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สิงหาคม 2565 

ปญหาทางดานทุพโภชนาการในวัยเด็กท้ังภาวะโภชนาการต่ำและโภชนาการเกินสงผลกระทบตอเนื่อง

ตั้งแตในวัยเด็กจนกระทั่งเติบโตเปนผูใหญ ในแงของพัฒนาการดานสุขภาพรางกาย จิตใจ และสติปญญา ซ่ึง

สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู ความสามารถในการทำงานในอนาคต หรือผลกระทบท่ี

รุนแรงถึงข้ันเสียชีวิตอีกดวย  

สถานการณภาวะทุพโภชนาการในเด็กอายุต่ำกวา 5 ป จากการสำรวจในป พ.ศ. 2558 และป พ.ศ. 

2562 พบวา มีแนวโนมภาวะทุพโภชนาการเพ่ิมสูงข้ึนท้ังในดานเตี้ยแคระเกร็น ผอมแหง และน้ำหนักเกิน โดย

ปจจัยที่สงผลตอภาวะทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัย ไดแก 1) ฐานะทางเศรษฐกิจ 2) ระดับการศึกษาของแม 

และ 3) ชาติพันธุ จากปจจัยดังกลาวแสดงใหเห็นถึงสถานการณความเหลื่อมล้ำทางสถานะทางสังคมในดาน

โภชนการของเด็ก โดยเด็กท่ีอยูในครัวเรือนท่ียากจน เด็กท่ีแมมีระดับการศึกษาต่ำกวาประถมศึกษา และเด็กท่ี

อาศัยในครัวเรือนท่ีหัวหนาครัวเรือนไมไดพูดภาษาไทยจะมีภาวะเตี้ยแคระเกร็นและภาวะผอมแหงมากกวาเด็ก

สถานะทางเศรษฐกิจสังคมระดับอื่น ในขณะที่เด็กที่อยูในครัวเรือนที่มีฐานะร่ำรวยกลับมีปญหาในเรื่องของ

น้ำหนักเกิน โดยมีสัดสวนภาวะน้ำหนักเกินสูงกวาครัวเรือนท่ียากจน 

ผลสำรวจสถานการณภาวะทุพโภชนาการของเด็กอายุนอยกวา 5 ปในประเทศไทย 

 

ท่ีมา: สำรวจสถานการณเด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 
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ปจจัยท่ีสงผลตอภาวะทุพโภชนาการในเด็กอายุต่ำกวา 5 ป 

ปจจัย 
เต้ียแคระแกร็น ผอมแหง น้ำหนักเกนิ 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ฐานะทางเศรษฐกิจ 

ยากจนมาก 15.7 11.1 5.5 

ปานกลาง 11.5 6.2 11.5 

ร่ำรวย 10.9 6.4 12 

ระดับการศึกษาของแม 
ต่ำกวาปฐมศึกษา 18.6 13.2 6 

สูงกวามัธยมศึกษา 13 8.6 11.2 

ชาติพันธุ 
หัวหนาครัวเรือนไมไดพูดภาษาไทย 17.9 10.6 4.6 

หัวหนาครัวเรือนพูดภาษาไทย 12.9 7.4 9.6 

ท่ีมา: สำรวจสถานการณเด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 0

1 

จากการที่ฐานะทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธกับภาวะทุพโภชนาการ คือ เด็กอายุต่ำกวา 5 ป ที่อยูใน

ครัวเรือนที่มีฐานะยากจนจะมีภาวะเตี้ยแคระเกร็น และภาวะผอมแหงมากกวาเด็กที่อยูในครัวเรือนที่มีฐานะ

ดีกวา ดังนั้น การท่ีมีจำนวนนักเรียนยากจนพิเศษเพ่ิมสูงข้ึนอยางรวดเร็วหลังจากสถานการณโรคระบาดโควิด-

19 อาจทำใหมีเด็กประสบปญหาภาวะทุพโภชนาการสูงขึ้น ยิ่งไปกวานั้น จากสถิติพบวา รายไดครัวเรือนโดย

เฉลี่ยของเด็กยากจนพิเศษมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง นั้นหมายความวา ครัวเรือนที่ยากจนอยูแลวก็ยิ่งจน

ข้ึนไปอีกในป พ.ศ. 2560 ถึงป พ.ศ. 2562 

จำนวนนักเรียนยากจนพิเศษ 

 

 
1 หมายเหตุ: การจัดลำดับครัวเรือนตามความมั่งค่ังจากยากจนที่สุดถึงร่ำรวยที่สุด หรือดัชนีความมั่งค่ังไมไดใชหาความยากจนสัมบูรณหรือระดับ

รายไดหรือรายจายในปจจุบันดัชนีความมั่งค่ัง โดยแบงออกเปน 5 กลุม (quintiles) จำนวนเทา ๆ กันจากคะแนนต่ำสุด (ยากจนที่สุด) ถึงคะแนนสูง

ที่สุด (ร่ำรวยที่สุด) 
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ท่ีมา:กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

ขอมูลรายไดครัวเรือนและจำนวนสมาชิกของเด็กยากจนพิเศษ 

ปการศึกษา รายไดครัวเรือนเฉลี่ย (บาท) จำนวนสมาชิกเฉลี่ย (คน) 
2/2560 1289 4 
1/2561 1281 4 
2/2561 1250 4 

1/2562 1205 4 
ท่ีมา: กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

เม่ือพิจารณาสถานการณภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียนท่ีมีอายุ 6 -14 ป จากการสำรวจในป พ.ศ.

