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คํานํา
โครงการศึกษาผลกระทบจากการขึน้ ราคาเครือ่ งดื่มรสหวาน: การคาดการณ์ของผูบ้ ริโภค จัดทํา
ขึน้ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลพื้นฐานสําหรับการตัดสินใจเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้ประชาชนมี
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มอย่างเหมาะสม ซึ่งข้อมูลดังกล่าวประกอบไปด้วย 1)พฤติกรรมการ
บริโภคเครื่องดื่มรสหวานและนมปรุงแต่งสําเร็จรูปพร้อมบริโภคในภาชนะบรรจุทป่ี ิ ดสนิท ของประชากร
กลุ่มต่างๆ 2) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานและนมปรุงแต่งสําเร็จรูปพร้อม
บริโภคในภาชนะบรรจุท่ปี ิ ดสนิท เมื่อราคาของเครื่องดื่มเพิม่ ขึน้ 3) ราคาที่คาดว่าจะส่งผลให้ผูบ้ ริโภค
เลิกดื่มเครื่องดื่มรสหวาน 4)สินค้าทดแทนของผูบ้ ริโภคเมื่อขึน้ ราคาเครื่องดื่มรสหวานและนมปรุงแต่ง
สําเร็จรูปพร้อมบริโภคในภาชนะบรรจุทป่ี ิ ดสนิท ในระดับต่างๆ 5) ประเมินการรับรู้ รับทราบหรือเข้าถึง
การณรงค์ให้ความรูเ้ พื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานของประชากรกลุ่มต่างๆ 6) ประเมินทัศนคติ
ความรู้เ กี่ย วกับ เครื่อ งดื่ม รสหวานและผลกระทบต่ อ สุข ภาพจากการบริโ ภคเครื่อ งดื่ม รสหวานของ
ประชากรกลุ่มต่างๆ 7) ศึกษาปจั จัยที่มผี ลต่อการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานและนมปรุงแต่งสําเร็จรูป
พร้อมบริโภคในภาชนะบรรจุทป่ี ิ ดสนิท
การศึกษานี้จะสําเร็จสร็จสิน้ ไม่ได้ หากปราศจากความอนุ เคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตําบล
ในพืน้ ทีต่ ่างๆ ทีม่ กี ารลงเก็บข้อมูล ผูป้ ระสานงานในระดับพืน้ ที่ และผูเ้ ข้าร่วมการศึกษาทุกท่านทีก่ รุณา
ให้ขอ้ มูลแก่โครงการฯ คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณหน่ วยงานและคณะบุคคลดังกล่าวทีใ่ ห้การสนับสนุ น
ช่วยเหลือให้การวิจยั ในครัง้ นี้สาํ เร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
คณะผูว้ จิ ยั หวังว่าผลการศึกษาในครัง้ นี้จะเป็ นประโยชน์ ต่อการส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มที่
เหมาะสมต่อไปในอนาคต
คณะผูว้ จิ ยั
ธันวาคม 2561

ii
บทสรุปผูบ้ ริหาร
การศึกษานี้เป็ นการศึกษาภาคตัดขวาง (cross-sectional study) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1)
ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครือ่ งดื่มรสหวานและนมปรุงแต่งสําเร็จรูปพร้อมบริโภคในภาชนะบรรจุทป่ี ิ ด
สนิท ของประชากรกลุ่มต่างๆ 2) ประเมินการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานและ
นมปรุงแต่งสําเร็จรูปพร้อมบริโภคในภาชนะบรรจุท่ปี ิ ดสนิท เมื่อราคาของเครื่องดื่มเพิม่ ขึน้ 3) ศึกษา
ราคาทีค่ าดว่าจะส่งผลให้ผบู้ ริโภคเลิกดื่มเครื่องดื่มรสหวาน 4) ศึกษาสินค้าทดแทนของผูบ้ ริโภคเมื่อขึน้
ราคาเครือ่ งดื่มรสหวานและนมปรุงแต่งสําเร็จรูปพร้อมบริโภคในภาชนะบรรจุทป่ี ิดสนิท ในระดับต่างๆ 5)
ประเมินการรับ รู้ รับ ทราบหรือเข้าถึงการณรงค์ใ ห้ความรู้เ พื่อลดการบริโ ภคเครื่องดื่มรสหวานของ
ประชากรกลุ่มต่างๆ 6) ประเมินทัศนคติ ความรูเ้ กีย่ วกับเครื่องดื่มรสหวานและผลกระทบต่อสุขภาพจาก
การบริโภคเครื่องดื่มรสหวานของประชากรกลุ่มต่างๆ 7) ศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการบริโภคเครื่องดื่มรส
หวานและนมปรุงแต่งสําเร็จรูปพร้อมบริโภคในภาชนะบรรจุทป่ี ิดสนิท
เก็บ ข้อมูล ในกลุ่มตัว อย่างอายุ 10 ปี ขึ้นไป ใน 9 จังหวัด โดยกระจายตามภาคต่ างๆ ของ
ประเทศไทย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครนายก พระนครศรีอยุธยาน่ าน เชียงใหม่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น
นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี กระจายจํานวนตัวอย่างทัง้ หมด 1,696 แต่ละจังหวัดเท่าๆ กัน
ข้อค้นพบจากการศึกษาเป็ นดังนี้
 กลุ่มตัวอย่างมีผท
ู้ ด่ี ่มื เครือ่ งดื่มรสหวานร้อยละ 85.2
 นิยมดื่มนมปรุงแต่งอย่างแพร่หลายมากทีส
่ ดุ (ร้อยละ 65.5)
 ดื่มเครือ
่ งดื่มรสหวาน 163.9 มิลลิลติ ร/คน/วัน
 ดื่มนํ้ าอัดลมในปริมาณมากทีส
่ ดุ (128.6 มิลลิลติ ร/คน/วัน)
 ผูท
้ ด่ี ่มื เครือ่ งดื่มรสหวานได้รบั นํ้าตาลจากเครือ่ งดื่ม 17.7 กรัม/คน/วัน
 มีผท
ู้ ไ่ี ด้รบั นํ้ าตาลจากเครื่องดื่มรสหวานเกินเกณฑ์ (มากกว่า 10 กรัม/คน/วัน) ร้อยละ
62.2
 มีผูไ้ ด้รบ
ั นํ้ าตาลจากเครื่องดื่มสูงกว่าปริมาณนํ้ าตาลสูงสุดที่ควรบริโภค (50 กรัม/คน/
วัน) ร้อยละ 15.3
 เพศชาย นักเรีย น/นักศึกษา การศึกษาในระดับ มัธ ยมศึกษาตอนต้นและอนุ ปริญญา/
ปวส. การเข้าถึงการทําการตลาด เพิม่ โอกาสในการดื่มเครื่องดื่มรสหวานในปริมาณที่
เสีย่ งต่อสุขภาพ
 การณรงค์ลดการบริโภคหวาน ลดโอกาสในการดื่มเครื่องดื่มรสหวานในปริมาณทีเ่ สีย
่ ง
ต่อสุขภาพ
 การรับรูร้ บ
ั ทราบผลกระทบของเครือ่ งดื่มรสหวานต่อสุขภาพ และการจดจําข้อความของ
การรณรงค์ได้ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การดื่มเครือ่ งดื่มรสหวาน
 หากขึน
้ ราคาเครื่องดื่มรสหวานอีกร้อยละ 25 คาดว่าจะทําให้เกิดการเลิกดื่มโดยไม่มี
สินค้าทดแทนอยูใ่ นช่วงร้อยละ 7.6 – 23.7 ขึน้ อยูก่ บั ประเภทของเครือ่ งดื่ม

iii
การขึน้ ราคาทีจ่ ะคาดว่าจะทําให้กลุ่มตัวอย่างครึง่ หนึ่งเลิกดื่มเครื่องดื่มรสหวานเกือบทุก
ประเภทคือขึน้ ราคาอีกร้อยละ 66.7 (ฟงั ชันนัลดริง๊ ค์เท่ากับร้อยละ 50.0)
 กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึง่ จะเลิกดื่มโดยไม่มสี น
ิ ค้าทดแทน
 สินค้าทดแทนหลักของนํ้ าอัดลมคือนํ้ าอัดลมทีถ
่ ูกกว่า สินค้าทดแทนหลักของชาพร้อม
ดื่มคือนํ้ าผลไม้ สินค้าทดแทนหลักของนํ้ าผลไม้คือผลไม้ สินค้าทดแทนหลักของฟงั
ชันนัลดริง๊ ค์คอื นํ้าหวานทีถ่ ูกกว่า สินค้าทดแทนหลักของนมปรุงแต่งคือนมปรุงแต่งทีถ่ ูก
กว่า
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75.1) เคยพบเห็นการรณรงค์ลดการบริโภคหวานผ่าน
ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง
 ช่องทางหลักทีพ
่ บเห็นการรณรงค์คอื โทรทัศน์ (ร้อยละ 42.4)
 เพศชาย กลุ่มอายุ 10-22 ปี และนักเรียน/นักศึกษา เป็ นกลุ่มบุคคลทีเ่ ข้าถึงการรณรงค์
ได้น้อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอื่นๆ
 ทราบปริมาณสูงสูดทีค
่ วรบริโภค/วัน (ทราบว่าควรบริโภคนํ้าตาลไม่เกิน 6 ช้อนชา หรือ
24 กรัม) เพียงร้อยละ 6 ทราบปริมาณนํ้าตาลในเครื่องดื่มทีด่ ่มื เพียงร้อยละ 20.3 ทราบ
ว่าการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปจะส่งผลเสียต่อสุขภาพสูงถึง
ร้อยละ 87.3 กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ห็นว่าเครื่องดื่มรสหวานสูตรนํ้ าตาลตํ่าควรมีราคาถูกกว่า
สูตรหวานสูงถึงร้อยละ 93.9
 มีผเู้ คยพบเห็นการทําการตลาดของเครือ
่ งดื่มรสหวาน ร้อยละ 78.6
 การลดราคา การแจกของแถม และการชิงโชคเป็ นกิจกรรมการตลาดทีก
่ ลุ่มตัวอย่างเคย
พบเห็น มากกว่ า กลุ่ ม เปรีย บเทีย บอื่น ๆ โดยเท่ า กับ ร้อ ยละ 59.6, 55.5 และ 52.9
ตามลําดับ
 เพศหญิ ง กลุ่ ม อายุ 10-22 ปี และนั ก เรีย นนั ก ศึก ษาเคยพบเห็น การทํ า การตลาด
มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอื่นๆ
ควรมีมาตรการเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานในปริมาณทีม่ ากเกินไป โดยผลการศึกษา
บ่งชี้ว่าหากจะใช้มาตรการราคาและภาษีเพียงอย่างเดียว การขึน้ ราคาเครื่องดื่มรสหวานอีกร้อยละ 25
นัน้ อาจไม่ได้ผลในวงกว้างเท่าทีค่ วร หากต้องการลดการบริโภคเครือ่ งดื่มรสหวานอย่างน้อยควรขึน้ ราคา
อีกร้อยละ 66.7 และควรมีมาตรการเพื่อสนับสนุ นการเข้าถึงสินค้าทดแทนทีด่ ตี ่อสุขภาพมากขึน้ ควรมี
การควบคุมการทําการตลาดของเครื่องดื่มรสหวาน การรณรงค์ลดการบริโภคหวานที่ทวถึ
ั ่ งทุกกลุ่ม
ประชากร โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา
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1
บทที่ 1
บทนํา
1. ที่มาและความสําคัญ
ในประเทศไทยอุต สาหกรรมเครื่อ งดื่ม กํา ลังเติบ โตขึ้นเรื่อยๆ โดยในส่ว นของส่ว นแบ่ง ทาง
การตลาดของเครื่องดื่มทีไ่ ม่มแี อลกอฮอล์นนั ้ พบว่าในปี พ.ศ. 2556 นํ้าอัดลมมีสว่ นแบ่งทางการตลาด
สูงสุด รองลงมาคือเครื่องดื่มชูกําลัง นํ้ าดื่ม ชาพร้อมดื่ม นํ้ าผลไม้พร้อมดื่มและฟงั ก์ชนั นัลดริง้ ก์
ตามลําดับ[1] เครื่องดื่มรสหวานนัน้ หมายถึง เครื่องดื่มทีม่ นี ้ํ าตาลในรูปแบบต่างๆ ที่ให้พลังงาน เช่น
นํ้ าอัดลม นํ้ าผลไม้ เครื่องดื่มเกลือแร่ เครื่องดื่มชูกําลัง นมโคและนมถัวเหลื
่ องปรุงแต่ง เป็ นต้น การ
บริโภคเครื่องดื่มรสหวานนัน้ นอกจากเพิม่ จํานวนพลังงานทีไ่ ด้รบั ยังเพิม่ ความเสีย่ งในการเป็ นโรคอ้วน
อีกทัง้ ยังมีความสัมพันธ์กบั การลดการบริโภคของนม ผักและผลไม้อกี ด้วย โดยแบบแผนการบริโภค
ดังกล่าวส่งผลให้คุณภาพโดยรวมของอาหารนัน้ ตํ่าลง[2] การบริโภคอาหารทีไ่ ม่ถูกหลักโภชนาการหรือ
คุณภาพตํ่านัน้ เป็ นปจั จัยเสีย่ งของการเกิดโรคอ้วนและโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังบางประเภท ซึ่งความชุกของ
โรคอ้วนในประเทศไทยเพิม่ ขึน้ ในหลายทศวรรษทีผ่ ่านมาและยังคงเพิม่ ขึน้ ต่อไปเรื่อยๆ รวมไปถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนอีกด้วย ยิง่ ไปกว่านัน้ โรคอ้วนเองก็ยงั เป็ นปจั จัยเสี่ยงที่
สําคัญของโรคติดต่อไม่เรือ้ งรัง (NCDs) ซึง่ เป็ นสาเหตุการตายและการเจ็บปว่ ยอันดับต้นๆของคนไทย[3]
ในปี พ.ศ. 2553 หนึ่งในสีข่ องประชาชนไทยอายุตงั ้ แต่ 6 ปี ขน้ึ ไปบริโภคเครื่องดื่มรสหวานทุก
วัน อีกทัง้ ประชาชนไทยบริโภคนํ้าอัดลมโดยเฉลีย่ 4.1 ลิตรต่อปี ต่อคน ซึง่ เป็ นปริมาณทีม่ ากทีส่ ุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศอาเซียนด้วยกัน[4] ในประเทศไทยนัน้ ได้มกี ารสํารวจการบริโภคเครื่องดื่มรส
หวานของประชาชนไทยในรายงานการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครัง้ ที่ 4 การ
สํารวจนัน้ พบว่าความถี่ในการบริโภคเครื่องดื่มรสวานแต่ละประเภทนัน้ แตกต่างตามช่วงอายุ[5] อีกทัง้
งานวิจยั ในประเทศอื่นพบว่าเพศ[6] ระดับการศึกษา และรายได้[7] ก็สง่ ผลกระทบต่อการบริโภคเครื่องดื่ม
รสหวานเช่นกัน ยิง่ ไปกว่านัน้ ความรูท้ างด้านสุขภาพนัน้ ก็ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มรส
หวาน[8] เช่นเดียวกับความรูท้ างด้านโภชนาการ[9] งานวิจยั อีกฉบับหนึ่งพบว่าการตระหนักถึงผลเสียของ
การบริโภคเครื่องดื่มรสหวานว่าทําให้น้ํ าหนักตัวเพิม่ ขึน้ นัน้ มีความสัมพันธ์กบั การบริโภคเครื่องดื่มรส
หวานทีน่ ้อยลงเมื่อเทียบกับกลุ่มทีไ่ ม่ทราบ แต่ในทางกลับกันการรับรูถ้ งึ จํานวนแคลอรีข่ องเครื่องดื่มรส
หวานนัน้ ไม่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการบริโภค[10]
เพื่อแก้ไขปญั หาดังกล่าว ประเทศไทยได้มกี ารรณรงค์จากหลายภาคส่วนเกี่ยวกับการลดการ
บริโภคเครื่องดื่มรสหวาน เช่น สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ เครือข่าย
เด็กไทยไม่กนิ หวาน โดยที่ สสส. นัน้ จะมุง่ เน้นในการใช้สอ่ื และการสนับสนุนทุนการวิจยั เป็ นหลัก ในส่วน
ของเครืองข่า ยเด็ก ไทยไม่กิน หวานนัน้ จะมีกลุ่ ม เป้ า หมายเป็ น เด็ก อีก ทัง้ ยังได้มีก ารรณรงค์ใ ห้เ กิด
โรงเรียนปลอดนํ้าอัดลม และการขับเคลื่อนมาตรการคนไทยอ่อนหวาน โดยใช้น้ําตาลซองไม่เกิน 4 กรัม

2
อีกด้วย ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มกี ารรณรงค์เกีย่ วกับการลดโรคอ้วนโดยมุง่ เน้นให้ประชาชนลดการ
บริโภคเครื่องดื่มรสหวานโดยการใช้ส่อื เป็ นหลักในการรณรงค์ โดยในขัน้ ต้นคือการให้ความรูเ้ กี่ยวกับ
ปริมาณนํ้าตาลในเครือ่ งดื่มรสหวานแต่ละชนิด โดยเผยแพร่ส่อื ในหลายช่องทาง ทัง้ แผ่นป้ายโฆษณา สื่อ
สัง คมออนไลน์ และโทรทัศ น์ หลัง จากการรณรงค์พบว่า การรณรงค์ค รัง้ นี้ ส ามารถเข้าถึง ประชากร
กลุ่มเป้าหมายโดยส่วนใหญ่ และสามารถนํ าไปสู่การมีความรูท้ ่เี พิม่ ขึน้ การรับรูข้ อ้ มูลทางด้านสุขภาพ
และความตัง้ ใจทีจ่ ะลดการบริโภคเครือ่ งดื่มรสหวานได้ [11, 12]
มาตรการทีม่ ปี ระสิทธิภาพหลายมาตรการมีการใช้แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาร่วมเพื่อ
ปรับปรุงพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพ เช่น มาตรการภาษีและการขึน้ ราคา ทีป่ ระสบความสําเร็จใน
การลดการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี[13,
่ 14] ในหลายๆประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา[15] ฮังการี[16] ฝรังเศส
่
[16]
[17]
[18]
ออสเตรเลีย และเม็กซิโก มีการประกาศใช้ภาษีน้ําอัดลมหรือเครืองดื่มรสหวาน ซึง่ มีจุดมุง่ หมาย
ในการลดการบริโภคเครื่องดื่มประเภทนี้ การศึกษาทีผ่ ่านมาพบว่าการซือ้ ขายเครื่องดื่มรสหวานลดลง
เมื่อราคาของเครื่องดื่มเพิม่ ขึน้ [15, 19] นอกจากนี้เมื่อราคาของอาหารทีด่ ตี ่อสุขภาพลดลง ยอดขายของ
อาหารทีด่ ตี ่อสุขภาพก็ยงั เพิม่ ขึน้ อีกด้วย[20]
ในปจั จุบนั ประเทศไทยยังไม่มกี ารใช้มาตราการภาษีและราคาที่มจี ุดมุ่งหมายในการปรับปรุง
พฤติกรรมอาหารของประชาชนไทย ภาษีสรรพสามิตของเครื่องดื่มทีไ่ ม่มแี อลกอฮอล์ในประเทศไทยนัน้
จัดเก็บที่ 20-25% ของราคาหน้ าโรงงาน หรือ 0.45-0.77 บาท/440 ลบ.ซม. โดยมีเครื่องดื่มรสหวาน
ประมาณ 111 ชนิดทีไ่ ด้รบั การยกเว้นการเสียภาษีสรรพสามิต ซึง่ เครื่องดื่มทีไ่ ด้รบั การยกเว้นภาษีนนั ้ มี
เครือ่ งดื่มทีม่ ปี ริมาณนํ้าตาลสูง เช่น ชาเขียวบรรจุขวดพร้อมดื่มรวมอยูด่ ว้ ย[21] ได้มกี ารใช้พกิ ดั อัตราการ
จัดเก็บภาษีในรูปแบบดังกล่าวมาหลายศตวรรษและราคาเครื่องดื่มรสหวานแทบไม่มกี ารเปลี่ยนแปลง
ในขณะที่ร าคาของอาหารอื่น ๆ เพิ่ม สูง ขึ้น เรื่อ ยๆ [22] จึง ได้มีแ นวคิด ที่จ ะปรับ ปรุ ง การจัด เก็บ ภาษี
สรรพสามิตในเครื่องดื่ม เมื่อมีการขึ้นราคาในสินค้าใดๆ อาจทําให้การบริโภคสินค้าชนิดนัน้ ลดลงใน
ช่วงเวลาหนึ่งๆ และผูบ้ ริโภคบางส่วนอาจหันไปบริโภคสินค้าอื่นๆ ทดแทน สิง่ ทีค่ วรตระหนักถึงเมื่อการ
จัด เก็บ ภาษีทํ า ให้ร าคาของสิน ค้า ที่ส นใจเพิ่ม ขึ้น คือ สิน ค้า ทดแทนซึ่ง อาจเป็ น สิน ค้า ที่มีคุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการที่ดกี ว่าหรือด้อยกว่าก็ได้ ซึ่งในปจั จุบนั นี้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสินค้าทดแทนของสินค้าที่มกี ารขึน้
ราคาจากการใช้มาตรการภาษีนนั ้ มีอยูอ่ ย่างจํากัด
ถึงแม้ว่ามีงานวิจยั หลายชิน้ ทีศ่ กึ ษาผลของภาษีและการอุดหนุ นต่อการบริโภคอาหารทีต่ อ้ งการ
จะศึกษา งานวิจยั ส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาโดยใช้ขอ้ มูลในอดีตเพื่อหาความสัมพันธ์และประมาณการ[23]
การวิจยั ภาคสนามและงานวิจยั ในประเทศทีก่ ําลังพัฒนายังมีน้อยและเป็ นทีต่ อ้ งการ การศึกษานี้จะทําให้
ทราบผลกระทบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากการขึน้ ราคาต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานและนม
ปรุงแต่งในประเทศไทย สินค้าทดแทน และปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจดื่มเครื่องดื่มรสหวานและนมปรุง
แต่งแต่ละประเภท อีกทัง้ การศึกษานี้ได้ประเมินการรับรู้ รับทราบหรือการเข้าถึงการรณรงค์ทเ่ี กี่ยวกับ
เครื่องดื่มรสหวานในประเทศไทยและผลของความรู้ท่เี กี่ยวข้องกับเครื่องดื่มรสหวานต่อการบริโภค
เครือ่ งดื่มรสหวานของประชาชนไทยอีกด้วย
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นิ ยามศัพท์
เครือ่ งดื่มรสหวาน ในทีน่ ้ีคอื เครือ่ งดื่มทีม่ นี ้ําตาล
พฤติกรรมการบริโภค ในทีน่ ้ีคอื ประเภทเครือ่ งดื่มทีบ่ ริโภค ความถี่ และปริมาณ
คําถามการวิ จยั
2.1 พฤติกรรมการบริโภคเครือ่ งดื่มรสหวานและนมปรุงแต่ง1สําเร็จรูปพร้อมบริโภคในภาชนะ
บรรจุทป่ี ิดสนิทของประชากรไทย จําแนกตามกลุ่มประชากรเป็ นอย่างไร
2.2 ราคาทีค่ าดว่าจะส่งผลให้ผบู้ ริโภคเลิกดื่มเครือ่ งดื่มรสหวานเป็ นเท่าใด
2.3 เมือ่ ขึน้ ราคาเครือ่ งดื่มรสหวานและนมปรุงแต่งสําเร็จรูปพร้อมบริโภคในภาชนะบรรจุทป่ี ิ ด
สนิท ในระดับต่างๆ สินค้าทดแทน (substitutes) คือสินค้าประเภทอะไร
2.4 การรับรู้ รับทราบ หรือเข้าถึงการรณรงค์ให้ความรูเ้ พือ่ ลดการบริโภคเครือ่ งดื่มรสหวานของ
ประชากรกลุม่ ต่างๆ เป็ นอย่างไร
2.5 ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจดื่มเครือ่ งดื่มรสหวานและนมปรุงแต่งสําเร็จรูปพร้อมบริโภคใน
ภาชนะบรรจุทป่ี ิดสนิท แต่ละประเภทคืออะไร
2. วัตถุประสงค์การศึกษา
3.1 เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครือ่ งดื่มรสหวานและนมปรุงแต่งสําเร็จรูปพร้อมบริโภคใน
ภาชนะบรรจุทป่ี ิ ดสนิท ของประชากรกลุม่ ต่างๆ
3.2 เพือ่ ประเมินการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการบริโภคเครือ่ งดื่มรสหวานและนมปรุงแต่ง
สําเร็จรูปพร้อมบริโภคในภาชนะบรรจุทป่ี ิดสนิท เมือ่ ราคาของเครือ่ งดื่มเพิม่ ขึน้
3.3 เพือ่ ศึกษาราคาทีค่ าดว่าจะส่งผลให้ผบู้ ริโภคเลิกดื่มเครือ่ งดื่มรสหวาน
3.4 เพือ่ ศึกษาสินค้าทดแทนของผูบ้ ริโภคเมือ่ ขึน้ ราคาเครือ่ งดื่มรสหวานและนมปรุงแต่ง
สําเร็จรูปพร้อมบริโภคในภาชนะบรรจุทป่ี ิ ดสนิท ในระดับต่างๆ
3.5 เพือ่ ประเมินการรับรู้ รับทราบหรือเข้าถึงการณรงค์ให้ความรูเ้ พือ่ ลดการบริโภคเครือ่ งดื่มรส
หวานของประชากรกลุ่มต่างๆ
3.6 เพือ่ ประเมินทัศนคติ ความรูเ้ กีย่ วกับเครือ่ งดื่มรสหวานและผลกระทบต่อสุขภาพจากการ
บริโภคเครือ่ งดื่มรสหวานของประชากรกลุ่มต่างๆ
3.7 เพือ่ ศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการบริโภคเครือ่ งดื่มรสหวานและนมปรุงแต่งสําเร็จรูปพร้อม
บริโภคในภาชนะบรรจุทป่ี ิดสนิท
3. ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตของเนื้อหา

