
ผกัผลไมที้่นิยมบริโภคในคนไทย  

รศ.ดร. นิภา โรจนรุ่์งวศินกุล 

สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล 



 ใชข้อ้มูลจากโครงการ “การศึกษาขอ้มูลการบริโภคอาหารของ

ประเทศไทย” ครั้งที ่2 พ.ศ. 2557-2558 

 

 ด าเนนิการโดยสถาบันโภชนาการ มหาวทิยาลัยมหิดล 

 

 ไดร้บัทุนสนบัสนุนจากส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร

แห่งชาต ิ(มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
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สุ่มตวัอย่างจากแต่ละภาค ภาคละ 4 จังหวดั 
ภาคเหนือ: เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ สุโขทยั 

น่าน 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ: อุดรธานี 

มหาสารคาม นครราชสีมา เลย  
ภาคกลาง: เพชรบุรี สิงห์บุรี ชลบุรี 

นครปฐม  
  ภาคใต้: ปัตตานี ตรัง ชุมพร สงขลา 
  กรุงเทพมหานคร 
รวมทั้งหมด 17 จังหวดั 
 ในเขตเทศบาล 
 นอกเขตเทศบาล 



กลุ่มอายุในการสุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มที ่1 

• ทารกและเดก็วยัเตาะแตะอาย ุ0-2 ปี    
(แรกเกิด ถึงต ่ากวา่ 3 ปี) 

กลุ่มที ่3 

• เดก็วยัเรียนอาย ุ6-12 ปี                         
(6 ปีเตม็ ถึงต ่ากวา่13 ปี)    

กลุ่มที ่5 

• ผูใ้หญ่อาย ุ18-34 ปี                             
(18 ปีเตม็ ถึงต ่ากวา่ 35 ปี) 

กลุ่มที ่2 
• เดก็วยัก่อนเรียนอาย ุ3-5 ปี                    

(3 ปีเตม็ ถึงต ่ากวา่ 6 ปี) 

กลุ่มที ่4 

 
• เดก็วยัรุ่นอาย ุ13-17 ปี                        

(13 ปีเตม็ ถึงต ่ากวา่ 18ปี) 
 

กลุ่มที ่6 
• ผูใ้หญ่อาย ุ35-64 ปี                             

(35 ปีเตม็ ถึงต ่ากวา่ 65 ปี) 

กลุ่มที่ 7 

แบ่งประชากรออกเป็น 7 กลุ่ม ตามช่วงอายุ ดงันี้  

• ผูสู้งอาย ุ ตั้งแต่ 65 ปี ข้ึนไป                       
(65 ปีเตม็ และมากกวา่) 

แบ่งประชากรตามเพศ: ชาย หญิง 



ระยะเวลาในการส ารวจ 

ในโครงการน้ี จะเกบ็ข้อมูลการบริโภคอาหารของคนไทย 3 รอบ  เพ่ือได้

ภาพการบริโภคในแต่ละฤดู 

รอบที ่1: ม.ีค.-ม.ิย. 57 

2,800 คน 

รอบที่ 2: ก.ค.-ต.ค.  57 

2,800 คน 

รอบที่ 3: พ.ย.  57-ก.พ. 58 

2,800 คน 

8,400 คน 



6 

ขอ้มูลการบริโภคอาหาร 

 

 จากการสมัภาษณค์วามถีอ่าหารทีบ่ริโภคกึง่ปริมาณ 

ในช่วง 1 เดือนทีผ่่านมา 



รายการผกั-ผลไม้ในแบบสัมภาษณ์  

ผกั ผลไม ้

ใบ ตลอดปี 

ดอก ตน้ปี 

ผล กลางปี 

หวั ปลายปี 

ล าตน้ 

เห็ด 

รวม 94 รายการ รวม 47 รายการ 



การสัมภาษณ์ข้อมูลการกนิอาหาร ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา 
 รายการอาหารทีก่นิ แสดงเป็นรูปภาพอาหารแบ่งตามกลุ่ม เช่น กลุ่มผกั   



การวิเคราะหข์อ้มูลการบริโภคผกัผลไม ้จ าแนกตาม  

 

 กลุ่มอายุ 15-59 ปี และ ≥ 60 ปี  

 

 เพศ 

 

 ภาค 

 

 เขตการปกครอง 

 



ผกัที่นิยมบริโภคในคนไทย  
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ผกัทีน่ิยมบริโภค 10 อนัดบัแรก ในกลุ่มอายุ 15-59 ปี จ าแนกตามเพศ 

ชาย (n=1279) 

