนมเบเกอรี& เช่น ขา้วโพดอบกรอบ  และความงาม   วิตามินซี  แคลเซียม ผกั ผลไม/้

ขนมเคก้ โดนทั สาหรา่ยอบกรอบ  นํKาอดัลม ชา กาแฟ  เหลก็ เป็นตน้ อาหารกึ&งสาํเรจ็รูป เช่น

ขนมปงัทาเนย/ แยม คุก๊ก ีบิสกติ  และนํKาผกัผลไม้ บะหมี&กึ&งสาํเรจ็รูป เป็นตน้

 คุกกีK เป็นตน้ เวฟอร ์เป็นตน้  ที&ใสนํ่Kาตาล เป็นตน้

FC14 FC15 FC16 FC17 FC18 FC19 FC20

209 210 211 212 213 214 215
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"จากขอ้ความตอ่ไปนีK ...(ชื&อ)…คดิว่าขอ้ความตอ่ไปนีK  จริงหรือไม่?"

"...(ชื&อ)…ไดร้ับยาฆ่าเชืK อ/ยาปฏชิีวนะ  "...(ชื&อ)...ไดร้ับยาฆ่าเชืKอ/ยาปฏชิีวนะ

จากแหล่งใด?" ครัKงสุดทา้ยเพื&อรักษา AB4_1 ยาฆ่าเชื
อ/ยาปฏชิวีนะฆ่าไวรัสได ้

  อาการป่วยประเภทใด?" AB4_2 ยาฆ่าเชื
อ/ยาปฏชิวีนะรักษาไขห้วดัได ้

AB4_3 การใชย้าฆ่าเช ื
อ/ยาปฏชิวีนะโดยไม่จาํเป็น

 สถานพยาบาลของรัฐ บนัทกึรหสั          หรือไม่สมเหตสุมผล ทาํใหเ้กิดผลเสีย 

บนัทกึรหสั     สถานีอนามยั/ศูนย์บริการสาธารณสุข   ปอดบวม…………………………………………………1          เช่น การรักษาท ี +ไม่ไดผ้ล เช ื
อด ื
อยา

 ไดใ้ช.้...............................................................1     ศูนย์สุขภาพชมุชน/รพ.สต…………………1   หลอดลมอักเสบ…………………………………………………2 AB4_4 การไดร้ับยาฆ่าเชื
อ/ยาปฏชิวีนะบ่อยครั
ง 

(ถามต่อไป)     โรงพยาบาลชมุชน…………………………2   จมกูและคออักเสบ…………………………………………………3         ก่อใหเ้กิดผลขา้งเคยีง เช่น ทอ้งเสีย

 ไม่ไดใ้ช.้...............................................................2     โรงพยาบาลทั +วไป/โรงพยาบาลศูนย…์…3   ไขห้วดั/ไขห้วดัใหญ่…………………………………………………4 AB4_5 ยาฆ่าเชื
อ/ยาปฏชิวีนะไม่ใช่ยาแกอ้ักเสบ

 ไม่แน่ใจ............................................3     โรงพยาบาลของมหาวทิยาลัย……………4   เจบ็คอ…………………………………………………5

(ขา้มไป AB4_1)     โรงพยาบาลสังกัดอื +นของรัฐ…………………5   ไอ…………………………………………………6

 สถานพยาบาลของเอกชน   มไีข…้………………………………………………7

    โรงพยาบาลเอกชน……………………………6   ปวดศรีษะ…………………………………………………8 จริง..................................................................................................1

    คลินิกเอกชน……………………………………7   ทอ้งร่วง/ทอ้งเสีย…………………………………………………9 ไม่จริง..................................................................................................2

 รา้นขายยา......................................................................8   ทางเดนิปสัสาวะตดิเช ื
อ…………………………………………………10     ไม่ทราบ...............................................................................................9

 รา้นชาํ...........................................................................9   ผวิหนังตดิเชื
อ…………………………………………………11     

  อื +น ๆ (ระบ)ุ......................................................................................12

    ท ี +ผ่านมา (ของตนเองและคนอื +น)…………………10   ไม่ทราบ……………………………………………99

 หน่วยแพทย์เคลื +อนที +

    ของหน่วยงานต่าง ๆ...............................11

 อื +น ๆ (ระบ)ุ.....................................................................12

AB4_1 AB4_2 AB4_3 AB4_4 AB4_5

243 244 245 246 247

 ยาฆ่าเช ื
อ/ยาปฏชิวีนะท ี +เหลือจากการรักษา

.....

