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       วิเคราะหส์ารอาหารและอภิปรายความจ าเป็นที่รา่งกาย

ต้องได้รบัสารอาหารในสัดส่วนที่พอเหมาะกับเพศและวัย
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1 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู ้
    1.   วิเคราะห์อาหารว่ามีสารอาหารใดเป็นองค์ประกอบ 

    2.  อภิปรายประโยชน์ของสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย 

ด้านทักษะ/กระบวนการ 
    1.  ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ 

      2.  น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

ด้านคุณลักษณะ 
   นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ 



แบบทดสอบก่อนเรียน

ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1.  ถ้านักเรียนรับประทานข้าวต้มกุ้งในตอนเช้านักเรียนจะได้รับสารอาหารประเภทใดบ้าง

     ก.  ข้าว  โปรตีน  ไขมัน ข.  คาร์โบไฮเดรต โปรตีน  ไขมัน

     ค.  วิตามิน  แร่ธาตุ  น้ า ง.  ค าตอบข้อ ข และ ค

ตารางรายการอาหาร ใช้ตอบค าถามข้อ 2-4

2.  ในมื้อเช้านักเรียนจะเลือกอาหารจานเดียวชนิดใดที่ให้คุณค่าอาหารครบถ้วน

     ก.  โจ๊ก/ข้าวต้ม ข.  ข้าวผัดไก่ ไข่ดาว

     ค.  ขนมจีนน้ ายา ง.  นมถ่ัวเหลือง

3.  ในหน่ึงวัน นักเรียนจะเลือกรับประทานอาหารตามรายการใด จึงจะได้ประโยชน์สูงสุด

     ก.  ข้าวกะเพราหมู  กล้วยน้ าว้า ลูกอมหลากสี น้ าดื่ม

     ข.  ข้าวกะเพราหมู ขนมครก นมถ่ัวเหลือง  น้ าอัดลม

     ค.  ข้าวกะเพราหมู  กล้วยน้ าว้า นมถ่ัวเหลือง  น้ าดื่ม  

     ง.  ข้าวกะเพราหมู แอปเปิ้ล  ถ่ัวลิสงต้ม  น้ าอัดลม 

4.  อาหารในข้อใดให้สารอาหารช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย

     ก.  ถ่ัวลิสงต้ม  ลูกอมหลากสี  ข.  นมถ่ัวเหลือง ขนมครก

     ค.  นมถ่ัวเหลือง  น้ าดื่ม ง.  ถ่ัวลิสงต้ม นมถ่ัวเหลือง

5.  วัยนักเรียนควรได้รับสารอาหารประเภทใดมากที่สุด

     ก.  คาร์โบไฮเดรต ข. โปรตีน

     ค.  ไขมัน ง.  แร่ธาตุ วิตามิน  

6.  สารอาหารใดที่มีความจ าเป็นต้องใช้ในกระบวนการที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของคนเรา

     ก.  ไขมัน ข.  คาร์โบไฮเดรต

     ค.  น้ า ง.  โปรตีน

7.  สารอาหารประเภทใดบ้างที่ให้พลังงาน

     ก.  คาร์โบไฮเดรต  ไขมัน  โปรตีน ข.  คาร์โบไฮเดรต โปรตีน  แร่ธาตุ

     ค.  ไขมัน  แร่ธาตุ  วิตามิน ง.  แร่ธาตุ  วิตามิน  น้ า

8.  แร่ธาตุและวิตามินได้จากอาหารหมู่ใด

     ก.  ไข่  นม  ถ่ัว ข.  ผักและผลไม้

     ค.  ข้าว แป้ง เผือก ง.  น้ าและเกลือแร่

9.  สารอาหารใดช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ

     ก.  ไขมัน ข.  คาร์โบไฮเดรต

     ค.  โปรตีน ง.  น้ าและแร่ธาตุ

10.  เราควรรับประทานอาหารหมู่ใดบ้าง  

    ก.  ข้าว  เน้ือสตัว์  ผัก  ผลไม ้ น้ า ข.  ข้าว  ไข่  นม  เน้ือสัตว์  ผัก  น้ า

    ค.  ข้าว  ไขมัน ถ่ัวเหลือง ผัก ผลไม้  น้ า ง.  ข้าว  ไข่  ถ่ัวเหลือง  ผัก  ผลไม้  น้ า
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ข้าวผัดไก่ ไข่ดาว  ขนมจีน/น้ ายา 

