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“การบริโภคอาหารในช่วงโควดิ - 19” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “การบริโภคอาหาร
ในช่วงโควิด - 19” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 15 – 16 มิถุนำยน 2563 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ
ทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,273 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบักำรบริโภคอำหำรในช่วงโควิด - 19 กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใชค้วำมน่ำจะเป็น
จำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธี   
กำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัทโ์ดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงรำยไดใ้นช่วงกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด – 19 พบว่ำ ประชำชน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.51 ระบุว่ำ แย่ลง 
รองลงมำ ร้อยละ 37.00 ระบุว่ำ เหมือนเดิม และร้อยละ 1.49 ระบุว่ำ ดีขึ้น 

ส่วนควำมเพียงพอต่อกำรใช้จ่ำยของรำยไดใ้นปัจจุบนั พบว่ำ ร้อยละ 17.91 ระบุว่ำ เพียงพอ ร้อยละ 16.03 ระบุว่ำ ค่อนขำ้งเพียงพอ        
ร้อยละ 33.46 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเพียงพอ ร้อยละ 32.13 ระบุว่ำ ไม่เพียงพอเลย และร้อยละ 0.47 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ดำ้นควำมกงัวลต่อเงิน/รำยได ้หรือทรัพยำกร ส ำหรับกำรบริโภคอำหำรท่ีจ ำเป็น พบว่ำ ร้อยละ 21.13 ระบุว่ำ มีควำมกงัวลมาก ร้อยละ 38.18 
ระบุ ว่ำ ค่อนข้างมีควำมกังวล ร้อยละ 23.80 ระบุ ว่ำ ไม่ค่อยมีควำมกังวล ร้อยละ 16.65 ระบุ ว่ำ ไม่มีควำมกังวลเลย และร้อยละ 0.24 ระบุ ว่ำ                     
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

เม่ือถำมผลกระทบต่อเงิน/รำยได ้หรือทรัพยำกรในกำรหำซ้ือหรือจดัหำอำหำรเพ่ือกำรบริโภค จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือ
ไวรัสโควิค – 19 พบว่ำ ประชำชน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.86 ระบุว่ำ บริโภคได้ตำมปกติ รองลงมำ ร้อยละ 35.43 ระบุว่ำ บริโภคอำหำรครบทุกม้ือ                
แต่จ ำกดัชนิดอำหำร เพื่อประหยดัเงิน ร้อยละ 17.44 ระบุว่ำ งดบริโภคอำหำรดี มีคุณค่ำและมีรำคำ เพื่อประหยดัเงิน ร้อยละ 13.75 ระบุว่ำ ลดปริมำณ
อำหำรในแต่ละม้ือ เน่ืองจำกรำยไดไ้ม่เพียงพอ ร้อยละ 8.01 ระบุว่ำ งดอำหำรบำงม้ือ เน่ืองจำกรำยไดไ้ม่เพียงพอ ร้อยละ 0.31 ระบุว่ำ ไม่ไดบ้ริโภค
อำหำรทั้งวนัเพรำะไม่มีเงิน และร้อยละ 0.24 ระบุว่ำ ทั้งครัวเรือนไม่มีอำหำรเหลือเพรำะไม่มีเงิน 

ส ำหรับกำรไปรับอำหำรแจกฟรีตำมสถำนท่ีต่ำง ๆ หรือไปรับอำหำรจำกตู้ปันสุข พบว่ำ ประชำชน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 83.19 ระบุว่ำ                
ไม่เคยไปรับ ขณะท่ี ร้อยละ 16.81 ระบุว่ำ เคยไปรับ 

