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เล่มที่ 1 โภชนาการดี ชีวสี ดใส
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกต้อง แล้วทาเครื่ องหมาย  ลงในกระดาษคาตอบ
1. ข้อใดให้ความหมายคาว่าอาหารได้ถูกต้องที่สุด
ก. เป็ นสิ่ งที่เราขาดไม่ได้
ข. มีความจาเป็ นต่อร่ างกาย
ค. เป็ นสารเคมีที่อยูใ่ นอาหารและมีความจาเป็ นต่อร่ างกาย
ง. สิ่ งที่รับประทานหรื อดื่มเข้าสู่ ร่างกายแล้วมีประโยชน์ ไม่มีโทษ
2. นักเรี ยนเรี ยนเรื่ องโภชนาการเพื่ออะไร
ก. เพื่อให้มีชีวติ อยูร่ อด
ข. เพื่อให้ได้รับประทานอาหารที่อร่ อย
ค. เพื่อให้รับประทานอาหารให้ได้มาก ๆ
ง. เพื่อให้รู้จกั เลือกอาหารที่เหมาะสม และเพียงพอกับความต้องการของร่ างกาย
3. ข้อใด ไม่ ใช่ ประโยชน์ของอาหาร
ก. ทาให้เราพูดได้
ข. ทาให้ร่างกายเจริ ญเติบโต
ค. ทาให้ร่างกายได้รับพลังงาน
ง. ทาให้เราเคลื่อนไหวร่ างกายได้
4. ข้อใดคืออาหารหมู่ที่ 1
ก. ข้าว
ค. มะม่วง

ข. เนื้อไก่
ง. ส้มเขียวหวาน

5. ข้อใด ไม่ ใช่ อาหาร หมู่ที่ 2
ก. แป้ ง
ค. น้ าตาล

ข. บะหมี่
ง. เนื้อหมู
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6. ผลไม้ในข้อใดให้สารคาร์โบไฮเดรตในปริ มาณมากที่สุด
ก. ส้ม
ข. กล้วย
ค. ส้มโอ
ง. สับปะรด
7. อาหารในข้อใดให้สารโปรตีน
ก. ปลา
ค. ผักบุง้

ข. กล้วย
ง. แอปเปิ้ ล

8. อาหารในข้อใดให้เกลือแร่
ก. บะหมี่
ค. ขนมปัง

ข. ทุเรี ยน
ง. ผักคะน้า

9. อาหารในข้อใดให้วติ ามิน
ก. ผักบุง้
ค. เนื้อไก่

ข. ปลา
ง. เนื้อหมู

10. ข้อใดคืออาหารหมู่ที่ 5
ก. ผัก
ค. น้ ามัน

ข. ปลา
ง. ข้าวเหนียว
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กรอบที่ 1
แก้ว... ไปที่โรงอาหารกันเถอะ
กล้าหิวจังเลย
หาอะไรทานกันหน่อย

ได้เลยกล้า แต่ก่อนไป
โรงอาหารเราจะบอกเรื่ องที่ดี
เกี่ยวกับอาหารให้กล้า ฟังนะ

รู ้ไหมอาหารที่เรารับประทานเข้าไปสู่ ร่างกายมี
หลายประเภท แต่ละประเภทมีสารอาหารแตกต่างกันไป
เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วก็จะไปเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทาให้ร่างกายได้รับประโยชน์ และโทษด้วย เพราะฉะนั้น
ก่อนทานอาหารต้องรู ้จกั อาหารที่เหมาะสมกับตัวเราก่อน
เรี ยกว่า “โภชนาการ”
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อาหาร หมายถึง สิ่ งที่รับประทานหรื อดื่ม
เข้าสู่ ร่างกายแล้วมีประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิดโทษ
เป็ นพิษภัยต่อร่ างกาย ยังส่ งผลต่อการดารงชีวติ
ให้เป็ นปกติ กระทรวงสาธารณสุ ขได้จดั แบ่ง
อาหารของคนไทยออกเป็ นอาหารหลัก 5 หมู่
ดังนี้

