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อีไอซีท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรของประชำกรอำยุ 6 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรส ำรวจอนำมัยและสวัสดิกำร
ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติในปี 2556 และปี 2560 ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่ำงประมำณ 2.8 หมื่นครัวเรือน ข้อมูลดังกล่ำวได้แสดงถึงแนวโน้ม 
กำรเปล่ียนแปลงในเชิงพฤติกรรมกำรกินของคนไทยที่น่ำสนใจ ดังต่อไปนี ้
 
คนไทยเลือกซื้ออาหารจากความชอบเป็นหลัก ในปี 2560 ปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ควำมส ำคัญเมื่อเลือกซื้ออำหำรเป็นอันดับหนึ่ง คือ 
ความชอบ (มีผู้ตอบ 22.1% ของกลุ่มตัวอย่ำงจำกกำรส ำรวจ) ตำมมำด้วย รสชาติ (18.5%) ความอยากทาน (18.2%) ความสะอาด 
(17.8%)  คุณค่า (12.9%) ความสะดวก (6.5%) โดย ราคา เป็นปัจจัยที่มีผู้ตอบน้อยที่สุดที่ 4.0% ซึ่งจำกผลกำรส ำรวจดังกล่ำวอำจมองได้
ว่ำคนไทยให้ความส าคัญกับความสุขจากการกิน สะท้อนจากการเลือกปัจจัย ความชอบ-ความอยากทาน-รสชาติ มากกว่า
คุณภาพของอาหาร ซึ่งสะท้อนจากการเลือกปัจจัย ความสะอาด-คุณค่า โดยปัจจัยในกลุ่มที่สะท้อนเรื่องควำมสุขจำกกำรกินมีผู้ตอบ
รวมกันอยู่ที่ 57.1% ในปี 2556 และเพิ่มมำเป็น 58.8% ในปี 2560 ขณะที่คุณภำพของอำหำรกลับมีสัดส่วนลดลงจำก 32.2% ในปี 2556 
เหลือเพียง 30.7% ในปี 2560 นอกจำกนี ้ปัจจัย ความชอบ เพิ่มควำมส ำคัญขึ้นมำอย่ำงมำกจำกสัดส่วนเพียง 17.7% หรือเป็นปัจจัยอันดับ 
3 ในปี 2556 ขึ้นมำเป็นปัจจัยอันดับหนึ่งในกำรเลือกซื้ออำหำรของคนไทยในปัจจุบัน แซงปัจจัย รสชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยอันดับหนึ่งในปี 2556 
สะท้อนว่ำส ำหรับผู้บริโภคในปัจจุบัน อำหำรอร่อยอย่ำงเดียวอำจไม่พอ ควรมีส่ิงอื่นควบคู่ไปด้วย เช่น รูปแบบกำรน ำเสนอ ประสบกำรณ์ 
หรือกำรบริกำร เป็นต้น ทั้งนี้ ราคา ยังคงเป็นปัจจัยรั้งท้ำยจำก 7 ปัจจัยดังกล่ำวส ำหรับคนไทยมำตั้งแต่ปี 2556 
 
คนไทยกินบ่อยขึ้น กินรสหวาน-เค็มมากขึ้น และกินผักผลไม้ลดลง  

• คนไทยกินบ่อยขึ้น ในปี 2560 คนไทยส่วนใหญ่กว่ำ 89.4% กินอำหำร 3 มื้อต่อวัน สัดส่วนดังกล่ำวเพิ่มขึ้นจำก 88.0% ในปี 
2556 นอกจำกนี้ สัดส่วนของคนที่กินอำหำรมำกกว่ำ 3 มื้อก็เพิ่มขึ้นจำก 3.8% ในปี 2556 มำเป็น 4.1% ในปี 2560 โดยเป็นกำร
เพิ่มขึ้นทั้งในเพศหญิงและชำย และเพิ่มในหลำยช่วงอำยุ ได้แก่ เด็ก (6-14 ปี) วัยรุ่น (15-24 ปี) และคนวัยท ำงำน (25-59 ปี) 
ยกเว้นผู้สูงอำยุ (60 ปีขึ้นไป) ที่กลับมีสัดส่วนกำรกินมำกกว่ำ 3 มื้อที่ลดลง  