ขนมครก ลูกอมหลากสี 

กล้วยน้ าว้า 

น้ าดื่ม น้ าอัดลม 

โจ๊ก/ข้าวต้ม 

ถั่วลิสงต้ม 

แอปเปิ้ล 

นมถั่วเหลือง 

ข้าวกะเพราหมู 



อาหารหลัก  5  หมู่  มีดังน้ี

หมู่เน้ือสัตว์ต่าง ๆ ไข่  ถ่ัว  นม หมู่ข้าว  แป้ง  เผือก  มัน  น้ าตาล

หมู่พืชผักต่าง ๆ หมู่ผลไม้

หมู่ไขมันพืชและสัตว์

อาหารที่เรากินมีสารอาหารอะไรบ้าง 

วันหนึ่ง ๆ เรารับประทานอาหารตั้งหลายอย่าง  จ าได้ไหมว่า

อาหารหลัก 5 หมู่มีอะไรบ้าง  ไปทบทวนกันนะคะ 

อาหารแต่ละหมู่ 

ให้สารอาหารอะไรบ้าง 

3 ใบความรู้ 



ตารางแสดงสารอาหารในอาหารหลัก  5  หมู่

ตารางแสดงสารอาหารและประโยชน์ของสารอาหาร

โปรตนี คาร์โบไฮเดรต ไขมัน แร่ธาตุ วิตามิน     น้ า

ประโยชน์

ของสารอาหาร

ให้พลงังาน

ท าให้ร่างกายเจริญเตบิโตมีสุขภาพดี

ซอ่มแซมส่วนที่สึกหรอ

ควบคมุการท างานของร่างกายให้เปน็ปกติ

ประเภทสารอาหาร

โปรตีน

คาร์โบไฮเดรต

วิตามนิ  แร่ธาตุ

อาหารหลัก สารอาหารที่มมีาก

วิตามนิ  แร่ธาตุ

ไขมนั

เน้ือสตัว์  ไข่  ถ่ัว  นม

แป้ง  น้ าตาล  เผือก  มนั

ผัก

ผลไม้

ไขมนั

ดูนี่สิ ผมเอาข้าวผัดกุ้งมาฝาก  

แต่เอ! อยากรู้จังว่ามีสารอาหารอะไรบ้างนะ 
อ้อ..ฉันก็มีผัก  ผลไม้ 

มาฝากเธอเหมือนกัน เดี๋ยวเราไปดูจาก

ตารางว่าอาหารที่เราน ามามีสารอาหารอะไร 

และให้ประโยชน์อย่างไร 

น้ าเป็นสารอาหารประเภทหนึ่งที่ส าคัญมาก เพราะว่าร่างกายต้อง

ใช้น้ าในกระบวนการต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตในการด ารงชีวติ  

ดังนั้นสารอาหารที่จ าเป็นต่อสขุภาพของคนเรา จึงมี  6  ประเภท 
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สว่นประกอบ

ข้าว

กุ้ง

มะเขือเทศ

ผักชึ

หอม

มะนาว

น้ ามนัพืช

แตงกวา

เครือ่งปรุงรส

เพื่อน ๆ ช่วยกันคิดหน่อยว่า ข้าวผัดกุ้ง มีสารอาหารครบทุกหมู่หรือไม่ 

จากตารางส่วนประกอบจะเหน็ว่ามีอาหารหลักครบทกุหมู่   

อาหารหลักแต่ละหมู่มีสารอาหารแตกต่างกันและมีปริมาณ 

มากน้อยแตกต่างกันด้วย 

เมื่อรับประทานอาหารแล้ว อย่าลืมดื่มน้ าด้วยนะ ถึงแม้ว่าน้ าจะเป็น

ส่วนประกอบของอาหารเกือบทุกชนิด แต่ร่างกายต้องใช้น้ า 

ในกระบวนการที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น การย่อยอาหาร  

การขับถ่ายของเสีย และการล าเลียงสารที่ร่างกายต้องการ 

สรุป 
      อาหารหลักมี  5  หมู่  แต่ละหมู่มีสารอาหารเป็นองค์ประกอบหลายประเภทแต่มี