1

ในที่น้ ี หมายถึงเครื่ องดื่มที่มีน้ าํ ตาลเป็ นส่ วนผสม ไม่รวมถึงเครื่ องดื่มสู ตรไม่มีน้ าํ ตาล
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การศึกษาครัง้ นี้มจี ุดมุง่ หมายเพือ่ ศึกษาลักษณะของผูบ้ ริโภคเครือ่ งดื่มรสหวานและนมปรุงแต่ง
สําเร็จรูปพร้อมบริโภคในภาชนะบรรจุทป่ี ิดสนิท ราคาสูงสุดทีย่ อมรับได้ของเครือ่ งดื่มรสหวานและนม
ปรุงแต่ง และผลกระทบของการเพิม่ ขึน้ ของราคาต่อการบริโภคเครือ่ งดื่มรสหวานและนมปรุงแต่ง
ขอบเขตทางด้านประชากร
กลุ่มเป้าหมายคือประชากรไทยอายุสบิ ปีขน้ึ ไป
ระยะเวลา
งานวิจยั นี้จะใช้เวลา 12 เดือน จากเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
4. ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
ทราบสถานการณ์พฤติกรรมการบริโภคและความต้องการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานและนมปรุง
แต่งในปจั จุบนั การรับทราบข้อมูลและการเข้าถึงการรณรงค์เพือ่ ลดการบริโภคเครื่องดื่มรสหวาน รวมถึง
ทราบแนวโน้มของเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการบริโภคเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงราคาเครื่องดื่มรสหวานและ
นมปรุงแต่งของแต่ละกลุ่มประชากร เพือ่ เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานสําหรับการตัดสินใจดําเนินมาตรการราคาและ
ภาษี เครือ่ งดื่มนํ้าตาลตํ่า และการตลาดเพือ่ สังคมในการลดการบริโภคเครือ่ งดื่มรสหวาน
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
1. การทบทวนวรรณกรรมและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ปจั จุบนั นี้สงิ่ แวดล้อมทีส่ ง่ เสริมให้เกิดโรคอ้วนนัน้ เพิม่ ขึน้ ทัวโลก
่
พร้อมกับการเพิม่ ขึน้ ของโรค
อ้วน, ภาวะโภชนาการทีแ่ ย่ลงและการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จา่ ยทางด้านสุขภาพ โรคอ้วนได้กลายเป็ นปญั หา
ทางด้านสาธารณสุขทีส่ าํ คัญในหลายประเทศทัวโลก
่
ปญั หาทีเ่ กีย่ วข้องกับอาหารนี้ทาํ ให้นกั กําหนด
นโยบาย นักวิชาการและนักวิจยั พยายามทีจ่ ะหาทางแก้ปญั หาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ อัตราโรคอ้วนใน
ประชาชนชาวไทยเพิม่ ขึน้ เป็ นอย่างมากในหลายทศวรรษทีผ่ า่ นมาและกําลังเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ในขณะทีโ่ รค
ไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง(NCDs)เป็ นสาเหตุการตายและการเจ็บปว่ ยอันดับต้นๆของคนไทย[3] โรคอ้วนนัน้ ก็ยงั เป็ น
ปจั จัยเสีย่ งทีส่ าํ คัญของโรคติดต่อไม่เรือ้ งรังอีกด้วย
การบริโภคเครือ่ งดื่มรสหวานมีความสัมพันธ์กบั การเพิม่ ขึน้ ของปริมาณแคลอรี่ นํ้าหนักตัวที่
สูงขึน้ และโรคอ้วน อีกทัง้ ยังสัมพันธ์กบั การบริโภคทีล่ ดลงของนม ผัก ผลไม้และสารอาหารทีส่ าํ คัญอื่นๆ
[2, 25, 26]
ในตลาดเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่มแี อลกอฮอล์ในประเทศไทยซึง่ ประกอบไปด้วย นํ้าอัดลม เครือ่ งดื่มชู
กําลัง นํ้าดื่ม ชาพร้อมดื่ม นํ้าผลไม้พร้อมดื่มและฟงั ก์ชนั นัลดริง้ ก์ นํ้าอัดลมนัน้ มีสว่ นแบ่งทางการตลาด
มากกว่าเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่มแี อลกอฮล์ชนิดอื่นๆ[1]
ทางด้านสถานการณ์การบรืโภคเครือ่ งดื่มรสหวานในประเทศไทยนัน้ 25.3%ของประชาชนไทย
อายุตงั ้ แต่ 6 ปี ขน้ึ ไปบริโภคเครือ่ งดื่มรสหวานทุกวัน (ข้อมูลในปี พ.ศ. 2553) อีกทัง้ คนประชาชนไทย
บริโภคนํ้าอัดลมโดยเฉลีย่ 4.1 ลิตรต่อปีต่อคน ซึง่ เป็ นปริมาณทีม่ ากทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศ
อาเซียนด้วยกัน[4] โดยทีก่ ารบริโภคเครือ่ งดื่มรสหวานแต่ละชนิดของประชาชนไทยนัน้ ต่างกันในแต่ละ
กลุ่มอายุและเพศ จํานวนร้อยละของประชากรในกลุ่มเด็ก (อายุ 2-14 ปี ) นัน้ บริโภคเครือ่ งดื่มรสหวาน
จําพวกนม/โยเกิรต์ ปรุงแต่ง นมเปรีย้ นํ้าอัดลม/นํ้าหวาน/เครือ่ งดื่มชาสําเร็จรูป และนํ้าผัก/ผลไม้ ทุกวัน
มีอตั ราสูงกว่ากลุ่มผูใ้ หญ่ (15-59 ปี) และกลุ่มผูส้ งู อายุ (60 ปีขน้ึ ไป)[4] ในขณะทีว่ ยั ผูใ้ หญ่มกี ารบริโภค
เครือ่ งดื่มประเภทชา/กาแฟทุกวันสูงทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับกลุ่มอายุอ่นื อีกทัง้ ร้อยละของเพศชายวัยผูใ้ หญ่
และสูงอายุมกี ารบริโภคเครือ่ งดื่มประเภทชา/กาแฟ เครือ่ งดื่มชูกาํ ลังและเครือ่ งดื่มนักกีฬาทุกวันมากกว่า
เพศหญิงวัยผูใ้ หญ่และสูงอายุ[4] ในขณะทีป่ ระเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วอย่างประเทศสหรัฐอเมริกานัน้ มีอตั ราการ
บริโภคนํ้าอัดลมทีล่ ดลงแต่อตั ราการบริโภคเครือ่ งดื่มรสหวานชนิดอื่น เช่น เครือ่ งดื่มชูกาํ ลังและ
เครือ่ งดื่มนักกีฬานัน้ เพิม่ ขึน้ [7] ในขณะทีป่ ระเทศไทยนัน้ อัตราการบริโภคเครือ่ งดื่มรสหวานและนํ้าอัดลม
นัน้ เพิม่ ขึน้ จากปี พ.ศ.2546[5]
ในประเทศสหรัฐอเมริกาข้อมูลจาก National Youth Physical activity and Nutrition Study
Data พบว่าพฤติกรรมการบริโภคเครือ่ งดื่มรสหวานแต่ะละชนิดในกลุ่มเด็กมัธยมปลายนัน้ แตกต่าง
ระหว่างเพศ โดยทีเ่ พศชายนัน้ มีแนวโน้มทีบ่ ริโภคเครือ่ งดื่มรสหวานมากกว่าเพศหญิง[6] นอกเหนือจากนี้
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ข้อมูลจาก National Health and Nutrition Examination Survey ในประเทศสหรัฐอเมริกา จากปี ค.ศ.
1999-2008 พบว่าชาวอเมริกนั มีการบริโภคนํ้าอัดลมและนํ้าผลไม้ลดลง แต่อตั ราการบริโภคเครือ่ งดื่มชู
กําลังและเครือ่ งดื่มนักกีฬานัน้ กลับเพิม่ ขึน้ [7] ยิง่ ไปกว่านัน้ ระดับการศึกษาและรายได้นนั ้ ยังส่งผลต่อการ
บริโภคเครือ่ งดื่มรสหวานอีกด้วย โดยทีก่ ลุ่มผูท้ ม่ี กี ารศึกษาและรายได้ต่าํ กว่ามีแนวโน้มทีจ่ ะบริโภค
เครือ่ งดื่มรสหวานมากกว่ากลุ่มทีก่ ารศึกษาและรายได้สงู กว่า[7]
ประเทศไทยได้มกี ารรณรงค์จากหลายภาคส่วนเกี่ยวกับการลดการบริโภคเครื่องดื่มรสหวาน
เช่น สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ เครือข่ายเด็กไทยไม่กนิ หวาน โดยที่
สสส. นัน้ จะมุง่ เน้นในการใช้สอ่ื สุขภาพในหลายช่องทาง เพื่อเข้าถึงประชาชนทัวไปในวงกว้
่
างและให้การ
สนับ สนุ น ทุน การวิจ ยั เกี่ย วกับ สุ ข ภาพเป็ น หลัก ในส่ว นของเครือ งข่า ยเด็ก ไทยไม่กิน หวานนัน้ จะมี
กลุ่ ม เป้ าหมายหลัก เป็ น เด็ก และเผยแพร่ ข้อ มูล ที่เ กี่ย วกับ ผลเสีย ของการบริโ ภครสหวานสู่ส ัง คม
นอกเหนือจากการให้ความรูแ้ ล้วนัน้ ทางเครือข่ายเด็กไทยไม่กนิ หวานยังได้มกี ารรณรงค์ให้เกิดโรงเรียน
ปลอดนํ้ าอัดลม และการขับเคลื่อนมาตรการคนไทยอ่อนหวาน โดยใช้น้ําตาลซองไม่เกิน 4 กรัมอีกด้วย
[27]

ในประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐแคลิฟอร์เนียได้มกี ารริเริม่ โปรแกรม ”The Sugar Pack”[11] และ “It
Starts Here” ในรัฐโอเรกอน[12] โดยเป็ นโปรแกรมทีร่ ณรงค์เกีย่ วกับการลดการบริโภคเครื่องดื่มรสหวาน
และลดโรคอ้วนโดยใช้สอ่ื เป็ นหลัก ในขัน้ ต้นคือการให้ความรูเ้ กีย่ วกับปริมาณนํ้าตาลในเครือ่ งดื่มรสหวาน
แต่ละชนิดและผลกระทบจากการบริโภคเครือ่ งดื่มรสหวาน โดยเผยแพร่สอ่ื ในหลายช่องทาง ทัง้ แผ่นป้าย
โฆษณา ทางสื่อสังคมออนไลน์ และทางโทรทัศน์ หลังจากการรณรงค์พบว่าการรณรงค์ครัง้ นี้สามารถ
เข้าถึงประชากรกลุ่มเป้าหมายโดยส่วนใหญ่ และสามารถนํ าไปสู่การมีความรูท้ เ่ี พิม่ ขึน้ การรับรูข้ อ้ มูล
ทางด้านสุขภาพ และความตัง้ ใจทีจ่ ะลดการบริโภคเครือ่ งดื่มรสหวานได้[11, 12]
จากกรอบทางเศรษฐศาสตร์นนั ้ การเปลีย่ นแปลงราคาของอาหารนัน้ จะสร้างสิง่ จูงใจทางการเงิน
ให้กบั ผู้บริโภคเพื่อที่จะบริโภคอาหารชนิ ดนัน้ น้ อยลงหรือมากขึ้น และจะส่งผลให้คุณภาพอาหารที่
บริโภคโดยรวมนัน้ ดีขน้ึ โดยทีม่ าตราการนี้จะมีผลต่อประชาชนในวงกว้าง[28] องค์การอนามัยโลกได้
แนะนํ าให้ใช้มาตรการราคาอาหารในการสนับสนุ นพฤติกรรมการบริโภคอาหารทีด่ [29]
ี หลายๆประเทศ
[15]
[16]
[16]
[17]
[18]
เช่น สหรัฐอเมริกา ฮังการี ฝรังเศส
่
ออสเตรเลีย และเม็กซิโก มีการประกาศใช้ภาษี
นํ้าอัดลมหรือเครืองดื่มรสหวาน โดยมีจุดมุง่ หมายในการลดการบริโภคเครื่องดื่มประเภทนี้ โดยทัวไปนั
่ น้
มาตราการขึน้ ราคาเครื่องดื่มรสหวานและอัดลมนัน้ มีเป้าหมายในการลดการบริโภคเครื่องดื่มจําพวกนี้
และคาดหวังว่าจะส่งผลต่อนํ้าหนักและลดอัตราของโรคอ้วนได้ในท้ายทีส่ ดุ
ประสิทธิภาพของมาตรการภาษีเครือ่ งดื่มรสหวานได้ถูกประเมินด้วยวิธวี จิ ยั แบบต่างๆ เช่น การ
วิจยั แบบสังเกตเชิงวิเคราะห์แบบไปข้างหน้า จากเหตุไปหาผล (prospective observational study), การ
ใช้แบบจําลองโดยใช้ขอ้ มูลในอดีตเพื่อหาความสัมพันธ์และประมาณการ (modeling study), และการ
วิจยั ภาคสนามทัง้ เชิงทดลองและการใช้แบบสํารวจ[30] วิธวี จิ ยั แบบต่างๆให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับผลกระทบของ
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มาตรการขึน้ ราคาทีแ่ ตกต่างกัน โดยที่ prospective observational study นัน้ จะบอกถึงผลกระทบที่
เกิดขึน้ จริงจากการขึน้ ราคา modeling study นัน้ สามารถให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับผลกระทบทีเ่ ป็ นไปได้จากการ
ขึน้ ราคาของอาหารทีส่ นใจโดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต การวิจยั ภาคสนามสามารถให้ขอ้ มูลรายละเอียด
เกีย่ วกับทางเลือกของผูบ้ ริโภคและการตอบสนองของผูบ้ ริโภคต่อเหตุการณ์สมมติทร่ี าคาทีเ่ พิม่ ขึน้ [30]
งานวิจยั ในอดีตพบว่าเมื่อภาษีเครื่องดื่มรสหวานเพิม่ ขึน้ การบริโภคเครื่องดื่มรสหวานนัน้ ลดลง
ในการทบทวนวรรณกรรอย่างเป็ นระบบนัน้ พบว่าการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานนัน้ แปลผกผัน
กับราคา โดยทีก่ ารบริโภคจะลดลงมากขึน้ ตามราคาทีเ่ พิม่ สูงขึน้ [33] แต่อย่างไรก็ตามงานวิจยั บางฉบับไม่
พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มพืน้ ทีท่ ไ่ี ม่มกี ารใช้มาตรการภาษีกบั กลุ่มพืน้ ทีท่ ม่ี มี าตรการขึน้ ภาษีเพียง
เล็กน้อย (ประมาณ 5%)[34, 35] นักวิชาการได้มกี ารแนะนํ าระดับภาษีท่จี ะมีผลกระทบต่อการบริโภคที่
แตกต่างกัน งานวิจยั ฉบับหนึ่งทีใ่ ช้การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบในเรื่องของความยืดหยุน่ ของ
อุปสงค์ของอาหารต่อราคาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าการขึน้ ราคาขายนํ้ าอัดลม10% นัน้ จะลดการ
บริโภคนํ้าอัดลมได้ 8-10%[36] Mytton และผูร้ ว่ มวิจยั [17] แนะนําว่าการขึน้ ภาษี20%นัน้ จะเกิดผลกระทบ
อย่างมีนยั สําคัญต่อการบริโภค ในทางกลับกันงานวิจยั แบบทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบพบว่าการ
ขึ้นภาษีต งั ้ แต่ 10-20%
มีผ ลต่ อการลดการบริโภคอย่างเป็ นสัดส่วนโดยเฉพาะในนํ้ าอัดลม[30]
นอกเหนือจากนี้งานวิจยั หลายฉบับกล่าวว่ามาตรการภาษีอาจจะมีผลต่อกลุ่มผูท้ ม่ี รี ายได้น้อยมากกว่าผู้
ทีม่ รี ายได้มาก[28, 37]
[19, 31, 32]

งานวิจยั แบบสังเกตได้จดั ทําขึน้ ในประเทศเม็กซิโกหลังจากทีม่ กี ารประกาศเก็บภาษีสรรพสามิต
ในเครื่องดื่มรสหวานเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เพื่อศึกษาผลกระทบของการจัดเก็บภาษีต่อ
ปริมาณการซือ้ เครือ่ งดื่มรสหวาน[38] ประกาศภาษีสรรพสามิตฉบับนี้จดั เก็บภาษี 1 peso ต่อเครื่องดื่มรส
หวาน 1 ลิตร ภาษีสรรพสามิตเป็ นภาษีทจ่ี ดั เก็บกับผูผ้ ลิตแต่ภาษีถูกส่งผ่านไปให้ผบู้ ริโภคทัง้ หมด โดย
ส่งผลให้ราคาขายของเครื่องดื่มรสหวานที่ไม่มแี อลกอฮอล์นัน้ เพิม่ ขึน้ 10%โดยประมาณ เมื่อเทียบกับ
ราคาขายในปี พ.ศ. 2556 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตครัง้ นี้ประสบความสําเร็จในการลดปริมาณการซือ้
เครื่องดื่มรสหวานโดยเฉลีย่ 6% ในหนึ่งปี โดยทีก่ ารซือ้ นัน้ ลดลงมากขึน้ เรื่อยๆตามเวลาทีผ่ ่านไป จาก
ลดลง 1.2% ในเดือนกุมภาพันธ์ เป็ นลดลง 12% ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ยิง่ ไปกว่านัน้ ปริมาณการ
ซื้อเครื่องดื่มรสหวานที่ไม่ใช่น้ํ าอัดลมนัน้ ลดลงมากกว่าปริมาณการซื้อนํ้ าอัดลม งานวิจยั นี้ได้ศกึ ษา
ผลกระทบของภาษีสรรพสามิตต่อกลุ่มผูม้ รี ายได้ทแ่ี ตกต่างกัน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูท้ ม่ี รี ายได้น้อย
ปานกลาง และสูง การซื้อเครื่องดื่มที่มกี ารขึน้ ภาษีสรรพสามิตนัน้ ลดลงในทัง้ สามกลุ่มตัวอย่าง โดยที่
กลุ่มผูท้ ม่ี รี ายได้น้อยมีการลดการซือ้ เครือ่ งดื่มมากกว่ากลุ่มผูท้ ม่ี รี ายได้ปานกลางหรือสูง[38]
งานวิจยั หลายๆชิน้ ทีศ่ กึ ษาผลกระทบจากการขึน้ ราคาต่อการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานนัน้ ใช้
โมเดลจําลองในการศึกษาและการศึกษานัน้ ได้ถูกจัดทําในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว[23] อย่างไรก็ตามใน
ปจั จุบนั ยังขาดงานวิจยั ภาคสนามและการศึกษาในประเทศทีก่ ําลังพัฒนา งานวิจยั ชิน้ นี้จะเป็ นการศึกษา
แบบภาคตัดขวาง (cross-sectional) โดยใช้แบบสอบถาม โดยทีเ่ หตุการณ์สมมติจะถูกตัง้ ขึน้ และศึกษา
การตอบสนองของผู้เ ข้า ร่ว มงานวิจ ยั ต่ อ สถานการณ์ ส มมตินัน้ แต่ ถึง อย่า งไรก็ต ามเราไม่ส ามารถ
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คาดการณ์ ไ ด้ว่ า มาตรการภาษีนัน้ จะส่ง ผลต่ อ ราคาขายปลีก ของผลิต ภัณ ท์นั น้ เป็ น จํา นวนเท่า ไหร่
ยกตัวอย่างเช่น การขึน้ ภาษี 10% ไม่ได้หมายความว่าราคาขายปลีกจะขึน้ เป็ นจํานวน 10% เช่นกัน
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั กลยุทธ์ของผูผ้ ลิตว่าจะรับผิดชอบภาษีทเ่ี พิม่ ขึน้ ไว้แต่ผเู้ ดียวหรือให้ผบู้ ริโภคมีส่วนร่วมใน
การรับผิดชอบภาษีทเ่ี พิม่ ขึน้ บางส่วนหรือทัง้ หมด ในประเทศเม็กซิโกนัน้ ผูผ้ ลิตผลักภาระค่าใช้จ่ายจาก
ภาษีสรรพสามิตทีเ่ พิม่ ขึน้ 10% ให้ผบู้ ริโภคทัง้ หมด[38] ในขณะทีเ่ มืองเบิรก์ เลย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียนัน้
ผูผ้ ลิตแบ่ง 47-69% ของภาระค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการเก็บภาษีทม่ี ากขึน้ จากภาครัฐให้ผบู้ ริโภคช่วย
รับผิดชอบ[39] เพือ่ หลีกเลีย่ งปญั หานี้ ทีมวิจยั จะใช้ราคาเฉลีย่ ทีผ่ บู้ ริโภคใช้จา่ ยกับเครือ่ งดื่มรสหวานแต่ละ
ชนิดเป็ นราคาเริม่ ต้นและคํานวนราคาทีเ่ พิม่ ขึน้ จากราคานัน้ ๆตัง้ แต่ 20-30% และราคาสูงสุดทีย่ อมรับได้
ของผูบ้ ริโภค
สิง่ ทีค่ วรจะตระหนักถึงหลังจากการใช้มาตรการภาษีทท่ี าํ ให้ราคาของสินค้าทีส่ นใจเพิม่ ขึน้ นัน้ คือ
สินค้าทดแทน มีการถกเถียงว่ามาตราภาษีเครื่องดื่มสหวานนัน้ อาจจะทําให้ผู้บริโภคหันไปบริโภค
เครือ่ งดื่มหรืออาหารชนิดอื่นทีม่ คี ุณค่าทางโภชนาการตํ่าและ/หรือไม่ดตี ่อสุขภาพ เช่น เปลีย่ นไปบริโภค
เครื่องดื่มรสหวานที่มรี าคาถูกกว่า บริโภคเครื่องดื่แอลกอฮอล์มากขึน้ หรือบริโภคขนมหวานแทน ใน
ปจั จุบนั นี้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสินค้าทดแทนของสินค้าทีม่ กี ารขึน้ ราคาจากการใช้มาตรการภาษีนัน้ มีอยู่อย่าง
จํา กัด งานวิจ ัย เชิง ทดลองในประเทศเนเธอร์แ ลนด์ไ ด้ทํ า การจํ า ลองซุ ป เปอร์ม าร์เ ก็ต ขึ้น ในระบบ
คอมพิวเตอร์[19] โดยให้ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั นัน้ จับจ่ายซื้ออาหารเหมือนในชีวติ ประจําวัน โดยที่ผูเ้ ข้าร่วมนัน้
จะต้องทําการทดลองสองครัง้ ครัง้ แรกจะอยูใ่ นสถานการณ์ทร่ี าคาอาหารและเครื่องดื่มนัน้ เท่ากับราคาใน
ปจั จุบนั และครัง้ ทีส่ องนัน้ ราคาของเครือ่ งดื่มรสหวานทุกชนิดนัน้ จะเพิม่ ขึน้ จาก VAT6% เป็ น 19% ผล
การศึกษาพบว่าผลของการขึน้ ภาษีทําให้การซื้อเครื่องดื่มรสหวานนัน้ ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ ในขณะที่
การซือ้ เครื่องดื่มชา กาแฟ ทีป่ ราศจากนํ้าตาลนัน้ เพิม่ สูงขึน้ โดยทีก่ ารขึน้ ภาษีเครื่องดื่มรสหวานนัน้ ไม่มี
ผลกระทบต่อการซือ้ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และขนมหวานหรือขนมขบเคีย้ วอื่นๆ[19] เช่นเดียวกับงานวิจยั
ชิน้ อื่นทีพ่ บว่าการขึน้ ภาษีน้ํ าอัดลมนัน้ ทําให้การซือ้ เครื่องดื่มชา กาแฟทีป่ ราศจากนํ้าตาลและนมไขมัน
ตํ่าเพิม่ ขึน้ [31] แต่ไม่มผี ลกระทบต่อการซือ้ อาหารหวานชนิดต่างๆ[32]
การใช้มาตราการภาษีนนั ้ ถูกคาดหวังว่าจะทําให้ราคาของสินค้าทีส่ นใจซึง่ ในทีน่ ่ีคอื เครื่องดื่มรส
หวานและนมปรุงแต่งนัน้ เพิม่ ขึ้น แล้วการเพิม่ ขึ้นของราคานัน้ จะทําให้การบริโภคเครื่องดื่มจําพวกนี้
ลดลง โดยหวังว่าวิธกี ารนี้จะช่วยลดปญั หาโรคอ้วนได้ ถึงอย่างไรก็ตามผลกระทบของราคาทีเ่ พิม่ ขึน้ ต่อ
การบริโภคเครื่องดื่มรสหวานอาจจะไม่มากพอทีจ่ ะส่งผลต่อดัชนีมวลกาย (body mass index: BMI)
หรือโรคอ้วนในระยะเวลาสัน้ ๆ อีกทัง้ ในปจั จุบนั ยังไม่สามารถพิสูจน์ ได้ว่าเมื่อการบริโภคเครื่องดื่มรส
หวานลดลงแล้วส่งผลให้ปริมาณแคลอรีท่ งั ้ หมดทีไ่ ด้รบั ต่อวันนัน้ ลดลงเช่นกัน
2. กรอบแนวคิ ดและตัวแปรที่ศึกษา
การศึกษานี้องิ บนทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริโภค (consumer behavior model) โดยทีท่ ฤษฎีน้ี
อธิบายว่าสิง่ กระตุน้ (stimuli) ลักษณะของผูซ้ อ้ื (consumer characteristics) ขัน้ ตอนการตัดสินใจของผู้
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ซือ้ (decision process), และการตอบสนองของผูซ้ อ้ื (consumer responses) นัน้ มีความสัมพันธ์กนั
(รูปที่ 1) โดยทีล่ กั ษณะและขัน้ ตอนการตัดสินใจของผูซ้ อ้ื เป็ นตัวกําหนดการตอบสนองของผูซ้ อ้ื ต่อสิง่ เร้า
จากกรอบแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริโภคนี้ ทีมวิจยั ต้องการจะศึกษาผลกระทบของสิง่ กระตุน้ ใน
ทีน่ ้ีคอื ราคาทีเ่ พิม่ ขึน้ ต่อการตอบสนองของผูบ้ ริโภค

รูปที่ 1 โมเดลพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค อ้างอิ งจาก Kotler (1997) [40]
การศึกษานี้มตี วั แปรต้นและตัวแปรตามดังต่อไปนี้
ตัวแปรต้น (Independent variables)
ปจั จัยภายใน ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้สว่ นบุคคลต่อเดือน สถานะสุขภาพ
ปจั จัยภายนอก ได้แก่ ความรูเ้ กีย่ วกับผลกระทบต่อสุขภาพจากการบริโภคเครือ่ งดื่มรสหวาน
และ ราคาของเครือ่ งดื่มทีเ่ พิม่ ขึน้
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ พฤติกรรมการบริโภคเครือ่ งดื่มรสหวานและนมปรุงแต่ง
(ชนิด ความถี่ ปริมาณ)
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บทที่ 3
ระเบียบวิ ธีวิจยั
1. รูปแบบการศึกษา
การศึกษานี้จะเป็ นการวิจยั ทีใ่ ช้แบบสอบถามเชิงสัมภาษณ์แบบตัดขวาง (cross-sectional
survey study) โดยทีจ่ ะมีผสู้ มั ภาษณ์อา่ นคําถามให้แก่ผเู้ ข้าร่วมโครงการและทําการบันทึกคําตอบลงใน
แบบสอบถามนัน้
2. ประชากร ขนาดตัวอย่าง และการเลือกตัวอย่าง
ประชากรเป้าหมาย
ประชาชนไทยทีม่ อี ายุ 10 ปี ขน้ึ ไปทัวประเทศ
่
จํานวนตัวอย่าง
จํานวนตัวอย่างได้มาจากการคํานวณโดยใช้สตู รของ Cochran [24]
n = Z2 p(1-p)/e2
โดยกําหนดให้:
n = จํานวนตัวอย่าง
Z = ระดับนัยสําคัญทางสถิติ โดยการศึกษานี้กาํ หนดไว้ท่ี 95%
e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุม่ ตัวอย่างทีย่ อมให้เกิดได้ โดยการศึกษานี้กาํ หนดไว้ท่ี
0.05
p = สัดส่วนของประชากรทีส่ นใจ โดยการศึกษานี้กาํ หนดไว้ท่ี 0.5
จากการคํานวณจะได้จํานวนตัวอย่างทีจ่ ะเป็ นตัวแทนประชากรของแต่ละภาคเท่ากับ 385 คน
และได้เพิม่ จํานวนตัวอย่างอีก 10% เพื่อชดเชยข้อมูลทีไ่ ม่สมบูรณ์ จะได้ตวั อย่างของแต่ละกลุ่มอายุ
เท่ากับ 424 คน รวมเป็ นจํานวนตัวอย่างทัง้ หมด 1,696 คน (424 x 4 กลุ่มอายุ: 10-18 ปี , 19-34 ปี , 3559 ปี , 60 ปีขน้ึ ไป)
การสุม่ ตัวอย่าง
ในแต่ละภาคได้แบ่งชัน้ ภูมขิ องตัวอย่างเป็น 2 ชัน้ ภูมิ ดังนี้
หน่วยตัวอย่างขัน้ ที่ 1 ได้แก่ ประชากรในแต่ละกลุ่มอายุของประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็ น 4
กลุ่มอายุ คือ ช่วงอายุ 10-18 ปี , 19-39 ปี , 40-59 ปี , 60 ปี ขน้ึ ไป โดยทีจ่ าํ นวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่มอายุ
คํานวณตามสัดส่วนของจํานวนประชากรไทยในแต่ละกลุ่มอายุ
หน่วยตัวอย่างขัน้ ที่ 2 ได้แก่ จังหวัด โดยทําการสุม่ จังหวัดตัวอย่าง อย่างน้อย 10% ของจํานวน
จังหวัดทีม่ ใี นแต่ละภาค จะได้จํานวนจังหวัดเท่ากับ 2 จังหวัดจากแต่ละภาคยกเว้นกรุงเทพ โดยจะได้
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จังหวัดตัวอย่างทัง้ หมด 9 จังหวัด ในแต่ละภาคนัน้ หนึ่งจังหวัดจะถูกสุ่มจากกลุ่มจังหวัดทีม่ ผี ลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP) น้อยกว่าค่าเฉลีย่ ของภาคนัน้ และอีกหนึ่งจังหวัดจะสุม่ จากกลุ่มจังหวัดทีม่ ี GPP
ทีส่ งู กว่าค่าเฉลีย่ ของภาคนัน้ ๆ จากการสุม่ ได้จงั หวัดตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
 กรุงเทพมหานคร
 จังหวัดตัวอย่างในภาคกลาง ได้แก่ นครนายก และพระนครศรีอยุธยา
 จังหวัดตัวอย่างในภาคเหนือ ได้แก่ น่าน และเชียงใหม่
 จังหวัดตัวอย่างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ กาฬสินธุ์ และขอนแก่น
 จังหวัดตัวอย่างในภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี
โดยกระจายจํานวนตัวอย่างทัง้ หมด 1,696 คนในแต่ละภาค (5 ภาค) เท่าๆกัน แต่กระจายแต่ละ
จังหวัดในแต่ละภาคเท่าๆ กัน โดยจํานวนตัวอย่างในแต่ละจังหวัดแสดงในตารางที่ 1 ในการเข้า
สัมภาษณ์นนั ้ ทําการสุม่ ตัวอย่างตามรายชื่อทีอ่ ยูส่ าํ นักทะเบียนราษฎร์ โดยทีผ่ เู้ ข้าร่วมจะมาจาก 1 คนต่อ
หนึ่งครอบครัวเท่านัน้ เนื่องจากมีความเป็ นไปได้สงู ว่าบุคคลในครอบครัวเดียวกันจะมีพฤติกรรมการ
บริโภคทีค่ ล้ายกัน
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ตารางที่ 1 จํานวนตัวอย่างในแต่ละจังหวัดแบ่งตามกลุ่มอายุ
ภาคเหนื อ

ภาคกลาง

กลุ่ม
อายุ
(ปี )

กทม.