.....

ถามเฉพาะผูท้ ี&มีอายุต ัKงแต ่15 ปีขึKนไป และตอบดว้ยตนเอง

(เลือกเพียง 1 คาํตอบ)

" ระหว่าง 1 เดือน

 (รวมทั
ง ยาเมด็ (ตอบไดม้ากกว่า 1 คาํตอบ)

216 217-218 219-242

ยาผง ยานํ
า)

AB1

.....

.....

.....

AB2 AB3_1-AB3_12

บนัทกึรหสั 

ถามเฉพาะผูใ้ชย้าฆ่าเชืKอ/ยาปฏชิีวนะ (AB1 = 1) 

ตอนที& 6  ยาฆ่าเชืKอ/ยาปฏิชีวนะ

บนัทกึรหสั 

ยาปฏชิีวนะ หรือไม่?"

  ท ี&ผ่านมา...(ชื&อ)…

ไดใ้ชย้าฆ่าเชืKอ/
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ถามเฉพาะผูไ้ดร้ับขอ้มลูการใชย้าฆ่าเชืKอ/ยาปฏชิีวนะโดยไม่จาํเป็น (AB6 = 1) 

"ทา่นคดิว่าขอ้มลูท ี&ไดเ้ปลี&ยน

ไดร้ับการรักษา?" บนัทกึรหสั (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)

บนัทกึรหสั  แพทย์.......................................................................................1

 เมื +ออาการป่วยดขี ึ
น………………………………………………………………………………1  เภสัชกร.......................................................................................2  จะปรึกษาแพทย์ทกุครั
งท ี +มกีารใชย้า………………………………1

 เมื +อไดร้ับยาฆ่าเชื
อ/ บนัทกึรหสั  บคุลากรทางการแพทย์.......................................................................................3  เปลี +ยน....................................................................1  จะไม่ซื
 อยาฆ่าเช ื
อ/ยาปฏชิวีนะเองอีกต่อไป……………………2

   ยาปฏชิวีนะครบถว้น  ไดร้ับ.............................................................................................1  สมาชกิในครอบครัว/เพื +อน.......................................................................................4  ไม่เปลี +ยน...................................................................2  จะไม่ใชย้าฆ่าเช ื
อ/ยาปฏชิวีนะโดยไม่มใีบสั +งจากแพทย์ 3

   (ตามที +แพทย์/ บคุลากร (ถามต่อไป)  โฆษณาทางโทรทศัน์.......................................................................................5  ไม่แน่ใจ...................................................................3  จะไม่เก็บยาฆ่าเชื
อ/ยาปฏชิวีนะท ี +เหลือ

   ทางการแพทย์ แนะนํา)……………2  ไม่ไดร้ับ............................................................................2  อินเตอร์เนท/ Social media.......................................................................................6      ไปใชใ้นคราวต่อไป…………………………………………4

 อื +นๆ เช่น หยุดกินเอง……………3  ไม่แน่ใจ............................................................................3  แผ่นพับความรู/้โปสเตอร์.......................................................................................7  จะใชย้าฆ่าเชื
อ/ยาปฏชิวีนะเพื +อรักษาไขห้วดั…………………………………5

 ไม่ทราบ…………………………………………………………………………………9 (ขา้มไป AB10)  หนังสือพิมพ์.......................................................................................8  จะนํายาฆ่าเช ื
อ/ยาปฏชิวีนะท ี +กินเหลือ

 ข่าวทางโทรทศัน์.......................................................................................9      ใหเ้พื +อนหรือญาตใิชต่้อ………………………………………6

 วทิยุ.......................................................................................10  อื +น ๆ (ระบ)ุ......................................................................................7

 อื +น ๆ (ระบ)ุ......................................................................................11  ไม่ม…ี………………………………………………………………………8

 ไม่ทราบ.......................................................................................99  ไม่ทราบ…………………………………………………………………………9

 เมื&อเป็นหวัด หรือ ขอ้มลู

ตอนที& 6  ยาฆ่าเชืKอ/ยาปฏิชีวนะ (ต่อ)

จากที&ใด?"

