ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)
รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 5 หน่วยการเรียนรู้ สารชีวโมเลกุล ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 1

จัดทาโดย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล

นางสาวปัทมา แก้วแดง
ตาแหน่งครู วิทยฐานะชานาญการ

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) วิชาเคมีเพิ่มเติม 5 หน่วยการเรียนรู้
เรื่ อง สารชีว โมเลกุล ชั้น มัธ ยมศึกษาปี ที่ 6 จัดทาขึ้นเพื่อพั ฒ นาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ มสาระ
การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ และยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นเรื่ อ งสารชี ว โมเลกุ ล
เป็นนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ การลงมือทากิจกรรม และศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง โดยนักเรียนสามารถใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่และเหมาะสมกับศักยภาพของ
แต่ละบุคคล ช่วยส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้แสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา และประยุกต์ใช้ทักษะ
ต่างๆ ในการสร้างความเข้าใจด้วยตนเองจนเกิดเป็นองค์ความรู้ ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ ตอบสนอง
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมเทคโนโลยีในปัจจุบัน
การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) นักเรียนจะได้ลงมือทากิจกรรมตามลาดับขั้นตอน
ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การเชื่อมโยงความรู้เดิม
มาใช้ และการนาความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 5 หน่วยการ
เรียนรู้เรื่อง สารชีวโมเลกุล สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ทั้งหมด 5 ชุด ชุดนี้เป็นชุดที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
ผู้ จั ด ท าหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ชุ ด นี้ จะเป็ น ประโยชน์ ส าหรั บ นั ก เรี ย น
ผู้ ที่ส นใจศึกษาค้น คว้าหาความรู้ ด้ว ยตนเอง และครูผู้ ส อนในการพัฒ นาการจัดการเรีย นรู้เพื่อพัฒ นา
คุณภาพผู้เรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ขอขอบพระคุณนายพีระพงษ์ สองวิหค ผู้อานวยการโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ คณะผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ ที่ เกี่ย วข้ องทุกท่ าน ที่ ให้ ค าแนะนาในการปรับ ปรุ งแก้ไขและพั ฒ นาชุด กิจ กรรมการเรีย นรู้ ให้ มี
ประสิทธิภาพ และสาเร็จลุล่วงด้วยดีไว้ ณ โอกาสนี้
ปัทมา แก้วแดง
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ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล

คานา
สารบัญ
คาชี้แจงการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)
ขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)
คาแนะนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) สาหรับครู
คาแนะนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) สาหรับนักเรียน
เป้าหมายการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)
ขั้นที่ 1 ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation)
บัตรกิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง อาหาร และ สารอาหาร
บัตรเนื้อหาที่ 1.1 เรื่อง อาหาร และ สารอาหาร
ขั้นที่ 2 ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)
บัตรกิจกรรมที่ 1.2 เรื่อง ธาตุอะไรอยู่ในสารชีวโมเลกุล
ขั้นที่ 3 ขั้นสารวจและค้นหา (Exploration)
บัตรเนื้อหา ที่ 1.2 เรื่อง สารชีวโมเลกุล (Biomolecules)
ขั้นที่ 4 ขั้นอธิบาย (Explanation)
บัตรกิจกรรมที่ 1.3 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล
ขั้นที่ 5 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration)
บัตรกิจกรรมที่ 1.4 เรื่อง สารอาหารกับสุขภาพ
ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล (Evaluation)
แบบทดสอบหลังเรียน
ขั้นที่ 7 ขั้นการนาไปใช้ (Extention)
บัตรกิจกรรมที่ 1.5 เรื่อง กินอย่างถูกหลักกับธงโภชนาการ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง อาหาร และ สารอาหาร
เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 1.2 เรื่อง ธาตุอะไรอยู่ในสารชีวโมเลกุล
เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 1.3 เรื่อง ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล
เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 1.4 เรื่อง สารอาหารกับสุขภาพ
เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 1.5 เรื่อง กินอย่างถูกหลักกับธงโภชนาการ
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ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) วิชาเคมีเพิ่มเติม 5 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง
สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วยชุดการเรียนรู้จานวน 5 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล
ชุดที่ 2 เรื่อง คาร์โบไฮเดรต
ชุดที่ 3 เรื่อง โปรตีน
ชุดที่ 4 เรื่อง กรดนิวคลีอิก
ชุดที่ 5 เรื่อง ลิพิด
2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) วิชาเคมีเพิ่มเติม 5 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง
สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล ใช้ประกอบ
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 5 จานวน 2 ชั่วโมง
3. ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดนี้ ประกอบด้วย
3.1 คาชี้แจง
3.2 ขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)
3.3 คาแนะนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) สาหรับครู
3.4 คาแนะนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) สาหรับนักเรียน
3.5 มาตรฐาน สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้
3.6 แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
3.7 กระดาษคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน
3.8 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
3.9 บัตรกิจกรรม
3.10 บัตรเนื้อหา
3.11 แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
3.12 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
3.13 เฉลยบัตรกิจกรรม
4. ผู้ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ควรศึกษาคาแนะนาการใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนใช้งาน
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ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล

ขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

ศึกษาคู่มือการใช้
ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้

• ศึกษาคาชี้แจง
• ศึกษาคาแนะนา

ทาแบบทดสอบ
ก่อนเรียน
ดาเนินการใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

•
•
•
•
•
•
•

ขั้นที่ 1 ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation)
ขั้นที่ 2 ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)
ขั้นที่ 3 ขั้นสารวจและค้นหา (Exploration)
ขั้นที่ 4 ขั้นอธิบาย (Explanation)
ขั้นที่ 5 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration)
ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล (Evaluation)
ขั้นที่ 7 ขั้นการนาไปใช้ (Extention)

ทาแบบทดสอบ
หลังเรียน

ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

ศึกษา
ชุดกิจกรรมต่อไป
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ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)
วิชาเคมีเพิ่มเติม 5 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับสารชีว โมเลกุล ให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิ ภาพ และเกิดประสิ ทธิผ ล
แก่นักเรียน ครูผู้สอนควรเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามคาแนะนา ดังต่อไปนี้
1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหาที่สอน รายละเอียดของชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ และคาชี้แจงต่าง ๆ ให้เข้าใจ ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2. เตรียมอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้พร้อม
3. เมื่อมีกิจกรรมกลุ่มให้แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน จานวนกลุ่มขึ้นอยู่กับจานวน
นักเรียนในห้องเรียน โดยคละนักเรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อน ในอัตราส่วน 1 : 3 : 1
4. ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครู ชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจบทบาทของตนเอง แนะนาขั้นตอน
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติระหว่างดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วให้ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
5. ขณะที่นักเรียนทากิจกรรม ครูคอยให้ความช่วยเหลือ แนะนา กระตุ้นให้นักเรียนทากิจกรรม
อย่างกระตือรื อร้น ด้วยความสนใจ และตอบข้อสงสัยต่างๆ ระหว่างเรียน พร้อมทั้งสั งเกตและประเมิน
พฤติกรรมของนักเรียน
6. เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วน ให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน แล้วแจ้งผลการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนให้นักเรียนทราบ เพื่อให้นักเรียนประเมินความก้าวหน้าของตนเอง
7. เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ครูให้นักเรียนร่วมตรวจสอบ หรือทาความสะอาด
และเก็บชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ สิ่งของ ให้เรียบร้อย

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล

การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 5
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชุดที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล ให้นักเรียนปฏิบัติ
ตามขั้นตอนด้วยความซื่อสัตย์และความตั้งใจ ดังนี้
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
2. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยคละนักเรียนเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน อัตราส่วน 1 : 3 : 1
3. อ่านคาชี้แจง คาแนะนา และขั้นตอนการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนลงมือ
ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
4. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้
5. ทาแบบทดสอบก่อนเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
สารชีวโมเลกุล จานวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที
6. ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ขณะปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนร่วมแสดง
ความคิดเห็น ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดใจและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
7. เมื่อปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามบัตรกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ ตรวจสอบคาตอบได้จาก
เฉลยบัตรกิจกรรม ถ้าคาตอบไม่ถูกให้กลับไปอ่านทาความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาอีกครั้ง และ
ตอบคาถามใหม่
8. เมื่ อ ศึ ก ษาและท ากิ จ กรรมครบทุ ก ขั้ น ตอนแล้ ว ให้ ท าแบบทดสอบหลั ง เรี ย น ชุ ด กิ จ กรรม
การเรียนรู้ชุดที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล จานวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที
9. ตรวจค าตอบจากเฉลยแบบทดสอบก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ยนพร้ อมบั น ทึก คะแนนที่ ได้ เ พื่ อ
ประเมินความก้าวหน้าทางการเรียน ซึ่งนักเรียนต้องทาแบบทดสอบหลังเรียนได้ร้อยละ 60
ขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์ ถ้านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนด ให้ นักเรียนทบทวนเนื้อหา แล้ว
ทาแบบทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง หากผ่านเกณฑ์ ให้ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 2 ต่อไป
10. นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่เปิดดูเฉลยก่อนที่จะทากิจกรรม
11. ถ้านักเรียนมีข้อสงสัย หรือมีปัญหาที่ยังไม่เข้าใจสามารถซักถามครูผู้สอนได้ตลอดเวลา