10-18

48

47

47

47

47

19-39

48

47

47

47

40-59

48

47

47

≥ 60

48

47

Total

192

188

ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ

ภาคใต้
รวม

ขอนแก่น

สุราษฎร์
ธานี

นครศรีธรรมราช

47

47

47

47

424

47

47

47

47

47

424

47

47

47

47

47

47

424

47

47

47

47

47

47

47

424

188

188

188

188

188

188

188

1696

นครนายก พระนครศรีอยุธยา น่ าน เชียงราย กาฬสิ นธุ์
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การศึกษานี้เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามประกอบไปด้วย 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 พฤติกรรมการบริโภคและราคาทีย่ อมรับได้ของเครือ่ งดื่มรสหวานและนมปรุงแต่ง
สําเร็จรูปพร้อมบริโภคในภาชนะบรรจุทป่ี ิดสนิท แต่ละชนิด ประกอบไปด้วยชนิด ความถี่ และปริมาณใน
การบริโภค และพฤติกรรมการบริโภคของเครือ่ งดื่มแต่ละชนิดเมือ่ ราคาของเครือ่ งดื่มเพิม่ ขึน้ และสินค้า
ทดแทนของผูบ้ ริโภคเมือ่ ขึน้ ราคาเครือ่ งดื่มรสหวานและนมปรุงแต่งในระดับต่างๆ กลุ่มเครือ่ งดื่ม
ประกอบไปด้วย 1) นํ้าอัดลม (ไม่รวมนํ้าโซดาและนํ้าอัดลมทีป่ ราศจากนํ้าตาล) 2) ชาพร้อมดื่มทีเ่ ติม
่ องปรุงแต่ง
นํ้าตาล 3) นํ้าผลไม้ 100% 4) ฟงั ก์ชนั นัลดริง้ ก์ และ 5) นมโคและนมถัวเหลื
ส่วนที่ 2 การรับรู้ รับทราบหรือเข้าถึงการณรงค์ให้ความรูเ้ พือ่ ลดการบริโภคเครือ่ งดื่มรสหวาน
ส่วนที่ 3 การรับรู้ รับทราบและทัศนคติเกีย่ วกับการส่งเสริมการขาย
ส่วนที่ 4 ทัศนคติ ความรูเ้ กีย่ วกับเครือ่ งดื่มรสหวานและผลกระทบต่อสุขภาพจากการบริโภค
เครือ่ งดื่มรสหวานและนมปรุงแต่ง
ส่วนที่ 5 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ นํ้าหนัก ส่วนสูง อาชีพ ระดับ
การศึกษา รายได้สว่ นบุคคลต่อเดือน โรคประจําตัว
ความเทีย่ งของคําถาม (validity) ทีใ่ ช้ในแบบสอบถามจะถูกประเมินโดนผูเ้ ชีย่ วชาญเพือ่
คํานวณหา content validity index (CVI) และมีการทดลองใช้แบบสอบถามในกลุ่มย่อยก่อนเพือ่ ประเมิน
ความเชื่อมัน่ (reliability) ด้วยค่า Cronbach’s alpha ของแบบสอบถามก่อนทีจ่ ะนําไปใช้จริงในการเก็บ
ข้อมูล
4. การเก็บข้อมูล
เก็บ ข้อมูลในเดือน มิถุ นายน – ตุ ล าคม พ.ศ.2559 การเก็บ ข้อมูล เป็ นการสัมภาษณ์ โดยใช้
แบบสอบถาม โดยผู้ส ัม ภาษณ์ จ ะถามคํ า ถามจากแบบสอบถามให้ก ับ ผู้เ ข้า ร่ ว มงานวิจ ัย ฟ งั และผู้
สัมภาษณ์จะเป็ นผูบ้ นั ทึกคําตอบลงในแบบสอบถาม ผูส้ มั ภาษณ์จะผ่านการอบรมจากผูว้ จิ ยั หลักก่อนและ
มีการเตรียมบทพูดทีใ่ ช้ในการถามคําถาม เนื่องจากงานวิจยั นี้จะมีผสู้ มั ภาษณ์หลายคน ผูส้ มั ภาษณ์จะ
ได้รบั การกล่าวยํ้าให้ถามคําถามตามบทอย่างเคร่งครัด เพื่อทีผ่ ถู้ ูกสัมภาษณ์จะได้รบั ข้อมูลและเข้าใจไป
ในทิศทางเดียวกัน ผูเ้ ข้าร่วมงานวิจยั จะได้รบั ค่าตอบแทนในการตอบแบบสอบถาม
5. ข้อพิ จารณาทางจริ ยธรรม
ผูท้ ย่ี นิ ยอมเข้าร่วมตอบแบบสอบถามในการศึกษานี้จะไม่เผชิญกับความเครียดหรือความเสีย่ ง
ทางด้านจิตใจ สังคม ร่างกาย หรือทางกฎหมายมากกว่าปกติทจ่ี ะพบในชีวติ ประจําวัน งานวิจยั ชิน้ นี้มี
ระดับความเสี่ยงตํ่าโดยที่ไม่มากไปกว่าความเสีย่ งในชีวติ ประจําวัน นอกจากนี้ ผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั
สามารถออกจากการศึกษาครัง้ นี้เมือ่ ใดก็ได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งเหตุผล อีกทัง้ ข้อมูลในแบบสอบถามทีจ่ ะถาม
ผูเ้ ข้าร่วมงานวิจยั นี้ไม่ได้เป็ นข้อมูลทีล่ ะเอียดอ่อนหรือสามารถระบุไปทีต่ วั บุคคลได้ การยินยอมเข้าร่วม
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การวิจยั (inform consent) นัน้ จะถูกเก็บจากอาสาสมัครทีเ่ ข้าร่วมงานวิจยั ทีอ่ ายุมากกว่า 18 ปี สําหรับ
อาสาสมัครทีอ่ ายุต่ํากว่า 18 ปี แต่มากกว่า 10 ปี นัน้ เอกสารยินยอมเข้าร่วมการวิจยั จะเก็บจาก
ผูป้ กครอง โดยที่ผูป้ กครองจะต้องลงลายมือชื่อยินยอมก่อนจึงจะสามารถถามคําถามกับอาสาสมัครที่
อายุต่ํากว่า 18 ปี แต่มากกว่า 10 ปี ผูว้ จิ ยั ไม่ได้มกี ารบันทึกชื่อ หรือข้อมูลอื่นใดทีจ่ ะสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับมาทีผ่ เู้ ข้าร่วมการวิจยั ได้ และการรายงานผลของการศึกษานัน้ จะรายงานเป็ นกลุ่ม
6. การวิ เคราะห์ข้อมูล
การศึกษานี้จะวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม Stata version 11 สถิตเิ ชิงพรรณนา (จํานวน
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน) จะใช้ในการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ 1) คุณลักษณะของผูเ้ ข้าร่วม 2)
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานและนมปรุงแต่ง 3) ระดับความรูเ้ กีย่ วกับผลกระทบต่อสุขภาพ
จากการบริโภคเครือ่ งดื่มรสหวาน 4) การรับรู้ รับทราบหรือเข้าถึงการณรงค์ให้ความรูเ้ พื่อลดการบริโภค
เครื่องดื่มรสหวาน 5) ราคาสูงสุดของเครื่องดื่มรสหวานและนมปรุงแต่ง และ 6) สินค้าทดแทนของ
ผูบ้ ริโภคเมือ่ ขึน้ ราคาเครือ่ งดื่มรสหวานและนมปรุงแต่ง
สถิติ Chi-square test จะใช้ในการศึกษาความสอดคล้องของการเป็ นผูด้ ่มื เครื่องดื่มรสหวานของ
กลุ่มตัวอย่างตามคุณลักษณะทางสังคมประชากร สถิติ ttest และ ANOVA ใช้ในการศึกษาความ
แตกต่างของปริมาณการดื่มเครื่องดื่มรสหวานของกลุ่มตัวอย่างตามคุณลักษณะทางสังคมประชากร
สถิติ Kruskal-Wallis test และ Wilcoxon rank sum test ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของร้อย
ละการเพิม่ ขึน้ ของราคาทีค่ าดว่าจะทําให้เลิกดื่มในกลุ่มประชากรต่างๆ
Multivariate logistic regression analysis จะใช้เพื่อศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจบริโภค
เครื่องดื่มรสหวานและนมปรุงแต่ งแต่ ละประเภท ปจั จัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั การบริโภคนํ้ าตาลจาก
เครื่องดื่มเกินเกณฑ์ (> 10 กรัม/วัน)[41] และปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การบริโภคนํ้าตาลเกินปริมาณ
สูงสุดทีบ่ ริโภคได้โดยการแนะนํ าจากองค์การอนามัยโลก (>50 กรัม/วัน)[42] โดยใช้ค่ามัธยฐานของ
นํ้าตาลในเครื่องดื่มแต่ละประเภท (กรัม/100 กรัม เครื่องดื่ม) จากการสํารวจปริมาณนํ้าตาลในเครื่องดื่ม
พ.ศ.2559[43] ในการคํานวนปริมาณนํ้ าตาลทีไ่ ด้รบั จากเครื่องดื่มรสหวานในแต่ละวัน ซึ่งปริมาณนํ้ าตาล
ในนํ้าอัดลมเท่ากับ 12.8 กรัม/ 100 มิลลิลติ ร ชาพร้อมดื่ม 8.9 กรัม/ 100 มิลลิลติ ร นํ้าผลไม้ 11.0 กรัม/
100 มิลลิลติ ร ฟงั ชันนัลดริง๊ ค์ 7.9 กรัม/ 100 มิลลิลติ ร และนมปรุงแต่ง 7.0 กรัม/ 100 มิลลิลติ ร
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
่มตัวอย่าง
1. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
มีผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จํานวน 1,759 คน โดยมีการกระจายในแต่ละภาคใกล้เคียงกัน ใน
จํานวนนี้มากกว่าครึง่ หรือ ร้อยละ 67.4 เป็ นเพศหญิง กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 12 – 92 ปี โดยเมื่อ
แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มอายุตามสถานภาพการทํางาน (วัยนักเรียน/นักศึกษา 12 – 22 ปี , วัยทํางาน 23 60 ปี , และ วัยเกษียน > 60 ปี ) พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยูใ่ นวัยทํางาน รองลงมาได้แก่ นักเรียน/
นักศึกษา และ วัยเกษียน ทีร่ อ้ ยละ 48.8, 28.7 และ 22.5 ตามลําดับ กลุ่มตัวอย่างเกือบครึง่ หนึ่งสําเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า ที่รอ้ ยละ 48.3, 19.4 และ 15.1 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาตามอาชีพจะพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นนักเรียนนักศึกษา รองลงมาคือ เกษตรกร และรับจ้าง ที่รอ้ ยละ 26.6, 19.3 และ
13.8 ตามลําดับ ในส่วนของรายได้ส่วนบุคคลนัน้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ายได้อยู่ในช่วง 1,000
– 4,999 บาท/เดือน รองลงมาคือช่วง 5,000 -9,999 บาท/เดือน และ 10,000 - 49,999 บาท/เดือน
ตามลําดับ ทีร่ อ้ ยละ 37.9, 23.6 และ 19.1 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาภาวะโภชนาการของกลุ่มตัวอย่าง จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างประมาณครึง่ หนึ่งหรือ
ร้อยละ 54.0 มีภาวะโภชนาการอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ ผอมกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 16.1 มีภาวะท้วม ร้อยละ 22.2
และอ้วน ร้อยละ 7.7 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 79.7 ไม่เคยตรวจพบว่ามีภาวะเสีย่ งหรือมีโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
ในผูท้ ่เี คยตรวจพบว่ามีภาวะเสีย่ งหรือโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังนัน้ พบว่ามีสดั ส่วนของโรคความดันโลหิตสูง
มากทีส่ ดุ รองลงมาคือ โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง หัวใจและหลอดเลือด และไต ทีร่ อ้ ยละ 13.6, 7.4,
7.4, 1.4 และ 0.6 ตามลําดับ โดยในจํานวนนี้มผี ทู้ ม่ี หี ลายอาการร่วมกันร้อยละ 7.3 รายละเอียดดังตาราง
ที่ 2
ตารางที่ 2 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามคุณลักษณะทางสังคมประชากร และ
สภาวะสุขภาพ
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง (n=1,759)
เพศ
หญิง
ชาย
อายุ (ปี)
12 - 22
23 - 60

จํานวน

ร้อยละ

1,185
574

67.4
32.6

504
859

28.7
48.8
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ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง (n=1,759)
≥ 60
การศึกษา
ประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษทั
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
เกษตรกร
รับจ้าง
นักเรียน/นักศึกษา
ว่างงาน
อื่นๆ (เช่น เกษียน ไม่ระบุ)
รายได้สว่ นบุคคล (บาท/เดือน)
ไม่มรี ายได้
< 1,000
1,000 – 4,999
5,000 – 9,999
10,000 – 24,999
25,000 – 49,999
≥ 50,000
ภาวะโภชนาการ
ผอม (<18.5 กก/ม2)
ปกติ (18.5 - 24.9 กก/ม2)
ท้วม (≥ 25.0 กก/ม2)
อ้วน (≥ 25.0 กก/ม2)
ไม่ทราบ
การมีโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังและความเสีย่ ง

จํานวน
396

ร้อยละ
22.5

849
341
265
79
187
36

48.3
19.4
15.1
4.5
10.6
2.1

192
33
138
339
241
467
124
219

11.0
1.9
7.9
19.3
13.8
26.6
7.1
12.5

52
219
667
416
336
51
18

3.0
12.5
37.9
23.6
19.1
2.9
1.0

283
947
389
136
4

16.1
54.0
22.2
7.7
0.2
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ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง (n=1,759)

จํานวน

เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
หัวใจและหลอดเลือด
ไขมันในเลือดสูง
ไต
มีมากกว่า 1 อาการ
ไม่มี

130
239
24
130
11
129
1,401

ร้อยละ
7.4
13.6
1.4
7.4
0.6
7.3
79.7

2. การพบเห็นการรณรงค์ลดการบริ โภคหวาน และการทําการตลาดของเครื่องดื่มรสหวาน
รูปที่ 2 แสดงการพบเห็นการรณรงค์เกีย่ วกับการลดบริโภคหวานของกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 75.1 รายงานว่าตนเคยพบเห็นการรณรงค์ดงั กล่าว เมือ่ จําแนกตามช่องทางทีพ่ บเห็น
การรณรงค์ กลุ่มตัวอย่างพบเห็นการรณรงค์มากทีส่ ดุ จากโทรทัศน์ รองลงมาคือ โรงพยาบาล/เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข โซเชียลมีเดีย/เว็บไซต์ แผ่นป้ายโฆษณา สือ่ สิง่ พิมพ์อ่นื ๆ ทีไ่ ม่ใช่หนังสือพิมพ์ วิทยุ
หนังสือพิมพ์ และโรงเรียน ทีร่ อ้ ยละ 42.4, 28.5, 14.6, 9.8, 8.5, 7.2, 3.1 และ 2.9 ตามลําดับ
80

75.1

70

ร้อยละ

60
50

42.4

40

28.5

30
20
10

14.6
7.2

3.1

8.5

9.8

2.9

0

ช่องทางการพบเห็นการรณรงค์

รูปที่ 2 ร้อยละของผูท้ ี่พบเห็นการรณรงค์เกี่ยวกับการลดบริ โภคหวาน จําแนกตามช่องทางการ
พบเห็น (n=1,759)
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เมือ่ จําแนกช่องทางการพบเห็นการรณรงค์เกีย่ วกับการลดบริโภคหวานตามเพศ พบว่าเพศ
ชายพบเห็นการรณรงค์มากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 79.5 และ 66.0) และพบเห็นมากกว่าจากเกือบทุก
ช่องทางยกเว้นโรงเรียน ดังรูปที่ 3

ร้อยละ

ชาย (n=574)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

หญิง (n=1,183)

79.5
66.0

45.9
35.0

32.1
16.1
11.3

21.1
7.76.3

3.52.3

9.27.1

10.28.9

2.53.7

ช่องทางสื่อ

รูปที่ 3 ร้อยละของผูท้ ี่พบเห็นการรณรงค์เกี่ยวกับการลดบริ โภคหวานตามสื่อต่างๆ จําแนกตาม
เพศ (n=1,759)
เมือ่ จําแนกช่องทางการพบเห็นการรณรงค์เกีย่ วกับการลดบริโภคหวานตามกลุ่มอายุ พบว่า
กลุ่มอายุ 23- 60 ปี มีสดั ส่วนของผูพ้ บเห็นการรณรงค์มากทีส่ ดุ รองลงมาคือ กลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี
และ 10-22 ปี ทีร่ อ้ ยละ 82.2, 75.5 และ 62.6 ตามลําดับ
ช่องทางการรณรงค์ทก่ี ลุ่มอายุ 10 – 22 ปี พบเห็นมากกว่ากลุ่มอายุอ่นื ๆ คือ โซเชียลมีเดีย ป้าย
และโรงเรียน ช่องทางการรณรงค์ทก่ี ลุ่มอายุ 23-60 ปี พบเห็นมากกว่ากลุ่มอายุอ่นื ๆ คือ โทรทัศน์ และ
สือ่ สิง่ พิมพ์อ่นื ๆ ทีไ่ ม่ใช่หนังสือพิมพ์ ช่องทางการรณรงค์ทก่ี ลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี พบเห็นมากกว่ากลุ่ม
อายุอ่นื ๆ คือ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และโรงพยาบาลหรือจากเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข ดังรูปที่ 4
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10-22 ปี (n=504)
90.0

>60 ปี (n=396)

82.2

80.0
70.0

23-60 ปี (n=859)

75.5
62.6

60.0

ร้อยละ

50.4
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0

41.4

37.1

34.5

32.7
21.6
16.2
2.0

3.8

8 8.9

4.6
3.1
1.8

8.9
11.79.9
8.3 8.1
7.1

8.1

9.3
0.20.5

0.0

ช่องทางสือ่

รูปที่ 4 ร้อยละของผูท้ ี่พบเห็นการรณรงค์เกี่ยวกับการลดบริ โภคหวานตามสื่อต่างๆ จําแนกตาม
กลุ่มอายุ (n=1,759)
รูปที่ 5 แสดงร้อยละของผูพ้ บเห็นการรณรงค์เกีย่ วกับการลดบริโภคหวานตามสื่อต่างๆ จําแนก
ตามอาชีพ ซึ่งข้อมูลชี้ว่าอาชีพข้าราชการ/พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจพบเห็นการรณรงค์มากที่สุด
รองลงมาได้แก่ พนักงานบริษทั ว่างงาน ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย อื่นๆ เกษตรกร รับจ้าง และนักเรียน/
นักศึกษา ซึง่ เท่ากับร้อยละ 87.5, 86.7, 80.7, 79.1, 78.1, 76.7, 75.5 และ 63.8 ตามลําดับ
อาชีพข้าราชการ/พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ พบเห็นการณรงค์ผ่านโทรทัศน์และสื่อสิง่ พิมพ์
อื่นๆ ทีไ่ ม่ใช่หนังสือพิมพ์มากกว่าอาชีพอื่นๆ อาชีพพนักงานบริษทั พบเห็นการณรงค์ผ่านทางโซเชียล
มีเ ดีย มากกว่า อาชีพ อื่น ๆ อาชีพ เกษตรกรพบเห็น การรณรงค์ผ่ า นทางโรงพยาบาลหรือ เจ้า หน้ า ที่
สาธารณสุขมากกว่าอาชีพอื่นๆ นักเรียน/นักเรียนนักศึกษาพบเห็นการณรงค์ทโ่ี รงเรียนมากกว่าอาชีพ
อื่นๆ
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0.5
0.0
0.4
0.6
0.0
0.0
0.0

โรงเรียน

10.0

รพ./เจ้าหน้ าที่
สาธารณสุ ข

42.0
38.7

8.3
13.3

30.3
30.2

อื่นๆ (เช่น เกษียน แม่บ้าน ไม่
ระบุ ) (n=219)

47.8

20.3

5.5
8.1
11.5
12.0
5.9
13.7
13.3
12.5

ป้าย

8.2
5.7
8.3
8.7
4.4
9.4
10.0

สื่อสิ่งพิมพ์อนื่ ๆ

ว่างงาน (n=124)
นักเรียน/นักศึกษา (n=469)
รับจ้าง (n=241)

17.7

4.6
2.4
1.7
3.7
3.0
2.9
0
5.2

หนังสือพิมพ์

เกษตรกร (n=339)
ธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขาย (n=139)

8.7
6.5
4.1
9.5
9.7
7.9
3.3
6.3

วิทยุ

2.7

โซเชียล

2.7

พนักงานบริษทั (n=30)

14.5
22.2
10.8
11.5

ข้าราชการ/พนักงานราชการ/
รัฐวิสาหกิจ (n=192)

36.7
34.4
38.8
32.8

โทรทัศน์

48.4
45.6
39.2
48.2
46.7

61.5
63.8

ทุกสือ่
0.0

20.0

40.0

60.0

78.1
80.7
75.5
76.7
79.1

80.0

86.7
87.5
100.0

ร้อยละ

รูปที่ 5 ร้อยละของผูท้ ี่พบเห็นการรณรงค์เกี่ยวกับการลดบริ โภคหวานตามสื่อต่างๆ จําแนกตาม
กลุ่มอาชีพ (n=1,759)
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ตารางที่ 3 แสดงเนื้อหาข้อความของการรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ ทีก่ ลุ่มตัวอย่างจําได้ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่จําได้ว่าเนื้อหาของการรณรงค์เกี่ยวกับการบริโภคหวานก่อให้เกิดความเสีย่ งต่อการ
เกิดโรค ซึ่งเท่ากับร้อยละ 43.8 โดยในกลุ่มนี้จําได้ว่าเป็ นความเสีย่ งต่อการเกิดโรคเบาหวานมากทีส่ ุด
รองลงมาคือโรคอ้วน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด และฟนั ผุ เท่ากับ ร้อยละ 37.5, 16.2,
11.1, 3.2 และ 2.6 ตามลําดับ
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 11.5 จําได้ว่าเนื้อหาของการรณรงค์เกี่ยวกับปริมาณนํ้ าตาลในเครื่องดื่ม
ร้อยละ 8.0 จําได้ว่าเป็ นการณรงค์เกี่ยวกับปริมาณทีค่ วรบริโภคต่อวัน ร้อยละ 5.1 จําได้ว่าการรณรงค์
เกีย่ วกับการเชิญชวนให้ลดการบริดภคอาหารเครื่องดื่มรสหวาน ร้อยละ 3.1 จําได้ว่าเป็ นการรณรงค์ให้
บริโภคนํ้าตาลซองขนาด 4 กรัม ทดแทนนํ้าตาลซองขนาดเดิม
ตารางที่ 3 จํานวนและร้อยละของผูท้ ี่จาํ เนื้ อหาการรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ ได้
ข้อความที่จาํ ได้
ความเสีย่ งในการเกิดโรค
โรคอ้วน
เบาหวาน
หัวใจและหลอดเลือด
ความดันโลหิตสูง
ฟนั ผุ
ปริมาณนํ้าตาลในเครือ่ งดื่ม
ปริมาณนํ้าตาลทีค่ วรบริโภคต่อวัน
หวานพอดีท่ี 4 กรัม
ลดอาหารรสหวาน
อื่นๆ

ข้อความที่จาํ ได้
จํานวน(ร้อยละ)
770 (43.8)
284 (16.2)
660 (37.5)
57 (3.2)
196 (11.1)
46 (2.6)
202 (11.5)
140 (8.0)
54 (3.1)
89 (5.1)
20 (1.8)

