
สถานะความมันคงทางอาหารชุมชนไทยผลการศึกษาระดับชุมชน ปี 2559



ต.แม่ฮ ีและ ต.แม่เย็น        อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 
บา้นหนองเต่า ต.แม่วนิ      อ.แม่วาง จ.เชยีงใหม่ 

. บรเิวณ มเชยีงใหม่ และ ต.สเุทพ กบั     ต.แม่เหยีะ อ.เมอืง     จ.เชยีงใหม่ 

บา้นป่าตอง บา้นหนองหญา้ปลอ้ง บา้นโนนรงั บา้นกู ่และบา้นหวัชา้ง  ต.บา้นกู ่อ.ยางสสีุราช จ.มหาสารคาม 
ชมุชนวดัโพธเิรยีง ซอยจรญัสนิทวงศ ์ 20  แขวงบา้นชา่งหลอ่  เขตบางกอกนอ้ย กทม. 

ชมุชนคูย้ายหม ีอ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชงิเทรา 
ต.ดอนทราย ม.4 บา้นลํารนุ ม.6บา้นเกาะทอง ม.8บา้นจนันา ม.11 บา้นจนันาตก ต.ชะมวง ม.7 บา้นค่ายไพออก ม.9      บา้นศาลาม่วง (ไทรโกบ) ม.13บา้นศาลาม่วง     อ.ควนขนุน จ.พทัลงุ 

• เก็บขอ้มูล 7 ชมุชน  
• เก็บขอ้มูลทงัหมด 1050 ชดุ หรอื 1050ครวัเรอืน 



บริบทของพนืทศีึกษา 7 พืนท ี
ลาํดบั ชุมชน จังหวัด บริบทพนืทีและการเป็นตัวแทนศึกษา
1 หนองเตา่ ห้วยอีคา่ง  ทุ่งหลวง  ห้วยข้าว ต.แมว่ิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ พืนทีกลุม่ชาตพินัธุ์  ชาวเขาปกาเกอะญอ
2 บ้านป่าตอง บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านโนนรัง บ้านกู่ และบ้านหวัช้าง  ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสรุาช จ.มหาสารคาม พืนทีชนบท ทํานา และแล้ง
3 ชมุชนคู้ยายหมี อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา ชนบทฐานการผลิต
4 ต.ดอนทราย (บ้านลํารุน  บ้านเกาะทอง  บ้านจนันา บ้านจนันาตก และต.ชะมวง บ้านคา่ยไพออก  บ้านศาลาม่วง (ไทรโกบ) บ้านศาลามว่ง 

อ.ควนขนนุ จ.พทัลงุ ชมุชนบนฐานการผลิต  
5 บริเวณ ม.เชียงใหม ่      ต.สเุทพ กบั   ต.แมเ่หียะ อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ พืนทีหวัเมือง มีแหล่งการศกึษา ประกอบด้วยประชากรทีเป็นคนท้องถินและตา่งถิน มีวิถีการดํารงชีวิตแบบเมือง  
6 ชมุชน ต.แมฮี่ และ ต.แมเ่ย็น อ.ปาย จ.แมฮ่อ่งสอน เป็นพืนทีทอ่งเทียว และขยายความเป็นเมือง มีประชากรตา่งถินทงัชาวไทย ชาวตา่งชาติ อาศยั มีวิถีการบริโภคผสมผสานชนบทและเมือง มีการขยายตวัของเมือง
7 ชมุชนวดัโพธิเรียง  ซอยจรัญสนิทวงศ์  20  แขวงบ้านชา่งหลอ่  เขตบางกอกน้อย กทม. เมืองใหญ่ แตเ่ป็นชมุชนดงัเดมิ ลกัษณะบ้านเรือนอยูก่นัอย่างแออดั



