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ส"วนท่ี 1 ข+อมูลการบริโภคเน้ือสัตว= 

BEH1. ทMานชอบรับประทานเนื้อสัตวFประเภทใดมากที่สุด 

☐ 1) เนื้อไกM   ☐ 2) เนื้อหมู   ☐ 3) เนื้อวัว  ☐ 4) เนื้อปลา / ทะเล  ☐  5) อื่น ๆ................. 

BEH2. ความถี่ในการรับประทานเนื้อวัว 

☐ 1) รับประทานเป`นประจำ      ☐ 2) รับประทานบ9างนาน ๆ ครั้ง     ☐ 3) ไมMรับประทานเนื้อวัว 

BEH3. คMาใช9จMายด9านอาหารเฉพาะตัวทMานในการซื้ออาหารประมาณ ............................ บาท/วัน 

BEH4) รูปแบบการรับประทานอาหารของท6านและครอบครัวในช6วง 1 เดือนที่ผ6านมา 

 บ6อยมาก/ประจำ นาน ๆ ครั้ง ไม6เคย 

☐ 1) ทำกับขKาวทานเอง ☐ ☐ ☐ 

☐ 2) ซื้ออาหารสำเร็จรูปมาทานที่บKาน  ☐ ☐ ☐ 

☐ 3) ทานอาหารนอกบKาน  ☐ ☐ ☐ 

BEH5. ทMานชอบรับประทานเบอรFเกอรFชนิดใดมากที่สุด (เลือกตอบเพียง 1 ข9อ) 

☐ 1) หมู       ☐ 2) ไกM     ☐ 3) เนื้อ  ☐ 4) ปลา ☐ 5) มังสวิรัติ 

BEH6. ชุดเบอร์เกอรท์ี่ท่านรับประทานเป็นประจำราคาประมาณ ............................ บาท/ชุด 

BEH7. ในชMวงเทศกาลกินเจ (ตุลาคม 2563) ทMานได9รับประทานอาหารเจหรือไมM  

☐ 1) กินเจตลอดเทศกาล  

  ☐ 2) ไมMได9กินเจ แตMสามารถกินอาหารเจได9 

☐ 3) ไมMกินอาหารเจเลย 
 

ส"วนท่ี 2 ความเห็นต"อการรับประทานเน้ือสัตว=และโปรตีนจากพืช 

คำช้ีแจง : ขอให.ท$านอ$านข.อความด.านล$าง แล.วทำเคร่ืองหมาย   √  ในช$องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท$านมากท่ีสุด 

รายการ      
ไม#เห็นด)วย

อย#างย่ิง 

ไม#เห็นด)วย ไม#แน#ใจ เห็นด)วย เห็นด)วย

อย#างย่ิง 

1. เนื้อสัตว์อร่อย      

2. เนื้อสัตว์เป็นแหล่งโปรตีนสำคัญของร่างกาย      

3. การรับประทานเนื้อสัตว์มากส่งผลต่อน้ำหนักตัวที่
เพิ่มขึ้น 

   
  

4. การรับประทานเนื้อสัตว์มากส่งผลเสียต่อสุขภาพ      

5. เพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ ท่านสามารถมาลดและ

เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ได ้
   

  

ID 

_______________ 
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รายการ      
ไม#เห็นด)วย

อย#างย่ิง 

ไม#เห็นด)วย ไม#แน#ใจ เห็นด)วย เห็นด)วย

อย#างย่ิง 

6. อาหารปรุงจากพืชมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า
อาหารปรุงจากเนื้อสัตว์ 

   
  

7. โปรตีนจากพืชมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าโปรตีน
จากเนื้อสัตว์ 

   
  

8. โปรตีนจากพืชมีประโยชน์ทางโภชนาการไม่ต่างโปรตีน
จากเนื้อสัตว์ 

   
  

ส"วนท่ี 3 ผลิตภัณฑ=เลียนแบบเน้ือสัตว= 

ท$านรู.จักผลิตภัณฑ6เหล$าน้ีหรือไม$ 

KNP1. ผลิตภัณฑ6เลียนแบบเน้ือสัตว6จากพืช (Plant-based meat) 