จําไม่ได้
รวม
จํานวน(ร้อยละ) จํานวน(ร้อยละ)
989 (56.2)
1,759 (100.0)
1,475 (83.9)
1,759 (100.0)
1,099 (62.5)
1,759 (100.0)
1,702 (96.8)
1,759 (100.0)
1,563 (88.9)
1,759 (100.0)
1,713 (97.4)
1,759 (100.0)
1,557 (88.5)
1,759 (100.0)
1,708 (92.0)
1,759 (100.0)
1,705 (96.9)
1,759 (100.0)
1,670 (94.9)
1,759 (100.0)
1,739 (98.9)
1,759 (100.0)

รูปที่ 6 ร้อยละของผูท้ พ่ี บเห็นการทําการตลาดเครื่องดื่มรสหวานรูปแบบต่างๆ และร้อยละของผู้
ทีร่ สู้ กึ อยากซือ้ สินค้าเมื่อพบเห็นการทําการตลาดนัน้ ๆ จากรูปจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างเคยพบเห็นการ
ทําการตลาดอย่างใดอย่างหนึ่งร้อยละ 78.6 และอยากซื้อตามร้อยละ 52.3 เมื่อพิจารณารายกิจกรรม
พบว่าการตลาดทีก่ ลุ่มตัวอย่างพบเห็นมากทีส่ ดุ คือ การลดราคา รองลงมาคือ การแจกของแถม กิจกรรม
เสีย่ งโชค การแจกผลิตภัณฑ์ฟรีหรือการแจกคูปอง การออกบูธ และการให้ทุนการศึกษา โดยเท่ากับร้อย
ละ 59.6, 55.5, 52.9 36.6, 33.4 และ 13.1 ตามลําดับ โดยความรูส้ กึ อยากซือ้ สินค้านัน้ ๆ ลดหลันกั
่ นไป
ตามการพบเห็นเช่นกัน โดยการลดราคาทําให้กลุ่มตัวอย่างอยากซื้อสินค้านัน้ ๆ มากที่สุด รองลงมา
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ได้แก่ การแจกของแถม การชิงโชค การออกบูธ การแจกผลิตภัณฑ์ฟรีหรือการแจกคูปอง และการให้
ทุนการศึกษา ซึง่ เท่ากับร้อยละ 22.9, 16.0, 7.2, 3.1, 3.0 และ 1.0 ตามลําดับ
พบเห็นการทําการตลาด
90
80

78.6

70
ร้อยละ

60

ทําให้อยากซือ้

59.6

55.5

52.3

52.9

50
36.6

40
30

33.4

22.9

16.0

20
10
0

3.0

13.1
1.0

7.2

3.1

รูปแบบการทําการตลาดของเครื่องดื่มรสหวาน

รูปที่ 6 ร้อยละของผูท้ ี่พบเห็นการทําการตลาดเครือ่ งดื่มรสหวานรูปแบบต่างๆ และร้อยละของผู้
ที่ร้สู ึกอยากซื้อสิ นค้าเมือ่ พบเห็นการทําการตลาดนัน้ ๆ (n=1,759)
รูปที่ 7 แสดงร้อยละของผูท้ พ่ี บเห็นการทําการตลาดเครือ่ งดื่มรสหวานรูปแบบต่างๆ จําแนกตาม
เพศ พบว่าเพศหญิงพบเห็นการทําการตลาดมากกว่าเพศชายในกิจกรรมทุกรูปแบบ โดยการลดราคา
เพศหญิงพบเห็นร้อยละ 63.2 เพศชายพบเห็นร้อยละ 52.1 การแจกผลิตภัณฑ์ฟรีหรือแจกคูปอง เพศ
หญิงพบเห็นร้อยละ 39.1 เพศชายพบเห็นร้อยละ 31.5 การแจกของแถม เพศหญิงพบเห็นร้อยละ 58.4
เพศชายพบเห็นร้อยละ 49.7 การแจกทุนการศึกษา เพศหญิงพบเห็นร้อยละ 14.9 เพศชายพบเห็นร้อย
ละ 9.4 กิจกรรมเสีย่ งโชค เพศหญิงพบเห็นร้อยละ 54.2 เพศชายพบเห็นร้อยละ 50.4 และการออกบูธ
เพศหญิงพบเห็นร้อยละ 36.2 เพศชายพบเห็นร้อยละ 27.7
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หญิง
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ร้อยละ
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10

14.9
9.4
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ช่องทางการพบเห็นการทําการตลาด

รูปที่ 7 ร้อยละของผูท้ ี่พบเห็นการทําการตลาดเครือ่ งดื่มรสหวานรูปแบบต่างๆ จําแนกตามเพศ
(n=1,759)
รูปที่ 8 แสดงร้อยละของผูท้ พ่ี บเห็นการทําการตลาดเครือ่ งดื่มรสหวานรูปแบบต่างๆ จําแนกตาม
กลุ่มอายุ พบว่ากลุ่มอายุ 10-22 ปี พบเห็นการทําการตลาดมากกว่ากล่มอายุอ่นื ๆ เกือบทุกกิจกรรม
ยกเว้นการออกบูธ และกลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี พบเห็นการตลาดน้อยทีส่ ุด การลดราคา กลุ่มอายุ 10 –
22 ปี พบเห็นร้อยละ 69.3 กลุ่มอายุ 23-60 ปี พบเห็นร้อยละ 63.5 และกลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี พบเห็น
ร้อยละ 38.9 การแจกผลิตภัณฑ์ฟรีหรือคูปอง กลุ่มอายุ 10 – 22 ปี พบเห็นร้อยละ 40.9 กลุ่มอายุ 23-60
ปี พบเห็นร้อยละ 40.1 และกลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี พบเห็นร้อยละ 23.7 การแจกของแถม กลุ่มอายุ 10
– 22 ปี พบเห็นร้อยละ 61.9 กลุ่มอายุ 23-60 ปี พบเห็นร้อยละ 60.9 และกลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี พบ
เห็นร้อยละ 35.9 การแจกทุนการศึกษา กลุ่มอายุ 10 – 22 ปี พบเห็นร้อยละ 14.3 กลุ่มอายุ 23-60 ปี
พบเห็นร้อยละ 14.0 และกลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี พบเห็นร้อยละ 9.6 กิจกรรมชิงโชค กลุ่มอายุ 10 – 22
ปี พบเห็นร้อยละ 60.9 กลุ่มอายุ 23-60 ปี พบเห็นร้อยละ 64.1 และกลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี พบเห็นร้อย
ละ 40.2 การออกบูธ กลุ่มอายุ 10 – 22 ปี พบเห็นร้อยละ 31.8 กลุ่มอายุ 23-60 ปี พบเห็นร้อยละ 40.4
และกลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี พบเห็นร้อยละ 20.5
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การทําการตลาดของเครือ่ งดื่ม

รูปที่ 8 ร้อยละของผูท้ ี่พบเห็นการทําการตลาดเครือ่ งดื่มรสหวานรูปแบบต่างๆ จําแนกตามกลุ่ม
อายุ (n=1,759)
รูปที่ 9 แสดงร้อยละของผูท้ พ่ี บเห็นการทําการตลาดเครือ่ งดื่มรสหวานรูปแบบต่างๆ จําแนกตาม
กลุ่มอาชีพ พบว่าอาชีพข้าราชการ/พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ พบเห็นการทําการตลาดมากกว่าอาชีพ
อื่นๆ เกือบทุกกิจกรรม ยกเว้นการลดราคาและการมอบทุนการศึกษา ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่กลุ่มนักเรียน
นักศึกษาพบเห็นมากกว่าอาชีพอื่นๆ และเกษตรกรก็พบเห็นกิจกรรมการมอบทุนการศึกษามากกว่า
อาชีพ อื่น ๆ เช่ น กัน โดยการลดราคาสิน ค้า นั น้ นั ก เรีย น/นั ก ศึก ษาพบเห็น มากที่สุ ด รองลงมาคือ
ข้า ราชการ/พนั ก งานราชการ/รัฐ วิส าหกิจ พนัก งานบริษัท ว่ า งงาน ธุ ร กิจ ส่ ว นตัว /ค้า ขาย รับ จ้า ง
เกษตรกร และอื่นๆ พบที่ร้อยละ 69.7, 69.3, 63.3, 62.1, 61.2, 57.7, 49.0 และ 44.8 ตามลําดับ
ข้าราชการ/พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจพบเห็นการแจกผลิตฟรีหรือคูปองมากที่สุด รองลงมา คือ
นักเรียน/นักศึกษา เกษตรกร ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ว่างงาน รับจ้าง พนักงานบริษทั และ อื่นๆ พบทีร่ อ้ ย
ละ 43.2, 41.4, 37.8, 36.7, 34.7, 32.8, 30.0 และ 23.7 ตามลําดับ ข้าราชการ/พนักงานราชการ/
รัฐวิสาหกิจพบเห็นการแจกของแถมมากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
รับจ้าง พนักงานบริษทั ว่างงาน เกษตรกร และอื่นๆ พบทีร่ อ้ ยละ 67.7, 62.9, 61.9, 53.5, 53.3, 53.2,
50.7 และ 36.5 ตามลําดับ นักเรียน/นักศึกษา และเกาตรกรพบเห็นการมอบทุนการศึกษามากที่สุด
รองลงมาคือ ผูท้ ่วี ่างงาน ข้าราชการ/พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย อื่นๆ รับจ้าง
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และพนัก งานบริษัท พบที่ร้อ ยละ 15.4, 15.4, 14.5, 13.0, 13.0, 9.1, 9.1, และ 6.7 ตามลํ า ดับ
ข้าราชการ/พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจพบเห็นการออกบูธมากที่สุด รองลงมาคือ พนักงานบริษัท
ว่างงาน เกษตรกร รับจ้าง นักเรียน/นักศึกษา ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และ อื่นๆ ที่รอ้ ยละ 51.6, 36.7,
36.3, 34.8, 33.6, 32.2, 27.3 และ 18.7 ตามลําดับ
18.7
ออกบูธ

36.3
32.2
33.6
34.8
27.3
36.7

51.6

38.4

50.0
61.6
46.9
54.0
45.3
36.7
64.1

ช่องทางการพบเห็นการรณรงค์

ชิงโชค

อื่นๆ (เช่น เกษียน แม่บา้ น ไม่
ระบุ) (n=122)
ว่างงาน (n=92)

9.1
14.5
15.4
9.1
15.4
13.0
6.7
13

ทุนการศึกษา

นักเรียน/นักศึกษา (n=427)
รับจ้าง (n=192)
36.5

ของแถม

53.2
62.9
53.5
50.7
61.9
53.3
67.7

เกษตรกร (n=237)
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย (n=110)

23.7

34.7
41.4
32.8
37.8
36.7
30
43.2

ผลิตภัณฑ์ฟรี/คูปอง

พนักงานบริษทั (n=29)

44.8

62.1
69.7
57.7
49
61.2
63.3
69.3

ลดราคา

0

20

40
ร้อยละ

60

ข้าราชการ/พนักงานราชการ/
รัฐวิสาหกิจ (n=154)

80

รูปที่ 9 ร้อยละของผูท้ ี่พบเห็นการทําการตลาดเครือ่ งดื่มรสหวานรูปแบบต่างๆ จําแนกตามกลุ่ม
อาชีพ (n=1,759)
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3. ทัศนคติ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มรสหวานและผลกระทบต่อสุขภาพจากการบริ โภค
เครื่องดื่มรสหวาน
รูปที่ 10 แสดงความรูเ้ รือ่ งนํ้าตาลและทัศนคติเกีย่ วกับเครือ่ งดื่มรสหวาน ของกลุม่ ตัวอย่าง
พบว่ากลุ่มตัวอย่างทราบปริมาณสูงสูดทีค่ วรบริโภค/วัน (ทราบว่าควรบริโภคนํ้าตาลไม่เกิน 6 ช้อนชา
หรือ 24 กรัม) เพียงร้อยละ 6 ทราบปริมาณนํ้าตาลในเครือ่ งดื่มทีด่ ่มื เพียงร้อยละ 20.3 แต่ทราบว่าการ
บริโภคเครือ่ งดื่มรสหวานในปริมาณทีม่ ากเกินไปจะส่งผลเสียต่อสุขภาพสูงถึงร้อยละ 87.3 กลุม่ ตัวอย่าง
ทีเ่ ห็นว่าเครือ่ งดื่มรสหวานสูตรนํ้าตาลตํ่าควรมีราคาถูกกว่าสูตรหวานสูงถึงร้อยละ 93.9
เห็นด้วยกับการทําให้สตู รนํ้าตาลตํ่าราคาถูกกว่า

ผลของการดื่ม
เครื่ องดื่มรสหวาน
มากเกินไป

93.9

ไม่ทราบ

10.2

ส่งผลดีต่อสุขภาพ

1.5

ส่งผลเสียต่อสุขภาพ

87.3

ไม่สง่ ผลต่อร่างกาย

1.0

ทราบปริมาณนํ้าตาลในเครือ่ งดื่มทีด่ ่มื

20.3

ทราบปริมาณนํ้าตาลสูงสุดทีค่ วรบริโภค/วัน

6.0
0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

ร้อยละ

รูปที่ 10 ร้อยละของผูท้ ี่มีทศั นคติ เกี่ยวกับเครื่องดื่มรสหวาน และความรู้เกี่ยวกับนํ้าตาล (n =
1,759)
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80.0
70.0
60.0
50.0
ร้อยละ

40.0

71.8
67.8

นํ้าอัดลม (n=842)
ฟงั ชันนัลดริง๊ ค์ (n=169)

10.0
0.0

นํ้าผลไม้ (n=643)

นมปรุงแต่ง (n=1090)

56.3
46.2
43.1

42.6
39.5

30.0
20.0

ชาพร้อมดื่ม (n=614)

24.2
17.6
1.3 0.1 2.3
0.0 0.00.0 2.9 2.61.23.0

30.5

9.9 0.7 0.9
6.75.3
0.2
1.3 0.6 0.22.4

1.5
0.6 0.0 0.3 2.83.61.7
0.8 0.01.6 0.0 0.30.6 2.72.4

รูปที่ 11 ร้อยละของเหตุผลหลักในการดื่มเครื่องดื่มรสหวานประเภทต่างๆ
รูปที่ 11 แสดงร้อยละของเหตุผลหลักในการดื่มเครื่องดื่มรสหวานประเภทต่างๆ จะเห็นได้ว่า
ส่วนใหญ่แล้วรสชาติเป็ นเหตุผลหลักทีท่ ําให้กลุ่มตัวอย่างดื่มเครื่องดื่มรสหวาน โดยเฉพาะนํ้าอัดลม ชา
พร้อมดื่ม และนํ้ าผลไม้ เหตุผลหลักที่พบรองลงมาคือประโยชน์ท่มี ตี ่อร่างกายเป็ นเหตุผลหลักในการ
บริโภคฟงั ชันนัลดริง๊ ค์ และนมปรุงแต่ง นอกจากนัน้ ยังพบเหตุผลหลักด้านการดับกระหาย หาซื้อง่าย
ราคาถูก และของแถมของรางวัล โดยของแถมของรางวัลนัน้ พบในชาพร้อมเพียงอย่างเดียว
เหตุผลหลักในการดื่มนํ้าอัดลม ทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ รสชาติ รองลงมาได้แก่ ดับกระหาย และหาซือ้
ง่า ย เท่ า กับ ร้อ ยละ 67.8, 24.2 และ 2.9 ตามลํ า ดับ เหตุ ผ ลหลัก ในการดื่ม ชาพร้อ มดื่ม คือ รสชาติ
รองลงมาคือ ดับกระหาย ประโยชน์ต่อร่างกาย หาซื้อง่าย ราคาถูก และ มีของแถมของรางวัล เท่ากับ
ร้อยละ 71.8, 17.6, 2.4, 2.3, 1.5 และ 1.3 เหตุผลหลักในการดื่มนํ้ าผลไม้ท่พี บมากที่สุดคือ รสชาติ
รองลงมาคือ ประโยชน์ต่อร่างกาย ดับกระหาย และหาซือ้ ง่าย เท่ากับร้อยละ 42.6, 30.5, 6.7 และ 2.6
เหตุผลหลักในการดื่มฟงั ชันนัลดริง๊ ค์ท่พี บมากที่สุดคือ ประโยชน์ต่อร่างกาย รองลงมาคือ รสชาติ ดับ
กระหาย และหาซือ้ ง่าย เท่ากับร้อยละ 46.2, 42.6, 5.3 และ 1.2 เหตุผลหลักในการดื่มนมปรุงแต่งทีพ่ บ
มากทีส่ ุดคือ ประโยชน์ต่อร่างกาย รองลงมาคือ รสชาติ ดับกระหาย และหาซือ้ ง่าย เท่ากับร้อยละ 43.1,
39.5, 9.9 และ 3.0 ตามลําดับ
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4. พฤติ กรรมกการบริ โภคเคครื่องดื่มรสหหวานสําเร็จรู
จ ปพร้อมบริริ โภคในภาชชนะบรรจุที่ปิปิดสนิ ท
ของกลุ่มตัวอย่
ว าง
4.2 รูปแบบบการดื่มเครืองดื
่ ่มประเภภทต่างๆ

ร้อยละ

จากการรสอบถามประะเภทของเครืรื่องดื่มทีด่ ่มื เป็ นประจํา พบว่
พ ามีผทู้ ไ่ี ม่ดื่มเครื่องดื่มรสหวาน
ม
ร้อยละะ 14.8 และมีผี ทู้ ด่ี ่มื เครื่องดื
ง ่มรสหวาน ร้อยละ 85.22 กลุ่มตัวย่างส่
ง วนใหญ่ ดื่มเครื่องดื่ม 1, 2 และ
3 ประเเภท (ร้อยละ 24.9, 24.6 และ 21.7) ดังรูปที่ 12

รูปที่ 122 ร้อยละของงรูปแบบการรดื่มเครื่องดืดื่มรสหวาน (n=1,759)
ง
รูปที่ 133 แสดงร้อยลละของผูท้ ่ดี ่มเครื
มื ่องดื่มปรระเภทต่างๆ พบว่าสัดส่ววนของผูท้ ่ดี ่มนมปรุ
ื
แต่งมีค่คาสูงสุด รองลงมาคือ นํ้าอัดลม นํ้าผลลไม้ ชาพร้อมดื
ม ่ม และ ฟงั ชันนัลดริง๊ ค์ ทีร่ อ้ ยละ 655.5, 49.2,
37.6, 35.8
3 และ 9.88 ตามลําดับ
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70

65.5

60
50

ร้อยละ

40

49.2
35.8

37.6

30
20
10

9.8

0

รูปที่ 13 ร้อยละของผูท้ ี่ดื่มเครื่องดื่มรสหวานประเภทต่างๆ (n=1,759)
เมื่อจําแนกศึกษาผู้ท่ดี ่มื นํ้ าอัดลมตามเพศ อายุ และอาชีพ พบว่าสัดส่วนของผู้ท่ดี ่มื นํ้ าอัดลม
แตกต่างไปตามเพศ อายุ และอาชีพที่ต่างกัน โดยเพศชายมีผูท้ ่ดี ่มื นํ้ าอัดลมสูงกว่าเพศหญิง (ร้อยละ
58.4 และ 44.7 ตามลําดับ) กลุ่มอายุ 10-22 ปี มีสดั ส่วนของผูท้ ด่ี ่มื นํ้ าอัดลมสูงทีส่ ุด รองลงมาคือกลุ่ม
อายุ 23-60 ปี และ มากกว่า 60 ปี ทีร่ อ้ ยละ 81.9, 44.2 และ 18.2 ตามลําดับ เมื่อศึกษาตามอาชีพ จะ
พบว่าอาชีพนักเรียน/นักศึกษามีสดั ส่วนของผูท้ ด่ี ่มื นํ้าอัดลมสูงทีส่ ุด รองลงมาคือ พนักงานบริษทั รับจ้าง
ข้าราชการ/พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ว่างงาน ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย เกษตรกร และอื่นๆ ที่รอ้ ยละ
81.5, 63.3, 53.9, 50.5, 39.5, 36.0, 27.7 และ 19.2 ตามลําดับ ดังรูปที่ 14
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อื่นๆ (เช่น เกษียน ไม่ระบุ )

19.2

ว่างงาน

39.5

นักเรียน/นักศึกษา
ี *
อาชพ

81.5

รับจ้าง

53.9

เกษตรกร

27.7

ธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขาย

36.0

พนักงานบริษทั

63.3

ข้าราชการ/พนักงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ
>61
อายุ (ปี)*

50.5
18.2

23-60

44.2

10-22

เพศ*

81.9

ชาย
หญิง

58.4

ชาย
หญิ
ง

44.7
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

หมายเหตุ: * คือ มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี p <0.05
รูปที่ 14 ร้อยละของผูท้ ี่ดื่มนํ้าอัดลม จําแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ (n=1,759)
รูปที่ 15 แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของผูท้ ด่ี ม่ื ชาพร้อมดื่มแตกต่างกันไปตามอายุและอาชีพ แต่ไม่มี
ความแตกต่างระหว่างเพศ เพศชายมีสดั ส่วนของผูท้ ด่ี ม่ื ชาพร้อมดื่ม เท่ากับร้อยละ 38.5 เพศหญิง
เท่ากับร้อยละ 34.5 กลุ่มอายุ 10-22 ปี มีสดั ส่วนของผูท้ ด่ี ่มื ชาพร้อมดื่มสูงทีส่ ดุ รองลงมาคือ กลุ่มอายุ
23-60 ปี และ มากกว่า 60 ปี ซึง่ เท่ากับ ร้อยละ 69.6, 29.6 และ 6.3 ตามลําดับ กลุ่มอาชีพทีม่ สี ดั ส่วน
ของผูท้ ด่ี ่มื ชาพร้อมดื่มมากทีส่ ดุ ได้แก่ นักเรียน/นักศึกษา รองลงมาคือ พนักงานบริษทั ข้าราชการ/
พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ว่างงาน รับจ้าง ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย เกษตรกร และอื่นๆ ทีร่ อ้ ยละ 68.7,
53.3, 37.5, 29.8, 28.6, 25.2, 17.4 และ 8.7 ตามลําดับ
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อื่นๆ (เช่น เกษียน ไม่ระบุ )

8.7

ว่างงาน
ี *
อาชพ

29.8

นักเรียน/นักศึกษา

68.7

รับจ้าง

28.6

เกษตรกร

17.4

ธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขาย

25.2

พนักงานบริษทั

53.3

ข้าราชการ/พนักงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ

37.5

>61
อายุ * (ปี)

6.3

23-60

29.6

10-22

เพศ

69.6

หญิง
ชาย
หญิชาย
ง

38.5
34.5
0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

ร ้อยละ

หมายเหตุ: * คือ มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี p <0.05
รูปที่ 15 ร้อยละของผูท้ ี่ดื่มชาพร้อมดื่ม จําแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ (n=1,759)
รูปที่ 16 แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของผูท้ ด่ี ม่ื ชาพร้อมดื่มแตกต่างกันไปตามเพศ อายุและอาชีพ
เพศชายมีสดั ส่วนของผูท้ ด่ี ม่ื ชาพร้อมดื่ม เท่ากับร้อยละ 40.9 ซึง่ มากกว่าเพศหญิงซึง่ เท่ากับร้อยละ 30.8
กลุ่มอายุ 10-22 ปี มีสดั ส่วนของผูท้ ด่ี ่มื ชาพร้อมดื่มสูงทีส่ ดุ รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 23-60 ปี และ
มากกว่า 60 ปี ซึง่ เท่ากับ ร้อยละ 49.6, 40.4 และ 16.4 ตามลําดับ กลุ่มอาชีพทีม่ สี ดั ส่วนของผูท้ ด่ี ่มื ชา
พร้อมดื่มมากทีส่ ดุ ได้แก่ ข้าราชการ/พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา
พนักงานบริษทั รับจ้าง ว่างงาน ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย เกษตรกร และอื่นๆ ทีร่ อ้ ยละ 53.1, 50.5, 46.7,
39.0, 38.7, 33.8, 24.8 และ 15.5 ตามลําดับ

32

ชาย
หญิง

หมายเหตุ: * คือ มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี p <0.05
รูปที่ 16 ร้อยละของผูท้ ี่ดื่มนํ้าผลไม้ จําแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ (n=1,759)
รูปที่ 17 แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของผูท้ ด่ี ม่ื ชาพร้อมดื่มแตกต่างกันไปตามอายุและอาชีพ เพศ
ชายมีสดั ส่วนของผูท้ ด่ี ่มื ชาพร้อมดื่ม เท่ากับร้อยละ 10.2 เพศหญิงเท่ากับร้อยละ 9.1 กลุ่มอายุ 10-22 ปี
มีสดั ส่วนของผูท้ ด่ี ่มื ชาพร้อมดื่มสูงทีส่ ดุ รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 23-60 ปี และ มากกว่า 60 ปี ซึง่ เท่ากับ
ร้อยละ 16.9, 10.0 และ 0.5 ตามลําดับ กลุ่มอาชีพทีม่ สี ดั ส่วนของผูท้ ด่ี ่มื ชาพร้อมดื่มมากทีส่ ดุ ได้แก่
ข้าราชการ/พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา พนักงานบริษทั รับจ้าง
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ว่างงาน ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย เกษตรกร และอื่นๆ ทีร่ อ้ ยละ 19.8, 16.8, 13.3, 10.4, 7.3, 7.2, 1.5 และ
1.4 ตามลําดับ
อื่นๆ (เช่น เกษียน ไม่ระบุ )
ว่างงาน
นักเรียน/นักศึกษา
อาชีพ*
รับจ้าง
เกษตรกร
ธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขาย
พนักงานบริษทั
ข้าราชการ/พนักงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ
อายุ*

เพศ

1.4
7.3
16.8
10.4
1.5
7.2
13.3
19.8

>61
23-60
10-22

0.5
10.0
16.9

ชายง
หญิ
หญิ
ชายง

9.1
10.2
0.0

10.0

20.0
ร้อ ยละ

30.0

หมายเหตุ: * คือ มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี p <0.05
รูปที่ 17 ร้อยละของผูท้ ี่ดื่มฟังชันนัลดริ๊ งค์ จําแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ (n=1,759)
รูปที่ 18 แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของผูท้ ด่ี ม่ื ชาพร้อมดื่มแตกต่างกันไปตามอายุและอาชีพ เพศ
ชายมีสดั ส่วนของผูท้ ด่ี ่มื ชาพร้อมดื่ม เท่ากับร้อยละ 65.7 เพศหญิงเท่ากับร้อยละ 65.4 กลุ่มอายุ 10-22
ปี มีสดั ส่วนของผูท้ ด่ี ่มื ชาพร้อมดื่มสูงทีส่ ุด รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 23-60 ปี และ มากกว่า 60 ปี ซึง่
เท่ากับ ร้อยละ 71.4, 68.5 และ 51.5 ตามลําดับ กลุ่มอาชีพทีม่ สี ดั ส่วนของผูท้ ด่ี ่มื ชาพร้อมดื่มมากทีส่ ดุ
ได้แก่ พนักงานบริษทั รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา รับจ้างธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ข้าราชการ/พนักงาน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ว่างงาน เกษตรกร และอื่นๆ ทีร่ อ้ ยละ 83.3, 71.0, 70.1, 67.6, 67.2, 66.9, 62.8
และ 45.7 ตามลําดับ