กรอบการนําเสนอ
1. ข้อมูลพ ืนฐานการเก ็บข้อมูล ความถกีารประกอบอาหารและความหลากหลายของผักในพืนทเีมืองและชนบท2. นําเสนอสถานะความมันคงทางอาหารของชุมชนศึกษา แต่ละชุมชนทมีีบริบทพืนทตี ัวแทนแตกต่างกัน3. เปรียบเท ียบแหล่งทมีาของอาหารตเีป็นมูลค่าแหล่ง  7 ชุมชน ได้แก่ การซอื ผลิต ทรัพยากร และวัฒนธรรม4. ตัวอย่างตลาดและแหล่งได้มาซงึอาหาร ของทงั 7 ชุมชน5. ผลการศึกษาค่าBMIหรือดชันีมวลกายและเปรียบเทียบค่าดัชนีมวลกายในบริบทพืนทตี ัวแทนทแีตกต่างกัน6. ข้อค้นพบจากงานศึกษา



ความถีในการประกอบอาหารของคนเมือง
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เปอร์เซ ็นต์

บริเวณ ม.เช ียงใหม่       ต.สุเทพ กับ   ต.แม่เหยีะอ.เมือง  จ.เช ียงใหม่
ชมุชน ต.แมฮี่ และ ต.แมเ่ย็น อ.ปาย จ.แมฮ่อ่งสอนชมุชนวดัโพธิเรียง  ซอยจรัญสนิทวงศ์  20  แขวงบ้านชา่งหลอ่  เขตบางกอกน้อย กทม.
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ความถีในการประกอบอาหารของคนชนบท
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หนองเต่า ห้วยอ ีค่าง  ท ุ่งหลวง  ห้วยข้าว  ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เช ียงใหม่บ้านป่าตอง บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านโนนรัง บ้านกู่ และบ้านหวัช้าง  ต.บ้านกู่  อ.ยางสสีรุาช จ.มหาสารคาม
ชมุชนคู้ยายหมี  อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทราต.ดอนทราย (บ้านลาํรุน  บ้านเกาะทอง  บ้านจนันา บ้านจนันาตก และต.ชะมวง บ้านคา่ยไพออก  บ้านศาลามว่ง (ไทรโกบ) บ้านศาลามว่ง  อ.ควนขนนุ จ.พทัลงุ

1 2 20
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เปอร์ เซ ็นต์ การบริโภคผกัของคนในชมุชน (จากฐานการซือ เช่น รถเร่  ร้านค้าชมุชน ตลาดนดั และร้านค้าสมยัใหม)่

1 2 23 3 3



สถานะความมนัคงทางอาหารของแตล่ะชมุชน



 บา้นหนองเต่า ต.แม่วนิ อ.แม่วาง จ.เชยีงใหม่ 
ซอื, 21,847, 30%

ผลิต, 40,877, 55%

ทรัพยากร, 9,846, 13% แบ่งปัน, 1,490, 2%

บาท/ครัวเรือน/ปี



 บา้นป่าตอง บา้นหนองหญา้ปลอ้ง บา้นโนนรงั บา้นกู ่และบา้นหวัชา้ง  ต.บา้นกู ่อ.ยางสสีรุาช จ.มหาสารคาม 

ซอื, 28,789, 55%ผลิต, 19,318, 37%

ทรัพยากร, 2,875, 6% แบ่งปัน-วัฒนธรรม, 1,099, 2%

บาท/ครัวเรือน/ปี



ชมุชนคูย้ายหม ีอ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชงิเทรา

ซอื, 54,655, 58%ผลิต, 28,612, 30%

ทรัพยากร, 10,456, 11%
แบ่งปัน-วัฒนธรรม, 880, 1%

บาท/ครัวเรือน/ปี



 ชมุชน ต.ดอนทราย และต.ชะมวง         บา้นศาลาม่วง อ.ควนขนุน จ.พทัลงุ

48,199, 76%

9,853, 16%

3,273, 5% 1,832, 3% บาท/ครัวเรือน/ปี 

ซือผลิตทรัพยากรแบ่งปัน-วฒันธรรม



บรเิวณ ม.เชยีงใหม่ และ ต.สเุทพ กบั ต.แม่เหยีะ    อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่

ซือ, 56,933, 70%
ผลิต, 19,899, 25%

ทรัพยากร, 2,593, 3% แบ่งปัน, 1,482, 2%

บาท/ครัวเรือน/ปี



ต.แม่ฮ ีและ ต.แม่เย็น อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 

ซือ, 42,583, 50%ผลิต, 37,888, 45%

ทรัพยากร, 3,700, 4% แบง่ปัน-วฒันธรรม, 1,101, 1%

บาท/ครัวเรือน/ปี



ชมุชนวดัโพธเิรยีง ซอยจรญัสนิทวงศ ์20 แขวงบา้นชา่งหล่อ  เขตบางกอกนอ้ย กทม.