ดำ้นกำรเคยแจกเงิน อำหำร หรือส่ิงของเคร่ืองใชใ้นช่วงกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด – 19 พบว่ำ ประชำชน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.89
ระบุว่ำ ไม่เคยแจกเงิน อำหำร หรือส่ิงของเคร่ืองใช ้ขณะท่ี ร้อยละ 35.11 ระบุว่ำ เคยแจกเงิน อำหำร หรือส่ิงของเคร่ืองใช ้โดยในจ ำนวนของผูท่ี้
เคยแจกเงิน อำหำร หรือส่ิงของเคร่ืองใช ้ส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.07 เคยแจกเงิน อำหำร หรือส่ิงของเคร่ืองใชข้องตนเอง และร้อยละ 32.20 ระบุว่ำ 
เคยร่วมแจกเงิน อำหำร หรือส่ิงของเคร่ืองใชข้องหน่วยงำน/องคก์ร/สมำคม 

ทั้งน้ี เม่ือสอบถำมผู้ท่ีเคยแจกเงิน อำหำร หรือส่ิงของเคร่ืองใช้ในช่วงกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด – 19  เก่ียวกับมูลค่ำของส่ิงของ 
อำหำร หรือเงินท่ีแจก พบว่ำ ร้อยละ 62.30 ระบุว่ำ มูลค่ำไม่เกิน 1,000 บำท ร้อยละ 23.25 ระบุว่ำ มูลค่ำ 1,001 – 5,000 บำท ร้อยละ 3.16 ระบุว่ำ มูลค่ำ 
5,001 – 10,000 บำท  ร้อยละ 2.25 ระบุว่ำ มูลค่ำ 10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 3.17 ระบุว่ำ มูลค่ำ 20,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 5.87 ระบุว่ำ ไม่ระบุ  

ท้ำยท่ีสุดเม่ือถำมถึงกำรได้รับเงินช่วยเหลือ/เยียวยำผูท่ี้ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของเช้ือโควิด - 19 จำกรัฐบำล พบว่ำ 
ประชำชน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.42 ระบุว่ำ ไม่เคยรับ ขณะท่ี ร้อยละ 46.58 ระบุว่ำ เคยรับ โดยในจ ำนวนของผูท่ี้เคยไดรั้บเงินช่วยเหลือ/เยียวยำผูท่ี้
ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของเช้ือโควิด - 19 จำกรัฐบำล ส่วนใหญ่  ร้อยละ 58.01 ระบุ ว่ำ เคยรับเงินเยียวยำเดือนละ 5,000 บำท                  
ผ่ำนโครงกำรเรำไม่ทิ้งกนั รองลงมำ ร้อยละ 37.77 ระบุว่ำ เคยรับเงินเยียวยำเดือนละ 5,000 บำท ส ำหรับกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 2.53 ระบุว่ำ เคยรับ            
เงินเยียวยำจำกส ำนักงำนประกนัสังคม และร้อยละ 1.69 ระบุว่ำ เคยรับเงินเยียวยำส ำหรับกลุ่มคนท่ีมีควำมเปรำะบำงทำงสังคม เช่น เด็กแรกเกิด                   
ผูพ้ิกำร และคนชรำ         

 

วันอาทิตย์ท่ี 21 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail : nida_poll@nida.ac.th / nidapoll.nida@hotmail.co.th 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 

 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
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เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตัวอย่ำงร้อยละ 8.95 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.45 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล     

และภำคกลำง ร้อยละ 18.54 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.78 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.28 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 48.00 เป็นเพศชำย และร้อยละ 52.00 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำงร้อยละ 8.01 มีอำยุ 16 – 25 ปี ร้อยละ 16.42 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 19.25 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 35.03 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 21.29 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอยำ่งร้อยละ 94.66 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.30 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.02 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอื่น ๆ และร้อยละ 1.02 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 24.12 สถำนภำพโสด ร้อยละ 71.01 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.01 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 0.86 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 31.11 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 30.09 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.38               
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 25.37 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.03 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 1.02 ไม่ระบุกำรศึกษำ ตัวอย่ำงร้อยละ 9.74 ประกอบอำชีพข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.04 ประกอบอำชีพ
พนกังำนเอกชน ร้อยละ 23.72 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 21.37 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 19.32 ประกอบอำชีพ
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 10.06 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน ร้อยละ 2.04 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ ร้อยละ 0.16 ระบุว่ำ ประกอบอำชีพ
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 0.55 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 9.11 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 36.53 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 25.14 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บำท ร้อยละ 8.25 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 4.08 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 5.50                       
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำท ขึ้นไป และร้อยละ 11.39 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 ท่านคิดว่ารายได้ของตนเองเป็นอย่างไร 