   ☐ 1) ไม$รู.จัก   ☐ 2) รู.จักแต$ไม$เคยรับประทาน  

☐ 3) รู.จักและเคยรับประทาน ☐ 4) รู.จักและรับประทานเปpนประจำ 

KNP2. ผลิตภัณฑ6เลียนแบบเน้ือสัตว6จากพืชจากเคร่ืองพิมพ6สามมิติ (3D Bio-Print) 

   ☐ 1) ไม$รู.จัก   ☐ 2) รู.จัก 

KNC3. เน้ือสังเคราะห6จากแลป (Cultured meat) 

☐ 1) ไม$รู.จัก   ☐ 2) รู.จัก 

3.1 ผลิตภัณฑ=เลียนแบบเน้ือสัตว=จากพืช (Plant-based Meat) 

คำช้ีแจง : ขอให.ท$านอ$านข.อความด.านล$าง แล.วทำเคร่ืองหมาย   √  ในช$องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท$านมากท่ีสุด 

ผลิตภัณฑ6เลียนแบบเน้ือสัตว6จากพืช (Plant-based Meat) คือ โปรตีนทางเลือกท่ีทำจากพืช 95% จาก

กระบวนการแปรรูปพืช ให.มีความใกล.เคียงกับเน้ือสัตว6ธรรมชาติ โดยใช.ส$วนผสมของพืชและโปรตีนจากถ่ัวชนิดต$าง 

ๆ ผสมกับน้ำมันจากพืช แล.วปรุงรสเพ่ือให.มีสีสัน ความชุ$มฉ่ำ และรสชาติเสมือนเน้ือมากท่ีสุด 
 

จากข+อความข+างต+น… 

PER1. สำหรับฉันแล.ว ผลิตภัณฑ6เลียนแบบเน้ือสัตว6จากพืช เปpนส่ิงท่ี....  

ไม$ดี ...1... ...2... ...3... ...4... ...5... ...6... ...7... ดี 

อร$อย ...1... ...2... ...3... ...4... ...5... ...6... ...7... ไม$อร$อย 

ไม$ดีต$อสุขภาพ ...1... ...2... ...3... ...4... ...5... ...6... ...7... ดีต$อสุขภาพ 

ไม$มีประโยชน6 ...1... ...2... ...3... ...4... ...5... ...6... ...7... มีประโยชน6 

ปลอดภัย ...1... ...2... ...3... ...4... ...5... ...6... ...7... ไม$ปลอดภัย 
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PBM1. ผู.ท่ีรับประทานเจสามารถรับประทานผลิตภัณฑ6เลียนแบบเน้ือสัตว6จากพืชได. 

ไม$เห็นด.วยอย$างย่ิง ...1... ...2... ...3... ...4... ...5... ...6... ...7... เห็นด.วยอย$างย่ิง 

PBM2. การเลือกรับประทานผลิตภัณฑ6เลียนแบบเน้ือสัตว6จากพืชช$วยลดป�ญหาโลกร.อนได. 

ไม$เห็นด.วยอย$างย่ิง ...1... ...2... ...3... ...4... ...5... ...6... ...7... เห็นด.วยอย$างย่ิง 

PBM3. การรับประทานผลิตภัณฑ6เลียนแบบเน้ือสัตว6จากพืชดีต$อสุขภาพ 

ไม$เห็นด.วยอย$างย่ิง ...1... ...2... ...3... ...4... ...5... ...6... ...7... เห็นด.วยอย$างย่ิง 

PBM4. หากมีผลิตภัณฑ6อาหารพร.อมรับประทานท่ีใช.วัตถุดิบเลียนแบบเน้ือสัตว6จากพืชจำหน$ายในราคาประมาณ 35-

45 บาท ท$านจะซ้ือหรือไม$  

☐ 1) ซ้ือ              ☐ 2) ไม$ซ้ือ 
 

3.2 ผลิตภัณฑ=เลียนแบบเน้ือสัตว=จากพืชผลิตด+วยการพิมพ= 3 มิติ (3D Plant-based Meat) 

คำช้ีแจง : ขอให.ท$านอ$านข.อความด.านล$าง แล.วทำเคร่ืองหมาย   √  ในช$องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท$านมากท่ีสุด 