34
อื่นๆ (เช่น เกษียน ไม่ระบุ )
ว่างงาน
นักเรียน/นักศึกษา
อาชีพ*
รับจ้าง
เกษตรกร
ธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขาย
พนักงานบริษท
ั
ข้าราชการ/พนักงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ
อายุ* (ปี )

เพศ

45.7
66.9
71.0
70.1
62.8
67.6
83.3
67.2

>61
23-60
10-22

51.5
68.5
71.4

ชาย ง
หญิ
ชาย
หญิ
ง

65.7
65.4
0.0

50.0
ร้อ ยละ

100.0

หมายเหตุ: * คือ มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี p <0.05
รูปที่ 18 ร้อยละของผูท้ ี่ดื่มนมปรุงแต่ง จําแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ (n=1,759)
ตารางที่ 4 แสดงปริมาณการดื่มเครื่องดื่มในแต่ละวันทีด่ ่มื ปริมาณการดื่มเฉลีย่ ต่อวัน ปริมาณ
ตํ่าสุดสูงสุดทีด่ ่มื และความถีใ่ นการดื่ม ในผูท้ ด่ี ่มื เครือ่ งดื่มรสหวาน เมือ่ พิจารณาเฉพาะวันทีด่ ่มื จะพบว่า
ค่าเฉลี่ยปริมาณทีด่ ่มื เครื่องดื่มรสหวานทัง้ หมดเท่ากับ 738.7 มิลลิลติ ร ในจํานวนนี้มกี ารดื่มนํ้ าอัดลม
มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ชาพร้อมดื่ม ฟงั ชันนัล่ ดริ้งค์ นํ้ าผลไม้ และ นมปรุงแต่ง ซึ่งเท่ากับ 450.0,
420.0, 365.0, 250.0 และ 230.0 มิลลิลิตร/คน/วัน ตามลําดับ เมื่อพิจารณาค่ามัธยฐานของการดื่ม
เครื่องดื่มรสหวานพบว่ามีการดื่มเครื่องดื่มทัง้ หมดเท่ากับ 676.0 มิลลิลติ ร ค่ามัธยฐานของปริมาณการ
ดื่มชาพร้อมดื่มมีค่าสูงที่สุด รองลงมาคือ นํ้ าอัดลม ฟงั ชันนัลดริง๊ ค์ นํ้ าผลไม้ และนมปรุงแต่ง ซึ่งมีค่า
เท่ากับ 400.0, 375.0, 365.0, 250.0 และ 225.0 มิลลิลติ ร/คน/วัน
แต่ เมื่อเปรียบเทียบปริมาณเครื่องดื่มเฉลี่ยต่อวันจะพบว่าค่าเฉลี่ยการดื่มเครื่องดื่มทัง้ หมด
เท่ากับ 238.1 มิลลิลิตร/คน/วัน มีการดื่มนํ้ าอัดลมมากที่สุด รองลงมาคือ ชาพร้อมดื่ม นํ้ าผลไม้ ฟงั
ชัน นั ล่ ดริ้ง ค์ และนมปรุ ง แต่ ง ซึ่ง เท่ า กับ 186.8, 128.3, 127.6, 77.9 และ 38.9 มิล ลิลิต ร/คน/วัน
ตามลําดับ ค่ามัธยฐานของการดื่มเครือง่ ดื่มรสหวานทัง้ หมดเท่ากับ 163.9 มิลลิลติ ร/คน/วัน เครื่องดื่มทีม่ ี
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ค่ามัธยฐานการดื่มมากทีส่ ุดได้แก่ นํ้าอัดลม รองลงมาคือ ชาพร้อมดื่ม นํ้ าผลไม้ ฟงั ชันนัลดริง๊ ค์ และนม
ปรุงแต่ง ทีค่ า่ มัธยฐานเท่ากับ 128.6, 107.1, 71.4, 50.0 และ 32.1 ตามลําดับ
แต่เมื่อพิจารณาความถีใ่ นการดื่ม พบว่ามีการบริโภคนมปรุงแต่งบ่อยครัง้ มากทีส่ ุด โดยสัดส่วน
ของผูท้ ด่ี ่มื นมปรุงแต่งทีค่ วามถี่ ≥ 1 ครัง้ /วัน และ 4-6 ครัง้ /สัปดาห์ ของผูท้ บ่ี ริโภคนมปรุงแต่งสูงทีส่ ุด
ร้อยละของผูท้ ด่ี ่มื นมปรุงแต่งทีค่ วามถี่ ≥ 1 ครัง้ /วันมีคา่ สูงสุด รองลงมาคือ นํ้าอัดลม นํ้าผลไม้ ชาพร้อม
ดื่ม และฟงั ชันนัล่ ดริง้ ค์ ทีร่ อ้ ยละ 22.7, 12.5, 7.9, 4.7 และ 4.1 ตามลําดับ นอกจากนี้ทค่ี วามถี่ของการ
ดื่ม 4-6 ครัง้ /สัป ดาห์ นมปรุ ง แต่ ง ก็มีร้อ ยละของการดื่ม สูง ที่สุ ด เช่ น กัน รองลงมาคือ ชาพร้อ มดื่ม
นํ้าอัดลม นํ้าผลไม้ และฟงั ชันนัลดริ
่ ง้ ค์ ทีร่ อ้ ยละ 19.5, 12.6, 12.2, 11.5 และ 7.1 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4 แสดงปริ มาณการดื่มเครื่องดื่มรสหวานในวันที่ดื่ม ปริ มาณการดื่มเฉลี่ยต่อวัน ปริ มาณตํา่ สุดสูงสุดในวันที่ดื่ม และความถี่ในการดื่ม
(แสดงข้อมูลเฉพาะผูท้ ี่ดื่ม)
รวม
นํ้าอัดลม
นมปรุงแต่ง
นํ้าผลไม้
ฟังชันนัล่ ดริ้งค์
ชาพร้อมดื่ม
ประเภทเครือ่ งดื่ม
(มิลลิลติ ร)
(มิลลิลติ ร)
(มิลลิลติ ร)
(มิลลิลติ ร)
(มิลลิลติ ร)
(มิลลิลติ ร)
ค่าเฉลีย่ ปริมาณทีด่ ่มื ในวันทีด่ ่มื
Mean (SD)
ค่ามัธยฐานปริมาณทีด่ ่มื ในวันทีด่ ่มื
Median (IQR)
ปริมาณทีด่ ่มื ตํ่าสุด – สูงสุด ในวันที่
ดื่ม
ค่าเฉลีย่ ปริมาณทีด่ ่มื /วัน
Mean (SD)
ค่ามัธยฐานปริมาณทีด่ ่มื /วัน
Median (IQR)
ปริมาณทีด่ ่มื เฉลีย่ /วัน
ตํ่าสุด – สูงสุด
เปอร์เซ็นไทล์ ดื่มเฉลีย่ /วัน
25
50
75

447.6 (279.7)
(n=846)
375.0 (300.0)
(n=846)
50.0 – 1,650

380.3 (139.5)
(n=623)
400.0 (170.0)
(n=623)
82.5 – 1,200.0

333.5 (266.1)
(n=640)
250.0 (132.5)
(n=640)
50.0 – 2,000.0

186.8 (198.6)
(n=844)
128.6 (185.7)
(n=844)
2.1 – 1,500.0

128.3 (114.2)
(n=619)
107.1 (117.1)
(n=619)
2.1 – 1,260.0

127.6 (185.3)
(n=633)
71.4 (109.5)
(n=633)
3.3 – 1,675.0

77.9 (90.5)
(n=169)
50.0 (84.3)
(n=169)
1.7 – 500.0

38.9 (36.9)
(n=1,110)
32.1 (17.1)
(n=1,110)
2.3 – 400.0

238.1 (243.6)
(n=1,368)
163.9 (306.2)
(n=1,368)
2.6-1776.4

64.3
128.6
250.0

54.3
107.1
171.4

33.3
71.4
142.9

20.0
50.0
104.3

25.7
32.1
42.9

25.7
163.9
304.3

304.0 (130.1) 243.3 (124.0)
(n=169)
(n=1,112)
365.0 (182.5) 225.0 (120.0)
(n=169)
(n=1,112)
29.0 – 730.0 70.0 –1,800.0

738.7 (449.3)
(n=1,378)
676.0 (730.0)
(n=1,378)
50.0-2000.0
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ประเภทเครือ่ งดื่ม
95
ความถีใ่ น
การดื่ม
(ร้อยละ)

≥ 1 ครัง้ /วัน
4-6 ครัง้ /สัปดาห์
1-3 ครัง้ /สัปดาห์
1-3 ครัง้ /เดือน
< 1 ครัง้ /เดือน

นํ้าอัดลม
(มิลลิลติ ร)
535.7
12.5
12.2
60.8
14.3
0.2

ชาพร้อมดื่ม
(มิลลิลติ ร)
357.1
4.7
12.6
65.4
17.2
0.2

นํ้าผลไม้
(มิลลิลติ ร)
450
7.9
11.5
63.9
16.7
0.0

ฟังชันนัล่ ดริ้งค์
(มิลลิลติ ร)
260.7
4.1
7.1
59.8
29.0
0.0

นมปรุงแต่ง
(มิลลิลติ ร)
85.7
22.7
19.5
49.6
8.2
0.1

รวม
(มิลลิลติ ร)
668.6
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รูปที่ 19 แสดงค่ามัธยฐานปริมาณการดื่มเครื่องดื่มรสหวานทัง้ หมด (+ IQR) จําแนกตาม เพศ
อายุ และอาชีพ ของผูท้ ด่ี ่มื เครือ่ งดื่มรสหวาน จากข้อมูลพบว่าเพศ อายุ และอาชีพทีต่ ่างกันมีปริมาณการ
ดื่มเครื่องดื่มรสหวานทีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ p < 0.05 โดยเพศชายดื่มเครื่องดื่มรส
หวานมากกว่าเพศหญิง (217.9 และ 142.9 มิลลิลติ ร/คน/วัน) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มอายุ กลุ่ม
อายุ 10-22 ปี ดื่มเครือ่ งดื่มรสหวานมากทีส่ ดุ รองลงมาคือกลุ่มอายุ 23-60 ปี และ มากกว่า 61 ปี เท่ากับ
296.8, 128.6 และ 42.9 มิล ลิลิตร/คน/วัน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างอาชีพต่ างๆ จะพบว่านักเรียน/
นักศึกษาดื่มเครื่องดื่มรสหวานมากทีส่ ุด รองลงมาคือ ข้าราชการ/พนักงานราชการ/รัฐวิสากิจ พนักงาน
บริษัท ว่างงาน รับจ้าง ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย เกษตรกร และอื่นๆ ซึ่งเท่ากับ 284.3, 153.3, 150.0,
150.0, 149.4, 122.4, 67.5 และ 42.4 ตามลําดับ
อื่นๆ (เช่น เกษียน แม่บ้าน ไม่ระบุ) (n=122)
ว่างงาน (n=92)
นักเรียน/นักศึกษา (n=427)
อาชีพ*
รับจ้าง (n=192)
เกษตรกร (n=237)
ธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขาย (n=110)
พนักงานบริษทั (n=29)
ข้าราชการ/พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ (n=154)
อายุ* (ปี )

เพศ*

>61 (n=240)
23-60 (n=669)
10-22 (n=459)
ชาย
หญิง (n=459)
หญิชาย
ง (n=909)

42.4
150.0
284.3
149.4
67.5
122.4
150.0
153.3

42.9
128.6
296.8

217.9
142.9

-300.0 -200.0 -100.0 0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0
มิลลิลติ ร

หมายเหตุ: * คือ มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี p <0.05
รูปที่ 19 ค่ามัธยฐานปริ มาณการดื่มรสหวาน (+ IQR) จําแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ (เฉพาะผู้
ที่ดื่ม)
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รูปที่ 20 แสดงค่ามัธยฐานปริมาณการดื่มนํ้าอัดลม จําแนกตามเพศ อายุ และอาชีพ (เฉพาะในผู้
ทีด่ ่มื ) พบว่าเพศและอาชีพทีต่ ่างกันมีการดื่มนํ้าอัดลมในปริมาณทีต่ ่างกัน แต่ไม่พบว่าอายุทแ่ี ตกต่างกัน
มีการดื่มนํ้าอัดลมในปริมาณทีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี p <0.05 โดยในผูด้ ่มื นํ้าอัดลมเพศ
ชายมีค่ามัธยฐานการดื่มนํ้ าอัดลม 148.9 มิลลิลติ ร/คน/วัน ซึ่งมากกว่าเพศหญิงที่ด่มื นํ้ าอัดลม 110.7
มิลลิลติ ร/คน/วัน เมือ่ จําแนกตามกลุ่มอายุพบว่ากลุ่มอายุ 10-22 ปี ดื่มนํ้าอัดลมต่อวันมากทีส่ ุด รองลงมา
คือกลุ่มอายุ 23-60 ปี และ มากกว่า 60 ปี ซึ่งเท่ากับ 142.1, 128.6, และ 98.6 มิลลิลติ ร/คน/วัน เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างอาชีพต่ างๆ พบว่าผู้ท่มี อี าชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายดื่มนํ้ าอัดลมต่ อวันมากที่สุด
รองลงมาคือ รับ จ้า ง ว่ า งงาน พนั ก งานบริษัท นั ก เรีย น/นั ก ศึก ษา ข้า ราชการ/พนั ก งานราชการ/
รัฐวิสาหกิจ อื่นๆ และเกษตรกร ซึง่ เท่ากับ 182.1, 160.4, 152.5, 147.9, 130.0, 117.9, 98.6 และ 80.8
ตามลําดับ
อื่นๆ (เช่น เกษียน แม่บ้าน ไม่ระบุ) (n=41)

98.6

ว่างงาน (n=48)
อาชีพ*

152.5
130.0

นักเรียน/นักศึกษา (n=375)
รับจ้าง (n=124)

160.4

เกษตรกร (n=88)

80.8

ธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขาย (n=50)

182.1

พนักงานบริษทั (n=19)

147.9

ข้าราชการ/พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ (n=97)

117.9

>61 (n=71)

98.6

23-60 (n=367)

อายุ (ปี )

128.6

10-22 (n=406)

142.1

ชาย
หญิง (n=328)
หญิชาย
ง (n=516)

เพศ*
-200.0

-100.0

148.9
110.7
0.0

100.0

200.0 300.0 400.0
มิลลิลติ ร มิลลิลติ ร

500.0

600.0

หมายเหตุ: * คือ มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี p <0.05
รูปที่ 20 ค่ามัธยฐานปริ มาณการดื่มนํ้าอัดลม (+ IQR) จําแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ (เฉพาะผู้
ที่ดื่ม)
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รูปที่ 21 แสดงค่ามัธยฐานปริมาณการดื่มชาพร้อมดื่ม จําแนกตามเพศ อายุ และอาชีพ (เฉพาะ
ในผูท้ ด่ี ่มื ) พบว่าเพศ อายุ และอาชีพทีต่ ่างกันมีการดื่มชาพร้อมดื่มในปริมาณทีต่ ่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ p <0.05 โดยในผูด้ ่มื ชาพร้อมดื่มเพศชายดื่ม 114.3 มิลลิลติ ร/คน/วัน ซึง่ มากกว่าเพศหญิงทีด่ ่มื
เท่ากับ 107.1 มิลลิลติ ร/คน/วัน เมื่อจําแนกตามกลุ่มอายุพบว่ากลุ่มอายุ 10-22 ปี ดื่มชาพร้อมดื่มต่อวัน
มากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มอายุ 23-60 ปี และ มากกว่ า 60 ปี ซึ่งเท่า กับ 114.3, 80.0, และ 34.5
มิลลิลติ ร/คน/วัน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างอาชีพต่างๆ พบว่าผูท้ ว่ี ่างงานดื่มชาพร้อมดื่มต่อวันมากทีส่ ุด
รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา รับจ้าง ข้าราชการ/พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
พนักงานบริษทั เกษตรกร และอื่นๆ ซึง่ เท่ากับ 120.0, 114.3, 107.1, 85.7, 71.4, 58.6, 54.3 และ 41.4
ตามลําดับ
อื่นๆ (เช่น เกษียน แม่บ้าน ไม่ระบุ) (n=18)
ว่างงาน (n=35)
นักเรียน/นักศึกษา (n=319)
อาชีพ*
รับจ้าง (n=67)
เกษตรกร (n=57)
ธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขาย (n=35)
พนักงานบริษทั (n=16)
ข้าราชการ/พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ (n=71)

อายุ* (ปี )

เพศ*

41.4
120.0
114.3
107.1
54.3
71.4
58.6
85.7

>61 (n=24)
23-60 (n=247)
10-22 (n=348)

34.5
80.0
114.3

หญิง (n=218)
ชาย
หญิชาย
ง (n=401)
-100.0 -50.0

114.3
107.1
0.0

50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0

ลลิลติ ร
ร้อมิยละ
หมายเหตุ: * คือ มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี p <0.05
รูปที่ 21 ค่ามัธยฐานปริ มาณการดื่มชาพร้อมดื่ม (+ IQR) จําแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ
(เฉพาะผูท้ ี่ดื่ม)
รูปที่ 22 แสดงค่ามัธยฐานปริมาณการดื่มนํ้าผลไม้ จําแนกตามเพศ อายุ และอาชีพ (เฉพาะในผู้
ทีด่ ่มื ) พบว่าอายุทต่ี ่างกันมีการดื่มนํ้าผลไม้ในปริมาณทีต่ ่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ p <0.05 เพศ
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ชายดื่มนํ้าผลไม้เท่ากับ 71.4 มิลลิลติ ร/คน/วัน ซึง่ น้อยกว่าเพศหญิงทีด่ ่มื เฉลีย่ 77.1 มิลลิลติ ร/คน/วัน
เมื่อจําแนกตามกลุ่มอายุพบว่า กลุ่มอายุ 10-22 ปี ดื่มนํ้ าผลไม้ต่อวันมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มอายุ
23-60 ปี และ มากกว่า 60 ปี ซึง่ เท่ากับ 85.7, 71.4, และ 41.7 มิลลิลติ ร/คน/วัน เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
อาชีพต่างๆ พบว่าผูท้ ่มี อี าชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายและนักเรียน/นักศึกษาดื่มนํ้ าผลไม้ต่อวันมากที่สุด
รองลงมาคือ ว่างงาน รับจ้าง เกษตรกร ข้าราชการ/พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษทั และ
อื่นๆ ซึง่ เท่ากับ 85.7, 85.7, 71.4, 70.0, 70.0, 70.0, 57.1 และ 42.9 ตามลําดับ
อื่นๆ (เช่น เกษียน แม่บ้าน ไม่ระบุ) (n=33)
ว่างงาน (n=45)
นักเรียน/นักศึกษา (n=228)
อาชีพ
รับจ้าง (n=90)
เกษตรกร (n=79)
ธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขาย (n=45)
พนักงานบริษทั (n=14)
ข้าราชการ/พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ (n=97)
อายุ* (ปี )

เพศ

42.9
71.4
85.7
70.0
70.0
85.7
57.1
70.0

>61 (n=63)
23-60 (n=329)
10-22 (n=241)

41.7

ชาย
หญิง (n=175)
หญิ
ง (n=458)
ชาย
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หมายเหตุ: * คือ มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี p <0.05
รูปที่ 22 ค่ามัธยฐานปริ มาณการดื่มนํ้าผลไม้ (+ IQR) จําแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ (เฉพาะผู้
ที่ดื่ม)
รูปที่ 23 แสดงค่ามัธยฐานปริมาณการดื่มฟงั ชันนัลดริง๊ ค์ จําแนกตามเพศ อายุ และอาชีพ
(เฉพาะในผูท้ ่ดี ่มื ) พบว่าเพศที่ต่างกันมีการดื่มฟงั ชันนัลดริง๊ ค์ในปริมาณทีต่ ่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ p <0.05 เพศชายดื่มฟงั ชันนัลดริง๊ ค์ 64.3 มิลลิลติ ร/คน/วัน ซึ่งมากกว่าเพศหญิงที่ด่มื 41.4
มิลลิลติ ร/คน/วัน เมื่อจําแนกตามกลุ่มอายุพบว่าผูท้ ม่ี อี ายุมากกว่า 60 ปี (1 คน)ดื่มฟงั ชันนัลดริง๊ ค์ต่อวัน
มากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มอายุ10-22 ปี และกลุ่มอายุ 23-60 ปี ซึ่งเท่ากับ 64.3, 52.1, และ 40.0
มิลลิลติ ร/คน/วัน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างอาชีพต่างๆ พบว่าผูท้ ม่ี อี าชีพอื่นๆ (2 คน) ดื่มฟงั ชันนัลดริง๊ ค์
ต่ อ วัน มากที่สุ ด รองลงมาคือ นั ก เรีย น/นั ก ศึก ษา ว่ า งงาน ธุ ร กิจ ส่ ว นตัว /ค้า ขาย พนั ก งานบริษัท
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ข้าราชการ/พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ รับจ้าง และเกษตรกร ซึ่งเท่ากับ 130.4, 52.1, 48.7, 42.9,
38.3, 36.5, 33.3 และ 30.0 ตามลําดับ
อื่นๆ (เช่น เกษียน แม่บ้าน ไม่ระบุ) (n=2)
ว่างงาน (n=9)
นักเรียน/นักศึกษา (n=79)
อาชีพ
รับจ้าง (n=24)
เกษตรกร (n=5)
ธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขาย (n=9)
พนักงานบริษทั (n=4)
ข้าราชการ/พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ (n=37)
อายุ (ปี )

เพศ*

>61 (n=1)
23-60 (n=83)
10-22 (n=85)
ชาย
หญิง (n=51)
หญิ
ชายง (n=118)

130.4
48.7
52.1
33.3
30.0
42.9
38.3
36.5
64.3
40.0
52.1
64.3
41.4

-150.0 -100.0 -50.0 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0
มิลลิลติ ร

หมายเหตุ: * คือ มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี p <0.05
รูปที่ 23 ค่ามัธยฐานปริ มาณการดื่มฟังชันนัลดริ๊งค์ (+ IQR) จําแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ
(เฉพาะผูท้ ี่ดื่ม)
รูปที่ 24 แสดงค่ามัธยฐานปริมาณการดื่มนมปรุงแต่ง จําแนกตามเพศ อายุ และอาชีพ (เฉพาะ
ในผูท้ ด่ี ่มื ) พบว่าเพศ อายุ และอาชีพทีต่ ่างกันมีการดื่มนมปรุงแต่งในปริมาณทีต่ ่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ่ี p <0.05 โดยในเพศชายดื่มนมปรุงแต่ง 42.9 มิลลิลติ ร/คน/วัน ซึ่งมากกว่าเพศหญิงทีด่ ่มื
32.1 มิลลิลติ ร/คน/วัน เมื่อจําแนกตามกลุ่มอายุพบว่ากลุ่มอายุ 23-60 ปี ดื่มนมปรุงแต่งต่อวันมากทีส่ ุด
รองลงมาคือ กลุ่มอายุ10-22 ปี และกลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี ซึง่ เท่ากับ 32.9, 32.1, และ 31.4 มิลลิลติ ร/
คน/วัน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างอาชีพต่างๆ พบว่าผูท้ ่มี อี าชีพรับจ้าง ดื่มนมปรุงแต่งต่อวันมากที่สุด
รองลงมาคือ ว่างงาน พนักงานบริษัท ข้าราชการ/พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ นักเรียน/นักศึกษา
เกษตรกร ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และอื่นๆ ซึ่งเท่ากับ 42.9, 32.9, 32.5, 32.1, 32.1, 32.1, 31.4, 25.7
และ 25.7 ตามลําดับ
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อื่นๆ (เช่น เกษียน แม่บ้าน ไม่…
ว่างงาน (n=77)
นักเรียน/นักศึกษา (n=327)
รับจ้าง (n=166)
อาชีพ*
เกษตรกร (n=205)
ธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขาย (n=89)
พนักงานบริษทั (n=26)
ข้าราชการ/พนักงานราชการ/…

อายุ* (ปี )

>61 (n=196)
23-60 (n=562)
10-22 (n=352)

เพศ*

ชาย
หญิง (n=365)
หญิชาย
ง (n=745)

-10.0

25.7
32.9
32.1
42.9
32.1
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32.5
32.1
31.4
32.9
32.1
42.9
32.1
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หมายเหตุ: * คือ มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี p <0.05
รูปที่ 24 ค่ามัธยฐานปริ มาณการดื่มนมปรุงแต่ง (+ IQR) จําแนกตามเพศ อายุ และอาชีพ (เฉพาะ
ผูท้ ี่ดื่ม)