ชื่อผลไม ้ % การบริโภค 

ค่าเฉลีย่ ปริมาณที่

บริโภค 

(กรมั/วนั) 

ผกัชี 84 1.4 

ตน้หอม 83 2.4 

ถัว่ฝักยาว 80 11.0 

พริกข้ีหนู 79 1.8 

ใบกะเพรา 79 2.9 

ถัว่งอก 78 6.1 

กระเทียม 77 2.7 

ผกักาดขาว/เขียว 76 10.5 

แตงกวา 75 30.4 

กะหล า่ปลี 71 6.8 

ผกัคะนา้ 71 7.8 

หญิง (n=1537) 

ชื่อผลไม ้ % การบริโภค 

ค่าเฉลีย่ ปริมาณที่

บริโภค 

(กรมั/วนั) 

ผกัชี 83 1.3 

ถัว่ฝักยาว 82 9.9 

ผกักาดขาว/เขียว 82 9.7 

ตน้หอม 81 2.2 

แตงกวา 77 28.0 

กระเทียม 75 2.6 

พริกข้ีหนู 74 1.6 

กะหล า่ปลี 73 6.5 

ถัว่งอก 73 5.1 

ใบกะเพรา 72 2.2 
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ผกัทีน่ิยมบริโภค 10 อนัดบัแรก ในกลุ่มอายุ ≥ 60 ปี จ าแนกตามเพศ 

ชาย (n=689) 

ชื่อผลไม ้ % การบริโภค 

ค่าเฉลีย่ ปริมาณที่

บริโภค 

(กรมั/วนั) 

ตน้หอม 86 2.0 

ผกัชี 84 1.0 

กระเทียม 80 2.7 

ใบกะเพรา 77 1.9 

หอมแดง 76 2.2 

ผกักาดขาว/เขียว 76 9.6 

ถัว่ฝักยาว 74 7.8 

แตงกวา 71 22.2 

ใบโหระพา 69 2.1 

พริกข้ีหนู 68 1.3 

หญิง (n=696) 

ชื่อผลไม ้ % การบริโภค 

ค่าเฉลีย่ ปริมาณที่

บริโภค 

(กรมั/วนั) 

ตน้หอม 85 1.8 

ผกัชี 84 1.0 

กระเทียม 77 2.7 

หอมแดง 76 2.2 

ผกักาดขาว/เขียว 73 7.7 

ถัว่ฝักยาว 73 6.5 

แตงกวา 72 18.9 

ใบกะเพรา 69 1.6 

ฟักทอง 68 7.2 

มะเขือเปราะ 66 15.6 
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กรุงเทพฯ (n=433) กลาง (n=615) ตอ.เฉียงเหนอื (n=621) เหนอื (602) ใต ้(n=545) 

ช่ือผกั 

ค่าเฉลีย่ 

ปริมาณท่ี

บริโภค 

(กรมั/วนั) 

ช่ือผกั 

ค่าเฉลีย่ 

ปริมาณท่ี

บริโภค 

(กรมั/วนั) 

ช่ือผกั 

ค่าเฉลีย่ 

ปริมาณท่ี

บริโภค 

(กรมั/

วนั) 

ช่ือผกั 

ค่าเฉลีย่ 

ปริมาณท่ี

บริโภค 

(กรมั/

วนั) 

ช่ือผกั 

ค่าเฉลีย่ 

ปริมาณท่ี

บริโภค 

(กรมั/

วนั) 

ผกักาดขาว/เขียว 8.7 ตน้หอม 1.9 ตน้หอม 3.7 กระเทียม 3.2 ถัว่ฝักยาว 10.3 

ตน้หอม 1.9 ถัว่งอก 5.6 พริกข้ีหนู 3.2 ตน้หอม 2.3 แตงกวา 26.6 

ถัว่ฝักยาว 8.8 ใบกะเพรา 2.7 มะละกอดิบ 28.5 ถัว่ฝักยาว 10.2 ผกักาดขาว/เขียว 9.5 

กระเทียม 1.8 ผกักาดขาว/เขียว 7.7 ถัว่ฝักยาว 14.1 ผกักาดขาว/เขียว 11.4 ถัว่งอก 4.9 