รายได้ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 ร้อยละ 
แยล่ง 61.51 
เหมือนเดิม 37.00 
ดีขึ้น 1.49 

รวม 100.00 
 
2. ท่านคิดว่ารายได้ในปัจจุบันของตนเองเพยีงพอต่อการใช้จ่ายหรือไม่ 

ความเพยีงพอต่อการใช้จ่ายของรายได้ในปัจจุบัน ร้อยละ 
เพียงพอ 17.91 
ค่อนขำ้งเพียงพอ 16.03 
ไม่ค่อยเพียงพอ 33.46 
ไม่เพียงพอเลย 32.13 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.47 

รวม 100.00 
 
3. ท่านมีความกังวลแค่ไหนว่าจะไม่มีเงิน/รายได้ หรือทรัพยากร (ผลผลิตทางการเกษตรของตนเองหรืออาหารท่ีนายจ้างจัดหาให้)ส าหรับการ
บริโภคอาหารที่จ าเป็น 

ความกังวลต่อเงิน/รายได้ หรือทรัพยากร ส าหรับการบริโภคอาหารที่จ าเป็น  ร้อยละ 
มีควำมกงัวลมาก 21.13 
ค่อนข้างมีควำมกงัวล 38.18 
ไม่ค่อยมีควำมกงัวล 23.80 
ไม่มีควำมกงัวลเลย 16.65 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.24 

รวม 100.00 
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4. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิค - 19 มีผลกระทบต่อเงิน/รายได้ หรือทรัพยากร (ผลผลิตทางการเกษตรของตนเองหรืออาหาร
ที่นายจ้างจัดหาให้) ของท่านในการหาซ้ือหรือจัดหาอาหารเพ่ือการบริโภค ในเร่ืองใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ผลกระทบต่อเงิน/รายได้ หรือทรัพยากรในการหาซ้ือหรือจัดหาอาหารเพ่ือการบริโภค  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิค - 19  

ร้อยละ 

บริโภคไดต้ำมปกติ 37.86 
บริโภคอำหำรครบทุกม้ือ แต่จ ำกดัชนิดอำหำร เพื่อประหยดัเงิน 35.43 
งดบริโภคอำหำรดี มีคุณค่ำและมีรำคำ เพื่อประหยดัเงิน  17.44 
ลดปริมำณอำหำรในแต่ละม้ือ เน่ืองจำกรำยไดไ้ม่เพียงพอ 13.75 
งดอำหำรบำงม้ือ เน่ืองจำกรำยไดไ้ม่เพียงพอ  8.01 
ไม่ไดบ้ริโภคอำหำรทั้งวนัเพรำะไม่มีเงิน 0.31 
ทั้งครัวเรือนไม่มีอำหำรเหลือเพรำะไม่มีเงิน 0.24 

 

5. ท่านเคยไปรับอาหารแจกฟรีตามสถานท่ีต่าง ๆ หรือไปรับอาหารจากตู้ปันสุข หรือไม่ 
การไปรับอาหารแจกฟรีตามสถานท่ีต่าง ๆ หรือไปรับอาหารจากตู้ปันสุข ร้อยละ 

ไม่เคยไปรับ 83.19 
เคยไปรับ 16.81 

รวม 100.00 
 

6. ท่านเคยแจกเงิน อาหาร หรือส่ิงของเคร่ืองใช้ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 หรือไม่ 
การเคยแจกเงิน อาหาร หรือส่ิงของเคร่ืองใช้ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 ร้อยละ 