ผลิตภัณฑ6เลียนแบบเน้ือสัตว6จากพืชผลิตด.วยการพิมพ6 3 มิติ (3D Plant-based Meat) คือ ผลิตภัณฑ6โปรตีน

ทางเลือกท่ีผลิตจากเทคโนโลยีการพิมพ6 3 มิติ ด.วยหมึกพิมพ6ท่ีใช.วัตถุดิบจากพืชหลากหลายชนิดให.มีความ

ใกล.เคียงกับเน้ือสัตว6ท้ังเน้ือ เอ็น ไขมัน และเลือด เพ่ือให.ผิวสัมผัสและรสชาติ เสมือนเน้ือมากท่ีสุด 

ท้ังน้ี ผลิตภัณฑ6เลียนแบบเน้ือสัตว6จากพืชผลิตด.วยการพิมพ6 3 มิติ ยังคงอยู$ในข้ันตอนของการวิจัยจึงไม$มีวาง

จำหน$ายในตลาดแต$มีแนวโน.มท่ีจะนำมาผลิตและจำหน$ายในอนาคต 

จากข+อความข+างต+น... 

PBP1. หากมีโอกาส ท$านจะลองทานผลิตภัณฑ6 3D Plant-based Meat หรือไม$ 

ไม$ลองอย$างแน$นอน ...1... ...2... ...3... ...4... ...5... ...6... ...7... ลองอย$างแน$นอน 
 

PBP2. ในอนาคตถ.าผลิตภัณฑ6 3D Plant-based Meat วางจำหน$าย ท$านจะรับประทานผลิตภัณฑ6 3D Plant-

based Meat หรือไม$ 

ไม$รับประทานแน$นอน ...1... ...2... ...3... ...4... ...5... ...6... ...7... รับประทานแน$นอน 
 

PBP3. ในอนาคตถ.าผลิตภัณฑ6 3D Plant-based Meat วางจำหน$าย ท$านจะเลือกรับประทานผลิตภัณฑ6 3D Plant-

based Meat แทนเน้ือสัตว6หรือไม$ 

ไม$เลือกรับประทานแน$นอน ...1... ...2... ...3... ...4... ...5... ...6... ...7... เลือกรับประทานแน$นอน 
 

 

PBP4. หากเบอร6เกอร6ช้ินน้ีใช. 3D Plant-based Meat ราคา 359 บาท ท$านจะซ้ือหรือไม$  

☐ 1) ซ้ือ              ☐ 2) ไม$ซ้ือ 
 

PBP5. หากเบอร6เกอร6ช้ินน้ีใช. 3D Plant-based Meat ราคา 159 บาท ท$านจะซ้ือหรือไม$  

☐ 1) ซ้ือ              ☐ 2) ไม$ซ้ือ 
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3.3 เน้ือสังเคราะห=จากห+องแลป (Cultured meat หรือ In vitro meat) 

คำช้ีแจง : ขอให.ท$านอ$านข.อความด.านล$าง แล.วทำเคร่ืองหมาย   √  ในช$องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท$านมากท่ีสุด 

เน้ือสังเคราะห6จากห.องแลป (Cultured meat หรือ In vitro meat) คือ ผลิตภัณฑ6ท่ีเกิดจากการนำเอา

เน้ือเย่ือหรือเซลล6ของสัตว6ต.นแบบ มาสกัดเปpนสเต็มเซลล6 แล.วเพาะเล้ียงบนจานแก.วจนเซลล6มีจำนวนเพ่ิมมากข้ึน 

เซลล6ท่ีเติบโตน้ีจะเร่ิมเกาะตัวกันเปpนแผ$นคล.ายเส.นใยกล.ามเน้ือในเน้ือเย่ือของส่ิงมีชีวิต เม่ือเซลล6ท่ีเพาะเล้ียงมี

จำนวนเยอะข้ึน ก็จะสามารถนำมาปรุงอาหารได.เหมือนพวกเน้ือไม$มีกระดูก  

ท้ังน้ี เน้ือสังเคราะห6จากห.องแลปยังคงอยู$ในข้ันตอนของการวิจัยจึงไม$มีวางจำหน$ายในเมืองไทย แต$มีแนวโน.มท่ี

จะนำมาผลิตและจำหน$ายในอนาคต 

จากข+อความข+างต+น... 