พริกข้ีหนู 1.1 กระเทียม 2.0 กระเทียม 3.8 หอมแดง 2.8 ตน้หอม 1.3 

ถัว่งอก 4.6 ถัว่ฝักยาว 7.9 หอมแดง 3.3 ใบกะเพรา 2.5 พริกข้ีหนู 1.0 

ใบกะเพรา 2.1 พริกข้ีหนู 1.3 แตงกวา 43.1 ถัว่งอก 5.6 กะหล า่ปลี 5.5 

กะหล า่ปลี 5.6 กะหล า่ปลี 5.6 ใบกะเพรา 3.3 แตงกวา 23.5 ผกัคะนา้ 6.1 

แตงกวา 21.6 ผกัคะนา้ 6.9 ผกักาดขาว/เขียว 12.6 พริกข้ีหนู 1.5 ใบกะเพรา 1.6 

ผกัคะนา้ 5.3 แตงกวา 26.3 กะหล า่ปลี 9.9 ผกัคะนา้ 7.6 ผกับุง้จีน 8.3 

ผกัทีน่ิยมบริโภค 10 อนัดบัแรก ในกลุ่มอายุ 15-59 ปี จ าแนกตามภาค 
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กรุงเทพฯ (n=190) กลาง (n=290) ตอ.เฉียงเหนอื (n=310) เหนอื (n=315) ใต ้(n=280) 

ช่ือผกั 

ค่าเฉลีย่ 

ปริมาณท่ี

บริโภค 

(กรมั/วนั) 

ช่ือผกั 

ค่าเฉลีย่ 

ปริมาณท่ี

บริโภค 

(กรมั/วนั) 

ช่ือผกั 

ค่าเฉลีย่ 

ปริมาณท่ี

บริโภค 

(กรมั/

วนั) 

ช่ือผกั 

ค่าเฉลีย่ 

ปริมาณท่ี

บริโภค 

(กรมั/

วนั) 

ช่ือผกั 

ค่าเฉลีย่ 

ปริมาณท่ี

บริโภค 

(กรมั/

วนั) 

ตน้หอม 1.3 ตน้หอม 1.1 กระเทียม 3.6 กระเทียม 3.1 ต าลึง 4.1 

ผกัชี 0.7 ใบกะเพรา 1.6 ตน้หอม 3.6 ผกัชี 1.5 ถัว่ฝักยาว 6.3 

ผกักาดขาว/เขียว 5.7 ผกัชี 0.5 หอมแดง 3.6 หอมแดง 2.6 ตน้หอม 0.7 

ใบกะเพรา 1.5 กระเทียม 2.0 ผกัชี 1.5 ตน้หอม 2.1 แตงกวา 16.1 

กระเทียม 1.7 ผกักาดขาว/เขียว 5.2 แตงกวา 30.2 ถัว่ฝักยาว 9.2 ผกัชี 0.4 

หอมแดง 1.1 ใบโหระพา 1.3 ผกักาดขาว/เขียว 13.3 ผกักาดขาว/เขียว 10.5 ถัว่งอก 2.4 

ใบโหระพา 1.7 หอมแดง 1.1 พริกข้ีหนู 2.2 แตงกวา 19.6 มะเขือเปราะ 12.6 

ถัว่งอก 2.3 ถัว่ฝักยาว 5.2 ใบกะเพรา 2.1 ใบกะเพรา 2.2 ผกับุง้ไทยตน้ขาว 6.5 

ถัว่ฝักยาว 4.7 แตงกวา 17.1 ถัว่ฝักยาว 8.8 ฟักทอง 11.4 สะตอ 4.3 

ฟักทอง 5.7 ฟักทอง 5.1 มะเขือเปราะ 25.3 ชะอม 3.6 ปลีกลว้ย 6.7 

ผกัทีน่ิยมบริโภค 10 อนัดบัแรก ในกลุ่มอายุ ≥ 60 ปี จ าแนกตามภาค 
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กรุงเทพฯ (n=433) กลาง (n=615) ตอ.เฉียงเหนอื (n=621) เหนอื (602) ใต ้(n=545) 

ช่ือผกั 

ค่าเฉลีย่ 

ปริมาณท่ี

บริโภค 

(กรมั/วนั) 

ช่ือผกั 

ค่าเฉลีย่ 

ปริมาณท่ี

บริโภค 

(กรมั/วนั) 

ช่ือผกั 

ค่าเฉลีย่ 

ปริมาณท่ี

บริโภค 

(กรมั/

วนั) 

ช่ือผกั 

ค่าเฉลีย่ 

ปริมาณท่ี

บริโภค 

(กรมั/

วนั) 

ช่ือผกั 

ค่าเฉลีย่ 

ปริมาณท่ี

บริโภค 

(กรมั/

วนั) 

ผกักาดขาว/เขียว 8.7 ถัว่งอก 5.6 มะละกอดิบ 28.5 ถัว่ฝักยาว 10.2 ถัว่ฝักยาว 10.3 

ถัว่ฝักยาว 8.8 ผกักาดขาว/เขียว 7.7 ถัว่ฝักยาว 14.1 ผกักาดขาว/เขียว 11.4 แตงกวา 26.6 