44
ตารางที่ 5 แสดงพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มรสหวาน ทีก่ ลุ่มตัวอย่างคาดว่าตนจะทําเมื่อราคาเครื่องดื่มเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 25 ข้อมูลบ่งชีว้ ่ามากกว่าครึง่ หนึ่ง
ของกลุ่มตัวอย่างยังคงไม่เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการดื่มเครือ่ งดื่มรสหวานทุกชนิด โดยนมปรุงแต่งเป็ นเครื่องดื่มทีม่ สี ดั ส่วนของผูท้ ไ่ี ม่เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมมาก
ทีส่ ดุ รองลงมาคือ นํ้าอัดลม นํ้าผลไม้ ชาพร้อมดื่ม และฟงั ชันนัลดริง๊ ค์ ซึง่ เท่ากับร้อยละ 73.3, 59.0, 58.4, 55.9, และ 52.0 ตามลําดับ
เมือ่ พิจารณารูปแบบของการเปลีย่ นแปลง โดยแบ่งเป็ น 4 รูปแบบ ได้แก่ ลดการดื่มโดยไม่มสี นิ ค้าทดแทน ลดการดื่มโดยมีสนิ ค้าทดแทน เลิกดื่มโดยไม่มี
สินค้าทดแทน และเลิกดื่มโดยมีสนิ ค้าทดแทน จะพบว่าเครื่องดื่มทีก่ ลุ่มตัวอย่างจะลดการบริโภคลงโดยทีไ่ ม่หาอย่างอื่นทดแทนมากทีส่ ุดคือ นํ้าอัดลม รองลงมา
คือ ชาพร้อมดื่ม ฟงั ชันนัลดริง๊ ค์ นํ้ าผลไม้ และนมปรุงแต่ง เครื่องดื่มทีก่ ลุ่มตัวอย่างลดการดื่มโดยมีสนิ ค้าทดแทนมากทีส่ ุดได้แก่ นํ้าอัดลม รองลงมาคือ ชาพร้อม
ดื่ม นํ้าผลไม้ ฟงั ชันนัลดริง๊ ค์ และนมปรุงแต่ง ซึง่ เท่ากับร้อยละ 3.6, 2.5, 1.5, 1.2 และ 1.2 ตามลําดับ เครื่องดื่มทีก่ ลุ่มตัวอย่างเลิกดื่มโดยไม่มสี นิ ค้าทดแทนมาก
ทีส่ ดุ ได้แก่ นํ้าผลไม้ รองลงมาคือ ชาพร้อมดื่ม นํ้าอัดลม ฟงั ชันนัลดริง๊ ค์ และนมปรุงแต่ง ซึง่ เท่ากับร้อยละ 5.9, 5.7, 5.4, 2.9 และ 2.5 ตามลําดับ เครื่องดื่มทีก่ ลุ่ม
ตัวอย่างเลิกดื่มโดยไม่มสี นิ ค้าทดแทนมากทีส่ ุดได้แก่ ฟงั ชันนัลดริง๊ ค์ รองลงมาคือ นํ้าผลไม้ ชาพร้อมดื่ม นํ้าอัดลม และนมปรุงแต่ง ซึง่ เท่ากับร้อยละ 23.7, 16.3,
16.0, 10.8 และ 7.6 ตามลําดับ เครื่องดื่มทีก่ ลุ่มตัวอย่างเลิกดื่มโดยมีสนิ ค้าทดแทนมากทีส่ ุดได้แก่ นํ้าผลไม้ รองลงมาคือ ชาพร้อมดื่ม นํ้าอัดลม ฟงั ชันนัลดริง๊ ค์
และนมปรุงแต่ง ซึง่ เท่ากับร้อยละ 5.9, 5.7, 5.4, 2.9 และ 2.5 ตามลําดับ
ตารางที่ 5 พฤติ กรรมการดื่มเครื่องดื่มรสหวาน ที่กลุ่มตัวอย่างคาดว่าตนจะทํา เมื่อราคาเครื่องดื่มเพิ่ มขึน้ ร้อยละ 25
พฤติ กรรมการดื่มเมื่อขึน้ ราคา 25%
ลดการดื่มโดยไม่มสี นิ ค้า ลดการดื่มโดยมีสนิ ค้า เลิกดื่มโดยไม่มสี นิ ค้า เลิกดื่มโดยมีสนิ ค้า
ประเภทเครือ่ งดื่ม
ไม่เปลีย่ นพฤติกรรม
ทดแทน
ทดแทน จํานวน (ร้อย ทดแทน จํานวน (ร้อย
ทดแทน
จํานวน (ร้อยละ)
จํานวน (ร้อยละ)
ละ)
ละ)
จํานวน (ร้อยละ)
นํ้าอัดลม (n=865)
510 (59.0)
173 (20.0)
31 (3.6)
93 (10.8)
47 (5.4)
ชาพร้อมดื่ม (n=630)
352 (55.9)
125 (19.8)
16 (2.5)
101 (16.0)
36 (5.7)
นํ้าผลไม้ (n=662)
387 (58.4)
104 (15.7)
10 (1.5)
108 (16.3)
39 (5.9)
ฟงั ชันนัลดริ
่ ง๊ ค์ (n=173)
90 (52.0)
31 (17.9)
2 (1.2)
41 (23.7)
5 (2.9)
นมปรุงแต่ง (n=1,152)
844 (73.3)
141 (12.2)
14 (1.2)
88 (7.6)
29 (2.5)
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ตารางที่ 6 แสดงการเพิม่ ขึน้ ของราคาเครือ่ งดื่มรสหวานทีก่ ลุ่มตัวอย่างคาดว่าจะทําให้ตนจะเลิกดื่ม โดยแสดงค่าเป็ นค่าตํ่าสุด-สูงสุด และค่ามัธยฐาน2ของ
ร้อยละของราคาทีเ่ พิม่ ขึน้ 3 พบว่าการเพิม่ ขึน้ ของราคาทีม่ ากเกินไปจนกลุ่มตัวอย่างเลิกดื่มเครือ่ งดื่มรสหวานค่อนข้างใกล้เคียงกันในเครือ่ งดื่มนํ้าอัดลม ชาพร้อม
ดื่ม และนมปรุงแต่ง ซึง่ การเพิม่ ขึน้ ของราคาทีค่ าดว่าจะเลิกดื่มอยูใ่ นช่วงร้อยละ 15.4 – 900.0 และกลุ่มตัวอย่างคาดว่าราคาทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 66.7 จะทําให้กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวนครึง่ หนึ่งเลิกดื่มเครือ่ งดื่มประเภทนัน้ ๆ ส่วนนํ้าผลไม้มคี า่ เริม่ ต้นของการเพิม่ ขึน้ ของราคาทีจ่ ะทําให้เลิกดื่มตํ่ากว่าเครือ่ งดื่มทัง้ สามประเภทข้างต้น
เล็กน้อยในขณะทีค่ า่ สูงสุดและค่ามัธยฐานเท่ากัน ซึง่ เท่ากับ 7.7 – 900.0 และ 66.7 สําหรับฟงั ชันนัลดริง๊ ค์นนั ้ มีคา่ ร้อยละของการเพิม่ ขึน้ ของราคาทีจ่ ะทําให้เลิก
ดื่มสูงกว่าเครือ่ งดื่มประเภทอื่นๆ แต่ในขณะเดียวกันค่าสูงสุดของร้อยละของการเพิม่ ขึน้ และค่ามัธยฐานของราคาทีจ่ ะทําให้เลิกดื่ม ก็ต่าํ กว่าเครือ่ งดื่มประเภท
อื่นๆ มากเช่นกัน ซึง่ เท่ากับ 26.7 – 200.0 และ 50.0
เมื่อพิจารณาค่ามัธยฐานของร้อยละของราคาทีเ่ พิม่ ขึน้ ทีก่ ลุ่มตัวอย่างคาดว่าตนจะเลิกดื่ม พบว่าค่าดังกล่าวของเครื่องดื่มต่างๆ มีค่าเท่ากัน ทีเ่ ท่ากับร้อย
ละ 66.7 ยกเว้นฟงั ชันนัลดริง๊ ค์ ทีม่ คี ่าต่ากว่าเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ ซึง่ เท่ากับ ร้อยละ 50.0 เมื่อจําแนกตามเพศ อายุ และอาชีพ จะพบว่านํ้าอัดลม ชาพร้อมดื่ม
และนํ้าผลไม้มคี า่ มัธยฐานระหว่างเพศชายหญิงเท่ากันที่ 66.7 สําหรับฟงั ชันนัลดริง๊ ค์ เพศชายมีคา่ มัธยฐานเท่ากับ 50.0 ซึง่ ตํากว่าเพศหญิงทีเ่ ท่ากับ 57.9 นมปรุง
แต่งมีค่ามัธยฐานของเพศชายตํ่ากว่าเพศหญิงเช่นกันที่ 66.7 และ 90.0 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มอายุจะพบว่าสําหรับชาพร้อมดื่ม นํ้าผลไม้ และ
ฟงั ชันนัลดริง๊ ค์ ไม่พบความแตกต่างของค่ามัธยฐานระหว่างกลุ่มอายุต่างๆ ในขณะทีน่ ้ํ าอัดลมและนมปรุงแต่งมีความแตกต่างของค่ามัธยฐานระหว่างกลุ่มอายุ
โดยนํ้าอัดลมมีค่ามัธยฐานของกลุ่มมากกว่า 60 ปี ตํ่ากว่ากลุ่มอายุ 10 – 22 และ 23-60 ปี ซึง่ เท่ากับ 60.0, 66.7 และ 66.7 ตามลําดับ ชาพร้อมดื่มมีค่ามัธยฐาน
ของทุกกลุ่มอายุเท่ากันที่ 66.7 ซึง่ เท่ากับนํ้าผลไม้ ฟงั ชันนัลดริง๊ ค์ทุกกลุ่มอายุมคี ่ามัธยฐานเท่ากับ 50.0 สําหรับนมปรุงแต่ง กลุ่มอายุ 23-60 ปี มคี ่ามัธยฐานสูง
กว่ากลุ่มอายุ 10-22 ปี และ มากกว่า 60 ปี ทีค่ ่าเท่ากับ 80.0, 66.7 และ 66.7 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาค่ามัธยฐานของร้อยละของราคาทีเ่ พิม่ ขึน้ ทีก่ ลุ่มตัวอย่าง
คาดว่าตนจะเลิกดื่มเครือ่ งดื่มต่างๆ ตามอาชีพ ในนํ้าอัดลมอาชีพพนักงานบริษทั มีคา่ มัธยฐานสูงทีส่ ดุ ซึง่ เท่ากับ 100.0 รองลงมาคือ ข้าราชการ/พนักงานราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย เกษตรกร รับจ้าง นักเรียน/นักศึกษา ว่างงาน ซึง่ กลุ่มอาชีพต่างๆ เหล่านี้มคี า่ มัธยฐานเท่ากันที่ 66.7 อาชีพทีม่ คี า่ มัธยฐานตํ่าสุด
คืออาชีพอื่นๆ ซึ่งค่ามัธยฐานเท่ากับ 56.9 ส่วนชาพร้อมดื่มนัน้ อาชีพรับจ้างมีค่ามัธยฐานสูงสุด รองลงมาคือ ผูท้ ่มี ธี ุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย นักเรียน/นักศึกษา
ว่างงาน อื่นๆ พนักงานบริษทั ข้าราชการ/พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ และเกษตรกร ซึง่ มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 70.8, 66.7, 66.7, 62.5, 60.0, 57.1, 56.3 และ
2
3

ค่าทีบ
่ ง่ ชีว้ า่ ครึง่ หนึง่ ของกลุม
่ ตัวอย่างคาดว่าตนจะเลิกดืม
่ เครือ
่ งดืม
่
ร ้อยละของราคาทีเ่ พิม
่ ขึน
้ = (ราคาใหม่ – ราคาเดิม) x 100/ราคาเดิม
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56.3 ตามลําดับ สําหรับนํ้ าผลไม้ พนักงานบริษทั เกษตรกร รับจ้าง นักเรียน/นักศึกษา มีค่ามัธยฐานสูงที่สุด รองลงมาคือ ว่างงาน อื่นๆ ธุรกิจส่วนตัว และ
ข้าราชการ/พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีค่ามัธยฐานเท่ากับ 66.7, 66.7, 66.7, 66.7, 60.3, 58.3, 56.3 และ 53.8 ตามลําดับ เครื่องดื่มฟงั ชันนัลดริง๊ ค์
ข้าราชการ/พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษทั เกษตรกร รับจ้าง นักเรียน/นักศึกษา ว่างงาน มีค่ามัธยฐานเท่ากันซึ่งเท่ากับ 50.0 ส่วนผูท้ ่มี ธี ุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขายมีค่ามัธยฐานตํ่ากว่าอาชีพอื่นๆ และมีค่าเท่ากับ 38.4 สําหรับอาชีพอื่นๆ ไม่มคี ่าตํ่าสุดสูงสุดเนื่องจากมีผทู้ ด่ี ่มื ฟงั ชันนัลดริง๊ ค์เพียง 1 คน นมปรุง
แต่ง อาชีพต่างๆ มีค่ามัธยฐานค่อนข้างสูง โดยอาชีพทีม่ คี ่ามัธยฐานสูงที่สุดได้แก่ พนักงานบริษทั ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย เกษตรกร รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง
ข้าราชการ/พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ นักเรียน/นักศึกษา ว่างงาน และอื่นๆ ซึง่ มีคา่ เท่ากับ 100.0, 100.0, 100.0, 89.9, 66.7, 66.7, 66.7 และ 66.7 ตามลําดับ
ตารางที่ 6 ร้อยละของการเพิ่ มขึน้ ของราคาเครื่องดื่มรสหวานที่กลุ่มตัวอย่างคาดว่าจะทําให้ตนจะเลิ กดื่ม
ชาพร้อมดื่ม
นํ้าผลไม้
คุณลักษณะทางสังคมประชากร
นํ้าอัดลม
(n=732)
(n=504)
(n=518)
เพศ
หญิง (ร้อยละ
ตํ่าสุด-สูงสุด
25 – 566.7
15.4 – 900.0
7.7 – 900.0
มัธยฐาน (IQR)
66.7 (50.0)
66.7 (50.0)
66.7 (61.1)*
ชาย
ตํ่าสุด-สูงสุด
15.4 - 900
25.0 – 400.0
11.1 – 700.0
มัธยฐาน (IQR)
66.7 (50.0)
66.7 (50.0)
66.7 (50.0)*
อายุ (ปี)
10-22
ตํ่าสุด-สูงสุด
18.4 – 566.7
25.0 – 900.0
18.1 – 900.0
มัธยฐาน (IQR)
66.7 (50.0)
66.7 (50.0)
66.7 (50.0)
23-60
ตํ่าสุด-สูงสุด
15.4 - 900
15.4 – 400.0
25.0 – 566.7
มัธยฐาน (IQR)
66.7 (50.0)
66.7 (50.0)
66.7 (50.0)
>61
ตํ่าสุด-สูงสุด
25 – 400.0
33.3 – 400.0
25.0 – 700.0
มัธยฐาน (IQR)
60.0 (54.2)
66.7 (51.0)
66.7 (88.4)

ฟังชันนัลดริ๊งค์
(n=126)

นมปรุงแต่ง
(n=1,000)

26.7 – 195.0
50.0 (21.9)*
31.6 – 200.0
57.9 (50.0)*

15.4 – 900.0
66.7 (50.0)
25.0 – 900.0
90.0 (50.0)

31.6 – 200.0
50.0 (42.1)
26.7 – 195.0
50.0 (16.7)
-

25.0 – 900.0
66.7 (50.0)
25.0 – 900.0
80.0 (50.0)
15.4 – 400.0
66.7 (50.0)
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อาชีพ
ข้าราชการ/พนักงาน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษทั
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
เกษตรกร
รับจ้าง
นักเรียน/นักศึกษา
ว่างงาน
อื่นๆ
(เช่น เกษียน ไม่ระบุ)
รวม

ตํ่าสุด-สูงสุด
มัธยฐาน (IQR)
ตํ่าสุด-สูงสุด
มัธยฐาน (IQR)
ตํ่าสุด-สูงสุด
มัธยฐาน (IQR)
ตํ่าสุด-สูงสุด
มัธยฐาน (IQR)
ตํ่าสุด-สูงสุด
มัธยฐาน (IQR)
ตํ่าสุด-สูงสุด
มัธยฐาน (IQR)
ตํ่าสุด-สูงสุด
มัธยฐาน (IQR)
ตํ่าสุด-สูงสุด
มัธยฐาน (IQR)
ตํ่าสุด-สูงสุด
มัธยฐาน (IQR)

25.0 – 500.0
66.7 (50.0)
33.3 – 250.0
100.0 (64.3)
25.0 – 300.0
66.7 (50.0)
15.4 – 500.0
66.7 (50.0)
25.0 – 900.0
66.7 (50.0)
16.7 – 566.7
66.7 (50.0)
30.4 – 450.0
66.7 (50.0)
25.0 – 316.7
56.9 (50.0)
15.4 – 900.0
66.7 (50.0)

หมายเหตุ: * คือ มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี p <0.05

25.0 – 400.0
56.3 (50.0)
15.4 – 233.3
57.1 (60.4)
30.0 – 233.3
66.7 (50.0)
25.0 – 400.0
56.3 (66.7)
25.0 – 400.0
70.8 (50.0)
25.0 – 900.0
66.7 (50.0)
30.0 – 250.0
62.5 (16.7)
50.0 - 212.5
60.0 (16.7)
15.4 – 900.0
66.7 (50.0)

25.0 – 455.6
53.8 (29.8)*
11.1 – 400.0
66.7 (46.2)*
15.4 – 261.1
56.3 (61.5)*
25.0 – 700.0
66.7 (50.0)*
25.0 – 900.0
66.7 (50.0)*
18.1 – 566.7
66.7 (50.0)*
7.7 – 300.0
60.3 (50.4)*
25.0 - 212.5
58.3 (63.9)*
7.7 – 900.0
66.7 (55.6)

26.7 – 200.0
50.0 (50.0)
33.3 – 66.7
50.0 (16.7)
26.7 – 100.0
38.4 (18.4)
31.6 – 100.0
50.0 (7.9)
31.6 – 100.0
50.0 (21.9)
31.6 – 156.4
50.0 (50.0)
31.6 – 200.0
50.0 (10.0)
26.7 – 200.0
50.0 (25.0)

28.6 – 900.0
66.7 (50.0)
40.0 – 400.0
100.0 (50.0)
25.0 – 300.0
100.0 (50.0)
15.4 – 900.0
100.0 (50.0)
25.0 – 400.0
89.9 (50.0)
25.0 – 900.0
66.7 (50.0)
25.0 – 525.0
66.7 (50.0)
25.0 – 400.0
66.7 (50.0)
15.4 – 900.0
66.7 (50.0)
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รูปที่ 25 แสดงพฤติกรรมการบริโภคที่กลุ่มตัวอย่างคาดว่าตนจะทําเมื่อเลิกดื่มเครื่องดื่มแต่ละ
ประเภท จะพบว่าในเครื่องดื่มทุ กประเภท กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งคาดว่าตนจะเลิกดื่มหากราคา
เพิม่ ขึน้ จนต้องเลิกดื่ม (ร้อยละ 51.5 – 57.9) โดยผู้ท่ดี ่มื ชาพร้อมดื่มคิดว่าตนจะเลิกดื่มมากที่สุด
รองลงมาคือ นํ้ าอัดลม นมปรุงแต่ง ฟงั ชันนัลดริง๊ ค์ และนํ้ าผลไม้ ซึ่งเท่ากับร้อยละ 57.9, 54.7, 53.7,
52.6 และ 51.5 ตามลําดับ ในขณะทีส่ ่วนหนึ่งคิดว่าตนจะบริโภคอย่างอื่นทดแทน (ร้อยละ 16.2 – 28.6)
โดยผูท้ ด่ี ม่ื นมปรุงแต่งคาดว่าตนจะบริโภคอย่างอื่นทดแทนมากทีส่ ุด รองลงมาคือ นํ้าอัดลม นํ้าผลไม้ ชา
พร้อมดื่ม และ ฟงั ชันนัลดริง๊ ค์ ซึง่ เท่ากับ 28.6, 25.4, 22.5, 18.3 และ 16.2 ตามลําดับ
หยุด

บริโภคอย่างอื่นทดแทน

ไม่ทราบ

70.0
60.0

54.7

57.9
51.5

53.7

52.6

50.0
40.0
30.0
20.0

25.4
19.9

23.8
18.3

26.0
22.5

31.2
16.2

28.6
17.7

10.0
0.0
นํ้าอัดลม (n=865)

ชาพร้อมดื่ม
(n=630)

นํ้าผลไม้ (n=662) ฟงั ชันนัลดริง๊ ค์
(n=173)

นมปรุงแต่ง
(n=1,152)

รูปที่ 25 พฤติ กรรมการบริ โภคที่กลุ่มตัวอย่างคาดว่าตนจะทํา เมื่อเลิ กดื่มเครื่องดื่มแต่ละ
ประเภท (เฉพาะผูท้ ี่ดื่ม)
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ตารางที่ 7 แสดงจํานวนและร้อยละของเครื่องดื่ม/อาหารทดแทนทีก่ ลุ่มตัวอย่างทีค่ าดว่าตนจะบริโภค เมื่อพิจารณาแต่ละประเภทของเครื่องดื่ม จะพบว่า
สัดส่วนของเครื่องดื่ม/อาหารทดแทนของนํ้าอัดลมทีส่ งู ทีส่ ุดคือ นํ้าอัดลมทีถ่ ูกกว่า รองลงมาคือ นํ้าเปล่า นํ้าหวานทีถ่ ูกกว่า นมจืด นมปรุงแต่งทีถ่ ูกกว่า นํ้าผลไม้
และ ชาพร้อมดื่ม ทีร่ อ้ ยละ 22.9, 14.1, 13.7, 11.2, 10.0 และ 10.0 ตามลําดับ เครื่องดื่ม/อาหารทดแทนชาพร้อมดื่มทีม่ สี ดั ส่วนมากทีส่ ุดได้แก่ นํ้าผลไม้ทม่ี รี าคา
ถูกกว่า รองลงมาคือ นํ้าเปล่า ชาพร้อมดื่ม นมจืด นมปรุงแต่งทีถ่ ูกกว่า ซึง่ เท่ากับ ร้อยละ 25.9, 21.4, 17.0, 11.6 และ 9.8 ตามลําดับ เครื่องดื่ม/อาหารทดแทน
นํ้าผลไม้ทม่ี สี ดั ส่วนมากทีส่ ุดได้แก่ ผลไม้ รองลงมาคือ นํ้าผลไม้ทถ่ี ูกกว่า นํ้าเปล่า นํ้าผลไม้คนั ้ เอง/นํ้าผลไม้ปนั ่ นมจืด ซึง่ เท่ากับ ร้อยละ 24.8, 22.0, 13.5, 10.6
และ 10.6 ตามลําดับ เครือ่ งดื่ม/อาหารทดแทนฟงั ชันนัลดริง๊ ค์ทม่ี สี ดั ส่วนมากทีส่ ดุ ได้แก่ นํ้าหวานทีถ่ ูกกว่า รองลงมาคือ นํ้าเปล่า นํ้าผลไม้ทถ่ี ูกกว่า ผลไม้ นมปรุง
แต่งทีถ่ ูกกว่า ขนม และเครื่องดื่มชงขาย ซึง่ เท่ากับ ร้อยละ 46.2, 23.1, 11.5, 7.7, 3.9, 3.9 และ 3.9 ตามลําดับ เครื่องดื่ม/อาหารทดแทนนมปรุงแต่งทีม่ สี ดั ส่วน
มากทีส่ ดุ ได้แก่ นมปรุงแต่งทีถ่ ูกกว่า รองลงมาคือ นมจืด นํ้าหวานทีถ่ ูกกว่า นํ้าเปล่า และขนม ซึง่ เท่ากับ ร้อยละ 48.4, 28.3, 9.5, 7 และ 4.1 ตามลําดับ
ตารางที่ 7 เครื่องดื่ม/อาหารทดแทนหากเลิ กดื่มเครื่องดื่มที่ดื่มในปัจจุบนั
ทดแทนนํ้าอัดลม
ทดแทนชาพร้อมดื่ม
ประเภทเครือ่ งดื่มทดแทน
จํานวน
จํานวน
นํ้าอัดลม
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
29 (25.9)
นํ้าผลไม้ทถ่ี ูกกว่า
25 (10.0)
นํ้าเปล่า
35 (14.1)
24 (21.4)
นํ้าผลไม้คนั ้ เอง/นํ้าผลไม้ปนั ่
0
0
นมจืด
30 (12.1)
13 (11.6)
นมปรุงแต่งทีถ่ ูกกว่า
28 (11.2)
11 (9.8)
นํ้าอัดลมทีไ่ ม่มนี ้ําตาล
1 (0.4)
0
ชาพร้อมดื่ม
25 (10.0)
19 (17.0)
นํ้าหวานทีถ่ ูกกว่า
34 (13.7)
5 (4.5)
57 (22.9)
นํ้าอัดลมทีถ่ ูกกว่า
0

ทดแทนนํ้าผลไม้ ทดแทนฟังชันนัลดริ๊ งค์ ทดแทนนมปรุงแต่ง
จํานวน
จํานวน
จํานวน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
31 (22.0)
3 (11.5)
0
19 (13.5)
6 (23.1)
22 (7.0)
15 (10.6)
0
0
15 (10.6)
0
89 (28.3)
11 (7.8)
1 (3.9)
152 (48.4)
0
0
0
0
0
0
0
30 (9.5)
12 (46.2)
0
0
0
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ประเภทเครือ่ งดื่มทดแทน
นํ้าอัดลม
ขนม
เครือ่ งดื่มชงขาย
ชาไม่มนี ้ําตาล
ผลไม้
รวม

ทดแทนนํ้าอัดลม
จํานวน
(ร้อยละ)
8 (3.2)
4 (1.6)
2 (0.8)
0
249 (100.0)

ทดแทนชาพร้อมดื่ม
จํานวน
(ร้อยละ)
6 (5.4)
0
3 (2.7)
2 (1.8)
112 (100.0)

ทดแทนนํ้าผลไม้ ทดแทนฟังชันนัลดริ๊ งค์ ทดแทนนมปรุงแต่ง
จํานวน
จํานวน
จํานวน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
4 (2.8)
1 (3.9)
13 (4.1)
0
1 (3.9)
0
0
0
0
2 (7.7)
8 (2.6)
35 (24.8)
141 (100.0)
26 (100.0)
314 (100.0)
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60
50

กรัม/วัน

40
30
20
10

17.7

16.5
9.5

7.9

4.0

2.3

0
-10
-20

รูปที่ 26 ค่ามัธยฐานปริ มาณนํ้าตาล (IQR) ที่ได้รบั จากเครื่องดื่มรสหวาน (เฉพาะผูท้ ี่ดื่ม)
รูปที่ 26 แสดงปริมาณนํ้ าตาลทีไ่ ด้รบั จากเครื่องดื่มรสหวาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้รบั นํ้ าตาล
จากเครื่องดื่มรสหวานทัง้ หมด 17.7 กรัม/วัน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเครื่องดื่มรสหวานประเภทต่างๆ
จะพบว่ากลุ่มตัว อย่างได้รบั นํ้ าตาลจากนํ้ าอัดลมมากที่สุด รองลงมาคือ ชาพร้อมดื่ม นํ้ าผลไม้ ฟงั
ชันนัลดริง๊ ค์ และนมปรุงต่ง ซึง่ มีคา่ เท่ากับ 16.5, 9.5, 7.9, 4.0, และ 2.3 กรัม/วัน ตามลําดับ
เมื่อศึกษาสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ด้รบั นํ้าตาลจากเครื่องดื่มต่อวันเกินเกณฑ์ (10 กรัม/คน/
วัน) พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างทีด่ ่มื เครื่องดื่มรสหวานได้รบั นํ้าตาลจากเครื่องดื่มรสหวานเกินเกณฑ์ ร้อยละ
62.2 และ มีผทู้ ่ไี ด้รบั นํ้ าตาลจากเครื่องดื่มรสหวานสูงเกินปริมาณนํ้ าตาลสูงสุดที่ควรได้รบั ต่อวัน (50
กรัม/คน/วัน) เท่ากับร้อยละ 15.3
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5.