CM1. หากมีโอกาสได.ทดลองชิม ท$านจะลองชิมผลิตภัณฑ6 Cultured meat หรือไม$ 

ไม$ลองอย$างแน$นอน ...1... ...2... ...3... ...4... ...5... ...6... ...7... ลองอย$างแน$นอน 

 

CM2. หากในอนาคตมีผลิตภัณฑ6 Cultured meat วางจำหน$าย ท$านจะเลือกรับประทานผลิตภัณฑ6 Cultured meat 

แทนเน้ือสัตว6หรือไม$ 

ไม$รับประทานแน$นอน ...1... ...2... ...3... ...4... ...5... ...6... ...7... รับประทานแน$นอน 

 

 

CM3. หากเบอร6เกอร6ช้ินน้ีใช. Cultured meat ราคา 359 บาท ท$านจะซ้ือหรือไม$  

☐ 1) ซ้ือ              ☐ 2) ไม$ซ้ือ 

 

CM4. หากเบอร6เกอร6ช้ินน้ีใช. Cultured meat ราคา 159 บาท ท$านจะซ้ือหรือไม$  

☐ 1) ซ้ือ              ☐ 2) ไม$ซ้ือ 

 



FC จากชุดเบอร6เกอร6จำนวน 9 ชุดท่ีกำหนดให. ขอให.ท$านเรียงลำดับเบอร6เกอร6ท่ีท$านชอบมากท่ีสุดไปน.อยท่ีสุด โดย 

1=ชอบมากท่ีสุด จนถึง 9 =ชอบน.อยท่ีสุด 

 

เนื้อ/หมู/ไก- 

+ สลัด 

+ น้ำอัดลม 

ราคา 299 บาท 
 

เนื้อแลป (Cultured) 

+ สลัด 

+ น้ำอัดลม 

ราคา 479 บาท 

 

 

เนื้อ/หมู/ไก- 

+ เฟรนฟราย 

+ น้ำอัดลม 

ราคา 159 บาท 

ชุดที่ 1 อันดับที่.............. ชุดที่ 2 อันดับที่.............. ชุดที่ 3 อันดับที่.............. 

 

 

3D Plant-based 

+ เฟรนฟราย 

+ น้ำอัดลม 

ราคา 479 บาท 

 

 

เนื้อแลป (Cultured) 

+ มันบด 

+น้ำอัดลม 

ราคา 159 บาท 

 

 

3D Plant-based 

+ มันบด 

+ น้ำอัดลม 

ราคา 299 บาท 

ชุดที่ 4 อันดับที่.............. ชุดที่5 อันดับที่.............. ชุดที่ 6 อันดับที่.............. 

 

 

 

3D Plant-based 

+ สลัด 

+ น้ำเปล-า 

ราคา 159 บาท 

 

 

เนื้อแลป (Cultured) 

+ เฟรนฟราย 

+ น้ำเปล-า 

ราคา 299 บาท 

 

 

เนื้อ/หมูไก- 

+ มัดบด 

+ น้ำเปล-า 

ราคา 479 บาท 

ชุดที่ 7 อันดับที่.............. ชุดที่ 8 อันดับที่.............. ชุดที่ 9 อันดับที่.............. 

 

คำช้ีแจง : ขอให.ท$านอ$านข.อความด.านล$าง  

ป�จจุบันมีเทคโนโลยีใหม$ที่ผลิตด.วยวิธีพิมพ6เซลล6ของวัวก$อนเพาะเลี้ยงผ$านระบบที่คล.ายกับระบบหลอดเลือด

ของสัตว6 หรือ Bio-printing จากเซลล6หลัก 4 เซลล6 (เนื้อเยื่อกล.ามเนื้อ ไขมัน เลือด และเซลล6ค้ำจุน) จากสัตว6 ให.

