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ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู ้

ตัวช้ีวัด 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู ้
    1.  ตรวจสอบพฤติกรรมการกินอาหารของตนเอง 

    2.  อภิปราย และวิเคราะห์สัดส่วนในการกินอาหารที่เหมาะสม 

        จากธงโภชนาการ 

ด้านทักษะ/กระบวนการ 
     1.  ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได ้

      2.  น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ด้านคุณลักษณะ 
   นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ 



แบบทดสอบก่อนเรียน

ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

สงัเกตธงโภชนาการแลว้ตอบค าถาม ข้อ  1-3

1.  อาหารกลุม่ใดทีนั่กเรียนควรบริโภคเปน็หลกั

    ก.  เน้ือสตัว์  ถ่ัว  นม ข. ข้าว  แป้ง

    ค.  น้ ามัน  น้ าตาล  เกลอื ง.  พืช  ผัก  ผลไม้

2.  นักเรียนควรรับประทานอาหารกลุม่ใดน้อยทีส่ดุ

    ก.  เน้ือสตัว์  ข. ผัก  ผลไม้

    ค.  น้ ามัน  น้ าตาล  เกลอื ง.  ข้าว  

3.  อาหารทีค่วรบริโภคตามธงโภชนาการไดแ้กห่มูใ่ดบา้ง

   ก.  หมูท่ี ่ 1 , 2 , 3 ข.  หมูท่ี ่ 2 , 3 , 4

   ค.  หมูท่ี ่3 , 4 , 5 ง.  หมูที ่ 1 - 5

4.  จากข้อความ"กินเพ่ืออยู่ ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน"

ตวัหนังสอืทบึมคีวามหมายอยา่งไร

   ก.  กนิถูกหลกัโภชนการ ข. กนิอย่างมีความสขุ

   ค.  กนิตามใจชอบ ง.  กินอย่างหลากหลาย

5.  นักเรียนชอบค ากล่าวในข้อ 4 หรือไม่ เพราะเหตุใด

   ก.  ชอบ  เพราะ คนเราเกิดมาเพื่อกิน ข.  ชอบ  เพราะ เป็นการกินที่ถูกต้อง พอเพียง

   ค.  ไม่ชอบ เพราะคนเราอยู่เพื่อกิน ง.  ไม่ชอบ เพราะเป็นค ากล่าว่ีไม่ถูกต้อง

6.  คนที่อ้วนถ้าต้องการลดความอ้วนควรท าอย่างไร

   ก.  ลดการกินอาหารประเภทโปรตีน ข.  ลดการกินอาหารประเภทไขมัน  แป้ง  น้ าตาล

   ค.  กินเฉพาะผัก และผลไม้ ง.  งดการกินอาหาร 5 หมู่

7.   ถ้าเรารับประทานอาหารมากเกินไป ร่างกายจะเก็บสะสมพลังงานไว้ในรูปแบบใด

   ก.  ไขมัน ข.  โปรตีน

   ค.  คาร์โบไฮเดรต ง.  แป้ง  น้ าตาล

8.   นักเรียนจะมีวิธีการใดที่ท าให้เป็นคนมีสัดส่วนเหมาะสม ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์

   ก.  รับประทานอาหารเสริม ข.  รับประทานอาหารทุกหมู่ในปริมาณมาก

   ค.  รับประทานอาหารถูกหลักและออกก าลังกายง. รับประทานอาหารที่มีไขมัน และโปรตีนมาก

9.  ใน  1  วัน ใครปฏิบัติตนในการบริโภคอาหารได้ตามธงโภชนาการ

   ก.  ก้อย กินข้าวมากกว่าอาหารหมู่อื่น ข.  เก่ง  กินเน้ือมากกว่าข้าวและอาหารหมู่อื่น

   ค.  กั้ง กินผัก ผลไม้มากกว่าอาหารหมู่อื่น ง. กร ดื่มนม และน้ ามากกว่าอาหารหมู่อื่น