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การบริ โภคเครื่องดื่มในรูปแบบต่างๆ

เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยต่างๆ และการเป็ นผูท้ ด่ี ่มื นํ้ าอัดลม พบว่าปจั จัยด้านเพศ
อาชีพ การเป็ นโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง การเคยพบเห็นการรณรงค์ลดการบริโภคหวาน และการเคยพบเห็น
การทําการตลาดของเครื่องดื่มรสหวานมีความสัมพันธ์กบั การเป็ นผูท้ ด่ี ่มื นํ้าอัดลมอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ่ี p<0.05 เพศชายมีโอกาสทีจ่ ะเป็ นผูท้ ด่ี ่มื นํ้าอัดลมสูงกว่าเพศหญิง 1.45 เท่า เกษตรกรมีโอกาสที่
จะเป็ นผูท้ ด่ี ่มื นํ้าอัดลมเป็ น 0.43 เท่าของข้าราชการ/พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ นักเรียนนักศึกษามี
โอกาสทีจ่ ะเป็ นผูด้ ่มื นํ้าอัดลมสูงกว่าข้าราชการ/พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3.39 เท่า ผูท้ ม่ี อี าชีพอื่นๆ
(เช่น เกษียน แม่บา้ น) มีโอกาสทีจ่ ะเป็ นผูท้ ด่ี ่มื นํ้าอัดลมเป็ น 0.36 เท่าของข้าราชการ/พนักงานราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ผูท้ ส่ี าํ เร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีโอกาสจะเป็ นผูท้ ด่ี ่มื นํ้ าอัดลมสูงกว่าผูท้ จ่ี บ
การศึกษาระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า 1.97 เท่า ผูท้ จ่ี บการศึกษาระดับปวส./อนุ ปริญญามีโอกาส
เป็ นผูท้ ด่ี ่มื นํ้ าอัดลมสูงกว่าผูท้ จ่ี บการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า 2.01 เท่า ผูท้ เ่ี ป็ นโรคไม่
ติดต่อเรือ้ รังมีโอกาสทีจ่ ะเป็ นผูท้ ด่ี ่มื นํ้าอัดลม 0.63 เท่าของผูท้ ไ่ี ม่เป็ นโรค ผูท้ เ่ี คยพบเห็นการรณรงค์ลด
การบริโภคหวานมีโอกาสจะเป็ นผูท้ ด่ี ่มื นํ้าอัดลม 0.56 เท่า ของผูท้ ไ่ี ม่เคยพบเห็น ผูท้ เ่ี คยพบเห็นการทํา
การตลาดของเครือ่ งดื่มรสหวานมีโอกาสทีจ่ ะเป็ นผูท้ ด่ี ่มื นํ้าอัดลมสูงกว่าผูท้ ไ่ี ม่เคยพบเห็น 2.31 เท่า ดัง
ตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การดื่มนํ้าอัดลมในกลุ่มตัวอย่าง (n=1,745)
Odds Ratio p value
95% Conference Interval
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
หญิง (อ้างอิง)
ชาย*
1.45
0.0020
1.14 - 1.85
ข้าราชการ/พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ (อ้างอิง)
พนักงานบริษทั
1.76
0.1760
0.78 - 4.01
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
0.58
0.0540
0.34 - 1.01
เกษตรกร*
0.43
0.0010
0.26 - 0.71
รับจ้าง
1.15
0.5840
0.70 - 1.87
นักเรียน/นักศึกษา**
3.39
0.0000
2.02 - 5.70
ว่างงาน
0.69
0.1870
0.40 - 1.20
อื่นๆ**
0.36
0.0000
0.21 - 0.63
ประถมศึกษา/ตํ่ากว่า (อ้างอิง)
มัธยมศึกษาตอนต้น**
1.97
0.0000
1.44 - 2.69
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
1.38
0.0520
1.00 - 1.91
อนุ ปริญญา/ปวส.*
2.01
0.0130
1.16 - 3.48
ปริญญาตรี
1.20
0.4250
0.76 - 1.89
สูงกว่าปริญญาตรี
0.85
0.6910
0.38 - 1.91
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
Odds Ratio p value
95% Conference Interval
ไม่มโี รค (อ้างอิง)
ผูป้ ว่ ยโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง**
0.63
0.0000
0.48 - 0.81
ไม่เคยพบเห็นการรณรงค์ (อ้างอิง)
เคยพบเห็น**
0.56
0.0000
0.43 -0.75
ไม่เคยพบเห็นการทําการตลาด (อ้างอิง)
เคยพบเห็นการทําการตลาด**
2.31
0.0000
1.73 - 3.08
หมายเหตุ: ตัวแปรทีอ่ ยูใ่ นแบบจําลองประกอบด้วย เพศ อาชีพ การศึกษา การเกิดโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
ทราบปริมาณนํ้าตาลสูงสุดทีค่ วรบริโภคต่อวัน ทราบปริมาณนํ้าตาลในเครือ่ งดื่มรสหวาน การเคยพบ
เห็นการรณรงค์ และการเคยพบเห็นการทําการตลาดของเครือ่ งดื่มรสหวาน,* คือ มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี
p < 0.05, ** คือ มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี p < 0.001
ตารางที่ 9 แสดงปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การดื่มชาพร้อมดื่มในกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลบ่งชีว้ ่า
ปจั จัยทีม่ คี วามพันธ์ ได้แก่ อาชีพ ระดับการศึกษา การเคยพบเห็นการรณรงค์ลดการบริโภคหวาน การ
เคยพบเห็นการทําการตลาด โดยพนักงานบริษทั มีโอกาสทีจ่ ะเป็ นผูด้ ่มื ชาพร้อมดื่มสูงกว่าข้าราชการ/
พนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2.25 เท่า เกษตรกรมีโอกาสทีจ่ ะเป็ นผูด้ ่มื ชาพร้อมดื่มเป็ น 0.56
เท่าของข้าราชการฯ นักเรียน/นักศึกษามีโอกาสที่จะเป็ นผูท้ ่ดี ่มื ชาพร้อมดื่มสูงกว่าข้าราชการฯ 4.66
เท่า ผูท้ ม่ี อี าชีพอื่นๆ มีโอกาสทีจ่ ะเป็ นผูด้ ่มื ชาพร้อมดื่มน้อยกว่าข้าราชการฯ ซึง่ เท่ากับ 0.29 เท่า ผูท้ ่ี
สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และปริญญาตรี มีโอกาสที่
จะเป็ นผูด้ ่มื ชาพร้อมดื่มสูงกว่าผูท้ ส่ี าํ เร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากว่าเท่ากับ 1.49, 1.45
และ 1.76 ตามลําดับ ผูท้ เ่ี คยพบเห็นการรณรงค์ลดการบริโภคหวานมีโอกาสทีจ่ ะเป็ นผูด้ ่มื ชาพร้อมดื่ม
ตํ่ากว่าผูท้ ไ่ี ม่เคยพบเห็น หรือเท่ากับ 0.65 เท่า ผูท้ เ่ี คยพบเห็นการทําการตลาดของเครื่องดื่มรสหวาน
มีโอกาสทีจ่ ะเป็ นผูท้ ด่ี ่มื ชาพร้อมดื่มสูงกว่าผูท้ ไ่ี ม่เคยพบเห็นการตลาด 2.49 เท่า
ตารางที่ 9 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การดื่มชาพร้อมดื่มในกลุ่มตัวอย่าง (n=1,745)
95% Conference Interval
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
Odds Ratio p value
ข้าราชการ/พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ (อ้างอิง)
พนักงานบริษทั *
2.25
0.0470
1.01 - 5.00
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
0.79
0.4250
0.44 - 1.41
เกษตรกร*
0.56
0.0320
0.33 - 0.95
รับจ้าง
0.91
0.7120
0.54 - 1.51
นักเรียน/นักศึกษา**
4.66
0.0000
2.77 - 7.85
ว่างงาน
0.95
0.8730
0.54 - 1.69
อื่นๆ**
0.29
0.0000
0.15 - 0.55
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
Odds Ratio p value
95% Conference Interval
ประถมศึกษา/ตํ่ากว่า (อ้างอิง)
มัธยมศึกษาตอนต้น*
1.49
0.0100
1.10 - 2.02
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.*
1.45
0.0350
1.03 - 2.06
อนุ ปริญญา/ปวส.
1.43
0.2190
0.81 - 2.53
ปริญญาตรี*
1.76
0.0180
1.10 - 2.82
สูงกว่าปริญญาตรี
1.62
0.2560
0.71 - 3.70
ไม่เคยพบเห็นการรณรงค์ (อ้างอิง)
เคยพบเห็น**
0.65
0.0020
0.49 - 0.86
ไม่เคยพบเห็นการทําการตลาด (อ้างอิง)
เคยพบเห็นการทําการตลาด**
2.49
0.0000
1.79 - 3.44
หมายเหตุ: ตัวแปรทีอ่ ยูใ่ นแบบจําลองประกอบด้วย เพศ อาชีพ การศึกษา การเกิดโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
ทราบปริมาณนํ้าตาลสูงสุดทีค่ วรบริโภคต่อวัน ทราบปริมาณนํ้าตาลในเครือ่ งดื่มรสหวาน และการเคย
พบเห็นการทําการตลาดของเครือ่ งดื่มรสหวาน,* คือ มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี p < 0.05, ** คือ มี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี p < 0.001
ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การเป็ นผูด้ ่มื นํ้าผลไม้ได้แก่ เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา การเคยพบ
เห็นการรณรงค์ลดการบริโภคหวาน และ การเคยพบเห็นการทําการตลาดของเครื่องดื่มรสหวาน โดย
เพศชายมีโอกาสที่จะเป็ นผูท้ ่ดี ่มื นํ้ าผลไม้ต่ํากว่าเพศหิงโดยมีโอกาสเป็ น 0.58 เท่าของเพศหญิง
นักเรียน/ นักศึกษามีโอกาสทีจ่ ะเป็ นผูด้ ่มื นํ้ าผลไม้สงู กว่าข้าราชการฯ 2.57 เท่า และอาชีพอื่นๆ มี
โอกาสทีจ่ ะเป็ นผูท้ ด่ี ่มื นํ้ าผลไม้ต่ํากว่าข้าราชการฯ โดยมีโอกาสเป็ น 0.44 เท่า ผูท้ จ่ี บการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. อนุ ปริญญา/ปวส. ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีมโี อกาสทีจ่ ะเป็ ฯผูท้ ่ี
ดื่มนํ้าผลไม้สงู กว่าผูท้ จ่ี บการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า เท่ากับ 1.96, 3.05, 3.51 และ 2.51
ตามลําดับ ผูท้ เ่ี คยพบเห็นการทําการตลาดของเครื่องดื่มรสหวานมีโอกาสที่จะเป็ นผูท้ ่ดี ่มื นํ้ าผลไม้สูง
กว่าผูท้ ไ่ี ม่เคยพบเห็นเท่ากับ 1.70 เท่า ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การดื่มนํ้าผลไม้ในกลุ่มตัวอย่าง (n=1,745)
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
Odds Ratio p value
95% Conference Interval
หญิง (อ้างอิง)
ชาย**
0.58
0.0000
0.46 - 0.73
ข้าราชการ/พนักงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ (อ้างอิง)
พนักงานบริษทั
1.06
0.8970
0.47 - 2.39
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
0.95
0.8650
0.55 - 1.65
เกษตรกร
0.81
0.4200
0.49 - 1.35
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
Odds Ratio p value
95% Conference Interval
รับจ้าง
1.32
0.2680
0.81 - 2.17
นักเรียน/นักศึกษา**
2.57
0.0000
1.55 - 4.25
ว่างงาน
0.98
0.9340
0.56 - 1.70
อื่นๆ*
0.44
0.0050
0.25 - 0.78
ประถมศึกษา/ตํ่ากว่า (อ้างอิง)
มัธยมศึกษาตอนต้น
1.30
0.0690
0.98 - 1.73
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.**
1.96
0.0000
1.43 - 2.69
อนุ ปริญญา/ปวส.**
3.05
0.0000
1.79 - 5.21
ปริญญาตรี**
3.51
0.0000
2.25 - 5.47
สูงกว่าปริญญาตรี*
2.51
0.0240
1.13 - 5.58
ไม่เคยพบเห็นการทําการตลาด (อ้างอิง)
เคยพบเห็นการทําการตลาด**
1.70
0.0000
1.27 - 2.26
หมายเหตุ: ตัวแปรทีอ่ ยูใ่ นแบบจําลองประกอบด้วย เพศ อาชีพ การศึกษา การเกิดโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
ทราบปริมาณนํ้าตาลสูงสุดทีค่ วรบริโภคต่อวัน ทราบปริมาณนํ้าตาลในเครือ่ งดื่มรสหวาน การเคยพบ
เห็นการรณรงค์ และการเคยพบเห็นการทําการตลาดของเครือ่ งดื่มรสหวาน,* คือ มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี
p < 0.05, ** คือ มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี p < 0.001
ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การเป็ นผูด้ ่มื ฟงั ชันนัลดริง๊ ค์ ได้แก่ อาชีพ ระดับการศึกษา และการ
เป็ นผู้ป่วยโรคไม่ติดต่ อเรื้อรัง โดยอาชีพเกษตรกรและอื่นๆ มีโอกาสที่จะดื่มฟงั ชันนัลดริง๊ ค์ต่ํากว่า
ข้าราชการ (0.22 และ 0.26 เท่า ตามลําดับ) นักเรียน/นักศึกษามีโอกาสทีจ่ ะเป็ นผูท้ ด่ี ่มื ฟงั ชันนัลดริง๊ ค์
สูงกว่าข้าราชการฯ 3.05 เท่า ผูท้ ส่ี าํ เร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ปวช. อนุปริญญา/ปวส. ปริญญาตรี
และสู ง กว่ า ปริญ ยาตรี มีโ อกาสที่จ ะเป็ น ผู้ ท่ี ด่ืม ฟ งั ชัน นั ล ดริ๊ง ค์ สู ง กว่ า ผู้ ท่ีจ บการศึ ก ษาระดับ
ประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า เท่ากับ 2.50, 4.29, 4.23 และ 7.59 ตามลําดับ ผูท้ เ่ี ป็ นโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังมี
โอกาสทีจ่ ะเป็ นผูท้ ด่ี ่มื ฟงั ชันนัลดริง๊ ค์ต่ํากว่าผูท้ ไ่ี ม่เป็ นโรค โดยโอกาสมีค่าเท่ากับ 0.45 เท่า ดังตารางที่
11
ตารางที่ 11 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การดื่มฟังชันนัลดริ๊ งค์ในกลุ่มตัวอย่าง (n=1,745)
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
Odds Ratio p value
95% Conference Interval
ข้าราชการ/พนักงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ (อ้างอิง)
พนักงานบริษทั
0.88
0.8260
0.28 - 2.76
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
0.85
0.7060
0.36 - 1.99
เกษตรกร*
0.22
0.0060
0.08 - 0.65
รับจ้าง
1.27
0.5020
0.63 - 2.54
นักเรียน/นักศึกษา*
3.05
0.0030
1.46 - 6.36
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ว่างงาน
อื่นๆ*
ประถมศึกษา/ตํ่ากว่า (อ้างอิง)
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.*
อนุ ปริญญา/ปวส.**
ปริญญาตรี**
สูงกว่าปริญญาตรี**
ไม่มโี รค (อ้างอิง)
ผูป้ ว่ ยโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง*