สารอาหารเพิ่มเพื่อช$วยให.เซลล6เจริญเติบโตทำให.เนื้อเยื่อหนาขึ้น โดยเทคโนโลยีน้ีสามารถผลิตเนื้อท่ีมีรูปร$างและ

โครงสร.างคล.ายกับเน้ือวัวแบบด้ังเดิม  

ทั้งนี้ เนื้อที่ผลิตด.วยกรรมวิธี Bio-printing จากเซลล6 ยังคงอยู$ในขั้นตอนของการวิจัยจึงไม$มีวางจำหน$ายใน

ตลาด ซ่ึงทางบริษัทผู.วิจัยจะพัฒนาต$อและจำหน$ายผลิตภัณฑ6น้ีในอนาคต 
 

จากข.อความข.างต.นขอให.ท$านทำเคร่ืองหมาย   √  ในช$องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท$านมากท่ีสุด 

CBP1. หากมีโอกาส ท$านจะลองทานเน้ือท่ีผลิตด.วยกรรมวิธี Bio-printing จากเซลล6หรือไม$ 

ไม$ลองอย$างแน$นอน ...1... ...2... ...3... ...4... ...5... ...6... ...7... ลองอย$างแน$นอน 
 

CBP2. หากอนาคตมีผลิตภัณฑ6เน้ือเน้ือท่ีผลิตด.วยกรรมวิธี Bio-printing จากเซลล6 ท$านจะเลือกทานเน้ือท่ีผลิตด.วย

กรรมวิธี Bio-printing จากเซลล6แทนเน้ือสัตว6หรือไม$ 

ไม$เลือกรับประทานแน$นอน ...1... ...2... ...3... ...4... ...5... ...6... ...7... เลือกรับประทานแน$นอน 
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สFวนท่ี 4 Personality traits: Food Neophobia 

คำช้ีแจง :ขอให.ท$านอ$านข.อความดังรายการแล.วทำเคร่ืองหมาย   √  ในช$องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท$านมากท่ีสุด 

      
ไม-เห็นด\วย

อย-างยิ่ง 

ไม-เห็นด\วย ไม-แน-ใจ เห็นด\วย เห็นด\วย 

อย-างยิ่ง 

FN1. ฉันลิ้มรสอาหารใหมM ๆ และแตกตMางอยูM

ตลอดเวลา 
   

  

FN2. ฉันไมMไว9วางใจเมนูอาหารใหมM ๆ      

FN3. ฉันไมMอยากชิมอาหารที่ปรุงด9วยวัตถุดิบที่ไมMรู9จัก      

FN4. ฉันชอบทานอาหารนานาชาติ      

FN5. ฉันลังเลที่จะกินอาหารตMางประเทศที่ฉันเห็นเป`น

ครั้งแรก 
   

  

FN6. ในงานเลี้ยงมื้อค่ำ ฉันชอบลองเมนูใหมM ๆ      

FN7. ฉันไมMกล9ากินอาหารที่ฉันไมMเคยกินมากMอน      

FN8. ฉันพิถีพิถันมากเกี่ยวกับอาหารที่ฉันกิน      

FN9. ฉันเป`นคนกินงMาย      

FN10. ฉันชอบลองร9านอาหารพื้นเมืองใหมM ๆ      

FN11. ฉันชอบกินหนอนไม9ไผM (รถดMวน)      

FN12. ฉันชอบกินแมลงทอด      

FN13. ฉันชอบกินส9มตำใสMปลาร9า      

 

ส"วนท่ี 5 ทัศนคติต"อเทคโนโลยีอาหารใหม" 

คำช้ีแจง : ขอให.ท$านอ$านข.อความและทำเคร่ืองหมาย   √  ในช$องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท$านมากท่ีสุด 

FT1. ฉันเช่ือว$าเทคโนโลยีและสารเคมีทางวิทยาศาสตร6ท่ีถูกใช.ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารน้ันเปpนการดีต$อการ

พัฒนาผลิตภัณฑ6อาหารในอนาคต 

ไม$เห็นด.วยอย$างย่ิง ...1... ...2... ...3... ...4... ...5... ...6... ...7... เห็นด.วยอย$างย่ิง 
 

FT2. ฉันเช่ือว$าเทคโนโลยีและสารเคมีทางวิทยาศาสตร6ท่ีถูกใช.ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารน้ันเปpนการบังคับ / ยัด

เยียดให.โดยหลีกเล่ียงไม$ได. 