"จากขอ้มลูท ี&ทา่นไดร้ับนัKนทา่นมีแผนที&จะใช ้

253-259

ยาปฏชิีวนะโดยไม่จาํเป็น เช่น

บนัทกึรหสั

AB9_1-AB9_7

เกี&ยวกับเชืK อดืKอยา หรือไม่?"

"…(ชื&อ)... ไดร้ับขอ้มลูดังกล่าว

บนัทกึรหสั

AB6

ยาฆ่าเชืKอ/ยาปฏชิีวนะ ตอ่ไปอย่างไร?"

AB7

21

ถามเฉพาะผูท้ ี&มีอายุต ัKงแต ่15 ปีขึKนไป และตอบดว้ยตนเอง

"เมื&อไหร่ท ี&...(ชื&อ)… คดิว่า

 ควรหยุดใชย้าฆ่าเชืKอ/

ยาปฏชิีวนะหลังจาก

ไดร้ับขอ้มลูหรือคาํแนะนําว่า

"12 เดือนที&ผ่านมา...(ชื&อ)... 

AB5

ไม่ควรใชย้าฆ่าเชืKอ/

ยาฆ่าเชืKอ/ยาปฏชิีวนะ

มมุมองของทา่นในการใช ้

248 249 250-251 252

AB8

หรือไม่?"
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ถามเฉพาะผูท้ราบว่ามีการใชย้าฆ่าเชืKอ/

ยาปฏชิีวนะในสัตว์ท ี&นํามาเป็นอาหาร (AB10 = 1) 

(เช่น สุกร โค ไก่)?"

บนัทกึรหสั บนัทกึรหสั 

  ทราบ……………………………………………………1   ทราบ………………………………………………………1 ในประเทศไทย?”   ตอบเอง……...…………………….............................1

(ถามต่อไป)   ไม่ทราบ……………………………………………………2 บนัทกึรหสั   ผูอ้ื +นตอบแทน..……….…………....................2

  ไม่ทราบ……………………………………………………2   ไม่แน่ใจ……………………………………………………3   ทราบ……………………………………………………1

  ไม่แน่ใจ……………………………………………………3   ไม่ทราบ……………………………………………………2

(ขา้มไป AB12)   ไม่แน่ใจ……………………………………………………3

AB10 AB11 AB12

"..(ชื&อ)...ทราบหรือไม่ว่า การใชย้าฆ่าเชืKอ/ยาปฏชิีวนะ

ในสัตว์มีโอกาสใหเ้กิดเชืKอดืKอยาในสัตว์ได?้"

ในสัตว์ท ี&นํามาเป็นอาหาร

260 261 262 263

"...(ชื&อ)...ทราบหรือไม่ว่ามีการ "....(ชื&อ)...ทราบหรือไม่ว่า

รัฐบาลประกาศหา้มใช ้

ยาฆ่าเชืK อ/ยาปฏชิีวนะ

Response

บนัทกึรหสั 

ผูต้อบสมัภาษณ์ตอนที& 6  ยาฆ่าเชืKอ/ยาปฏิชีวนะ (ต่อ)

ถามเฉพาะผูท้ ี&มีอายุต ัKงแต ่15 ปีขึKนไป และตอบดว้ยตนเอง

 เพื&อเร่งการเจริญเตบิโต 

 สัตว์ท ี&นํามาเป็นอาหาร

ใชย้าฆ่าเชืKอ/ยาปฏชิีวนะใน
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  1.  ประเภทที&อยู่อาศยั                                   HC1 6.  เชืKอเพลิงที&ใชใ้นการปรุงอาหาร (สว่นใหญ)่  HC7

บา้นเดี +ยว……………………….………..........................…………………= 1 ไม่มีการหุงตม้……………………...……………………….……………………………………………= 0

หอ้งแถว/ตีกแถว/อาคารพาณิชย…์…………………………….......................= 2 ถ่าน………………………………….…………………………………………………= 1

ทาวน์เฮา้ส/์บา้นแฝด……………...........................………………………= 3 ไม/้ฟืน…………………….……………………………………………… = 2

หอ้งชุด (อพารท์เมน้ท ์แฟลต หรือคอนโดมิเนียม)……................= 4 นํ
ามนักา๊ด…………………...………………….……………………………………………………= 3