ถัว่งอก 4.6 ถัว่ฝักยาว 7.9 แตงกวา 43.1 ถัว่งอก 5.6 ผกักาดขาว/เขียว 9.5 

กะหล า่ปล ี 5.6 กะหล า่ปลี 5.6 ผกักาดขาว/เขียว 12.6 แตงกวา 23.5 ถัว่งอก 4.9 

แตงกวา 21.6 ผกัคะนา้ 6.9 กะหล า่ปลี 9.9 ผกัคะนา้ 7.6 กะหล า่ปลี 5.5 

ผกัคะนา้ 5.3 แตงกวา 26.3 ถัว่งอก 6.9 กะหล า่ปล ี 5.8 ผกัคะนา้ 6.1 

ผกับุง้จีน 7.5 ผกับุง้จีน 8.6 ผกัคะนา้ 10.0 ชะอม 4.0 ผกับุง้จีน 8.3 

มะละกอดิบ 16.2 เห็ดฟาง 6.3 ผกับุง้จีน 11.5 ฟักทอง 8.4 ต าลึง 5.1 

เห็ดฟาง 5.8 มะเขือเปราะ 16.5 มะเขือเปราะ 25.2 ผกับุง้จีน 9.2 สะตอ 6.2 

แครอท 4.5 มะละกอดิบ 14.5 ฟักทอง 9.3 มะละกอดิบ 15.2 มะเขือเปราะ 18.6 

ผกัทีน่ิยมบริโภค 10 อนัดบัแรก (ไม่รวมผกัปรุงรสและแต่งกลิน่) ในกลุ่ม

อายุ 15-59 ปี จ าแนกตามภาค 
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กรุงเทพฯ (n=190) กลาง (n=290) ตอ.เฉียงเหนอื (n=310) เหนอื (n=315) ใต ้(n=280) 

ช่ือผกั 

ค่าเฉลีย่ 

ปริมาณท่ี

บริโภค 

(กรมั/วนั) 

ช่ือผกั 

ค่าเฉลีย่ 

ปริมาณท่ี

บริโภค 

(กรมั/วนั) 

ช่ือผกั 

ค่าเฉลีย่ 

ปริมาณท่ี

บริโภค 

(กรมั/

วนั) 

ช่ือผกั 

ค่าเฉลีย่ 

ปริมาณท่ี

บริโภค 

(กรมั/

วนั) 

ช่ือผกั 

ค่าเฉลีย่ 

ปริมาณท่ี

บริโภค 

(กรมั/

วนั) 

ผกักาดขาว/เขียว 5.7 ผกักาดขาว/เขียว 5.2 แตงกวา 30.2 ถัว่ฝักยาว 9.2 ต าลึง 4.1 

ถัว่งอก 2.3 ถัว่ฝักยาว 5.2 ผกักาดขาว/เขียว 13.3 ผกักาดขาว/เขียว 10.5 ถัว่ฝักยาว 6.3 

ถัว่ฝักยาว 4.7 แตงกวา 17.1 ถัว่ฝักยาว 8.8 แตงกวา 19.6 แตงกวา 16.1 

ฟักทอง 5.7 ฟักทอง 5.1 มะเขือเปราะ 25.3 ฟักทอง 11.4 ถัว่งอก 2.4 

มะเขือเปราะ 10.7 มะเขือเปราะ 11.3 ฟักทอง 8.5 ชะอม 3.6 มะเขือเปราะ 12.6 

กะหล า่ปลี 3.6 ถัว่งอก 2.1 ดอกแค 12.7 ผกัคะนา้ 5.6 ผกับุง้ไทยตน้ขาว 6.5 

แตงกวา 15.5 ต าลึง 2.6 มะละกอดิบ 11.7 ต าลึง 6.3 สะตอ 4.3 

เห็ดฟาง 3.7 กะหล า่ปลี 3.7 ข้ีเหล็ก 5.1 ถัว่งอก 3.7 ปลีกลว้ย 6.7 

ผกัคะนา้ 4.0 ดอกแค 5.5 กะหล า่ปลี 7.3 มะเขือเปราะ 17.5 บวบ 7.2 

มะระ 6.4 ผกัคะนา้ 3.0 สะเดา 3.6 มะเขือยาว 12.0 ผกักาดขาว/เขียว 6.8 

ผกัทีน่ิยมบริโภค 10 อนัดบัแรก (ไม่รวมผกัปรุงรสและแต่งกลิน่) ในกลุ่ม

อายุ ≥ 60 ปี จ าแนกตามภาค 
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อายุ 15-59.9 ปี (n=2816) 