10.   ค ากล่าวข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของมนุษย์

   ก.  อาหารทุกประเภทให้สารอาหารเหมือนกันข.  อาหารบางประเภทสามารถทดแทนกันได้

   ค.  สารอาหารที่ให้พลังงานส่วนใหญ่ได้จากเน้ือสัตว์ง.  สารอาหารทุกชนิดให้พลังงานเหมือนกัน
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              ขีดเครือ่งหมาย       ลงในช่องที่นักเรียนได้ปฏิบัติเป็นสว่นใหญ่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา 

ตามความเป็นจริง

พฤติกรรมการกนิอาหาร การปฏิบัติ

และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง ครัง้คราว ไมเ่คยเลย

1. กนิอาหารครบ 5 หมู่

2. กนิอาหารหลากหลาย

   ไมซ่้ าซาก

3. กนิข้าวซ้อมมอื

4. กนิผลไม้

5. กนิผัก

6. กนิปลา เน้ือสตัว์ไมต่ิดมนั 

 ไข่และถ่ัวเมล็ดแห้ง

7. ดื่มนม

8. กนิอาหารประเภททอด

9. กนิอาหารหวาน และขนมหวาน

10. กนิอาหารสะอาด

11. กนิวุ้นเสน้ กว๋ยเตี๋ยว บะหมี่ เป็นประจ า

12. กนิแกงกะทิ

13. ดื่มเครือ่งดื่มที่มแีอลกอฮอล์

14. ดื่มน้ าทุกครัง้หลังรับประทานอาหาร

15. ดื่มน้ าอดัลม น้ าหวาน โอเลี้ยง

16. กนิผลไมป้ระเภท องุ่น ทุเรียน ล าไย ละมดุ

17. กนิผลไมป้ระเภทมะละกอ สม้ แตงไทย ฝรัง่

18. กนิผลไมไ้มจ่ ากดัปริมาณ

19. ดื่มน้ า 6-8  แกว้ต่อวัน

20. กนิอาหารแต่ละมื้ออิ่มเต็มที่

ประจ า

กิจกรรมน่ารู้ก่อนเรียน 
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เพื่อนตรวจสอบตนเองสคิรับวา่เรากินอาหาร 
ถูกตามหลักโภชนาการหรือไม่ 

แบบประเมินพฤติกรรมการกินอาหารและพฤตกิรรมที่เกี่ยวข้องกับตนเอง 

  สรุปแบบประเมินตนเอง 
   เลือกขึดเคร่ืองหมาย          ลงใน          ตามที่ได้ข้อมูลจากตาราง 
1. พฤติกรรมการกินอาหารของฉัน           สอดคล้อง               ไม่สอดคล้อง   

   การกินอาหารเพือ่สุขภาพทีดี 

2. ฉัน         ควรปรับ        ไม่ควรปรับ         

   เปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง 
3.  ถ้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควรท าอย่างไร 

    ................................................................................................... 



     ธงโภชนาการ คือ ภาพจ าลองสดัสว่นอาหารที่แนะน าให้คนไทยบริโภคใน  1  วัน 

โดยก าหนดเป็นภาพธงปลายแหลม เพื่อแสดงให้เห็นแนวทางการบริโภคอาหารจากมากไปน้อย

เป็นสดัสว่นกนั

หน่วยตวงทีใ่ชโ้ดยประมาณ

ข้าว  1  ทพัพี      =   60  กรัม

ผักสกุ  1  ทพัพี   =  40  กรัม

ผลไม้  1  สว่น    =  กลว้น้ าว้า  1  ผล หรือ สม้ 1 ผล หรือ เงาะ 4  ผล  หรือ ฝรัง่ 1/2  ผล

                         หรือกลว้ยหอม 1/2  ผล

เน้ือสตัว์  1  ชอ้น =  15  กรัม หรือ ปลาท ู1/2  ตวั หรือไข่ 1/2 ฟอง หรือเตา้หู้เหลอืง 1/4  แผ่น