อาหารหมู่ที่ 1
ประกอบด้วย เนื้อสัตว์ต่าง ๆ ไข่ นม และถัว่ เมล็ดแห้ง อาหาร
หมู่น้ ีให้สารอาหาร โปรตีน มีประโยชน์ คือ เสริ มสร้าง
กล้ามเนื้อและอวัยวะต่าง ๆ ทาให้ร่างกายเจริ ญเติบโต และ
ซ่อมแซมส่ วนที่สึกหรอของร่ างกาย

อาหารหมู่ที่ 2
ประกอบด้วย ข้าว แป้ ง น้ าตาล เผือกและมัน อาหารหมู่น้ ี
ให้สารอาหาร คาร์โบไฮเดรต มีประโยชน์ คือ ทาให้ร่างกาย
ได้รับพลังงาน ร่ างกายทางานเป็ นปกติและยังให้ความอบอุ่น
แก่ร่างกายอีกด้วย
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อาหารหมู่ที่ 3
ประกอบด้วย ผักต่าง ๆ อาหารหมู่น้ ีให้สารอาหาร
เกลือแร่ และวิตามิน มีประโยชน์คือ ช่วยบารุ งสุ ขภาพ
ของผิวหนัง สายตา เหงือก ฟัน และช่วยให้ระบบ
การทางานของร่ างกายเป็ นปกติ ผักมีใยอาหารทาหน้าที่
ดูดซับสารที่อาจเป็ นอันตรายและช่วยขับถ่ายได้สะดวก

อาหารหมู่ที่ 4
ประกอบด้วย ผลไม้ต่าง ๆ อาหารหมู่น้ ีให้สารอาหาร
เกลือแร่ และวิตามิน มีประโยชน์ คือ ช่วยบารุ งสุ ขภาพ
และป้ องกันโรคต่าง ๆ ช่วยให้ตา ผิวหนัง สดชื่น เหงือก
และฟันแข็งแรง และผลไม้ยงั ให้กากใยอาหาร ซึ่งช่วยให้การขับถ่ายของลาไส้
เป็ นปกติยงั ทาหน้าที่ควบคุมการทางานของร่ างกายให้เป็ นปกติ ช่วยบารุ ง
สุ ขภาพ และป้ องกันโรคต่าง ๆ

อาหารหมู่ที่ 5
ประกอบด้วย ไขมันและน้ ามันต่าง ๆ ทั้งจากพืชและ
สัตว์ อาหารหมู่น้ ีให้สารอาหารไขมัน มีประโยชน์คือ
ทาให้ร่างกายได้รับพลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย
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นักเรี ยน ศึกษากรอบที่ 1 แล้ว
มาทากิจกรรมเลยค่ะ

กิจกรรมที่ 1 : ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้มาให้ถูกต้อง
1. อาหาร หมายถึง………………………………………………….........
……………………………………………………………….……….
……………………………………………………………….……….
……………………………………………………………….……….
2. อาหารหมู่ที่ 1 มีมากในอาหารประเภทใด………………………….
……………………………………………………………….……….
3. อาหารที่รับประทานแล้วทาให้พลังงานและความอบอุ่น คือ อาหารหมู่
ใด................………………………………………………….……….
4. กากใยอาหารทาหน้าที่...........................................................................
……………………………………………………………….……….
5. อาหารที่ช่วยควบคุมการทางานของร่ างกายให้เป็ นปกติ ช่วยบารุ ง
สุ ขภาพ และป้ องกันโรคต่าง ๆ ได้แก่อาหารจาพวก..............................
……………………………………………………………….……….
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กรอบที่ 2
เฉลยกิจกรรมที่ 1
1. สิ่ งที่รับประทานหรื อดื่มเข้าสู่ ร่างกายแล้วมีประโยชน์
ไม่ก่อให้เกิดโทษเป็ นพิษภัยต่อร่ างกาย ยังส่ งผลต่อ
การดารงชีวติ ให้เป็ นปกติได้
2. เนื้อสัตว์ต่าง ๆ ไข่ นม และถัว่ เมล็ดแห้ง
3. อาหารหมู่ที่ 2
4. ช่วยให้การขับถ่ายของลาไส้เป็ นปกติ
5. เกลือแร่ และวิตามิน

