ประเด็นคําถามจัดทําสื่อออนไลน์ ด้านการบริโภคเพื่อสุขภาพและเป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้ อม และระดับคะแนน
ข้ อ 1-ข้ อ 3 ในแต่ ละข้ อให้ เลือกเพียง 1 ตัวเลือกเท่ านัน้
ประเด็น
ตัวเลือก
ระดับคะแนน
ปลอดภัยต่ อสุขภาพ ต่ อสิ่งแวดล้ อม
1. สถานที่เลือกซือ้ อาหารที่ซือ้ ประจํา
a. ร้ านสะดวกซื ้อ
b. ซูเปอร์ มาร์ เก็ต
c. ตลาดสดใกล้ บ้าน

1
3
5

2.1 เนื ้อวัว แกะ
2.2 เนื ้อหมู ชีส
2.3 เนื ้อไก่ ปลา อาหารทะเล ไข่

1
2
3

2.ชนิดอาหารสดที่ซือ้ ประจํา/บ่ อย

2.4 ข้ าว ธัญพืช (ข้ าวสาลี ข้ าว
ฟ่ าง ข้ าวบาร์ เล่ย์ ข้ าวโอ๊ ต) พืชหัว
(มัน เผือก) ถัว่ เมล็ด (อัลมอนด์
เกาลัด แมคคาเดเมีย วอลนัท)
ถัว่ (ถัว่ ลิสง ถัว่ เหลือง ถัว่ เขียว
ถัว่ แดง ถัว่ ดํา) และผลิตภัณฑ์
จากถัว่ (นมถัว่ เหลือง เต้ าหู้)ผัก
2.5 ผลไม้
3. ชนิดของผลิตภัณฑ์ แปรรู ปที่ใช้ เป็ นประจํา/บ่ อยที่สุด
3.1 แช่แข็ง
3.2 แช่เย็น
3.3 หมักดอง
3.4 กระป๋อง
3.5 อบแห้ ง ตากแห้ ง

4

5

1
2
3
4
5

ข้ อ 4- ข้ อ 5 ให้ ตอบทุกข้ อโดยแตละข้ อตอบว่ าใช่ หรื อไม่ ใช่ (ตอบใช่ จะได้ 5 คะแนน หากตอบไม่ ใช่ ได้ 0 คะแน
ประเด็น
4. การเลือกซือ้ อาหารสด

ตัวเลือก

ระดับคะแนน
ปลอดภัยต่ อสุขภาพ ต่ อสิ่งแวดล้ อม

4.1 ซื ้อจากผู้ขายที่เชื่อถือได้

ใช่

5

ไม่ใช่

0

4.2 ซื ้อจากแผงขาย/ผู้ขายที่สะอาด
ถกสขลักษณะ

ใช่

5

ไม่ใช่

0

4.3 อาหารสดดูสะอาดปลอดภัย

ใช่

5

ไม่ใช่

0

4.4 ซื ้อที่มีมาตรฐานรับรอง เช่น
ใช่
เครื่ องหมาย Q, GAP, เกษตรอินทรี ย์
ไม่ใช่

5
0

4.5 ซื ้อผักผลไม้ ที่รูปร่างลักษณะไม่
สวยงาม

ใช่

5

ไม่ใช่

0

4.6 นําถุงหรื อตะกร้ าไปใส่ของ
หลีกเลี่ยงการใช้ ถงุ พลาสติก

ใช่

5

ไม่ใช่

0

4.7 ซื ้ออาหารสดที่ปลูก/ผลิตได้ ใน
ท้ องถิ่นหรื อพื ้นที่ใกล้ เคียง

ใช่

5

ไม่ใช่

0

4.8 ซื ้ออาหารในปริ มาณที่จะ
ใช่
สามารถรับประทานได้ หมดในเวลาที่
เหมาะสม ไม่ซื ้อจํานวนมากมาเก็บไว้
เพราะราคาถูกกว่า

5

ไม่ใช่

0

5. การเลือกซือ้ อาหารแปรรู ป
5.1 หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์อาหารที่มี
ปริ มาณไขมัน นํ ้าตาล และเกลือสูง

ใช่

5

ไม่ใช่

0

5.2 เลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ที่มี
เครื่ องหมาย อย.

ใช่

5

ไม่ใช่

0

ใช่

5

ไม่ใช่

0

ใช่

5

ไม่ใช่

0

5.5 เลือกซื ้อที่มีสญ
ั ลักษณ์โภชนาการ ใช่
(Healthier Logo)
ไม่ใช่

5

5.6เก็บรักษาไว้ ในสภาวะที่เหมาะสม ใช่
กับชนิดของผลิตภัณฑ์ เช่น อาหาร
แช่เย็น ไม่ควรไว้ นอกตู้เย็นเกิน 4
ชัว่ โมง อาหารแช่แข็งไม่ควรให้
นํ ้าแข็งละลาย อาหารแห้ งเก็บใน
ภาชนะที่มิดชิดในที่แห้ ง

5

5.3 อ่านฉลากโภชนาการ

5.4 ดูวนั หมดอายุ (expire date)/
วันที่ควรบริ โภคก่อน (best before)

ไม่ใช่
ใช่
5.7 เลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ที่บรรจุใน
ภาชนะที่ทําจากวัสดุที่ย่อยสลายได้
เช่นกระดาษ พลาสติกชีวภาพ หรื อ
ใช้ ซํ ้าได้ เช่น แก้ ว เซรามิก พลาสติก
ชนิดหนา
ไม่ใช่