กินอาหารอย่างไรให้ถูกหลักโภชนาการ 
ก่อนอื่นมาท าความรู้จักกับธงโภชนการ ก่อนนะคะ 

4 ใบความรู้ 

      ธงโภชนาการ 

ข้าว แป้งวันละ 8 ทัพพี 

ผักวันละ 4 ทัพพี 

นมวันละ 2 แก้ว  

ข้าว แป้งกินมากสุด  

สารอาหารคาร์โบไฮเดรต 

ให้พลังงาน 

ผักผลไม้กินปริมาณ

รองลงมา ให้สารอาหาร

วิตามิน เกลือแร่ ใยอาหาร  

ผลไม้วันละ  

3 ส่วน 

เนื้อสัตว์ ถั่ว นม กิน

ปริมาณพอเหมาะ ให้

สารอาหารโปรตีน เกลือแร่ 

เนื้อสัตว์วันละ  

6 ช้อนกินข้าว 

น้้ามัน น้้าตาล 

เกลือวันละน้อย 
น้้ามัน น้้าตาล เกลือ  

กินแต่น้อยเที่จ้าเป็น 



      โภชนบัญญัติ คือ ข้อแนะน้าในการรับประทานอาหารให้ถูกต้อง 

ตามหลักโภชนาการ มี 9 ข้อ ดังนี้ 

1. รับประทานอาหารให้ครบ  5  หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลาย 

2. รับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก 

3. รับประทานผัก และผลไม้เป็นประจ้า 

4. รับประทานปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ และถั่วเมล็ดแห้ง 

5. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย 

6. รับประทานอาหารที่มีไขมันแต่พอควร 

7. หลีกเล่ียงการรับประทานอาหารหวานจัดและเค็มจัด 

8. รับประทานอาหารี่สะอาด ปราศจากสิ่งปนเปื้อน 

9. งดหรือลด เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 

ติดตามอ่านโภชนบัญญัติ เพื่อเราจะได้รับประทานอาหาร

ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ไดจากป้ายนะคะ 

5 
ข้อบัญญัติในการรับประทานอาหาร 
ตามโภชนบัญญัติ  9  ประการ  

จากหลักโชนาการ ถ้าเราปฏิบัติได้ เราจะเป็นบุคคลที่มี

สุขภาพดี  ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคภัน

เบียดเบียน อย่าลืมน้าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัตินะครับ 



กิจกรรมถาม-ตอบชวนสนุก 
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เพื่อนๆ อ่านบทสนทนาของอ้วน กับผอม เกี่ยวกับ 
การกินอย่างไรให้ถูกต้องตามหลกัโภชนาการ 

ผอม ช่วยผมคิดหน่อย คุณว่าผมควรจะเพิ่มหรือลดอาหาร
ในส่วนใดของธงโภชนาการ 

อ้วน ผมว่าคุณควรลดอาหารกลุ่มไขมัน กลุ่มแป้ง กลุ่ม
โปรตีนโดยลดลงตามสว่น ควรเพิ่มผักผลไม้ให้มาก 

แล้วผมตัวผอมน่ีละจะท าอย่างไร 

คุณควรเพิ่มอาหารโดยเฉพาะโปรตนี เพื่อเสริมสร้าง
เน้ือเยื่อของร่างกาย นะครับ 

โอ้ จริงด้วยผมคิดตั้งนาน 
และถ้าผมออกก าลังกายผม

คงหุ่นดีขึ้นเยอะเลย 



กิจกรรมลองท าดู 

เพื่อนๆ ลองวาดภาพอาหารแต่ละหมู่ 

ในธงโภชนาการ แล้วระบายสีให้สวยงามนะคะ 
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9 

ธงโภชนาการ 

ตรวจสอบดูสิว่า  
เราวาดภาพเป็นอย่างไร 



กิจกรรมพาเพลิน 
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มาเล่นเกมตามล่าหาขุมทรัพย์ 
กันนะคะ  

10 

กติกาการเลน่ง่าย ๆ แค่เราลากเส้นไปตาม
ช่องทางเดิน ให้ได้ระยะทางสั้นที่สุด ใครไปถึง

ก่อนจะได้รับขุมทรัพย์ผลไม้เป็นรางวัล 

เร่ิมตรงน้ีเลยครับ เย้ 



แบบทดสอบหลังเรียน

ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1.  คนที่อ้วนถ้าต้องการลดความอ้วนควรท าอย่างไร