ซือ, 73,828, 96%

ผลิต, 2,014, 3% ทรัพยากร, 784, 1%

บาท/ครัวเรือน/ปี



เปรียบเทียบการซือ 7 ชุมชน
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ชมุชน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ชมุชน ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม ชมุชนคู้ยายหมี จ.ฉะเชิงเทรา ชมุชน ต.ดอนทรายและต.ชะมวง อ.ควนขนนุ จ.พทัลงุ ชมุชนต.สเุทพและแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ชมุชนต.แม่ฮีและแม่เยน็ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ชมุชนวดัโพธิเรียง เขตบางกอกน้อย กทม.

 ซ ือ

123



เปรียบเทียบการผลิต ปลูก เลียง 7 ชุมชน
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ชมุชน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ชมุชน ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม ชมุชนคู้ยายหมี จ.ฉะเชิงเทรา ชมุชน ต.ดอนทรายและต.ชะมวง อ.ควนขนนุ จ.พทัลงุ
ชมุชนต.สเุทพและแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ชมุชนต.แม่ฮีและแม่เย็น อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ชมุชนวดัโพธิเรียง เขตบางกอกน้อย กทม.

ผลิต

1 23



เปรียบเทียบอาหารจากฐานทรัพยากร 7 ชุมชน
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ชมุชน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ชมุชน ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม ชมุชนคู้ยายหมี จ.ฉะเชิงเทรา ชมุชน ต.ดอนทรายและต.ชะมวง อ.ควนขนนุ จ.พทัลงุ ชมุชนต.สเุทพและแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ชมุชนต.แม่ฮีและแม่เยน็ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ชมุชนวดัโพธิเรียง เขตบางกอกน้อย กทม.

ทรัพยากร

12 3



เปรียบเทียบอาหารจากการแลกเปลียน-วฒันธรรม 7 ชุมชน
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ชมุชน ต.แมว่ิน อ.แมว่าง จ.เชียงใหม่ ชมุชน ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม ชมุชนคู้ยายหมี จ.ฉะเชิงเทรา ชมุชน ต.ดอนทรายและต.ชะมวง อ.ควนขนนุ จ.พทัลงุ
ชมุชนต.สเุทพและแมเ่หียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ชมุชนต.แมฮี่และแมเ่ยน็ อ.ปาย จ.แมฮ่อ่งสอน ชมุชนวดัโพธเิรียง เขตบางกอกน้อย กทม.

แลกเปลียนแบ่งปัน

12



 ฐานการได้มาซึงอาหาร/ชมุชน ชมุชน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
ชมุชน ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสรุาช จ.มหาสารคาม ชมุชนคู้ยายหมี จ.ฉะเชิงเทรา

ชมุชน ต.ดอนทรายและต.ชะมวง อ.ควนขนนุ จ.พทัลงุ
ชมุชนต.สเุทพและแมเ่หียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ชมุชนต.แมฮี่และแม่เย็น อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ชมุชนวดัโพธิเรียง เขตบางกอกน้อย กทม. ซือ 21847 28789 54655 48199 56933 42583 73828ผลิต 40877 19318 28612 9853 19899 37888 2014ทรัพยากร 9346 2875 10456 3273 2593 3700 784