ชื่อผกั 
% การ

บริโภค 

ค่าเฉลีย่ 

ปริมาณที่

บริโภค 

(กรมั/วนั) 

ถัว่ฝักยาว 81 10.4 

ผกักาดขาว/เขียว 79 10.1 

แตงกวา 76 29.0 

ถัว่งอก 75 5.6 

กะหล า่ปลี 72 6.6 

ผกัคะนา้ 69 7.3 

ผกับุง้จีน 61 9.1 

มะละกอดิบ 61 18.6 

มะเขือเปราะ 53 18.1 

ฟักทอง 52 7.4 

อายุ ≥ 60 ปี (n=1385) 

ชื่อผกั 
% การ

บริโภค 

ค่าเฉลีย่ 

ปริมาณที่

บริโภค 

(กรมั/วนั) 

ผกักาดขาว/เขียว 75 8.7 

ถัว่ฝักยาว 74 7.1 

แตงกวา 72 20.5 

ฟักทอง 66 7.6 

มะเขือเปราะ 64 16.2 

ถัว่งอก 60 2.7 

ต าลึง 60 4.5 

กะหล า่ปลี 57 4.9 

ผกัคะนา้ 56 4.9 

มะเขือยาว 50 8.6 

ผกัที่นิยมบริโภค 10 อนัดบัแรก (ไม่รวมผกัปรุงรสและแต่งกลิน่) จ าแนกตามกลุ่มอายุ 
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ผกัที่นิยมบริโภค 10 อนัดบัแรก (ไม่รวมผกัปรุงรสและแต่งกลิน่) จ าแนกตามเพศ 

ชาย (n=1968) 

ชื่อผลไม ้ % การบริโภค 

ค่าเฉลีย่ ปริมาณที่

บริโภค 

(กรมั/วนั) 

ถัว่ฝักยาว 78 10.0 

ผกักาดขาว/เขียว 76 10.2 

แตงกวา 74 27.6 

ถัว่งอก 71 5.2 

กะหล า่ปลี 67 6.2 

ผกัคะนา้ 66 7.1 

มะเขือเปราะ 55 18.3 

ฟักทอง 53 7.6 

ผกับุง้จีน 51 9.0 

มะละกอดิบ 50 15.3 

หญิง (n=2233)  

ชื่อผลไม ้ % การบริโภค 

ค่าเฉลีย่ ปริมาณที่

บริโภค 

(กรมั/วนั) 

ถัว่ฝักยาว 79 8.9 

ผกักาดขาว /เขียว 79 9.1 

แตงกวา 75 25.3 

ถัว่งอก 69 4.4 

กะหล า่ปลี 68 6.1 

ผกัคะนา้ 64 6.2 

ผกับุง้จีน 60 8.4 

ฟักทอง 60 7.4 

มะละกอดิบ 58 16.5 

มะเขือเปราะ 57 16.6 
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ผกัท่ีนิยมบริโภค 10 อนัดบัแรก (ไม่รวมผกัปรุงรสและแต่งกลิน่) จ าแนกตามเขตการปกครอง 

เขตเทศบาล (n=2303) 

ชื่อผลไม ้ % การบริโภค 

ค่าเฉลีย่ ปริมาณที่

บริโภค 

(กรมั/วนั) 

ผกักาดขาว/เขียว 80 9.7 

ถัว่ฝักยาว 76 9.1 

แตงกวา 73 25.7 

ถัว่งอก 72 4.7 

กะหล า่ปลี 69 6.2 

ผกัคะนา้ 68 6.6 

ผกับุง้จีน 60 8.2 

ฟักทอง 57 7.6 

มะเขือเทศ 56 11.1 

เห็ดฟาง 54 6.2 

นอกเขตเทศบาล (n=1898)  

ชื่อผลไม ้ % การบริโภค 

ค่าเฉลีย่ ปริมาณที่

บริโภค 

(กรมั/วนั) 

ถัว่ฝักยาว 82 9.8 

แตงกวา 77 27.1 

ผกักาดขาว/เขียว 75 9.5 

ถัว่งอก 69 4.8 

กะหล า่ปลี 65 6.1 

ผกัคะนา้ 61 6.7 

มะเขือเปราะ 60 19.7 

ต าลึง 58 5.4 

ฟักทอง 56 7.4 

มะละกอดิบ 55 16.5 



ผลไมที้่นิยมบริโภคในคนไทย  
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ผลไมที้น่ิยมบริโภค 10 อนัดบัแรก ในกลุ่มอายุ 15-59 ปี จ าแนกตามเพศ 

ชาย (n=1279) 