เป็ นอย่างไรบ้างคะ นักเรี ยนตอบ
คาถาม กิจกรรมที่ 1 ได้ถกู
กี่ขอ้ จ๊ะ

ถ้านักเรี ยนตอบได้ถูกต้องน้อยกว่า
3 ข้อ ให้ทบทวนเรื่ องที่เรี ยนในกรอบ
ที่ 1 อีกครั้ง นะคะ แต่ถา้ ตอบถูก 3 ข้อ
ขึ้นไปให้นกั เรี ยนศึกษา กรอบที่ 2
ต่อไปเลยค่ะ

8

แก้วครับ... โภชนาการและอาหารที่
เรารับประทานเข้าไปแล้วเกิด
ประโยชน์ต่อร่ างกายอย่างไร ครับ
ช่วยอธิบายให้ได้ไหมครับ

ได้ซิจ๊ะ แก้วจะอธิบายให้ฟังค่ะ
โภชนาการ หมายถึง วิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่วา่
ด้วยเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารซึ่งสัมพันธ์
กับการเจริ ญเติบโตและสุ ขภาพของมนุษย์

ประโยชน์ ของการรับประทานอาหารทีถ่ ูกหลักโภชนาการ
1. ประโยชน์ของอาหารต่อสุ ขภาพทางกาย
1.1 ทาให้ร่างกายเจริ ญเติบโต คนเราจะมีรูปร่ างสู งใหญ่เพียงใด ขึ้นอยูก่ บั
การรับประทานอาหารและพันธุ กรรมของแต่ละคน คนที่มีลกั ษณะทาง
พันธุ กรรมที่มีรูปร่ างสู งใหญ่ หากรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ
ร่ า งกายก็จ ะสู ง ใหญ่ ต ามลัก ษณะทางพัน ธุ ก รรม

ตรงกัน ข้า มคนที่

รับประทานอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ รู ปร่ างก็จะเจริ ญเติบโตไม่เต็มที่
ทาให้ตวั เล็กกว่าปกติได้ แม้จะมีลกั ษณะทางพันธุ กรรมที่มีรูปร่ างสู งใหญ่
ก็ตาม

9

1.2

ท าให้ห ญิ ง มี ค รรภ์แ ละทารกในครรภ์แ ข็ง แรงหญิ ง มี ค รรภ์

ที่รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ จะช่วยป้ องกันอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นในระหว่างมีครรภ์ได้ เช่น การแท้งบุตร การคลอดบุตรก่อน
กาหนด เป็ นต้น นอกจากนี้หญิงมีครรภ์ที่รับประทานอาหารถูกหลัก
โภชนาการ ร่ างกายจะแข็งแรง และทารกในครรภ์ก็จะเจริ ญเติบโต
ทั้งทางด้านร่ างกายและสมองอย่างปกติ เมื่อคลอดทารกก็จะคลอดได้
ง่ า ยและทารกที่ ค ลอดก็จ ะมี สุ ข ภาพแข็ง แรงเจริ ญ เติ บ โตเป็ นปกติ
ไม่เจ็บป่ วยได้ง่าย และผูเ้ ป็ นมารดาก็จะฟื้ นคืนสู่ ภาวะปกติหลังจาก
คลอดบุตรได้อย่างรวดเร็วด้วย

1.3 ทาให้ร่างกายมีภูมิตา้ นทานโรคไม่เจ็บป่ วยได้ง่ายคนที่รับประทานอาหาร
ถูกหลักโภชนาการ ร่ างกายจะสามารถต้านทานโรคได้ดี เพราะมีภูมิตา้ นทาน
โรคดีแม้เมื่อมีอาการเจ็บป่ วยเล็กน้อยหรื อไม่รุนแรงนัก ร่ างกายก็จะสามารถ
รักษาตนเองได้ เช่นเป็ นไข้ เป็ นหวัด