หอ้งภายในบา้น…………...……………………………...................= 5 แกส๊…………………..……………………………………….………………………………………= 4

เพงิพกัช ั +วคราว…….……...….………………………..................…= 6 ไฟฟ้า…………………..……………….……………………………………………………………= 5

อื +น ๆ  (ระบุ)……..……...…………………………………………...……………………= 7 อื +น ๆ  (ระบุ)……..……...……………………………...............................................................= 6

  2.  ลกัษณะที&อยู่อาศยั              HC2  7. นํKาดื&ม                                   HC8

ตึก ……………………...…………………………………..............…………………= 1 นํ
าดื +มบรรจุขวด/ตูน้ํ
าดื +มหยอดเหรียญ……………...…………………= 0

ไม ้…………………..………………………………………...............…………………= 2 นํ
าประปาภายในบา้น………….………………….………………………= 1

ครึ +งตึกครึ +งไม…้…………..……………………………...............…………= 3 นํ
าบ่อ/ บาดาลภายในบา้น………………..………………….………………………………………= 2

ใชว้สัดุไม่ถาวรในทอ้งถิ +น เช่น ไมไ้ผ่ ใบจาก……..............………………………= 4 นํ
าประปานอกบา้น………………...…………………………….…………………………………= 3

ใชว้สัดุที +ใชแ้ลว้/ วสุัดเหลอืใช ้เช่น หีบ ลงั….............……..……………………= 5 นํ
าบ่อ/ บาดาล นอกบา้น...………………………….……………………= 4

อื +นๆ (ระบุ)…………..……………………………………………….............= 6 นํ
าจากแม่นํ
า/ลาํธาร/คลอง/นํ
าตก/ภูเขา………………..………………= 5

นํ
าฝน………………….………………………………….…………………………………………= 6

  3.  สถานภาพการครอบครองที&อยู่อาศยั        HC3 นํ
าประปาผ่านการบําบดั (ตม้/ กรอง)................................................................= 7

เป็นเจา้ของบา้นและที +ดิน………...................………….……………= 1 อื +นๆ (ระบุ)…………..……………….................................................= 8

เป็นเจา้ของบา้นแต่เช่าที +ดิน…..................……………...……………= 2         

เป็นเจา้ของบา้นบนที +ดินสาธารณะ……………...........................................= 3         8. นํKาใช ้                               
เช่าซื
 อ…………………….…….….……………………......................................................= 4      (บนัทึกประเภทนํ  าใชต้ามรหสัในขอ้ 7) HC9

เช่า……………….………………………………......................................................................= 5

อยู่โดยไม่เสยีค่าเช่า เพราะ 9. วิธีกาํจดัขยะภายในครวัเรือน                               
     - เป็นส่วนหนึ +งของค่าจา้ง/ ผูอ้ื +นเสยีค่าเช่าให…้……...….................= 6      (ตอบไดไ้ม่เกนิ 2 ขอ้  เรียงจากมากไปหานอ้ย)    

     - ใหอ้ยู่เปล่า เช่น บา้นญาติ………...….................……………………= 7  ลาํดบัที + 1     HC10

อื +นๆ (ระบุ)…………..………………...............................………………= 8  ลาํดบัที + 2 HC11

เกบ็รวบรวมใหพ้นกังานนําไปทิ
 ง…………...............................= 1

  4.  จาํนวนหอ้ง                             เผา………………………….…………….............................………………………= 2

หอ้งที +อยู่อาศยัท ั
งหมด (ไม่นบั หอ้งนํ  าหอ้งสว้ม) HC4 ฝังกลบ………………….…….............................…………………………………= 3

หอ้งที +ใชน้อน HC5 นําไปเล ี
ยงสตัว…์…………...….............................………………………………= 4

ทําปุ๋ยหมกั…………...…….............................…………………………………= 5

  5.  ไฟฟ้าภายในที&อยู่อาศยั              HC6 ทิ
งลงแม่นํ
า  ลาํคลอง………….............................……………= 6

(รวม ไฟฟ้าที2ต่อจากแบตเตอรี2และเครื2องกาํเนิดไฟฟ้าอื2น ๆ) ทิ
งตามที +ว่าง  ที +สาธารณะ……….………….............................= 7

ไม่มี      =   0  มี     =   1 อื +นๆ (ระบุ)…………..………………...............................………………= 8