ชื่อผลไม ้ % การบริโภค 

ค่าเฉลีย่ ปริมาณที่

บริโภค 

(กรมั/วนั) 

แตงโม 69 41.3 

กลว้ยน ้าวา้  60 24.3 

มะม่วงดิบ 46 16.4 

สม้เขียวหวาน/สายน ้าผ้ึง 46 16.7 

องุ่น 45 5.3 

เงาะ 44 10.2 

แอปเป้ิล 44 15.5 

ฝรัง่ 44 19.7 

สบัปะรด 43 17.7 

มะละกอสุก 43 15.9 

หญิง (n=1537) 

ชื่อผลไม ้ % การบริโภค 

ค่าเฉลีย่ ปริมาณที่

บริโภค 

(กรมั/วนั) 

แตงโม 71 38.1 

กลว้ยน ้าวา้  58 17.9 

แอปเป้ิล 55 20.5 

ฝรัง่ 55 26.4 

องุ่น 54 7.4 

มะม่วงดิบ 52 19.4 

สบัปะรด 51 20.3 

เงาะ 51 10.9 

มะละกอสุก 50 20.1 

สม้เขียวหวาน/สายน ้าผ้ึง 49 18.3 
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ผลไมที้น่ิยมบริโภค 10 อนัดบัแรก ในกลุ่มอายุ ≥ 60 ปี จ าแนกตามเพศ 

ชาย (n=689) 

ชื่อผลไม ้ % การบริโภค 

ค่าเฉลีย่ ปริมาณที่

บริโภค 

(กรมั/วนั) 

กลว้ยน ้าวา้  79 35.7 

แตงโม 68 25.1 

มะละกอสุก 66 22.6 

มะม่วงสุก 58 40.4 

สบัปะรด 52 13.6 

สม้เขียวหวาน/สายน ้าผ้ึง 51 15.3 

เงาะ 48 6.6 

องุ่น 46 3.2 

มงัคุด 44 8.9 

ล าไย 37 5.6 

หญิง (n=696) 

ชื่อผลไม ้ % การบริโภค 

ค่าเฉลีย่ ปริมาณ

ทีบ่ริโภค 

(กรมั/วนั) 

กลว้ยน ้าวา้  74 28.6 

แตงโม 68 21.1 

มะละกอสุก 65 19.2 

มะม่วงสุก 59 42.1 

สบัปะรด 52 10.9 

มงัคุด 48 10.6 

องุ่น 48 3.6 

เงาะ 47 7.1 

สม้เขียวหวาน/สายน ้าผ้ึง 45 11.6 

ลองกอง 40 4.8 
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กรุงเทพฯ (n=433) กลาง (n=615) ตอ.เฉียงเหนอื (n=621) เหนอื (602) ใต ้(n=545) 

ชื่อผลไม ้
% การ

บริโภค 
ชื่อผลไม ้

% การ

บริโภค 
ชื่อผลไม ้

% การ

บริโภค 
ชื่อผลไม ้

% การ

บริโภค 
ชื่อผลไม ้

% การ

บริโภค 

แตงโม 65 แตงโม 76 แตงโม 77 แตงโม 56 แตงโม 75 

องุ่น 61 องุ่น 65 กลว้ยน ้ าวา้  73 เงาะ 53 สบัปะรด 60 

แอปเป้ิล 57 กลว้ยน ้ าวา้  58 มะม่วงดิบ 62 กลว้ยน ้ าวา้  50 
สม้เขียวหวาน/สาย

น ้าผึ้ ง 
60 

ฝรัง่ 56 เงาะ 56 มะขามหวาน 56 ล าไย 47 
มะพรา้วอ่อน 

(เนื้ อ+น ้ า) 
58 

กลว้ยน ้ าวา้  53 มะม่วงดิบ 56 องุ่น 56 แอปเป้ิล 42 กลว้ยน ้ าวา้  57 

ล าไย 53 ฝรัง่ 55 มะละกอสุก 55 สบัปะรด 42 มะละกอสุก 55 

เงาะ 49 
สม้เขียวหวาน/สาย

น ้าผึ้ ง 
52 มะม่วงสุก 53 ฝรัง่ 40 ฝรัง่ 54 

มะม่วงดิบ 47 สบัปะรด 50 
สม้เขียวหวาน/

สายน ้าผึ้ ง 
52 ลิ้ นจ่ี 39 แอปเป้ิล 53 

สบัปะรด 47 แอปเป้ิล 50 แอปเป้ิล 50 มะม่วงสุก 38 มะม่วงสุก 51 

มงัคุด 46 ลองกอง 49 
มะพรา้วอ่อน 

(เนื้ อ+น ้ า) 
46 มงัคุด 38 มะม่วงดิบ 46 

ผลไมที้น่ิยมบริโภค 10 อนัดบัแรก ในกลุ่มอายุ 15-59 ปี จ าแนกตามภาค 
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กรุงเทพฯ (n=190) กลาง (n=290) ตอ.เฉียงเหนอื (n=310) เหนอื (n=315) ใต ้(n=280) 