1.4 ทาให้มีอายุยนื ยาวขึ้น คนเราจะมีอายุยนื ยาวได้ยอ่ มขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลาย ๆ
อย่าง เช่น สภาพแวดล้อมดี การแพทย์และสาธารณสุ ขดี มีการรักษาสุ ขภาพ
ร่ างกายดี และที่สาคัญคือ รู ้จกั เลือกรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ
ก็จะทาให้แข็งแรงมีอายุยนื ยาวขึ้นได้
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ประโยชน์ ของการรับประทานอาหารทีถ่ ูกหลักโภชนาการ
2. ประโยชน์ของอาหารต่อสุ ขภาพจิตและสติปัญญา
2.1 ทาให้สมองและสติปัญญาดีสมองของคนจะเริ่ มพัฒนาตั้งแต่อยูใ่ น
ครรภ์มารดา และเมื่อคลอดแล้วสมองก็ยงั คงเจริ ญเติบโตต่อไปอีก หญิง
มีครรภ์ที่รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ จะทาให้สมองของทารก
ในครรภ์มีการพัฒนาและเจริ ญเติบโตอย่างเต็มที่ และเมื่อคลอดออก
มาแล้ว ถ้าเด็กได้รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ โดยเฉพาะในช่วง
อายุ 1-3 ปี เด็กจะมีพฒั นาการทางสมองและสติปัญญาอย่างสมบูรณ์
ถึงร้อยละ 80 ของสมองทั้งหมด

2.2 ทาให้จิตใจและอารมณ์แจ่มใส คนที่ได้รับประทานอาหารที่ถูกหลัก
โภชนาการ นอกจากทาให้สุขภาพร่ างกายแข็งแรง สมองและสติปัญญาดี
ยังทาให้จิตใจและอารมณ์แจ่มใส สามารถทางานได้คล่องแคล่ว และ
ไม่อ่อนเพลียง่าย
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นักเรียน ศึกษากรอบที่ 2 แล้ว
มาทากิจกรรมต่ อเลยค่ ะ

กิจกรรมที่ 2 : ให้นกั เรี ยนใส่ เครื่ องหมาย หน้าข้อที่ถูก
ใส่ เครื่ องหมาย  หน้าข้อที่ผดิ
............1. คนที่มีลกั ษณะทางพันธุกรรมที่มีรูปร่ างสู งใหญ่ หากรับประทาน
อาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ รู ปร่ างก็จะเจริ ญเติบโตไม่เต็มที่ทา
ให้ตวั เล็กกว่าปกติได้
............2. หญิงมีครรภ์และทารกในครรภ์แข็งแรงหญิงมีครรภ์ที่รับประทาน
อาหารถูกหลักโภชนาการ จะช่วยป้ องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
ในระหว่างมีครรภ์ได้ เช่น การแท้งบุตร การคลอดบุตรก่อนกาหนด
............3. คนเราจะมีอายุยนื ยาวได้ยอ่ มขึ้นอยูก่ บั รู ้จกั เลือกรับประทานอาหาร
ถูกหลักโภชนาการเพียงอย่างเดียว
............4. ในช่วงอายุ 1-3 ปี เด็กจะมีพฒั นาการทางสมองและสติปัญญา
อย่างสมบูรณ์ถึงร้อยละ 80 ของสมองทั้งหมด
............5. คนที่รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ ร่ างกายจะไม่สามารถ
ต้านทานโรคได้ดี เพราะไม่มีภูมิตา้ นทานโรค
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เฉลยกิจกรรมที่ 2
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

ไชโย! กล้าตอบถูก 4 ข้อเก่งจริ งนะเรา
แก้วครับ เราจะทาอะไรต่อไปครับ

ดีมากค่ะ กล้า แต่ถา้ ใครตอบ
ผิดเกิน 2 ข้อกลับไปดูเนื้อหา
อีกครั้ง อ่านให้เข้าใจนะคะ

พร้อมแล้วใช่ไหม พลิกหน้า
ต่อไปเลยค่ะ เราจะสรุ ปเรื่ อง
ที่เราเรี ยนมา นะคะ
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กรอบสรุป
อาหารหลัก 5 หมู่ มีดังต่ อไปนี้
อาหารหมู่ที่ 1 ประกอบด้วย เนื้อสัตว์ต่าง ๆ ไข่ นม และถัว่ เมล็ดแห้ง
อาหารหมู่ที่ 2 ประกอบด้วย ข้าว แป้ ง น้ าตาล เผือกและมัน
อาหารหมู่ที่ 3 ประกอบด้วย ผักต่าง ๆ อาหารหมู่น้ ีให้สารอาหารเกลือแร่
และวิตามิน
อาหารหมู่ที่ 4 ประกอบด้วย ผลไม้ต่าง ๆ อาหารหมู่น้ ีให้สารอาหาร
เกลือแร่ และวิตามิน
อาหารหมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ไขมันและน้ ามันต่าง ๆ ทั้งจากพืชและสัตว์

