
 
 

สํานักงานสถิติแห�งชาติ ได�ดําเนินการสํารวจ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ.2560
เป(นครั้งท่ี 4 ซ่ึงครั้งแรกสํารวจในป1 2548 โดยเก็บ
รวบรวมข�อมูลจากครัวเรือนส�วน บุคคลตัวอย�าง 
ในเดือนมีนาคม 2560 จากครัวเรือนตัวอย�างท้ังสิ้น 
27,960 ครัวเรือนท่ัวประเทศ เพ่ือให�มีข�อมูลสถิติใน
เรื่องดังกล�าว สําหรับหน�วยงานภาครัฐและเอกชน 
สามารถนําไปใช�ประโยชน=ในการกําหนดนโยบายและ
วางแผน หรือกําหนดมาตรการต�างๆ ตลอดจนประเมินผล
การดําเนินงานท่ีเก่ียวข�องกับการเสริมสร�างสุขภาพของ
ประชากร ซ่ึงผลการสํารวจท่ีสําคัญสรุปได�ดังนี้ 

การบริโภคอาหารม้ือหลัก 
จากผลการสํารวจ พบว�า ร�อยละ 89.4 ของ

ประชากรอายุ  6 ป1 ข้ึนไป ท่ีทานอาหารม้ือหลักใน 
แต�ละวันครบ 3 ม้ือ โดยพบว�ากลุ�มวัยเด็ก (6-14 ป1) 
และกลุ�มวัยสูงอายุ (60 ป1 ข้ึนไป) มีสัดส�วนดังกล�าว
สูงสุดร�อยละ 92.8 และตํ่าสุดในกลุ�มวัยเยาวชน  
(15-24 ป1) ร�อยละ 87.7 

เม่ือเปรียบเทียบผลการสํารวจป1 2548  2552   
2556 และ 2560 พบว�า ประชากรอายุ  6 ป1 ข้ึนไป  
มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารม้ือหลักครบ 3 ม้ือเพ่ิมข้ึน 
จากร�อยละ 82.2 ในป1 2548 เป(นร�อยละ 87.1 88.0 
และ 89.4 ในป1 2552  2556 และ 2560 ตามลําดับ  
แผนภูมิ 1 ร�อยละของประชากรอายุ 6 ป�ขึ้นไป ท่ีบริโภคอาหาร

ม้ือหลักครบ 3 ม้ือ1/ จําแนกตามกลุ*มอายุ พ.ศ.2548 
2552  2556 และ 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การบริโภคอาหารว*าง 
ผู� บ ริ โภคอาห ารว� าง มีป ระมาณ  3 ใน  4  

(ร� อ ย ล ะ  7 4.2) ข อ งป ระช าก รอ ายุ  6  ป1 ข้ึ น ไป  
โดยประชากรวัยเด็ก (6-14 ป1 ) มีอัตราการบริโภค
อาหารว�างสูงสุดร�อยละ 89.2 รองลงมาคือ วัยเยาวชน 
(15-24 ป1 ) ร�อยละ 82.8 วัย ทํ างาน  (25-29 ป1 )  
ร�อยละ 72.6 ส�วนวัยสูงอายุ (60 ป1 ข้ึนไป) มีอัตรา 
การบริโภคอาหารว�างตํ่าสุด ร�อยละ 62.3 

แผนภูมิ 2 ร�อยละของประชากรอายุ 6 ป�ขึ้นไป จําแนกตาม 
การบริโภคอาหารว*าง1/ และกลุ*มอายุ พ.ศ.2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รสชาติอาหารม้ือหลักท่ีรับประทานเป6นประจํา 
สําหรับรสชาติอาหารม้ือหลักท่ีทานเป(นประจํา 

พบว�า ประชากรอายุ 6 ป1ข้ึนไป ส�วนใหญ�ทานรสจืด
มากท่ีสุด ร�อยละ 38.4 รองลงมาคือ รสเผ็ด ร�อยละ 26.2 
รสหวาน ร�อยละ 14.2 รสเค็ม ร�อยละ 13.8 รสเปรี้ยว 
ร�อยละ 4.8 รสอ่ืนๆ ร�อยละ 2.6  