ช่ือผลไม ้
% การ

บริโภค 
ช่ือผลไม ้

% การ

บริโภค 
ช่ือผลไม ้

% การ

บริโภค 
ช่ือผลไม ้

% การ

บริโภค 
ช่ือผลไม ้

% การ

บริโภค 

กลว้ยน ้ าวา้  75 กลว้ยน ้ าวา้  82 กลว้ยน ้ าวา้  87 กลว้ยน ้ าวา้  71 แตงโม 70 

แตงโม 71 แตงโม 78 แตงโม 74 มะละกอสุก 60 มะละกอสุก 69 

มะละกอสุก 63 มงัคุด 65 มะละกอสุก 72 มะม่วงสุก 57 กลว้ยน ้ าวา้  68 

องุ่น 61 มะละกอสุก 63 มะม่วงสุก 63 เงาะ 55 สบัปะรด 62 

ลองกอง ลางสาด 60 องุ่น 62 มะขามหวาน 63 แตงโม 49 
สม้เขียวหวาน/

สายน ้าผึ้ ง 
60 

มะม่วง สุก 55 เงาะ 61 องุ่น 55 สบัปะรด 45 มะม่วงสุก 59 

สบัปะรด 54 มะม่วง สุก 58 
สม้เขียวหวาน/

สายน ้าผึ้ ง 
55 ล าไย 44 

มะพรา้วอ่อน 

(เนื้ อ+น ้ า) 
50 

มงัคุด 54 สบัปะรด 57 ชมพู่ 47 มงัคุด 43 องุ่น 45 

สม้เขียวหวาน/สาย

น ้าผึ้ ง 
52 ลองกอง ลางสาด 56 สบัปะรด 44 

ลองกอง 

ลางสาด 
38 มงัคุด 41 

เงาะ 50 
สม้เขียวหวาน/สาย

น ้าผึ้ ง 
48 ล าไย 42 ลิ้ นจ่ี 36 แอปเป้ิล 39 

ผลไมที้น่ิยมบริโภค 10 อนัดบัแรก ในกลุ่มอายุ ≥ 60 ปีจ าแนกตามภาค 
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อายุ 15-59.9 ปี (n=2816) 

ช่ือผลไม้ % การบริโภค 
ค่าเฉล่ีย ปริมาณ

ที่บริโภค 
(กรัม/วัน) 

แตงโม 70 56.6 

กลว้ยน ้าวา้  59 35.5 

องุ่น 50 12.9 

แอปเป้ิล 50 36.5 

ฝรัง่ 50 47.0 

มะม่วงดิบ 49 36.6 

สม้เขียวหวาน/สายน ้าผ้ึง 48 36.8 

เงาะ 48 22.2 

สบัปะรด 48 40.3 

มะละกอสุก 47 39.0 

อายุ ≥ 60 ปี (n=1385) 

ช่ือผลไม้ % การบริโภค 
ค่าเฉล่ีย ปริมาณ

ที่บริโภค 
(กรัม/วัน) 

กลว้ยน ้าวา้  77 41.8 

แตงโม 68 34.1 

มะละกอสุก 66 31.9 

มะม่วงสุก 59 70.5 

สบัปะรด 52 23.6 

สม้เขียวหวาน/สายน ้าผ้ึง 48 27.9 

เงาะ 48 14.4 

องุ่น 47 7.2 

มงัคุด 46 21.1 

ลองกอง 38 11.6 

ผลไมที้น่ยิมบริโภค 10 อนัดบัแรก จ าแนกตามกลุ่มอาย ุ
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ผลไมที้น่ยิมบริโภค 10 อนัดบัแรก จ าแนกตามเพศ 

ชาย(n=1968) 

ชื่อผลไม ้ % การบริโภค 

ค่าเฉลีย่ ปริมาณที่

บริโภค 

(กรมั/วนั) 

แตงโม 68 52.1 

กลว้ยน ้าวา้  67 42.4 

มะละกอสุก 51 35.8 

มะม่วงสุก 48 66.5 

สม้เขียวหวาน/สายน ้าผ้ึง 48 33.9 

สบัปะรด 46 35.3 

องุ่น 46 10.0 

เงาะ 45 19.8 

แอปเป้ิล 40 33.2 

มะม่วงดิบ 39 31.2 

หญิง (n=2233)  