ไม่เคยแจกเงิน อำหำร หรือส่ิงของเคร่ืองใช ้ 64.89 
เคยแจกเงิน อำหำร หรือส่ิงของเคร่ืองใช ้(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 35.11 

-  เคยแจกเงิน อาหาร หรือส่ิงของเคร่ืองใช้ของตนเอง                                                                                                   70.07  
-  เคยร่วมแจกเงิน อาหาร หรือส่ิงของเคร่ืองใช้ของหน่วยงาน/องค์กร/สมาคม                                                             32.20  

รวม 100.00 
 

7. ส่ิงของ อาหาร หรือเงินท่ีแจกมีมูลค่าประมาณเท่าไร (เฉพาะผู้ท่ีตอบเคยแจกเงิน อาหาร หรือส่ิงของเคร่ืองใช้ n = 447) 
มูลค่าของส่ิงของ อาหาร หรือเงินที่แจก ร้อยละ 

ไม่เกิน 1,000 บำท 62.30 
1,001 – 5,000 บำท 23.25 
5,001 – 10,000 บำท 3.16 
10,001 – 20,000 บำท 2.25 
20,001 บำทขึ้นไป 3.17 
ไม่ระบ ุ 5.87 

รวม 100.00 
 

8. ท่านได้รับเงินช่วยเหลือ/เยียวยาผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด - 19 จากรัฐบาลหรือไม่ 
การได้รับเงินช่วยเหลือ/เยียวยาผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด - 19 จากรัฐบาล ร้อยละ 

ไม่เคยรับ 53.42 
เคยรับ 46.58 

-   เคยรับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท ผ่านโครงการเราไม่ทิง้กัน                                                                   58.01  
-   เคยรับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท ส าหรับกลุ่มเกษตรกร                                                                        37.77  
-   เคยรับเงินเยียวยาจากส านักงานประกันสังคม                                                                                           2.53  
-   เคยรับเงินเยียวยาส าหรับกลุ่มคนท่ีมีความเปราะบางทางสังคม เช่น เดก็แรกเกิด ผู้พิการ และคนชรา                       1.69 
                                                                             รวม                                                                                                                  100.00 

 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 114 8.95 
ปริมณฑลและภำคกลำง 324 25.45 
ภำคเหนือ 236 18.54 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 430 33.78 
ภำคใต ้ 169 13.28 

รวม 1,273 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 611 48.00 
หญิง 662 52.00 

รวม 1,273 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25 ปี 102 8.01 
26 – 35 ปี 209 16.42 
36 – 45 ปี 245 19.25 
46 – 59 ปี 446 35.03 
60 ปี ขึ้นไป 271 21.29 
ไม่ระบ ุ – – 

รวม 1,273 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,205 94.66 
อิสลำม 42 3.30 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 13 1.02 
ไม่ระบ ุ 13 1.02 

รวม 1,273 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 307 24.12 
สมรส 904 71.01 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู่ 51 4.01 
ไม่ระบ ุ 11 0.86 

รวม 1,273 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 396 31.11 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 383 30.09 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 94 7.38 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 323 25.37 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 64 5.03 
ไม่ระบ ุ 13 1.02 

รวม 1,273 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 124 9.74 
พนกังำนเอกชน 166 13.04 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 302 23.72 
เกษตรกร/ประมง 272 21.37 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 246 19.32 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 128 10.06 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 26 2.04 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 2 0.16 
ไม่ระบ ุ 7 0.55 

รวม 1,273 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 116 9.11 
ไม่เกิน 10,000 บำท 465 36.53 
10,001 – 20,000 บำท 320 25.14 
20,001 – 30,000 บำท 105 8.25 
30,001 – 40,000 บำท 52 4.08 
40,001 บำท ขึ้นไป 70 5.50 
ไม่ระบ ุ 145 11.39 

รวม 1,273 100.00 
 
   