สํ าห รับกลุ� ม อายุ  พบว� า  กลุ� ม วั ยสู งอายุ  
(60 ป1 ข้ึนไป) และกลุ�มวัยเด็ก (6-14 ป1 ) ส�วนใหญ� 
จะทานรสจืดมากท่ีสุด  ร�อยละ 66.3 และ 51.6 
ตามลําดับ ส�วนกลุ�มวัยทํางาน (25-59 ป1) และกลุ�มวัย
เยาวชน (15-24 ป1) ส�วนใหญ�จะทานรสเผ็ดมากท่ีสุด 
ร�อยละ 34.0 และ 31.6 ตามลําดับ 

สรุปสาํหรับผู�บริหาร 
การสํารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2560 
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แผนภูมิ 3  ร�อยละของประชากรอายุ 6 ป�ขึ้นไป จําแนกตาม
รสชาติอาหารม้ือหลักท่ีทานเป6นประจํา1/  และกลุ*ม
อายุ พ.ศ.2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วิธีปรุงอาหารท่ีทานเป6นประจํา 

ประชากรอายุ 6 ป1ขึ ้นไป มีครึ่งหนึ่งท่ีใช�วิธี 
ต�ม/ลวกสุก ในการปรุงอาหารท่ีทานเป(นประจํ า  
ร�อยละ 50.4 รองลงมาคือ ผัด ทอด ตุIน/นึ่ง/อบ และ
ปJKง/ย�าง ร�อยละ 27.4  12.5  4.3 และ 4.1 ตามลําดับ 
และน�อยท่ีสุดคือ ลวกแบบสุกๆ ดิบๆ และวิธี อ่ืนๆ  
ร�อยละ 1.3  

เม่ือเปรียบเทียบระหว�างกลุ�มอายุ  พบว�า  
กลุ�มวัยสูงอายุ (60 ป1 ข้ึนไป) ใช�วิธีต�ม/ลวกสุก และ 
ตุIน/นึ่ง/อบ มากกว�ากลุ�มอายุอ่ืน ร�อยละ 71.1 และ 
6.5 ตามลําดับ ในขณะท่ีกลุ�มวัยเยาวชน (15-24 ป1)  
ใช�วิธีผัด และปJKง/ย�าง มากกว�ากลุ�มอายุ อ่ืน ร�อยละ 
34.8 และ 5.0 ตามลําดับ ส�วนกลุ�มวัยเด็ก (6-14 ป1)  
ใช�วิธีทอดมากกว�ากลุ�มอายุอ่ืน ร�อยละ 36.2 

ตาราง 1  ร�อยละของประชากรอายุ 6 ป�ขึ้นไป จําแนกตาม 
วิธีปรุงอาหารท่ีทานเป6นประจํา1/  และกลุ*มอายุ  
พ.ศ.2560 

 

วิธีปรุงอาหาร 
ท่ีทาน 

เป6นประจํา 

กลุ*มอายุ 

รวม 6-14 ป� 15-24 ป� 25-59 ป� 
60 ป�
ขึ้นไป 

ต�ม/ลวกสุก 50.4 32.6 37.3 51.1 71.1 

ตุIน/น่ึง/อบ 4.3 2.5 2.7 4.4 6.5 

ผัด 27.4 25.5 34.8 29.8 14.7 

ทอด 12.5 36.2 19.1 8.6 3.9 

ลวกแบบสุกๆ 
ดิบๆ 

0.6 0.1 0.5 0.8 0.2 

ปJKง/ย�าง 4.1 2.9 5.0 4.5 2.9 

อื่นๆ 0.7 0.2 0.6 0.8 0.7 

 

ส่ิงท่ีคํานึงถึงเป6นอันดับแรกก*อนเลือกซ้ืออาหาร 
สิ่ ง ท่ีคนส�วนใหญ� คํานึ งถึงเป(น อัน ดับแรก 