แลกเปลยีนแบ่งปัน 1490 1099 880 1832 1482 1101 0



ตลาดทไีด้มาซงึอาหาร



ภาพรวมของตลาดทงั 7 ชุมชน
ห้างสรรพสินค้า 7.08%

ตลาดท้องถิน55.8%
ร้านขายของชํา20.55%

อินเตอร์เน็ต0.03%

โรงสีข้าว,โรงฆ่าสัตว์0.18% รถเร่13.11%

อืน  ๆ(ญาติ เพือนบ้าน ตจว.) 2.92 %
ผลิตเอง  0.15% เกษตรกร 0.18%

1 2 3 4 5 6 7 8 9



แผนภาพแสดงภาพรวมแหล่งทซืีออาหารของ ข้าว เนือสัตว์ ผัก และผลไม้ ชุมชนแม่วิน อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (ชนบท ชาติพนัธ์ุ ทสูีง)
ห้างสรรพสินค้า0.47 %

ตลาดท้องถิน21.56%

ร้านขายของชํา50.71%

รถเร่19.43%

อืน  ๆ(ญาต ิเพือนบ้าน ต่างจงัหวดั)7.82%



แผนภาพแสดงภาพรวมแหล่งทซืีออาหารของ ข้าว เนือสัตว์ ผัก และผลไม้ ชุมชน ( จังหวัดพทัลุง ฉะเชิงเทรา มหาสารคาม)-ชนบทฐานการผลิต
ห้างสรรพสินค้า2.11%

ตลาดท้องถิน60.9%ร้านขายของชํา15.26%

โรงสีข้าว,โรงฆ่าสัตว์0.29% รถเร่17.73%

อืน  ๆ(ญาต ิเพือนบ้าน ต่างจงัหวดั)2.98%

ปลูกกนิเอง0.29% เกษตรกร0.44%



แผนภาพแสดงภาพรวมแหล่งทซืีออาหารของ ข้าว เนือสัตว์ ผัก และผลไม้ พืนท ีชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอําเภอเมือง เชียงใหม่(เมืองท่องเทยีว การขยายตัวของเมือง)

ห้างสรรพสินค้า8.27%

ตลาดท้องถิน65.08%

ร้านขายของชํา21.42%

รถเร่2.68%
อืน  ๆ(ญาต เพือบ้าน ต่างจงัหวดั)2.44%

ผลิตเอง0.12%



แผนภาพแสดงภาพรวมแหล่งทซืีออาหารของ ข้าว เนือสัตว์ ผัก และผลไม้ ชุมชนวดัโพธิเรียง เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (เมืองใหญ่)
ห้าวสรรพสินค้า12.64%

ตลาดท้องถิน57.06%

ร้านขายของชํา13.01%
อินเตอร์เน็ต 0.19%

โรงสีข้าว , โรงฆ่าสัตว์0.37%
รถเร่15.99%

อืน  ๆ(ญาต ิเพือนบ้าน ต่างจงัหวดั)0.74%



ชุมชน ฐานอาหารจากการซือ(บาท/ปี) ซ ืออาหารจาก modern trade
หนองเตา่ ห้วยอีคา่ง  ทุ่งหลวง  ห้วยข้าว ต.แมว่ิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 21847 0.47
บ้านป่าตอง บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านโนนรัง บ้านกู่ และบ้านหวัช้าง  ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสรุาช จ.มหาสารคาม 28789

2.11ชมุชนคู้ยายหมี อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 54655
ต.ดอนทราย (บ้านลํารุน  บ้านเกาะทอง  บ้านจนันา บ้านจนันาตก และต.ชะมวง บ้านคา่ยไพออก  บ้านศาลาม่วง (ไทรโกบ) บ้านศาลามว่ง อ.ควนขนนุ จ.พทัลงุ

48199
บริเวณ ม.เชียงใหม ่      ต.สเุทพ กบั   ต.แมเ่หียะอ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 56933

8.27ชมุชน ต.แมฮี่ และ ต.แมเ่ย็น อ.ปาย จ.แม่ฮอ่งสอน 42583
ชมุชนวดัโพธิเรียง  ซอยจรัญสนิทวงศ์  20  แขวงบ้านชา่งหลอ่  เขตบางกอกน้อย กทม. 73828 12.64