ประโยชน์ ของอาหาร
1. ทาให้ร่างกายเจริ ญเติบโต
2. ทาให้หญิงมีครรภ์และทารกในครรภ์แข็งแรง
3. ทาให้ร่างกายมีภูมิตา้ นทานโรค
4. ทาให้แข็งแรงมีอายุยนื ยาว
5. ทาให้สมองและสติปัญญาดี
6. ทาให้จิตใจและอารมณ์แจ่มใส

เพื่อน ๆ เราสรุ ปเนื้อหากันเสร็จแล้ว
เปิ ดหน้าถัดไป ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
เพื่อเปรี ยบเทียบความก้าวหน้า นะคะ
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เล่มที่ 1 โภชนาการดี ชีวสี ดใส
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกต้อง แล้วทาเครื่ องหมาย  ลงในกระดาษคาตอบ
1. ข้อใด ไม่ ใช่ ประโยชน์ของอาหาร
ก. ทาให้เราพูดได้
ข. ทาให้ร่างกายเจริ ญเติบโต
ค. ทาให้ร่างกายได้รับพลังงาน
ง. ทาให้เราเคลื่อนไหวร่ างกายได้
2. ข้อใดให้ความหมายคาว่าอาหารได้ถูกต้องที่สุด
ก. เป็ นสิ่ งที่เราขาดไม่ได้
ข. มีความจาเป็ นต่อร่ างกาย
ค. เป็ นสารเคมีที่อยูใ่ นอาหารและมีความจาเป็ นต่อร่ างกาย
ง. สิ่ งที่รับประทานหรื อดื่มเข้าสู่ ร่างกายแล้วมีประโยชน์ ไม่มีโทษ
3. นักเรี ยนเรี ยนเรื่ องโภชนาการเพื่ออะไร
ก. เพื่อให้มีชีวติ อยูร่ อด
ข. เพื่อให้ได้รับประทานอาหารที่อร่ อย
ค. เพื่อให้รับประทานอาหารให้ได้มากๆ
ง. เพื่อให้รู้จกั เลือกอาหารที่เหมาะสม และเพียงพอกับความต้องการของร่ างกาย
4. ข้อใด ไม่ ใช่ อาหาร หมู่ที่ 2
ก. แป้ ง
ค. น้ าตาล

ข. บะหมี่
ง. เนื้อหมู

5. ผลไม้ในข้อใดให้สารคาร์โบไฮเดรตในปริ มาณมากที่สุด
ก. ส้ม
ข. กล้วย
ค. ส้มโอ
ง. สับปะรด
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6. ข้อใดคืออาหารหมู่ที่ 1
ก. ข้าว
ค. มะม่วง

ข. เนื้อไก่
ง. ส้มเขียวหวาน

7. อาหารในข้อใดให้สารโปรตีน
ก. ปลา
ค. ผักบุง้

ข. กล้วย
ง. แอปเปิ้ ล

8. อาหารในข้อใดให้วติ ามิน
ก. ผักบุง้
ค. เนื้อไก่

ข. ปลา
ง. เนื้อหมู

9. ข้อใดคืออาหารหมู่ที่ 5
ก. ผัก
ค. น้ ามัน

ข. ปลา
ง. ข้าวเหนียว

10. อาหารในข้อใดให้เกลือแร่
ก. บะหมี่
ค. ขนมปัง

ข. ทุเรี ยน
ง. ผักคะน้า
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เฉลยแบบทดสอบ

เล่ มที่ 1 โภชนาการดี ชีวสี ดใส

1. ง

1. ก

2. ง

2. ง

3. ก

3. ง

4. ข

4. ง

5. ง

5. ข

6. ข

6. ข

7. ก

7. ก

8. ข

8. ก

9. ก

9. ค

10. ค

10. ข
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