ตอนที& 7 ลกัษณะของครวัเรือน

23
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24

  10. การใชส้ว้ม                       HC12 12.  ครวัเรือนเป็นเจา้ของสิ&งของต่าง ๆ ต่อไปนีKหรือไม่ 

ไม่มีสว้ม……………………..…………….............................……………………= 0 ถา้ "ไม่มี หรือ ใชแ้ต่ไม่เป็นเจา้ของ" ใหบ้นัทึก " 0 "

สว้มแบบน ั +งหอ้ยเทา้……………..……………….............................= 1 ถา้ "เป็นเจา้ของ" ใหบ้นัทึก " 1 "

สว้มแบบน ั +งยอง………….……………….............................………………………………= 2 เตียงนอนไมห้รือโลหะ…………………………………...……...   HC19

สว้มแบบน ั +งหอ้ยเทา้ และสว้มแบบน ั +งยอง……………..………………= 3 เตาหุงตม้อาหาร     - แกส๊ …….……..……………………… HC20

สว้มหลุม/สว้มถงั/สว้มถ่ายลงบ่อปลา/ สว้มถ่ายลงแม่นํ
า                                      - ไฟฟ้า.……………………………………………… HC21

   ลาํคลอง หรือสว้มลกัษณะอื +น ๆ (โดยมีหอ้งก ั น)……….............................= 4 เตาอบไมโครเวฟ…………………….………………………………………… HC22

กระติกตม้นํ
าไฟฟ้า…………………….……………………………… HC23

  11.  ครวัเรือนเป็นเจา้ของยานพาหนะต่อไปนีK หรือไม่ ตูเ้ยน็………………………………………………………………………… HC24

       (ท ั งที2ใชใ้นครวัเรือน  หรือใชท้าํธุรกิจ) เตารีดไฟฟ้า………………………………..……………………………… HC25

          ถา้ "ไม่มี หรือ ใชแ้ต่ไม่เป็นเจา้ของ" ใหบ้นัทึก " 0 " หมอ้หุงตม้อาหารไฟฟ้า……………………........................................ HC26

          ถา้ "เป็นเจา้ของ" ใหบ้นัทึก " 1 " พดัลม……………………………………….................................... HC27

รถจกัรยาน………………...............................……………HC13 วทิยุ…………………………………………………………………… HC28

รถจกัรยานยนต์………..……….............................………………HC14 โทรทศัน์ธรรมดา…………………………………...………………………………… HC29

รถยนต์ส่วนบุคคล…...…..….............................……………HC15 โทรทศัน์แบบแอลซีดี/แอลอีดี/พลาสม่า/ดิจิตอล………………………………… HC30

รถบรรทุกเลก็/รถปิกอพั/รถตู.้…...............................HC16 เครื +องเล่นวดีีโอ/วซีีดี/ดีวดีี/บลูเรย.์..…………………………………………………… HC31

รถอีแต๋น/รถอื +นๆ ประเภทเดียวกนั….............................HC17 เครื +องซกัผา้………………………………..…………………………………… HC32

เรือยนต์…………..………..............................................HC18 เครื +องปรบัอากาศ………………………………………….….…………………… HC33

เครื +องทํานํ
ารอ้น/นํ
าอุ่น ในหอ้งนํ
า…….….……………………………… HC34

เครื +องคอมพวิเตอร์ (ท ั งส ิ น)………….………............................ HC35

    - เชื +อมต่ออินเตอร์เน็ต………………….………………………………… HC36

โทรศพัท์ (รวม เครื2องต่อพ่วง PCT).……...……………………… HC37

โทรศพัท์เคลื +อนที +…………………………………………...…… HC38

โทรสาร…………………………………………………………....…………………… HC39

หลอดไฟนีออน…………………………………….……………………………… HC40

หลอดไฟดวงโคม………...……………………………………… HC41

หลอดตะเกยีบ…………………..…………………………………… HC42

13. ครวัเรือนของทา่นมีรายไดจ้ากการทาํงานหรือการลงทนุ 

    ที&เป็นตวัเงนิหรือที&เป็นสิ& งของ เฉลี&ยประมาณเดือนละเทา่ไร (บาท)

    HC43

ตอนที& 7 ลกัษณะของครวัเรือน (ต่อ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