ปริมาณมากน้อยแตกต่างกัน สารอาหารมี  6 ประเภท ได้แก่ โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต  

ไขมัน  แร่ธาตุ  วิตามินและน้ า ซึ่งแต่ละประเภทมีประโยชน์ 
ในด้านให้พลังงานท าให้ร่างกายเจริญเติบโตมีสุขภาพดี  ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ  
ควบคุมการท างานของร่างกายได้เป็นอย่างดี  
      น้ าช่วยให้ระบบต่างๆ ของร่างกายท างานได้อย่างปกติ  ร่างกายต้องการน้ าประมาณ  
2  ลิตรต่อวันซึ่งอาจได้จากอาหาร การดื่มน้ าและเครื่องดื่มต่าง ๆ หรือกินผัก ผลไม้ที่มี 
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ค าถาม - ค าตอบ

1.  อาหารหลัก  5  ในข้าวผัดไก ่ไข่ดาว มอีะไรบ้าง ตอบ อาหารหลัก ได้แก ่เน้ือไก ่ไข่ ข้าว

น้ าตาล แตงกวา มะเขือเทศ ต้นหอม 

ไขมนั น้ ามนั 

2. ข้าวผัดไก ่ไข่ดาวมสีารอาหารใดเป็นองค์ประกอบ ตอบ มสีารอาหารโปรตีน คาร์โบไฮเดรต 

ไขมนั  เกลือแร่ และวิตามนิ

3.  นักเรียนชอบอาหารประเภทน้ีหรือไม ่ ตอบ ค าตอบแตกต่างกนั

     อาหารจานโปรดของนักเรียนคืออะไร  มสีารอาหาร ข้ึนอยู่กบัความชอบแต่ละคน

     ครบทุกประเภทหรือไม่

4.  อาหารจานน้ีมแีป้งเป็นองค์ประกอบหรือไม ่ ตอบ ม ีเพราะข้าวเป็นอาหารประเภทแป้ง

     ทราบได้อยา่งไร น าไปทดสอบกบัสารละลายไอโอดีน

เปลี่ยนเป็นสน้ี าเงิน

5. เราควรกนิอาหารหมู่ใด เพราะเหตุใด ตอบ กนิอาหารให้ครบทุกหมู่ 

เพราะสารอาหารแต่ละอยา่ง

ให้ประโยชน์แตกต่างกนั

และให้พลังงานที่ได้รับต่างกนั

กิจกรรมค าถามชวนสนุก 
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เพื่อนดูอาหารในจาน 
แล้วตอบค าถามกอ่น
แล้วจึงตรวจค าตอบ 

อาหารเยะอแยะ 
ไปหมดเลย  
น่ากินทั้งน้ัน 

ต้องดูที่คุณค่าของ
สารอาหารและ
ประโยชน์ที่จะไดัรับนะ 



กิจกรรมลองท าดู 

เพื่อนๆ ลองทดสอบสารอาหารกับสารละลายต่าง ๆ ตามแผนภูมิ 

สังเกตสีของสารละลายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร  

น าผลการทดสอบที่ได้มาเปรียบเทียบดู นะคะ 
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แป้ง คาร์โบไฮเดรต + ไอโอดีน  
= สารละลายไอโอดีนเปลี่ยนเป็นสีน้ าเงิน 1 

น้ าตาลกลูโคส + สารละลายเบเนดกิต ์
=  สารละลายเปลี่ยนสีจากสฟี้าเป็นตะกอนสีเขียว

เหลือง หรือสีแดงอมส้มเมื่อได้รับความร้อน  

2 
นม + สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
และสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต 
= สารละลายเปลี่ยนจากสีน้ าเงินเปน็สีม่วง 

4 
ไขมันถูกับกระดาษขาว ปล่อยให้แห้ง
ยกกระดาษข้ึนส่องกับแสง บริเวณที่ถู

3 

จะเห็นว่าอาหารมีสารอาหารเป็นองคป์ระกอบที่แตกตา่งกนัตามประเภท 
สามารถตรวจสอบสารอาหารได้จากการเปลี่ยนสีของสารละลายต่าง ๆ 
เช่น ไอโอดีนใช้ทดสอบแป้ง ถ้าเปลี่ยนเป็นสีน้ าเงินแสดงว่าอาหารชนิด
น้ันๆ มีแป้ง เป็นองค์ประกอบ 