0

0
5

0

5.8 เลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ขนาดบรรจุ ใช่
ใหญ่ แล้ วแบ่งรับประทานตาม
ปริ มาณที่ต้องการ แทนการซื ้อ
ผลิตภัณฑ์ขนาดบรรจุเล็กจํานวนมาก

5

ไม่ใช่

0

5.9 นําบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทําจากวัสดุที่ใช้ ใช่
ซํ ้าได้ เช่น แก้ ว เซรามิก พลาสติก
ชนิดหนา ไปใช้ ใส่อาหารที่เหมาะสม
ต่อ

5

ไม่ใช่

0

ใช่

5

ไม่ใช่

0

6.2 สัง่ อาหารตามปริ มาณเท่าที่จะ
รับประทานได้ หรื อแบ่งกับคนอืน่

ใช่

5

ไม่ใช่

0

6.3 รับประทานไม่หมด แต่เก็บ
อาหารส่วนที่เหลือ ไว้ รับประทาน

ใช่

5

ไม่ใช่

0

ใช่

5

ไม่ใช่

0

6. พฤติกรรมการบริโภค
6.1 รับประทานหมด ไม่เหลือทิ ้ง

6.4 ไม่ทิ ้งอาหารที่เลยวันที่ควร
บริ โภคก่อน (best before) ที่ระบุไว้
ถ้ ายังไม่เน่าเสีย

6.5 ทิ ้งอาหารที่เลยวันหมดอายุ
(expiry date หรื อ use by date) ที่
ระบุไว้

6.6 เลือกรับประทานอาหารที่
หลากหลาย

ใช่

5

ไม่ใช่

0

ใช่

5

ไม่ใช่

0

6.7 รับประทานอาหารแต่ละกลุม่ ใน ใช่
ปริ มาณที่เหมาะสมในแต่ละวัน

5

ไม่ใช่

0

6.8 ควบคุมการรับประทานรสหวาน ใช่
จัด เค็มจัด ไขมันสูง

5

ไม่ใช่

0

คะแนนเต็ม

70

เกณฑ์ /ประเมินผล
คะแนน

0-23

ระดับความตระหนักในการบริ โภคอาหาร
ความปลอดภัยและประโยชน์ต่อ
สุขภาพ
ตํ่า

ความเป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้ อม
ตํ่า

พฤติกรรมการเลือกบริ โภคของ
คุณไม่ได้ คํานึงถึงความปลอดภัย
ของอาหารและคุณไม่คํานึงถึง
ประโยชน์ต่อสุขภาพ จึงควร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
เลือกซื ้ออาหาร โดยเลือกซื ้อจาก
สถานจําหน่ายที่ถกู สุขลักษณะ
สะอาดปราศจากการปนเปื อ้ น
ควรอ่านฉลากอาหารก่อนบริ โภค
และอ่านฉลากโภชนาการก่อน
เลือกซื ้อ ฯลฯ

คุณมีพฤติกรรมในการ
เลือกซื ้ออาหาร การ
จับจ่ายสินค้ าอาหาร
และการบริ โภคที่ไม่
คํานึงถึงสิ่งแวดล้ อม
คุณไม่ตระหนักและ
ไม่ช่วยประหยัด
ทรัพยากรที่นํามาใช้
ในกระบวนการผลิต
อาหาร ดังนันคุ
้ ณควร
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ด้ านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อม เช่น เลือก
ซื ้ออาหารสดมากกว่า
อาหารแปรรูป ใช้
ภาชนะ/บรรจุภณ
ั ฑ์ที่
สามารถนํากลับมา
ใช้ ได้ ใหม่ กินให้ หมด
ไม่เหลือทิ ้ง ฯลฯ

70

24-47

48-70

กลาง

กลาง

คุณเป็ นผู้บริ โภคที่ใส่ใจต่อ
สุขภาพพอสมควร ในบางครัง้ ยัง
ยึดติดกับความอร่อยและ
รูปลักษณ์ที่สวยงาม อาจจะไม่
ค่อยให้ ความสําคัญกับการอ่าน
ฉลากอาหาร ดังนันคุ
้ ณควรให้
ความสําคัญกับพฤติกรรมการ
เลือกซื ้อและการบริ โภคโดย
คํานึงถึงสุขภาพมากขึ ้น

คุณเป็ นผู้บริ โภคที่ใส่
ใจสิ่งแวดล้ อมบ้ างใน
บางครัง้ แต่บางครัง้ ก็
หลงลืมอาจเพราะ
ความเคยชินหรื อ
ต้ องการความสะดวก
รวดเร็ว คุณควรใส่ใจ
ถึงแหล่งที่มาของ
วัตถุดิบว่าทําให้ เกิด
การสิ ้นเปลือง
พลังงานมากเพียงใด
ไม่ควรเพิ่มขยะจาก
อาหารเหลือทิ ้งโดยไม่
จําเป็ น

สูง

สูง

ขอชื่นชมว่าคุณเป็ นผู้บริ โภคที่ใส่
ใจต่อสุขภาพและมีพฤติกรรมการ
เลือกซื ้ออาหารที่คํานึงถึงความ
ปลอดภัยได้ อย่างดีมาก

ขอชื่นชมว่าคุณเป็ น
ผู้บริ โภคที่ดีใส่ใจต่อ
สิ่งแวดล้ อม ไม่ใช้
ทรัพยากรอย่าง
ฟุ่ มเฟื อย ช่วยลดขยะ
ช่วยสร้ างสังคมน่าน่า
อยู่

นน)