ก� อ น เลื อ ก ซ้ื อ อ าห าร คื อ  ค ว าม ช อ บ ม าก ท่ี สุ ด  
ร�อยละ 22.1 รองลงมาคือ รสชาติ ความอยากทาน 
และความสะอาด ร�อยละ 18.5 18.2 และ 17.8 
ตามลํ าดับ  คุณค� าทางโภชนาการ ร�อยละ 12.9  
ความสะดวกรวดเร็ว และราคา ร�อยละ 10.5  

สําหรับกลุ�มอายุ พบว�า เกือบทุกกลุ�มอายุ 
ส� วน ใหญ� ก� อน ซ้ืออาหารคํานึ งถึ งความชอบ เป( น 
อัน ดับแรก ยกเว�น  กลุ� มวัยสู งอายุ  (60 ป1 ข้ึน ไป )  
ท่ี คํ านึ งถึ งคุณ ค� าทางโภชนาการเป( น อัน ดับแรก 
รองลงมาคือกลุ�มวัยเด็ก (6-14 ป1) และกลุ�มวัยสูงอายุ 
(60 ป1ข้ึนไป) จะคํานึงถึงความอยากทาน ร�อยละ 19.3 
เท�ากัน ส�วนกลุ�มวัยเยาวชน (15-24 ป1) จะคํานึงถึง
รสชาติ ร�อยละ 19.9 และกลุ�มวัยทํางาน (25-59 ป1)  
จะคํานึงถึงความสะอาด ร�อยละ 19.4  

ร�อยละ 

กลุ*มอาย ุ
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ตาราง 2  ร�อยละของประชากรอายุ 6 ป�ขึ้นไป จําแนกตามส่ิงท่ี
คํานึงถึงเป6นอันดับแรกก*อนเลือกซื้ออาหาร1/ และ 
กลุ*มอายุ พ.ศ.2560 

 

ส่ิงแรกท่ี
คํานึงถึง   

ในการเลือก
ซ้ืออาหาร 

กลุ*มอายุ 

รวม 6-14 ป� 15-24 ป� 25-59 ป� 
60 ป�
ขึ้นไป 

รสชาติ 18.5 17.4 19.9 19.2 15.6 
คุณค�าทาง 
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 

ความอยาก
ทาน 

18.2 19.3 18.9 17.4 19.3 

อ่ืนๆ  0.02/   0.02/   0.02/   0.02/   0.1 

 

ความถ่ีในการบริโภคอาหารแต*ละกลุ*ม 
การบริโภคอาหารของประชากรอายุ 6 ป1ข้ึนไป 

จะแตกต�างกันตามประเภทของกลุ�มอาหาร คือกลุ�มอาหาร
ท่ีร�างกายต�องการเป(นประจํา ได�แก� กลุ�มผัก/ผลไม�สด 
อาหารกลุ�มไข� กลุ�มเนื้อปลาและเนื้อสัตว=ไม�ติดมัน และ
กลุ�มเนื้อสัตว=และผลิตภัณฑ= พบว�า มีสัดส�วนผู�ท่ีทาน 
ร�อยละ 98.8  98.4  98.1 และ 88.2 ตามลําดับ ส�วนกลุ�ม
อาหารทะเล และกลุ�มนมและผลิตภัณฑ=จากนม พบว�า 
มีสัดส�วนผู�ท่ีทานร�อยละ 77.3 และ 70.6 ตามลําดับ 

สําหรับกลุ�มอาหารท่ีทานเพ่ือเสริมสร�างสุขภาพ 
ได�แก� กลุ�มผลิตภัณฑ= เสริมอาหารและกลุ�มแร�ธาตุ 
วิตามิน  พบว�า มีสัดส�วนผู�ท่ีทานร�อยละ 21.6 