   ก.  ลดการกินอาหารประเภทโปรตีน ข.  ลดการกินอาหารประเภทไขมัน  แป้ง  น้ าตาล

   ค.  กินเฉพาะผัก และผลไม้ ง.  งดการกินอาหาร 5 หมู่

2.   ถ้าเรารับประทานอาหารมากเกินไป ร่างกายจะเก็บสะสมพลังงานไว้ในรูปแบบใด

   ก.  ไขมัน ข.  โปรตีน

   ค.  คาร์โบไฮเดรต ง.  แป้ง  น้ าตาล

3.   นักเรียนจะมีวิธีการใดที่ท าให้เป็นคนมีสัดส่วนเหมาะสม ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์

   ก.  รับประทานอาหารเสริม ข.  รับประทานอาหารทุกหมู่ในปริมาณมาก

   ค.  รับประทานอาหารถูกหลักและออกก าลังกายง. รับประทานอาหารที่มีไขมัน และโปรตีนมาก

4.   ค ากล่าวข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของมนุษย์

   ก.  อาหารทุกประเภทให้สารอาหารเหมือนกันข.  อาหารบางประเภทสามารถทดแทนกันได้

   ค.  สารอาหารที่ให้พลังงานส่วนใหญ่ได้จากเน้ือสัตว์ง.  สารอาหารทุกชนิดให้พลังงานเหมือนกัน

สงัเกตธงโภชนาการแลว้ตอบค าถาม ข้อ  5-7

5.  อาหารกลุม่ใดทีนั่กเรียนควรบริโภคเปน็หลกั

    ก.  เน้ือสตัว์  ถ่ัว  นม ข. ข้าว  แป้ง

    ค.  น้ ามัน  น้ าตาล  เกลอื ง.  พืช  ผัก  ผลไม้

6.  นักเรียนควรรับประทานอาหารกลุม่ใดน้อยทีส่ดุ

    ก.  เน้ือสตัว์  ข. ผัก  ผลไม้

    ค.  น้ ามัน  น้ าตาล  เกลอื ง.  ข้าว  

7.  อาหารทีค่วรบริโภคตามธงโภชนาการไดแ้กห่มูใ่ดบา้ง

   ก.  หมูท่ี ่ 1 , 2 , 3 ข.  หมูท่ี ่ 2 , 3 , 4

   ค.  หมูท่ี ่3 , 4 , 5 ง.  หมูที ่ 1 - 5

8.  ใน  1  วัน ใครปฏิบัติตนในการบริโภคอาหารได้ตามธงโภชนาการ

   ก.  ก้อย กินข้าวมากกว่าอาหารหมู่อื่น ข.  เก่ง  กินเน้ือมากกว่าข้าวและอาหารหมู่อื่น

   ค.  กั้ง กินผัก ผลไม้มากกว่าอาหารหมู่อื่น ง. กร ดื่มนม และน้ ามากกว่าอาหารหมู่อื่น

9.  จากข้อความ"กินเพ่ืออยู่ ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน"ตัวหนังสือทึบมีความหมายอย่างไร

   ก.  กนิถูกหลกัโภชนการ ข. กนิอย่างมีความสขุ

   ค.  กนิตามใจชอบ ง.  กินอย่างหลากหลาย

10.  นักเรียนชอบค ากล่าวในข้อ 4 หรือไม่ เพราะเหตุใด

   ก.  ชอบ  เพราะ คนเราเกิดมาเพื่อกิน ข.  ชอบ  เพราะ เป็นการกินที่ถูกต้อง พอเพียง

   ค.  ไม่ชอบ เพราะคนเราอยู่เพื่อกิน ง.  ไม่ชอบ เพราะเป็นค ากล่าว่ีไม่ถูกต้อง

10 



11 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 

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

6.  ข 7.  ก 8.  ค 9.  ก 10.  ข

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

6.  ก 7.  ง 8.  ก 9.  ก 10.  ข

โชคดีทุกคนครับ เล่มนี้เป็นเล่มสุดท้ายของชุดกิจกรรมอาหาร 
หวังว่าเราคงน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันนะคะ 



บรรณานุกรม

วรรณทิพา  รอดแรงค้าและคณะ. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 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.

วิชาการ, กรม, กระทรวงศึกษาธิการ.  หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

                      พุทธศักราช  2551. กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว,  2555.
http://www.google.co.th/



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