นําหนักเกินมีผลต่อชีวิตอย่างไร                ภาวะนําหนักเกินและโรคอ้วนเป็นปัจจัยเสียงสําคญัของโรค  ไม่ติดต่อเรือรัง โดยเฉพาะอย่างยงิ โรคเบาหวาน ความดนัโลหติสูง ไขมันในเลือดสูง โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง อกีทงัยังมีผลต่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกจิอ ีกด้วย
โรคทคีนตาย 3 อนัดบัแรก  1.ระบบไหลเวยีนเลอืด/หวัใจ 2. โรคเกยีวกบัต่อมไรท้่อ โภชนาการ และเม



24,570,625 

25,978,566 
24,298,037 

0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000
โรคติดเชือและปรสิต
เนืองอก (รวมมะเร็ง)

โรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกียวกบั… 
โรคเกียวกบัต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสมั

ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม
โรคระบบประสาท

โรคตารวมสว่นประกอบของตา
โรคหแูละปุ่ มกกหู

โรคระบบไหลเวียนเลือด
โรคระบบหายใจ

โรคระบบยอ่ยอาหาร รวมโรคในช่องปาก
โรคผิวหนงัและเนือเยือใต้ผิวหนงั

โรคระบบกล้ามเนือ รวมโครงร่าง และเนือยดึเสริม
โรคระบบอวยัวะสืบพนัธุ์ร่วมปัสสาวะ

ภาวะแทรกในการตงัครรภ์ การคลอด และระยะหลงัคลอด
ภาวะผิดปกติของทารกทีเกิดขนึในระยะปริกําเนิด… 

รูปร่างผิดปกติแต่กําเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กําเนิด… 
อาการ อาการแสดงและสิงผิดปกติทีพบได้จากการตรวจ… 

การเป็นพิษและผลทีตามมา
อบุติัเหตจุากการขนสง่และผลทีตามมา

สาเหตจุากภายนอกอืน ๆ ทีทําให้ป่วยหรือตาย ทีมา: สํานกังานสถิติแห่งชาติ
จาํนวนผู้ ป่วยนอก จาํแนกตามกลุ่มสาเหตุป่วย 21 โรค จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข ทวัราชอาณาจักร พ.ศ. 2557
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ทีมา: สํานกังานสถิติแห่งชาติ
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โรคเกยีวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม

โรคเกียวกบัต่อมไร้ท่อ โภชนาการ … 

ทีมา: สํานกังานสถิติแห่งชาติ



ตวัอย่างรวม3,568 คน 



โรคในชุมชน 3 ลําดับแรก1 ความดนัสงู  2 เบาหวาน 3 เกิดจากช่วงอากาศหรือช่วงฤด ูหน้าหนาวฝน ก็เป็นหวดั  หน้าร้อน ท้องร่วง ข้อสงัเกต เฉลียหนงึปีจะมีหนงึคนเป็นโรคมะเร็ง 

หนองเต่า ห้วยอ ีค่าง  ท ุ่งหลวง  ห้วยข้าว 
ช ุมชน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่



โรคในชมุชน 3 อนัดบัแรก  1.เบาหวาน   2.ไขห้วดั 3.ความดนั  

บ้านป่าตอง บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านโนนรัง บ้านกู่  และบ้านหวัช้าง  ต.บ้านกู่   อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม



ชุมชนคู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

1 ทางเดินหายใจ2 ทางเดินอาหาร3 ระบบไหลเวียนเลือด



โรคในชมุชน 3 อนัดบัแรก  1.ความดนั 2.ไขมนัในเลอืด 3.เบาหวาน 

ดอนทราย (บ้านลํารุน  บ้านเกาะทอง  บ้านจันนา บ้านจันนาตก และต.ชะมวง บ้านค่ายไพออก  บ้านศาลาม่วง (ไทรโกบ) บ้านศาลาม่วง ควนขนุน จ.พ ัทลุง



บริเวณ ม.เช ียงใหม่       ต.สุเทพ กับ   ต.แม่เหยีะอ.เมือง  จ.เช ียงใหม่



โรคในชมุชน 3 อนัดบัแรก  1.เกา้ท ์ 2.เบาหวาน 3.ความดนัสงู 

ชุมชน ต.แม่ฮี และ ต.แม่เยน็ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน



โรคในชมุชน 3 อนัดบัแรก  1.เบาหวาน 2.ความดนั 3.ไขห้วดั 

ชุมชนวัดโพธิเรียง  
ซอยจรัญสนิทวงศ์  20  แขวงบ้านช่างหล่อ  เขตบางกอกน้อย กทม.