ส�วนอาหารในกลุ�ม ท่ีส� งผลเสียต�อสุขภาพ 
หากบริโภคมากเกินพอดี ได�แก� กลุ�มอาหารท่ีมีไขมันสูง 
พบว�า ทาน 1-2 วัน/สัปดาห=สูงสุด ร�อยละ 51.6 และ 
มีร�อยละ 22.6 ท่ีไม�ทาน ส�วนกลุ�มขนมสําหรับทานเล�น
หรือขนมกรุบกรอบ พบว�า มากกว�าครึ่งหนึ่งไม�ทาน 
ร�อยละ 51.7 

สําหรับกลุ�มอาหารประเภทจานด�วนทาง
ตะวันตก พบว�า มากกว�า 2 ใน 3 ท่ีไม�ทาน (ร�อยละ 70.5)

กลุ�มเครื่องด่ืมไม�มีแอลกอฮอล= พบว�า มากกว�า 1 ใน 5 
ท่ีไม�ด่ืม (ร�อยละ 23.8) กลุ�มอาหารสําเร็จรูป 2 ใน 5  
ท่ีไม�ทาน (ร�อยละ 40.7) แต�เป(นท่ีน�าสังเกตว�าอาหาร
สําเร็จรูป แช�แข็ง หรืออาหารพร�อมปรุงแช�เย็นตามร�าน
สะดวกซ้ือ กําลังเป(นท่ีนิยมของคนท่ัวไปนั้น มีทาน  
1-2 วันต�อสัปดาห=เกือบครึ่งหนึ่ง (ร�อยละ 46.6) 

ตาราง 3  ร�อยละของประชากรอายุ 6 ป�ขึ้นไป จําแนกตาม
ความถ่ีในการบริโภคอาหารในแต*ละกลุ*มต*อสัปดาหB1/ 
พ.ศ.2560 

 

กลุ*มอาหาร 
ความถ่ีในการบริโภคอาหาร (ต*อสปัดาหB) 

ไม*
ทาน 

ทาน  
1-2 วัน 

ทาน  
3-4 วัน 

ทาน  
5-6 วัน 

ทาน  
ทุกวัน 

กลุ�มเนื้อสัตว= 
และผลิตภัณฑ= 

11.8 46.1 26.0 8.4 7.7 

กลุ�มเนื้อปลา
และเนื้อสัตว= 
ไม�ติดมัน 

1.9 38.7 37.6 12.4 9.4 

กลุ�มอาหาร
ทะเล 

22.7 57.6 14.9 3.1 1.7 

อาหารกลุ�มไข� 1.6 32.8 35.7 15.3 14.6 

กลุ�มนมและ
ผลิตภัณฑ= 
จากนม 

29.4 36.0 15.3 5.9 13.4 

กลุ�มอาหาร
ไขมันสูง 

22.6 51.6 18.5 3.6 3.7 

กลุ�มขนม
สําหรับทาน 
เล�นหรอืขนม 
กรุบกรอบ 

51.7 32.7 9.2 2.4 4.0 

กลุ�มอาหาร 
ประเภท 
จานด�วน  
ทางตะวนัตก 

70.5 25.4 3.0 0.7 0.4 

กลุ�มผัก    
และผลไม�สด 

1.2 13.8 24.5 19.4 41.1 

กลุ�มเครื่องด่ืม 
ไม�มี
แอลกอฮอล= 

23.8 30.3 16.5 5.9 23.5 

กลุ�มผลิตภัณฑ= 
เสริมอาหาร  
และกลุ�มแร�
ธาตุวิตามนิ 

78.4 14.2 3.4 1.0 3.0 

กลุ�มอาหาร 
สําเร็จรูป3/ 

40.7 46.6 8.9 1.9 1.9 

หมายเหตุ: 1/  ไม�รวม “ไม�ทราบ” 
 2/ น�อยกว�าร�อยละ 0.05 

 3/ กลุ�มอาหารสําเร็จรูป/ อาหารกระปQอง/ อาหารสําเร็จรูปแช�แข็ง/ 
อาหารพร�อมปรุงแช�เย็น/ อาหารแปรรูปจากผัก ผลไม�/ อาหารกึ่งสําเร็จรูป 