2560 และพ.ศ. 2562 พบวา เด็กมีแนวโนมท่ีจะประสบปญหาภาวะทุพโภชนาการเพ่ิมสูงข้ึน ท้ังเตี้ย ผอม และ

เริ่มอวนและอวน ในขณะท่ีเด็กท่ีอยูในเกณฑสูงดีสมสวนกลับมีสัดสวนลดลง  

จากการสำรวจสถานการณดานความฉลาดทางสติปญญาในเด็กระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (IQ)  

พบวา ป 2564 เด็กไทยมีระดับ IQ เฉลี่ย 102.8 สูงข้ึนจากป 2559 ท่ีระดับ 98.2 อยางไรก็ตาม ยังมีนักเรียนท่ี

มี IQ ท่ีอยูในเกณฑบกพรอง คือ ท่ีระดับ IQ ต่ำกวา 70 อยูถึงรอยละ 4.2 ซ่ึงสูงกวามาตรฐานสากลท่ีกำหนดให

ไมเกินรอยละ 2 โดยภาวะทุพโภชนาการเปนปจจัยหนึ่งท่ีสงผลตอระดับความฉลาดทางสติปญญา จากตัวอยาง

งานวิจัยในตางประเทศ พบวา การขาดสารอาหารบางชนิด เชน การขาดสารไอโอดีนอยางรุนแรงทำให IQ 

ของเด็กลดลงโดยเฉลี่ย 12.45 หนวยไอคิว 1

2 เปนตน ดังนั้น การลดปญหาภาวะทุพโภชนาการอาจจะชวยให

การรายงานระดับความฉลาดทางสติปญญานี้ดีข้ึนดวย  

 

 

 

 

 

 

 

 
2 The effects of iodine on intelligence in children: a meta-analysis of studies conducted in China. (2005). National Library of 

Medicine 



ผลสำรวจสถานการณภาวะทุพโภชนาการของเด็กอายุ 6-14 ปในประเทศไทย 

 

ท่ีมา: กระทรวงสาธารณสุข 

 

สถานการณความฉลาดทางสติปญญา (IQ) ในเด็กช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

 

ท่ีมา: รายงานการสำรวจสถานการณระดับสติปญญาและความฉลาดทางอารมณ กรมสุขภาพจิต 

เมื่อดูในเรื่องของเด็กที่มีปญหาดานโภชนาการเกิน ใน 3 ทศวรรษที่ผานมา ประเทศไทยมีเด็กที่มี

ปญหาโภชนาการเกินเพิ่มขึ้นเปนจำนวนมาก หากเปรียบเทียบเด็กอายุ 5-9 ปในกลุมประเทศอาเซียน พบวา 

ประเทศไทยมีความชุกของเด็กอายุ 5-9 ป ท่ีมีน้ำหนักเกินมากท่ีสุดเปนอันดับท่ี 3 โดย อันดับ 1 บรูไน (รอยละ 

30.4) อันดับ 2 มาเลเซีย (รอยละ 26.8) อันดับ 3 ไทย (รอยละ 25.8) จะเห็นไดวารายงานของ World Bank 

(2019) เด็กท่ีมีน้ำหนักเกินมากสูงถึงรอยละ 25.8  
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ความชุกของเด็กอายุ 5-9 ปท่ีมีภาวะน้ำหนักเกิน 

 

ท่ีมา: ADDRESSING THE DOUBLE BURDEN OF MALNUTRITION IN ASEAN. World Bank (2019) 

จากแนวโนมทั ้งหมดที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวาเด็กไทยในระดับปฐมวัยและในระดับ

ประถมศึกษา ตางมีแนวโนมปญหาทุพโภชนาการที่สูงขึ้นทั้งในดานเตี้ย ผอม และน้ำหนักเกิน นอกจากนี้เม่ือ

เปรียบในกลุมประเทศอาเซียน พบวา เด็กไทยมีความชุกของเด็กที่ภาวะน้ำหนักเกินเปนอันดับที่ 3 รองจาก

ประเทศบรูไนและมาเลเซีย โดยงานวิจัยที ่ชี ้ใหเห็นวา ปจจัยทางดานเศรษฐกิจสังคมมีผลตอภาวะทุพ

โภชนาการในเด็กปฐมวัย เกิดความเหลื่อมล้ำดานโภชนาการระหวางเด็กที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ี

แตกตางกัน นอกจากนี้การระบาดของไวรัสโควิด-19 ยิ่งซ้ำเติมใหเกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมากยิ่งข้ึน 

และทำใหปญหาทุพโภชนาการรุนแรงมากยิ่งข้ึนในอนาคต 