ชื่อผลไม ้ % การบริโภค 

ค่าเฉลีย่ ปริมาณที่

บริโภค 

(กรมั/วนั) 

แตงโม 70 46.9 

กลว้ยน ้าวา้  63 33.9 

มะละกอสุก 54 36.4 

องุ่น 52 12.0 

สบัปะรด 51 33.8 

แอปเป้ิล 50 33.7 

เงาะ 50 19.6 

มะม่วงสุก 50 64.5 

สม้เขียวหวาน/สายน ้าผ้ึง 48 33.8 

ฝรัง่ 48 44.4 
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ผลไมที้น่ิยมบริโภค 10 อนัดบัแรก จ าแนกตามเขตการปกครอง 

เขตเทศบาล (n=2303) 

ชื่อผลไม ้ % การบริโภค 

ค่าเฉลีย่ ปริมาณที่

บริโภค 

(กรมั/วนั) 

แตงโม 68 46.7 

กลว้ยน ้าวา้  62 39.0 

องุ่น 51 11.5 

มะละกอสุก 51 35.2 

สบัปะรด 50 37.8 

เงาะ 49 20.6 

แอปเป้ิล 48 35.6 

สม้เขียวหวาน/สายน ้าผ้ึง 48 34.8 

มะม่วงสุก 47 58.9 

ฝรัง่ 46 42.5 

นอกเขตเทศบาล (n=1898)  

ชื่อผลไม ้ % การบริโภค 

ค่าเฉลีย่ ปริมาณที่

บริโภค 

(กรมั/วนั) 

แตงโม 70 52.4 

กลว้ยน ้าวา้  68 36.9 

มะละกอสุก 55 37.1 

มะม่วงสุก 51 72.7 

สม้เขียวหวาน/สายน ้าผ้ึง 48 32.7 

สบัปะรด 47 30.2 

องุ่น 47 10.6 

เงาะ 46 18.5 

มะม่วงดิบ 42 35.1 

แอปเป้ิล 42 30.5 
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สรุป 

ผกัทีน่ิยมบริโภคในคนไทย (อายุ ≥15 ปี) 5 อนัดบัแรก คือ 

1. ถัว่ฝักยาว 

2. ผกักาดขาว/เขียว 

3. แตงกวา 

4. ถัว่งอก 

5. กะหล า่ปลี 

มีผูบ้ริโภค 79%, ปริมาณทีบ่ริโภค 9 กรมั/วนั  

มีผูบ้ริโภค 78%, ปริมาณทีบ่ริโภค 10 กรมั/วนั  

มีผูบ้ริโภค 75%, ปริมาณทีบ่ริโภค 26 กรมั/วนั  

มีผูบ้ริโภค 70%, ปริมาณทีบ่ริโภค 5 กรมั/วนั  

มีผูบ้ริโภค 67%, ปริมาณทีบ่ริโภค 6 กรมั/วนั  
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สรุป 
ผลไมที้น่ิยมบริโภคในคนไทย (อาย ุ≥15 ปี) 5 อนัดบัแรก คือ 

1. แตงโม 

2. กลว้ยน ้ าวา้ 

3. มะละกอสุก 

5. สบัปะรด 

4. องุ่น 

ผูบ้ริโภค 69%, ปริมาณทีบ่ริโภค 49 กรมั/วนั  

ผูบ้ริโภค 65%, ปริมาณทีบ่ริโภค 38 กรมั/วนั  

ผูบ้ริโภค 53%, ปริมาณทีบ่ริโภค 36 กรมั/วนั  

ผูบ้ริโภค 49%, ปริมาณทีบ่ริโภค 35 กรมั/วนั  

ผูบ้ริโภค 49%, ปริมาณทีบ่ริโภค 11 กรมั/วนั  



30 

สรุป 

 ปริมาณการบริโภคผกั และผลไมข้องคนไทยยงัมีปริมาณนอ้ย ไม่

เป็นไปตามขอ้แนะน าของการบริโภคอาหารที่ดี 

 

 เพือ่ใหร่้างกายไดร้บัประโยชนม์ากทีสุ่ดควรบริโภคผกั และผลไมทุ้ก

วนั โดยมีปริมาณทีบ่ริโภคอย่างนอ้ยวนัละ 400 กรมั 

 

 ควรบริโภคผกั ผลไมใ้หม้ีความหลากหลาย เพือ่ใหไ้ดส้ารอาหาร สาร 

พฤกษเคมี จากผกั ผลไมต่้างๆ อย่างครบถว้น  



ขอบคุณค่ะ  