สรุปข้อค้นพบจากงานศกึษา
1. พบวา่ชมุชนเขตเมืองไม่ทําอาหารกินร้อยละ 14 มีมากว่าพืนทีชนบท 5 เท่า (ถอดจากพืนทีศกึษา 7 พืนที)  ครัวเรือนเมืองทําอาหารกิน ความถีมากทีสดุ อยู่ทวีนัละ 2 ครัง รองลงมา คือ วนัละ 1 ครัง และอนัดบัสาม เฉลยีอาทิตย์ละ 3-5 ครัง  สว่นพืนทีชนบทยงัคงทํากินถึงร้อยละ 962. พบวา่ทกุชมุชนพงึฐานการซือเท่ากบัและมากกว่าร้อยละ 50  กรณีพืนทีเมือง เช่น ชมุชนวดัโพธิเรียงพงึพิงฐานการซือมากทีสดุ 3. พบการกระจายตวัของตลาดท้องถินอาทิ ตลาดสด ตลาดนดั ตลาดทางเลือก ชุมชนอ.ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอาํเภอเมือง เช ียงใหม่ร้อยละ 65.08 (พนืท ีเมืองท่องเท ียวและเมืองขยายตัว)  อ ันดับสองคือ กลุ่มพนืทชีนบท ทําการผลิตร้อยละ  60.9 และพบรถเร่ มีอยู่ในทกุชมุชน4. พืนทีเมืองพงึพิงตลาด modern trade มากทีสดุ และในทกุชมุชนมีตลาด modern เข้ามาเป็นส่วนหนงึของระบบตลาดและอาหาร ชมุชนเมืองใหญ่ เช่น โพธิเรียง อนัหนงึ รองลงมาคือเมืองท่องเทียว หวัเมือง ต่อมาคือ พืนทีชนบทการผลิต และชาติพนัธุ์ กรณี ชมุชนต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ น้อยทีสดุ5. พบวา่คา่ดชันีมวลกาย  คา่เฉลยีการพงึพาฐานอาหารจากการซือ และแหลง่อาหารจาก modern trade มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะแปรผนัตาม
 



ชุมชน ดัชนีมวลกาย ฐานอาหารจากการซือ(บาท/ปี)
ซ ืออาหารจาก 
modern trade

ตาํกว่าเกณฑ์ ปกติ น ําหนักเกิน โรคอ้วน
หนองเตา่ ห้วยอีคา่ง  ทุ่งหลวง  ห้วยข้าว ต.แมว่ิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 23 66 10 1 21847 0.47
บ้านป่าตอง บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านโนนรัง บ้านกู่ และบ้านหวัช้าง  ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสรุาช จ.มหาสารคาม 18 60 19 3 28789

2.11ชมุชนคู้ยายหมี อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 18 58 19 5 54655
ต.ดอนทราย (บ้านลํารุน  บ้านเกาะทอง  บ้านจนันา บ้านจนันาตก และต.ชะมวง บ้านคา่ยไพออก  บ้านศาลาม่วง (ไทรโกบ) บ้านศาลามว่ง อ.ควนขนนุ จ.พทัลงุ

19 55 21 5 48199
บริเวณ ม.เชียงใหม ่      ต.สเุทพ กบั   ต.แมเ่หียะอ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 18 56 20 6 56933

8.27ชมุชน ต.แมฮี่ และ ต.แมเ่ย็น อ.ปาย จ.แม่ฮอ่งสอน 16 56 23 5 42583
ชมุชนวดัโพธิเรียง  ซอยจรัญสนิทวงศ ์ 20  แขวงบ้านชา่งหล่อ  เขตบางกอกน้อย กทม. 18 48 26 8 73828 12.64