ไม$เห็นด.วยอย$างย่ิง ...1... ...2... ...3... ...4... ...5... ...6... ...7... เห็นด.วยอย$างย่ิง 
 



FT3. สำหรับฉันแล.ว การผลิตอาหารด.วยเทคโนโลยีอาหารใหม$ ๆ น้ัน ส่ิงท่ี....  

ไม$ดี ...1... ...2... ...3... ...4... ...5... ...6... ...7... ดี 

อร$อย ...1... ...2... ...3... ...4... ...5... ...6... ...7... ไม$อร$อย 

ไม$ดีต$อสุขภาพ ...1... ...2... ...3... ...4... ...5... ...6... ...7... ดีต$อสุขภาพ 

น$าลองกิน ...1... ...2... ...3... ...4... ...5... ...6... ...7... ไม$น$าลองกิน 

ไม$เปpนธรรมชาติ ...1... ...2... ...3... ...4... ...5... ...6... ...7... เปpนธรรมชาติ 

ปลอดภัย ...1... ...2... ...3... ...4... ...5... ...6... ...7... ไม$ปลอดภัย 
 

ส"วนท่ี 6 ความเปkนธรรมชาติของอาหาร 

คำช้ีแจง : ขอให.ท$านอ$านข.อความและทำเคร่ืองหมาย   √  ในช$องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท$านมากท่ีสุด 

NB1. ไข$ไก$ปลอดภัย ได.จากการเล้ียงไก$ไข$ด.วยระบบป�ดท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ให.อาหารธัญพืชสูตรเฉพาะ ไม$มีการใช.

ฮอร6โมนหรือสารเร$งการเจริญเติบโต มีการฉีดวัคซีนป�องกันเช้ือแบคทีเรีย Salmonella ให.กับแม$ไก$ ท$านคิดว$าไข$ไก$

ปลอดภัยน้ีมีความเปpนธรรมชาติระดับใด 

ไม$เปpนธรรมชาติอย$างมาก ...1... ...2... ...3... ...4... ...5... ...6... ...7... เปpนธรรมชาติท่ีสุด 

NB2. ไข$ไก$ออแกนิค หรือไข$ไก$อินทรีย6 ได.จากการเล้ียงไก$ไข$ด.วยระบบเป�ด ไม$ขังเกรง ปล$อยให.ไก$มีอิสระในการเดิน 

และให.อาหารท่ีผลิตภายใต.มาตรฐานเกษตรอินทรีย6 หรือวัตถุดิบจากธรรมชาติท่ีไม$ได.ใช.สารเคมี ไม$มีการใช.ฮอร6โมน

หรือสารเร$งการเจริญเติบโต และไม$ใช.ยาปฏิชีวนะภายในฟาร6ม โดยหากแม$ไก$ป�วยจะเลือกใช.พืชสมุนไพรเพ่ือทำการ

รักษา ท$านคิดว$าไข$ออแกนิคน้ีมีความเปpนธรรมชาติระดับใด 

ไม$เปpนธรรมชาติอย$างมาก ...1... ...2... ...3... ...4... ...5... ...6... ...7... เปpนธรรมชาติท่ีสุด 

NB3. จากข.อมูลข.อ NB2 และ NB3 ระหว$างไข"ปลอดภัยกับไข"ออแกนิค ท$านเลือกรับประทานไข$ประเภทใด 

 ☐ 1) ไข$ไก$ปลอดภัย        ☐ 2) ไข$ออแกนิค 

 

 



ส"วนท่ี 7 ทัศนคติด+านสุขภาพ ความย่ังยืนทางส่ิงแวดล+อมกับการบริโภคเน้ือสัตว=และโปรตีนจากพืช 

ด+านสุขภาพ 

     
ไม-เห็นด\วย

อย-างยิ่ง 

ไม-เห็นด\วย ไม-แน-ใจ เห็นด\วย เห็นด\วย 

อย-างยิ่ง 

ATH1. การรับประทานเนื้อสัตวFมากมีผลให9น้ำหนักขึ้น      

ATH2. การรับประทานเนื้อสัตวFเป`นสาเหตุที่ทำให9เกิด

โรคตMาง ๆ 
   

  