Odds Ratio
0.75
0.26

p value
95% Conference Interval
0.5210
0.32 - 1.79
0.0410
0.07 - 0.95

1.43
2.50
4.29
4.23
7.59

0.1260
0.0010
0.0000
0.0000
0.0000

0.90 - 2.27
1.44 - 4.34
1.97 - 9.34
2.10 - 8.51
2.71 - 21.27

0.45

0.0040

0.26 - 0.78

หมายเหตุ: ตัวแปรทีอ่ ยูใ่ นแบบจําลองประกอบด้วย เพศ อาชีพ การศึกษา การเกิดโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
ทราบปริมาณนํ้าตาลสูงสุดทีค่ วรบริโภคต่อวัน ทราบปริมาณนํ้าตาลในเครือ่ งดื่มรสหวาน การเคยพบ
เห็นการรณรงค์ และการเคยพบเห็นการทําการตลาดของเครือ่ งดื่มรสหวาน,* คือ มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี
p < 0.05, ** คือ มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี p < 0.001
ปจั จัย ที่มีความสัมพันธ์กบั การเป็ นผู้ท่ดี ่ืมนมปรุงแต่งได้แก่ อาชีพ และการพบเห็นการทํา
การตลาดของเครื่องดื่มรสหวาน โดยอีพอื่นๆ มีโอกาสทีจ่ ะเป็ นผูท้ ด่ี ่มื นมปรุงแต่งตํากว่าข้าราชการฯ
ซึง่ มีโอกาสเท่ากับ 0.44 เท่าของข้าราชการ ผูท้ เ่ี คยพบเห็นการทําการตลาดของเครื่องดื่มรสหวานมี
โอกาสสูงกว่าผูท้ ไ่ี ม่เคยพบเห็นในการเป็ นผูท้ ด่ี ่มื นมปรุงแต่ง เท่ากับ 1.87 เท่า ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การดื่มนมปรุงแต่งในกลุ่มตัวอย่าง (n=1,745)
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
Odds Ratio p value
95% Conference Interval
ข้าราชการ/พนักงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ (อ้างอิง)
พนักงานบริษทั
2.45
0.0850
0.88 - 6.81
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
0.98
0.9370
0.56 - 1.70
เกษตรกร
0.85
0.5230
0.52 - 1.40
รับจ้าง
1.11
0.6720
0.67 - 1.84
นักเรียน/นักศึกษา
1.05
0.8510
0.63 - 1.75
ว่างงาน
0.93
0.8050
0.53 - 1.63
อื่นๆ*
0.44
0.0020
0.26 - 0.74
ไม่เคยพบเห็นการทําการตลาด (อ้างอิง)
เคยพบเห็นการทําการตลาด**
1.87
0.0000
1.46 - 2.41
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หมายเหตุ: ตัวแปรทีอ่ ยูใ่ นแบบจําลองประกอบด้วย เพศ อาชีพ การศึกษา การเกิดโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
ทราบปริมาณนํ้ าตาลสูงสุดทีค่ วรบริโภคต่อวัน ทราบปริมาณนํ้ าตาลในเครื่องดื่มรสหวาน การเคยพบ
เห็นการรณรงค์ และการเคยพบเห็นการทําการตลาดของเครือ่ งดื่มรสหวาน,* คือ มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี
p < 0.05, ** คือ มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี p < 0.001
ตารางที่ 13 แสดงปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การได้รบั นํ้าตาลจากเครื่องดื่มรสหวานเกินเกณฑ์
ปริมาณนํ้าตาลสูงสุดทีค่ วรได้รบั จากเครื่องดื่ม ซึง่ ไม่ควรเกิน 10 กรัม/วัน โดยปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์
ได้แก่ อาชีพ ระดับการศึกษา การเป็ นโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง การเคยพบเห็นการรณรงค์ลดการบริโภค
หวาน และการเคยพบเห็นการทําการตลาดของเครื่องดื่มรสหวาน ผูท้ ่มี อี าชีพเกษตรกรและอื่นๆ มี
โอกาสทีจ่ ะได้รบั นํ้าตาลจากเครือ่ งดื่มเกินเกณฑ์ต่ํากว่าข้าราชการฯ ซึง่ มีโอกาสเป็ น 0.4 และ 0.24 เท่า
ตามลําดับ นักเรียน/นักศึกษามีโอกาสที่จะได้รบั นํ้ าตาลจากเครื่องดื่มเกินเกณฑ์สูงกว่าข้าราชการ
เท่ากับ 4.45 เท่า ผูท้ ส่ี าํ เร็จการศึกษาระดับมัธยมต้น มัธยมตอนปลาย/ปวช. อนุ ปริญญา/ปวส. และ
ปริญญาตรี มีโอกาสที่จะได้รบั นํ้ าตาลจากเครื่องดื่มสูงกว่าเกณฑ์ มากกว่าผูท้ ่สี ําเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาหรือตํากว่า เท่ากับ 2.27, 1.82, 2.16 และ 1.62 ตามลําดับ ผูป้ ว่ ยโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังมี
โอกาสทีจ่ ะได้รบั นํ้ าตาลจากเครื่องดื่มตํ่ากว่าผูท้ ไ่ี ม่เป็ นโรค ซึง่ มีค่าเท่ากับ 0.63 เท่า ผูท้ เ่ี คยพบเห็น
การรณรงค์มโี อกาสทีจ่ ะได้รบั นํ้ าตาลจากเครื่องดื่มสูงเกินเกณฑ์ต่ํากว่าผูท้ ไ่ี ม่เคยพบเห็น โดยมีโอกาส
เป็ น0.68 เท่า ส่วนผูท้ เ่ี คยพบเห็นการทําการตลาดของเครื่องดื่มรสหวานมีโอกาสทีจ่ ะได้รบั นํ้าตาลจาก
เครือ่ งดื่มสูงเกินเกณฑ์เท่ากับ 2.94 เท่าของผูท้ ไ่ี ม่เคยพบเห็น
ตารางที่ 13 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การบริ โภคนํ้าตาลจากเครื่องดื่มเกิ นเกณฑ์ปริ มาณ
นํ้าตาลสูงสุดที่ควรได้รบั จากเครื่องดื่ม (ไม่ควรเกิ น10 กรัม/วัน)
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
Odds Ratio p value
95% Conference Interval
ข้าราชการ/พนักงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ (อ้างอิง)
พนักงานบริษทั
1.40
0.4350
0.60 - 3.25
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
0.71
0.2260
0.41 - 1.23
เกษตรกร**
0.40
0.0000
0.24 - 0.66
รับจ้าง
0.84
0.4930
0.51 - 1.38
นักเรียน/นักศึกษา**
4.45
0.0000
2.58 - 7.66
ว่างงาน
0.72
0.2370
0.41 – 1.25
อื่นๆ**
0.24
0.0000
0.14 - 0.43
ไม่มโี รค (อ้างอิง)
ผูป้ ว่ ยโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง*
0.63
0.0010
0.49 - 0.82
ประถมศึกษา/ตํ่ากว่า (อ้างอิง)
มัธยมศึกษาตอนต้น**
2.27
0.0000
1.63 - 3.16
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.**
1.82
0.0000
1.31 - 2.54
อนุ ปริญญา/ปวส.*
2.16
0.0070
1.24 - 3.77
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
Odds Ratio p value
95% Conference Interval
ปริญญาตรี*
1.62
0.0370
1.03 - 2.56
สูงกว่าปริญญาตรี
1.32
0.5070
0.58 - 2.98
ไม่เคยพบเห็นการรณรงค์ (อ้างอิง)
เคยพบเห็น*
0.68
0.0090
0.50 - 0.91
ไม่เคยพบเห็นการทําการตลาด (อ้างอิง)
เคยพบเห็นการทําการตลาด**
2.94
0.0000
2.18 - 3.97
หมายเหตุ: ตัวแปรทีอ่ ยูใ่ นแบบจําลองประกอบด้วย เพศ อาชีพ การศึกษา การเกิดโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
ทราบปริมาณนํ้าตาลสูงสุดทีค่ วรบริโภคต่อวัน ทราบปริมาณนํ้าตาลในเครือ่ งดื่มรสหวาน การเคยพบ
เห็นการรณรงค์ และการเคยพบเห็นการทําการตลาดของเครือ่ งดื่มรสหวาน,* คือ มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี
p < 0.05, ** คือ มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี p < 0.001
ตารางที่ 14 แสดงป จั จัย ที่มคี วามสัมพันธ์กบั การบริโภคนํ้ าตาลจากเครื่องดื่มเกินปริมาณ
นํ้ าตาลสูงสุดทีค่ วรได้รบั ต่อวัน (ไม่ควรเกิน 50กรัม/วัน) ซึ่งพบว่าปจั จัยทีเ่ กี่ยวข้องได้แก่ เพศ อาชีพ
การศึกษา และการเคยพบเห็นการทําการตลาดของเครื่องดื่มรสหวาน โดยเพศชายมีโอกาสได้รบั
นํ้าตาลจากเครื่องดื่มสูงกว่าเกณฑ์ปริมาณนํ้าตาลสูงสุดทีค่ วรได้รบั ต่อวันมากกว่าเพศหญิง 1.88 เท่า
เกษตรกรและอาชีพอื่นๆ มีโอกาสได้รบั นํ้าตาลจากเครือ่ งดื่มสูงเกินเกณฑ์ปริมาณนํ้าตาลทีค่ วรได้รบั ต่อ
วันตํากว่าข้าราชการฯ ซึง่ มีโอกาสเท่ากับ 0.37 เท่าของข้าราชการฯ ผูท้ ส่ี าํ เร็จการศึกษาระดับมัธยมต้น
และมัธยมปลาย/ปวช. มีโอกาสทีจ่ ะได้รบั นํ้ าตาลจากเครื่องดื่มสูงเกินเกณฑ์ปริมาณทีค่ วรได้รบั ต่อวัน
มากกว่าผูท้ ส่ี าํ เร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากว่าเท่ากับ 2.00 และ 2.01 เท่าตามลําดับ ผูท้ ่ี
เคยพบเห็นการทําการตลาดของเครือ่ งดื่มรสหวานมีโอกาสทีจ่ ะได้รบั นํ้าตาลจากเครื่องดื่มสูงกว่าเกณฑ์
ปริมาณนํ้าตาลทีค่ วรได้รบั ต่อวันมากกว่าผูท้ ไ่ี ม่เคยพบเห็นเท่ากับ 2.06 เท่า
ตารางที่ 14 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การบริ โภคนํ้าตาลจากเครื่องดื่มเกิ นปริ มาณนํ้าตาล
สูงสุดที่ควรได้รบั ต่อวัน (ไม่ควรเกิ น 50กรัม/วัน)
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
Odds Ratio p value
95% Conference Interval
หญิง (อ้างอิง)
ชาย
1.88
0.0000
1.40 - 2.54
ข้าราชการ/พนักงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ (อ้างอิง)
พนักงานบริษทั
0.84
0.7710
0.26 - 2.68
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
1.03
0.9350
0.48 - 2.20
เกษตรกร*
0.37
0.0120
0.17 - 0.81
รับจ้าง
1.41
0.3060
0.73 - 2.72
นักเรียน/นักศึกษา
1.40
0.3310
0.71 - 2.76
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
Odds Ratio p value
95% Conference Interval
ว่างงาน
1.12
0.7640
0.52 - 2.41
อื่นๆ*
0.37
0.0300
0.15 - 0.91
ประถมศึกษา/ตํ่ากว่า (อ้างอิง)
มัธยมศึกษาตอนต้น**
2.00
0.0000
1.39 - 2.87
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.*
2.01
0.0010
1.31 - 3.08
ปวส./อนุปริญญา
1.07
0.8640
0.48 - 2.39
ปริญญาตรี
1.48
0.2240
0.79 - 2.77
สูงกว่าปริญญาตรี
1.48
0.5040
0.47 - 4.66
ไม่เคยพบเห็นการทําการตลาด (อ้างอิง)
เคยพบเห็นการทําการตลาด*
2.06
0.0010
1.32 - 3.20
หมายเหตุ: ตัวแปรทีอ่ ยูใ่ นแบบจําลองประกอบด้วย เพศ อาชีพ การศึกษา การเกิดโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
ทราบปริมาณนํ้าตาลสูงสุดทีค่ วรบริโภคต่อวัน ทราบปริมาณนํ้าตาลในเครือ่ งดื่มรสหวาน การเคยพบ
เห็นการรณรงค์ และการเคยพบเห็นการทําการตลาดของเครือ่ งดื่มรสหวาน,* คือ มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี
p < 0.05, ** คือ มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี p < 0.001
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บทที่ 5
สรุปและวิ จารณ์ผลการศึกษา
มีผทู้ ด่ี ่มื เครื่องดื่มรสหวานร้อยละ 85.2 เมื่อศึกษาสัดส่วนของผูท้ ด่ี ่มื เครื่องดื่มรสหวานประเภท
ต่างๆ พบว่านมปรุงแต่งเป็ นเครื่องดื่มทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมดื่มอย่างแพร่หลายมากทีส่ ุด รองลงมาคือนํ้าอัดลม
นํ้าผลไม้ ชาพร้อมดื่ม และฟงั ชันนัลดริง๊ ค์ ซึง่ มีสดั ส่วนของผูท้ บ่ี ริโภคเท่ากับ ร้อยละ 65.5, 49.2, 37.6,
35.8 และ 9.8 ตามลําดับ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ด่มื เครื่องดื่มรสหวาน 1 - 3 ประเภท กลุ่มตัวอย่าง
ดื่มเครื่องดื่มรสหวาน 163.9 มิลลิลติ ร/วัน/คน ซึง่ สูงกว่าค่าเฉลีย่ ของการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานของ
คนอายุ 20 ปี ขึ้นไปจาก 193 ประเทศทัวโลกใน
่
พ.ศ. 2553 โดยมีเ ท่ากับ 137.2 มล./คน/วัน [44]
ถึงแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะนิยมดื่มนมปรุงแต่งมากทีส่ ุด แต่เมื่อศึกษาปริมาณของเครื่องดื่มทีด่ ่มื ต่อวันจะ
พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งบริโ ภคนํ้ า อัด ลมในปริม าณมากที่สุด รองลงมาคือ ชาพร้อ มดื่ม นํ้ า ผลไม้ ฟ งั
ชันนัลดริง๊ ค์ และนมปรุงแต่ง ซึ่งเท่ากับ 128.6, 107.1, 71.4, 50.0 และ 32.1 มิลลิลติ ร/วัน/คน
ตามลําดับ ซึง่ จะเห็นได้ว่าการบริโภคนํ้าอัดลมมากกว่านมปรุงแต่งถึง 4 เท่า ซึง่ แตกต่างจากผลการ
สํารวจในระดับประเทศ รายงานเมื่อ พ.ศ. 2559[45] ทีพ่ บว่าเครื่องดื่มทีค่ นไทยอายุ 3 ปี ขึน้ ไป บริโภค
ในปริมาณมากทีส่ ุดได้แก่ นมปรุงแต่ง รองลงมาคือ นํ้าอัดลม นํ้าผลไม้ และชา (ไม่มกี ารสํารวจการดื่ม
ฟงั ชันนัลดริง๊ ค์) แต่อย่างไรก็ตามการรายงานผลในระดับประเทศนัน้ รายงานโดยใช้ค่าเฉลี่ยซึ่งอาจ
ส่งผลให้เกิดความแตกต่างระหว่างผลการศึกษาจากทัง้ สองแหล่ง นอกจากนี้ ส่วนหนึ่งอาจเป็ นเพราะ
ความแตกต่างของอายุขนั ้ ตํ่าของตัวอย่าง การศึกษานี้กลุ่มตัวอย่างมีอายุขนั ้ ตํ่าเท่ากับ 10 ปี แต่การ
สํ า รวจในระดับ ประเทศมีอ ายุ ข ัน้ ตํ่ า เท่ า กับ 3 ปี ซึ่ ง จากการสํ า รวจพฤติ ก รรมการบริโ ภคใน
ระดับประเทศทีร่ ายงานเมื่อ พ.ศ.2552 พบว่าการบริโภคนมของคนไทยลดลงเมื่ออายุ 6 ปี และลดลง
มากเมือ่ เข้าสูว่ ยั รุน่ ตอนปลาย[46]
เมื่อจําแนกพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มรสหวานตามเพศ อายุ และอาชีพ จะพบว่า เพศชาย
บริโภคเครื่องดื่มรสหวานมากกว่าเพศหญิง (217.9 และ 142.9 มิลลิลติ ร/คน/วัน) กลุ่มอายุ 10-22 ปี มี
การบริโภคเครื่องดื่มรสหวานสูงทีส่ ุด ตามมาด้วยกลุ่มอายุ 23-60 ปี และมากกว่า 60 ปี ซึง่ มีค่าเท่ากับ
296.8, 128.6 และ 42.9 มิลลิลติ ร/คน/วัน โดยกลุ่มอายุ 10-22 ปี บริโภคเครื่องดื่มรสหวานมากกว่า
กลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี ถึง 6.9 เท่า ผลการศึกษาการบริโภคเครือ่ งดื่มรสหวานตามอาชีพสอดคล้องกับ
ผลทีพ่ บในการศึกษาตามอายุ กลุ่มนักเรียน/นักศึกษาบริโภคเครื่องดื่มรสหวานมากทีส่ ุด ตามมาด้วย
ข้าราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเท่ากับ 284.3 และ 153.3 มิลลิลติ ร/คน/วัน
ตามลําดับ ซึง่ เมื่อจําแนกศึกษาปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานแต่ละประเภทตามเพศ อายุ และ
อาชีพจะพบว่ามีแนวโน้มคล้ายคลึงกับการบริโภคเครือ่ งดื่มรสหวานในภาพรวม ยกเว้นการดื่มนํ้าผลไม้
ที่เพศหญิงบริโภคมากกว่าเพศชายเล็กน้ อย เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มรสหวาน
จําแนกตามเพศจะพบว่าผลจากการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคน
ไทยใน พ.ศ.2559[45].
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ปริมาณนํ้ าตาลทีไ่ ด้รบั จากเครื่องดื่มรสหวานเท่ากับ 17.7 (+34.1) กรัม/คน/วัน (เฉพาะคนที่
ดื่มเครือ่ งดื่มรสหวาน) ซึง่ ได้จากนํ้าอัดลมมากทีส่ ดุ รองลงมา คือ ชาพร้อมดื่ม นํ้าผลไม้ ฟงั ชันนัลดริง๊ ค์
และนมปรุงแต่ง เท่ากับ 16.5, 9.5, 7.9, 4.0 และ 2.3 กรัม/วัน มีกลุ่มตัวอย่างทีด่ ่มื เครื่องดื่มรสหวาน
ได้รบั นํ้ าตาลจากเครื่องดื่มรสหวานเกินเกณฑ์ ร้อยละ 62.2 และ มีผูท้ ่ไี ด้รบั นํ้ าตาลจากเครื่องดื่มรส
หวานสูงเกินปริมาณนํ้าตาลสูงสุดทีค่ วรได้รบั ต่อวัน (50 กรัม/คน/วัน) เท่ากับร้อยละ 15.3
ปจั จัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั การได้รบั นํ้ าตาลจากเครื่องดื่มรสหวานเกินเกณฑ์ปริมาณนํ้ าตาล
สูงสุดทีค่ วรได้รบั จากเครื่องดื่ม (ไม่ควรเกิน 10 กรัม/วัน) ที่ p< 0.05 ได้แก่ อาชีพ ระดับการศึกษา
การเป็ นโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง การเคยพบเห็นการรณรงค์ลดการบริโภคหวาน และการเคยพบเห็นการทํา
การตลาดของเครือ่ งดื่มรสหวาน ผูท้ ม่ี อี าชีพเกษตรกรและอื่นๆ มีโอกาสทีจ่ ะได้รบั นํ้าตาลจากเครื่องดื่ม
เกินเกณฑ์ต่ํากว่าข้าราชการฯ ซึ่งมีโอกาสเป็ น 0.4 และ 0.24 เท่า ตามลําดับ นักเรียน/นักศึกษามี
โอกาสทีจ่ ะได้รบั นํ้าตาลจากเครือ่ งดื่มเกินเกณฑ์สงู กว่าข้าราชการเท่ากับ 4.45 เท่า ผูท้ ส่ี าํ เร็จการศึกษา
ระดับมัธยมต้น มัธยมตอนปลาย/ปวช. อนุ ปริญญา/ปวส. และ ปริญญาตรี มีโอกาสได้รบั นํ้ าตาลจาก
เครือ่ งดื่มรสหวานมากกว่า ผูท้ ส่ี าํ เร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า เท่ากับ 2.27, 1.82, 2.16
และ 1.62 ตามลําดับ ผูป้ ว่ ยโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังมีโอกาสทีจ่ ะได้รบั นํ้าตาลจากเครื่องดื่มตํ่ากว่าผูท้ ไ่ี ม่เป็ น
โรค ซึง่ มีค่าเท่ากับ 0.63 เท่า ผูท้ เ่ี คยพบเห็นการรณรงค์มโี อกาสทีจ่ ะได้รบั นํ้าตาลจากเครื่องดื่มสูงเกิน
เกณฑ์ต่ํากว่าผูท้ ไ่ี ม่เคยพบเห็น โดยมีโอกาสเป็ น0.68 เท่า ส่วนผูท้ เ่ี คยพบเห็นการทําการตลาดของ
เครื่องดื่มรสหวานมีโอกาสทีจ่ ะได้รบั นํ้าตาลจากเครื่องดื่มสูงเกินเกณฑ์เท่ากับ 2.94 เท่าของผูท้ ไ่ี ม่เคย
พบเห็น ผลการศึกษาบ่งชี้ว่าอาชีพนักเรียน/นักศึกษาซี่งเป็ นกลุ่มเด็กและเยาวชนมีความเสี่ยงทาง
สุขภาพจากการบริโภคสูงที่สุด ซึ่งการรณรงค์ลดการบริโภคหวานอาจมีผลการบริโภคเครื่องดื่มรส
หวานลงได้ และการเคยพบเห็นการทําการตลาดอาจจะกระตุ้นการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานได้ และ
ผูบ้ ริโภคมีแนวโน้มจะลดการบริโภคเครือ่ งดื่มรสหวานเมือ่ ปว่ ยแล้ว
ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การบริโภคนํ้าตาลจากเครื่องดื่มเกินปริมาณนํ้าตาลสูงสุดทีค่ วรได้รบั
ต่อวัน (ไม่ควรเกิน 50 กรัม/วัน) ได้แก่ เพศ อาชีพ และการเคยพบเห็นการทําการตลาดของเครื่องดื่ม
รสหวาน โดยเพศชายมีโอกาสได้รบั นํ้าตาลจากเครื่องดื่มรสหวานเกินปริมาณดังกล่าวสูงกว่าเพศหญิง
1.88 เท่าเกษตรกรและอาชีพอื่นๆ มีโอกาสได้รบั นํ้ าตาลจากเครื่องดื่มสูงเกินเกณฑ์ปริมาณนํ้ าตาลที่
ควรได้รบั ต่อวัน ตํ่ากว่าข้าราชการฯ ซึง่ มีโอกาสเท่ากับ 0.37 เท่าของข้าราชการฯ ผูท้ ส่ี าํ เร็จการศึกษา
ระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย/ปวช. มีโอกาสสูงกว่าผูท้ ส่ี าํ เร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า
เท่ากับ 2.00 และ 2.01 เท่าตามลําดับ ผูท้ เ่ี คยพบเห็นการทําการตลาดของเครื่องดื่มรสหวานมีโอกาสที่
จะได้รบั นํ้ าตาลจากเครื่องดื่มสูงกว่าเกณฑ์ปริมาณนํ้าตาลทีค่ วรได้รบั ต่อวันมากกว่าผูท้ ไ่ี ม่เคยพบเห็น
เท่ากับ 2.06 เท่า เห็นได้ชดั ว่าเพศชายมีโอกาสเสีย่ งสูงกว่าเพศหญิงทีจ่ ะได้รบั นํ้าตาลจากเครื่องดื่มใน
ปริมาณทีเ่ สีย่ งต่อสุขภาพมากขึน้ (ได้รบั นํ้าตาลจากเครื่องดื่มเพียงอย่างเดียวเกินปริมาณนํ้าตาลสูงสุด
ทีไ่ ด้จากอาหารทีบ่ ริโภคทัง้ วัน ทีค่ วรได้รบั ต่อวัน) เกษตรกรมีโอกาสเสีย่ งตํ่าทีส่ ุด การรณรงค์ไม่มผี ล
ต่อการบริโภคเครือ่ งดื่มรสหวานในระดับนี้ ในขณะทีก่ ารทําการตลาดของเครือ่ งดื่มรสหวานยังคงมีผล
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จากการสอบถามพฤติกรรมที่กลุ่มตัวอย่างคาดว่าจะทําเมื่อขึน้ ราคาเครื่องดื่มอีกร้อยละ 25
พบว่า ในกลุ่มตัวอย่างทีด่ ่มื เครื่องดื่มแต่ละประเภท มากกว่าครึง่ ไม่เปลีย่ นพฤติกรรม (ร้อยละ 52.0 –
73.3 ขึ้นอยู่กบั ประเภทของเครื่องดื่ม) กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 12.2 – 20.0 ลดการดื่มโดยไม่มสี นิ ค้า
ทดแทน ร้อยละ 7.6 – 23.7 เลิกดื่มโดยไม่มสี นิ ค้าทดแทน โดยการขึน้ ราคาร้อยละ 25 มีผลทําให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคฟงั ชันนัลดริง๊ ค์มากทีส่ ุด และมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนม
ปรุงแต่งน้อยทีส่ ดุ
ครึง่ หนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง (ค่ามัธยฐาน) คาดว่าการขึน้ ราคาทีจ่ ะทําให้ตนเลิกดื่มนํ้าอัดลม ชา
พร้อมดื่ม นํ้ าผลไม้ และนมปรุงแต่ง คือเมื่อราคาเพิม่ ขึน้ อีกร้อยละ 66.7 จากราคาเดิม ในขณะที่ฟงั
ชันนัลดริง๊ ค์คอื เพิม่ ขึน้ อีกร้อยละ 50.0 ความไวต่อการเปลีย่ นแปลงของราคาของกลุ่มตัวอย่างค่อนข้าง
แตกต่างกัน โดยการขึน้ ราคาทีจ่ ะทําให้กลุ่มตัวอย่างเลิกดื่มนํ้ าอัดลม ชาพร้อมดื่มและนมปรุงแต่ง เลิก
ดื่มอยูใ่ นช่วง ร้อยละ 15.4 ถึง 900.0 ในขณะทีก่ ารขึน้ ราคาทีจ่ ะทําให้กลุ่มตัวอย่างเลิกดื่มนํ้าผลไม้และ
ฟงั ชันนัลดริง๊ ค์อยู่ในช่วงร้อยละ 7.7-900.0 และ 26.7 – 200.0 ตามลําดับ โดยค่ามัธยฐานของการขึน้
ราคาทีจ่ ะทําให้เลิกดื่มนํ้ าอัดลม ชาพร้อมดื่ม และนมปรุงแต่ง ไม่แตกต่างกันเมื่อจําแนกตามเพศ อายุ
และอาชีพ ค่ามัธยฐานของการขึน้ ราคาทีจ่ ะทําให้เลิกดื่มนํ้าผลไม้ แตกต่างกันเมื่อจําแนกตามเพศและ
อาชีพ ค่ามัธยฐานของการขึน้ ราคาที่จะทําให้เลิกดื่มฟงั ชันนัลดริง๊ ค์ แตกต่างกันเมื่อจําแนกตามเพศ
และอาชีพเช่นกัน
จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเมื่อเลิกดื่มเครื่องดื่มรสหวานทีบ่ ริโภคในปจั จุบนั พบว่า
มากกว่า ครึ่ง เลือ กที่จ ะหยุ ด ดื่ม โดยที่ไ ม่มีสิน ค้า ทดแทน (ร้อ ยละ 51.5 – 57.9 ขึ้น อยู่ก ับ ประเภท
เครื่องดื่ม) กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 16.2 – 28.6 คิดว่าตนจะบริโภคสินค้าอ่นทดแทน และร้อยละ 17.7 –
31.2 ไม่ทราบว่าเมื่อหยุดบริโภคเครื่องดื่มที่บริโภคอยู่ในปจั จุบนั แล้วจะมีพฤติกรรมอย่างไร สินค้า
ทดแทนทีค่ าดว่าจะบริโภคแทนเมื่อเลิกดื่มนํ้ าอัดลมทีพ่ บมากทีส่ ุดคือ นํ้าอัดลมทีถ่ ูกกว่า รองลงมาคือ
นํ้ าเปล่า นํ้ าหวานที่ถูกกว่า นมจืด นมปรุงแต่ง นํ้ าผลไม้ ชาพร้อมดื่ม ขนม เครื่องดื่มชงขาย ชาไม่มี
นํ้าตาล และนํ้ าอัดลมไม่มนี ้ํ าตาล ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 22.9, 14.1, 13.7, 12.1, 11.2,, 10.0, 10.0, 3.2,
1.6, 0.8, และ 0.4 สินค้าทดแทนทีค่ าดว่าจะบริโภคแทนเมื่อเลิกดื่มชาพร้อมดื่มที่พบมากทีส่ ุดคือ นํ้ า
ผลไม้ นํ้ าเปล่า ชาพร้อมดื่มทีถ่ ูกกว่า นมจืด นมปรุงแต่ง ขนม นํ้ าหวานทีถ่ ูกกว่า ชาไม่มนี ้ํ าตาล และ
ผลไม้ ซึง่ เท่ากับ ร้อยละ 25.9, 21.4, 17.0, 11.6, 9.8,5.4, 4.5, 2.7 และ 1.8 สินค้าทดแทนทีค่ าดว่าจะ
บริโภคแทนเมือ่ เลิกดื่มนํ้าผลไม้ทพ่ี บมากทีส่ ดุ คือ ผลไม้ นํ้าผลไม้ นํ้าเปล่า นํ้าผลไม้คนั ้ เอง/นํ้าผลไม้ปนั ่
นมจืด นมปรุงแต่ง และขนม ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 24.8, 22.0, 13.5, 10.6, 10.6, 7.8, และ 2.8 สินค้า
ทดแทนทีค่ าดว่าจะบริโภคแทนเมื่อเลิกดื่มฟงั ชันนัลดริง๊ ค์ทพ่ี บมากทีส่ ุดคือ นํ้าหวานทีถ่ ูกกว่า นํ้าเปล่า
นํ้าผลไม้ ผลไม้ นมปรุงแต่ง ขนม และ เครื่องดื่มชงขาย ซึง่ เท่ากับ ร้อยละ 46.2, 23.1, 11.5, 7.7, 3.9,
3.9, และ 3.9 ตามลําดับ สินค้าทดแทนทีค่ าดว่าจะบริโภคแทนเมื่อเลิกดื่มฟงั นมปรุงแต่งทีพ่ บมากทีส่ ุด
คือ นมปรุงแต่งทีถ่ ูกกว่า นมจืด นํ้ าหวานทีถ่ ูกกว่า นํ้ าเปล่า ขนม และ ผลไม้ ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 48.4,
28.3, 9.5, 7.0, 4.1 และ 2.6 ตามลําดับ
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กลุ่มตัวอย่างทราบปริมาณสูงสูดทีค่ วรบริโภค/วัน (ทราบว่าควรบริโภคนํ้ าตาลไม่เกิน 6 ช้อน
ชา หรือ 24 กรัม) เพียงร้อยละ 6 ทราบปริมาณนํ้าตาลในเครื่องดื่มทีด่ ่มื เพียงร้อยละ 20.3 แต่ทราบว่า
การบริโภคเครื่องดื่มรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปจะส่งผลเสียต่อสุขภาพสูงถึงร้อยละ 87.3 กลุ่ม
ตัวอย่างทีเ่ ห็นว่าเครือ่ งดื่มรสหวานสูตรนํ้าตาลตํ่าควรมีราคาถูกกว่าสูตรหวานสูงถึงร้อยละ 93.9
เมือ่ ศึกษาการเคยพบเห็นการรณรงค์ลดการบริโภคหวาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ
75.1) เคยพบเห็นการรณรงค์ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ช่องทางหลักที่พบเห็นการรณรงค์คอื
โทรทัศน์ (ร้อยละ 42.4) และโรงพยาบาลหรือเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข (ร้อยละ 28.5) โดยเพศหญิงเคยพบ
เห็นการรณรงค์มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 79.5 และ 66.0) กลุ่มอายุ 23-60 ปี พบเห็นการรณรงค์มาก
ทีส่ ุด (ร้อยละ 82.2) ตามมาด้วยกลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี (ร้อยละ 75.5) ช่องทางหลักทีก่ ลุ่มอายุ 10-22
ปี เข้าถึงมากทีส่ ุดคือโทรทัศน์ และโซเชียลมีเดีย ช่องทางหลักทีก่ ลุ่มอายุ 23 ปี ขน้ึ ไป เข้าถึงมากทีส่ ุด
คือ โทรทัศ น์ แ ละโรงพยาบาลหรือ เจ้า หน้ า ที่ส าธารณสุ ข อาชีพ ที่เ ข้า ถึง การรณรงค์ม ากที่สุ ด คือ
ข้าราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 87.5) อาชีพทีเ่ ข้าถึงการรณรงค์น้อยทีส่ ุดคือ
นักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 63.8)
เมือ่ สํารวจการพบเห็นกิจกรรมการทําการตลาดของเครื่องดื่มรสหวานก็พบว่ามีสดั ส่วนของผูท้ ่ี
เคยพบเห็นสูงเช่นกันกับการเคยพบเห็นการรณรงค์ ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 78.6 การตลาดที่เคยพบเห็น
ได้แก่ การลดราคา การแจกผลิตภัณฑ์ฟรี การแจกของแถม การแจกทุนการศึกษา การชิงโชค และการ
ออกบูธ ซึง่ การลดราคา การแจกของแถม และการชิงโชคเป็ นกิจกรรมการตลาดทีก่ ลุ่มตัวอย่างเคยพบ
เห็นมากทีส่ ุด โดยเท่ากับร้อยละ 59.6, 55.5 และ 52.9 ตามลําดับ การเคยพบเห็นการทําการตลาดทํา
ให้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 52.3 อยากซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งกิจกรรมการตลาดทีท่ ําให้กลุ่มตัวอย่างอยากซื้อ
มากทีส่ ุด ได้แก่ การลดราคา การแจกของแถม และการชิงโชค ซึง่ เท่ากับร้อยละ 22.9, 16.0 และ 7.2
ตามลําดับ เพศหญิงเคยพบเห็นการทําการตลาดของเครื่องดื่มรสหวานมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 63.2
และ 52.1 ตามลําดับ) การเคยพบเห็นกิจกรรมการตลาดของกลุ่มอายุ 10-22 ปี สูงที่สุด ตามมาด้วย
กลุ่มอายุ 23-60 ปี และ มากกว่า 60 ปี ตามลําดับ ทีร่ อ้ ยละ 69.3, 63.5 และ 38.9 ซึง่ เป็ นทีน่ ่ าสังเกตว่า
กลุ่มอายุ 10-22 ปี พบเห็นการรณรงค์น้อยทีส่ ุด แต่กลับเคยพบเห็นการทําการตลาดของเครื่องดื่มรส
หวานมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอายุอ่นื ๆ นักเรียน/นักศึกษาและข้าราชการพบเห็นการทํา
การตลาดมากกว่าอาชีพอื่นๆ
การศึกษานี้มขี อ้ จํากัดทีอ่ าจส่งผลต่อคุณภาพของผลการศึกษาอยู่ 4 ประการด้วยกัน ได้แก่ 1)
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้อาจไม่สามารถเป็ นตัวแทนของประชากรไทยได้โดยสมบูรณ์ จึงไม่สามารถ
กล่าวได้ว่าสถานการณ์ ท่พี บสะท้อนพฤติกรรมของประชากรไทย 2) เครื่องดื่มรสหวานที่ศึกษาไม่
ครอบคลุมเครื่องดื่มทุกประเภททีม่ จี ําหน่ ายในท้องตลาด ความไม่ครอบคลุมนี้อาจทําให้การประมาณ
ค่าปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานและนํ้าตาลทีไ่ ด้จากการดื่มเครื่องดื่มรสหวานตํ่ากว่าความเป็ น
จริงได้ 3) การจําคลาดเคลื่อน (recall bias) อาจทําให้ผลการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับความจํา เช่น ของ
การเคยพบเห็นการรณรงค์ลดการบริโภคหวาน การเคยพบเห็นการทําการตลาด และการบริโภค
เครื่อ งดื่ม รสหวาน เกิด ความเบี่ย งเบนจากความเป็ น จริง ได้ ผู้ศึก ษาวิจ ัย ได้พ ยายามลดความ
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คลาดเคลื่อนดังกล่าวโดยการพัฒนาคําถามให้เข้าใจง่าย สอดคล้องกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในปจั จุบนั
ฝึ กอบรมผูส้ มั ภาษณ์จนมีทกั ษะในการถามและทวนความเข้าใจในระหว่างการสัมภาษณ์ รวมถึงฝึ ก
สัง เกตความผิด ปกติข องข้อ มูล และ 4) พฤติก รรมการลดหรือ เลิก ดื่ม เมื่อ ขึ้น ราคาเป็ น เพีย งการ
คาดการณ์ของกลุ่มตัวอย่าง ดังนัน้ ผลการศึกษาส่วนที่เกี่ยวกับการสอบถามพฤติกรรมที่คาดว่าจะ
เกิดขึน้ เมือ่ ขึน้ ราคาเครือ่ งดื่มรสหวาน เช่น การลดหรือเลิกดื่มเครื่องดื่มรสหวาน ราคาทีจ่ ะทําให้เลิกดื่ม
และสินค้าทดแทน อาจคลาดเคลื่อนไปจากสถานการณ์จริงซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ความสามารถในการทํานายของ
กลุ่มตัวอย่าง
มีความนิยมในการดื่มเครือ่ งดื่มรสหวานอย่างแพร่หลายในกลุ่มตัวอย่าง ซึง่ 2 ใน 3 ของผูท้ ด่ี ่มื
เครื่องดื่มรสหวาน ดื่มในปริมาณที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ เพศชาย นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา การเข้าถึงการทําการตลาด เพิม่ โอกาสในการดื่มเครื่องดื่มรสหวานในปริมาณที่เสี่ยงต่อ
สุขภาพ ในขณะทีก่ ารณรงค์ลดการบริโภคหวาน ลดโอกาสในการดื่มเครื่องดื่มรสหวานในปริมาณที่
เสีย่ งต่อสุขภาพ การขึน้ ราคาทีจ่ ะคาดว่าจะทําให้กลุ่มตัวอย่างครึง่ หนึ่งเลิกดื่มเครื่องดื่มรสหวานเกือบ
ทุกประเภทคือขึน้ ราคาอีกร้อยละ 66.7 (ฟงั ชันนัลดริง๊ ค์เท่ากับร้อยละ 50.0) กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึง่
จะเลิกดื่มโดยไม่มสี นิ ค้าทดแทน สินค้าทดแทนหลักของนํ้ าอัดลมคือนํ้ าอัดลมทีถ่ ูกกว่า สินค้าทดแทน
หลักของชาพร้อมดื่มคือนํ้ าผลไม้ สินค้าทดแทนหลักของนํ้ าผลไม้คอื ผลไม้ สินค้าทดแทนหลักของฟงั
ชันนัลดริง๊ ค์คอื นํ้าหวานทีถ่ ูกกว่า สินค้าทดแทนหลักของนมปรุงแต่งคือนมปรุงแต่งทีถ่ ูกกว่า
ควรมีมาตรการเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานในปริมาณทีม่ ากเกินไป โดยผลการศึกษา
บ่งชีว้ ่าหากจะใช้มาตรการราคาและภาษีเพียงอย่างเดียว การขึน้ ราคาเครื่องดื่มรสหวานอีกร้อยละ 25
นัน้ อาจไม่ได้ผลในวงกว้างเท่าที่ควร หากต้องการลดการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานอย่างน้อยควรขึน้
ราคาอีกร้อยละ 66.7 และควรมีมาตรการเพื่อสนับสนุ นการเข้าถึงสินค้าทดแทนทีด่ ตี ่อสุขภาพมากขึน้
ควรมีการควบคุมการทําการตลาดของเครื่องดื่มรสหวาน การรณรงค์ลดการบริโภคหวานทีท่ วถึ
ั ่ งทุก
กลุ่มประชากร โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาเพิม่ เติมเพื่มให้ได้มาซึง่
ข้อมูลทีส่ ะท้อนการเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานทีเ่ กิดขึน้ จริงเมื่อมีการขึน้
ราคาเครือ่ งดื่มรสหวาน
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