กิจกรรมพาเพลิน 
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โยงเส้นจับคู่หมู่อาหาร และสารอาหารที่สัมพันธก์ับภาพ
อาหาร ใครท าได้ถูกตอ้งรับไปเลยกระเชา้ผลไม้ครับ 

หมู่อาหาร ภาพอาหาร สารอาหาร 

หมู่ที่  1 

หมู่ที่  2 

หมู่ที่  3 

หมู่ที่  4 

หมู่ที่  5 

โปรตีน 

คาร์โบไฮเดรต 
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แบบทดสอบหลังเรียน

ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ตารางรายการอาหาร ใช้ตอบค าถามข้อ 1-3

1.  ในมื้อเช้านักเรียนจะเลือกอาหารจานเดียวชนิดใดที่ให้คุณค่าอาหารครบถ้วน

     ก.  โจ๊ก/ข้าวต้ม ข.  ข้าวผัดไก่ ไข่ดาว

     ค.  ขนมจีนน้ ายา ง.  นมถ่ัวเหลือง

2.  อาหารในข้อใดให้สารอาหารช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย

     ก.  ถ่ัวลิสงต้ม  ลูกอมหลากสี  ข.  นมถ่ัวเหลือง ขนมครก

     ค.  นมถ่ัวเหลือง  น้ าดื่ม ง.  ถ่ัวลิสงต้ม นมถ่ัวเหลือง

3.  ในหน่ึงวัน นักเรียนจะเลือกรับประทานอาหารตามรายการใด จึงจะได้ประโยชน์สูงสุด

     ก.  ข้าวกะเพราหมู  กล้วยน้ าว้า ลูกอมหลากสี น้ าดื่ม

     ข.  ข้าวกะเพราหมู ขนมครก นมถ่ัวเหลือง  น้ าอัดลม

     ค.  ข้าวกะเพราหมู  กล้วยน้ าว้า นมถ่ัวเหลือง  น้ าดื่ม  

     ง.  ข้าวกะเพราหมู แอปเปิ้ล  ถ่ัวลิสงต้ม  น้ าอัดลม 

4.  ถ้านักเรียนรับประทานข้าวต้มกุ้งในตอนเช้านักเรียนจะได้รับสารอาหารประเภทใดบ้าง

     ก.  ข้าว  โปรตีน  ไขมัน ข.  คาร์โบไฮเดรต โปรตีน  ไขมัน

     ค.  วิตามิน  แร่ธาตุ  น้ า ง.  ค าตอบข้อ ข และ ค

5.  แร่ธาตุและวิตามินได้จากอาหารหมู่ใด

     ก.  ไข่  นม  ถ่ัว ข.  ผักและผลไม้

     ค.  ข้าว แป้ง เผือก ง.  น้ าและเกลือแร่

6.  สารอาหารใดช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ

     ก.  ไขมัน ข.  คาร์โบไฮเดรต

     ค.  โปรตีน ง.  น้ าและแร่ธาตุ

7.  เราควรรับประทานอาหารหมู่ใดบ้าง  

    ก.  ข้าว  เน้ือสตัว์  ผัก  ผลไม ้ น้ า ข.  ข้าว  ไข่  นม  เน้ือสัตว์  ผัก  น้ า

    ค.  ข้าว  ไขมัน ถ่ัวเหลือง ผัก ผลไม้  น้ า ง.  ข้าว  ไข่  ถ่ัวเหลือง  ผัก  ผลไม้  น้ า

8.  วัยนักเรียนควรได้รับสารอาหารประเภทใดมากที่สุด

     ก.  คาร์โบไฮเดรต ข. โปรตีน

     ค.  ไขมัน ง.  แร่ธาตุ วิตามิน  

9.  สารอาหารใดที่มีความจ าเป็นต้องใช้ในกระบวนการที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของคนเรา

     ก.  ไขมัน ข.  คาร์โบไฮเดรต

     ค.  น้ า ง.  โปรตีน

10.  สารอาหารประเภทใดบ้างที่ให้พลังงาน

     ก.  คาร์โบไฮเดรต  ไขมัน  โปรตีน ข.  คาร์โบไฮเดรต โปรตีน  แร่ธาตุ

     ค.  ไขมัน  แร่ธาตุ  วิตามิน ง.  แร่ธาตุ  วิตามิน  น้ า
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ข้าวผัดไก่ ไข่ดาว  ขนมจีน/น้ ายา 

ขนมครก ลูกอมหลากสี 

กล้วยน้ าว้า 

น้ าดื่ม น้ าอัดลม 

โจ๊ก/ข้าวต้ม 

ถั่วลิสงต้ม 

แอปเปิ้ล 

นมถั่วเหลือง 

ข้าวกะเพราหมู 



10 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
1.  ง 2.  ข 3.  ค 4.  ง 5.  ข 

6.  ค 7.  ก 8.  ข 9.  ค 10.  ค

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1.  ข 2.  ง 3.  ค 4.  ง 5.  ข 

6.  ค 7.  ค 8.  ข 9.  ค 10.  ค

พวกเราทุกคนในอาเซียนจะน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
จะต้องเป็นพลเมืองอาเซียนที่มีสุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างแน่นอน...เย ้



บรรณานุกรม

วรรณทิพา  รอดแรงค้าและคณะ. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551. 

กรุงเทพฯ  :  ส านักพิมพ์บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จ ากัด,  2555

วิชาการ, กรม, กระทรวงศึกษาธิการ.  คู่มือสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2544. 

 กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,  2546.
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ประวัติผู้เขียน

ชื่อ นางอรทยั  แกว้พนา

วัน เดือน ปีเกดิ 29  กรกฎาคม  2510

สถานที่เกดิ บา้นดงเมือง  ต.ตมูใต ้ อ.กมุภวาป ี จ.อดุรธานี

สถานที่อยู่ปัจจบุัน 68  หมู ่ 14  ต.ตมูใต ้ อ.กมุภวาป ี จ.อดุรธานี โทร.  080 1905409

ต าแหน่งหน้าที่การงาน ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบา้นหนองแวง 

ต.หนองหว้า อ.กมุภวาป ี จ.อดุรธานี

สถานที่ท างานปัจจบุัน โรงเรียนบา้นหนองแวง ต.หนองหว้า อ.กมุภวาป ีจ.อดุรธานี 

โทร. 042-220044

ประวัติการศึกษา 2532  ปริญญาตรี วิทยาลยัครูอดุรธานี

ประสบการณ์การสอน 2544  เปน็บคุลากรตน้แบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ้ สปช.ศธ.

2544  ไดร้ับการคดัเลอืกเปน็ครูตน้แบบสายผู้สอน จากครุุสภา

อ าเภอกมุภวาป ี จังหวัดอดุรธานี

2545  เปน็ครูเกยีรตยิศอนัดบั  1 สายผู้สอน ปกีารศกึษา  2545

อ าเภอกมุภวาป ีจังหวัดอดุรธานี

2547  เปน็ครูแกนน าปฏิรูปการเรียนรู ้ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

อดุรธานี เขต  2 

2549  ไดร้ับแตง่ตัง้ให้เปน็กรรมการตดัสนิกลุม่สาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ในงานมหกรรมเปดิโลกวิชาการสานพลงั สพท.อด.2

ครัง้ที ่ 3  ปกีารศกึษา  2549  ของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา  

2549  ไดร้ับคดัเลอืกเปน็คนดศีรี สพท.อด.2 ประจ าปกีารศกึษา  2549 

จากส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาอดุรธานี เขต  2

2549  เปน็ผู้สอนวิทยาศาสตร์และแหลง่เรียนรูไ้อ ท ีดเีดน่ของโรงเรียน

บา้นหนองแวง

2550  ไดร้ับการคดัเลอืกจากคณะครูและนักเรียนเปน็ข้าราชการทีเ่สยีสละ

ในการท างานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดมาจนปรากฏผล

อย่างดยีิง่ รางวัลครูดใีนดวงใจระดบัโรงเรียนจนถึงปจัจุบนั