ATH3. เพื่อลดความเสี่ยงด9านสุขภาพ ฉันสามารถมา

ลดและเลิกการบริโภคเนื้อสัตวFและผลิตภัณฑFที่ทำจาก

สัตวFได9 

   

  

ATH4. โปรตีนจากพืชมีคุณคMาทางโภชนาการไมMตMาง

จากโปรตีนเนื้อสัตวF 
   

  

ATH5. อาหารที่ปรุงจากพืชมีประโยชนFตMอสุขภาพ

มากกวMาอาหารปรุงด9วยเนื้อสัตวF 
   

  

ด+านความย่ังยืนทางส่ิงแวดล+อม      

EN1. ฉันมีความกังวลมากเกี่ยวกับสิ่งแวดล9อม      

EN2. มนุษยFกำลังทำร9ายสิ่งแวดล9อมอยMางรุนแรง      

EN3. การทำปศุสัตวFจำนวนมากมีผลกระทบเชิงลบตMอ

สิ่งแวดล9อม 
   

  

EN4. กระบวนการหมักในลำไส9ของสัตวFถือเป`นเรื่อง

ธรรมชาติ หลีกเลี่ยงไมMได9แม9จะมีผลกระทบตMอ

สิ่งแวดล9อม  

   

  

EN5. เพื่อชMวยลดผลกระทบด9านสิ่งแวดล9อมฉัน

สามารถลดหรือเลิกการบริโภคเนื้อสัตวFและผลิตภัณฑF

ได9 

   

  

EN6. การรับประทานอาหารแบบมังสวิรัติสามารถชMวย

สิ่งแวดล9อมได9 
   

  

EN7. การจะชMวยให9สิ่งแวดล9อมดีขึ้นนั้นสามารถทำ

ด9วยวิธีอื่นได9ดีกวMาการหันมากินโปรตีนทางเลือก 
   

  

 

  



10 

 

ส"วนท่ี 3 : ข+อมูลท่ัวไปของผู+ตอบแบบสอบถาม 

คำช้ีแจง :ทำเคร่ืองหมาย   √  ในช"องท่ีกำหนดให+ตรงกับความเปkนจริงมากท่ีสุด 

GEN. เพศ   

☐ 1) ชาย       ☐ 2) หญิง      ☐ 3) ไม$ประสงค6ระบุ 

AGE. อายุ          

☐ 1) 22-25 ป� ☐ 2) 26-30 ป� ☐ 3) 30-40 ป� ☐ 4) 30 ป�ข้ึนไป 

INC. รายได.เฉล่ีย          

☐ 1) 7,501- 18,000  บาท ☐ 2) 18,001  – 30,000 บาท ☐ 3) 30,001-50,000 บาท        

☐ 4) 50,001 – 85,000 บาท ☐ 4) 85,000 บาทข้ึนไป 

EDU. ระดับการศึกษา  

☐ 1) มัธยมศึกษาหรือน.อยกว$า ☐ 2) ปริญญาตรี  ☐ 3) สูงกว$าปริญญาตรี 

HOM2. ป�จจุบันท$านอาศัยอยู$จังหวัด  ........................................  

HOM2. ภูมิลำเนาเดิมของท$าน  ☐ 1) กรุงเทพ/ปริมณฑล ☐ 2) ต$างจังหวัด 

WEI1. ข.อมูลด.านสุขภาพ   ส$วนสูง:  ..........  เซนติเมตร  

น้ำหนัก: ..........  กิโลกรัม 

WEI2. ท$านมีความกังวลด.านน้ำหนักหรือไม$     ☐ 1) กังวล ☐ 2) ไม$กังวล 

HEA. ท$านมีป�ญหาด.านสุขภาพหรือโรคประจำตัวหรือไม$  ☐ 1) มี  ☐ 2) ไม$มี  

EXC. ท$านออกกำลังกายเปpนประจำหรือไม$    ☐ 1) ใช$  ☐ 2) ไม$   

SMO. ท$านสูบบุหร่ีหรือไม$     ☐ 1) สูบ ☐ 2) ไม$สูบ 

ALC. ท$านด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล6หรือไม$    ☐ 1) ด่ืม ☐ 2) ไม$ด่ืม  

 