• คนไทยกินรสหวาน เค็ม มากขึ้น โดยสัดส่วนของคนที่กินรสหวำนเป็นอำหำรมื้อหลักเพิ่มจำก 11.2% ในปี 2556 มำเป็น 
14.2% ในปี 2560 ซึ่งเป็นกำรเพิ่มขึ้นในกลุ่มอำยุน้อยกว่ำ 25 ปีเป็นส ำคัญ และยังพบกำรเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภำค ขณะที่รสเค็มเพิ่ม
จำก 13.0% มำเป็น 13.8% โดยเป็นกำรเพิ่มขึ้นของกำรบริโภคในกลุ่มอำยุ 15 ปีขึ้นไปเป็นหลัก อย่ำงไรก็ตำม รสชำติอำหำรมื้อ
หลักของคนไทยส่วนใหญ่จำกข้อมูลกำรส ำรวจในปี 2560 คือ รสจืด (38.3%) รองลงมำเป็น รสเผ็ด (26.2%) หวำน (14.2%) เค็ม 
(13.8%) และเปรี้ยว (4.8%) ตำมล ำดับ ทั้งนี้รสชำติอำหำรมื้อหลักของคนไทยมีลักษณะของกำรกินตำมช่วงอำยุ เช่น กำรกินรส
หวำนจะมีสัดส่วนสูงที่สุดในวัยเด็กที่ 32.5% โดยมีสัดส่วนลดหล่ันลงไปตำมช่วงอำยุ และน้อยที่สุดในกลุ่มผู้สูงอำยุที่กินรสหวำน
เป็นหลักเพียง 6.6% เท่ำนั้น ขณะที่รสชำติอื่น ๆ ได้แก่ เผ็ด เค็ม และเปรี้ยว จะมีสัดส่วนน้อยที่สุดในวัยเด็ก โดยจะเพิ่มขึ้นใน
วัยรุ่นและวัยท ำงำน ตำมล ำดับ แล้วจะลดน้อยลงอีกครั้งในกลุ่มผู้สูงอำยุ  

• คนไทยบริโภคผักและผลไม้สดลดลง ถึงแม้ว่ำคนไทยส่วนใหญ่กว่ำ 98.8% จะมีกำรบริโภคผักและผลไม้อย่ำงน้อย 1 วันในแต่ละสัปดำห์
โดยสัดส่วนดังกล่ำวไม่เปล่ียนแปลงจำกปี 2556 แต่สัดส่วนของคนที่กินผักและผลไม้ทุกวันกลับลดลง จำก 54.5% เป็น 41.1% 
โดยเป็นกำรลดลงในทุกกลุ่มอำยุ เพศ และภูมิภำค 

 

อย่างไรก็ตาม คนไทยอดอาหารเพื่อลดน้ าหนักกันมากขึ้น และเพิ่มการกินอาหารเสริม สะท้อนถึงควำมพยำยำมในกำรดูแลตัวเองที่
มำกขึ้น แม้พฤติกรรมกำรกินในหลำยด้ำนของคนไทยไม่ได้เปล่ียนไปในทำงที่ให้ควำมส ำคัญต่อสุขภำพมำกนักตำมที่ข้อมูลข้ำงต้นบ่งชี้ 

• กลุ่มคนอดอาหารเพื่อลดน้ าหนักมีมากขึ้น กลุ่มคนที่งดอำหำรมื้อหลักเพื่อลดน้ ำหนักมีสัดส่วนมำกขึ้น จำก 9.4% (ของคนที่
กินอำหำรน้อยกว่ำ 3 มื้อเป็นประจ ำ) ในปี 2556 มำเป็น 12.4% ในปี 2560 โดยเป็นกำรเพิ่มขึ้นในทั้งเพศหญิงและชำย แต่จะ
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EIC Data Infographic: คนไทยกินอะไรกัน? 
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เพิ่มขึ้นชัดเจนกว่ำในกลุ่มผู้หญิงซึ่งเพิ่มจำก 14.1% เป็น 19.2% และเมื่อพิจำรณำรำยกลุ่มอำยุ พบว่ำ สัดส่วนคนงดอำหำรมื้อ
หลักเพื่อลดน้ ำหนักมีเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มอำยุ แต่กลุ่มวัยท ำงำนและกลุ่มผู้สูงอำยุมีกำรเพิ่มขึ้นชัดเจนกว่ำกลุ่มเด็กและวัยรุ่น 
อย่ำงไรก็ดี แม้จะมีทิศทำงเพิ่มขึ้น แต่คนที่อดอำหำรเพื่อลดน้ ำหนักก็ยังถือว่ำเป็นคนส่วนน้อย โดยในปี 2560 มีสัดส่วนต่อ
ประชำกรอำยุ 6 ปีขึ้นไปทั้งสิ้นเพียง 0.8% เท่ำนั้น (ประมำณ 5 แสนคน) 

• คนไทยบริโภคอาหารกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกลุ่มแร่ธาตุ วิตามินมากขึ้น โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจำก 19.1% ในปี 
2556 เป็น 21.6% ในปี 2560 เป็นกำรบริโภคเพิ่มขึ้นของคนต่ำงจังหวัด ขณะที่คนกรุงเทพฯ บริโภคน้อยลง แต่ยังคงเป็นภูมิภำค
ที่มีสัดส่วนผู้บริโภคอำหำรเสริมมำกที่สุด (1 ใน 3 ของคนกรุงเทพฯ บริโภคอำหำรเสริม/วิตำมิน) 

  
 

โดย :   Economic Intelligence Center - TeamData  
ธนำคำรไทยพำณิชย์ (จ ำกัด) มหำชน 
EIC Online: www.scbeic.com 
Line : @scbeic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disclaimer:  The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable.  However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives make any 
representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective affiliates, employees or representatives expressly 
disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in whatever manner.  Any opinions presented herein represent our subjective 
views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It 
does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such.  We, or any of our associates, may also have an interest in the companies 
mentioned herein. 
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