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิด
สารละลาย การเกิดปฏิกิริยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิ ทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้
การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม
และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

สาระการเรียนรู้
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล
2. การนาความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุลไปใช้ประโยชน์

ผลการเรียนรู้
สืบค้น และอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล และการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล

จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อนักเรียนศึกษาเรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) วิชาเคมีเพิ่มเติม 5
เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุลแล้ว นักเรียน
สามารถ
1. ด้านความรู้ (Knowledge : K)
(1) อธิบายความหมายของสารชีวโมเลกุลได้
(2) บอกประเภทของสารชีวโมเลกุลได้
(3) อธิบายองค์ประกอบของสารชีวโมเลกุลได้
(4) อธิบายลักษณะสาคัญของสารชีวโมเลกุลได้
(5) อธิบายบทบาทสาคัญของสารชีวโมเลกุลได้
(6) อธิบายแหล่งที่พบสารชีวโมเลกุลประเภทต่าง ๆ ได้
2. ด้านทักษะกระบวนการ (Process : P)
สืบค้นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล และการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude : A)
ใฝ่เรียนรู้
4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (Competencies : C)
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบค้นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล
และการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล

อ่านคาชีแ้ จงก่อนนะครับ
ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว
แล้วทาเครื่องหมายกากบาท (×) ลงในกระดาษคาตอบ

1. ข้อใดไม่ใช่อาหาร
ก. วัตถุ หรือเครื่องค้าจุนชีวิต
ข. วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ค. วัตถุเจือปนอาหาร สี และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส
ง. สิ่งที่เข้าสู่ร่างกายแล้วก่อให้เกิดประโยชน์แก่ร่างกาย
2. ข้อความเกี่ยวกับสารอาหารต่อไปนี้
a. สารอาหารทุกชนิดเป็นสารประกอบอินทรีย์
b. สารอาหาร คือ สารที่เป็นองค์ประกอบทางเคมีของอาหาร
c. สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน ได้แก่ วิตามิน เกลือแร่ และน้า
d. สารอาหารที่ให้พลังงาน ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน
e. เผาผลาญเป็นพลังงาน ใช้ในการเจริญเติบโต และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
มีข้อความที่กล่าวถูกต้อง จานวนกี่ข้อ
ก. 1
ข. 2

ค. 3

3. เกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. เป็นสารอินทรีย์ที่พบในสิ่งมีชีวิตทั่วๆ ไป
ข. เป็นสารอินทรีย์ที่พบเฉพาะในสัตว์เท่านั้น
ค. เป็นสารอินทรีย์ที่สิ่งมีชีวิตนาไปใช้ในกระบวนการดารงชีวิต
ง. เป็นกลุ่มของสารอาหารทีเ่ ป็นแหล่งเก็บพลังงานเคมีในสิ่งมีชีวิต

ง. 4

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล

4. ประเภทของสารชีวโมเลกุล จาแนกตามลักษณะโมเลกุลเชิงซ้อนได้ดังข้อใด
ก. โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน
ข. โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ลิพิด
กรดนิวคลีอิก
ค. โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่ ไขมัน
ง. โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่ ไขมัน น้า
5. ธาตุองค์ประกอบข้อใดที่พบมากที่สุดในสารชีวโมเลกุล
ก. คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน
ข. คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน
ไนโตรเจน
ค. คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน
ไนโตรเจน
ง. คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน
ไนโตรเจน

กามะถัน
ฟอสฟอรัส

6. สารชีวโมเลกุลในข้อใดที่มีธาตุฟอสฟอรัส (P) เป็นองค์ประกอบด้วย
ข. คาร์โบไฮเดรต
ข. โปรตีน
ค. กรดนิวคลีอิก

ง. ลิพิด

7. ข้อใดเป็นลักษณะสาคัญของสารชีวโมเลกุล
ก. ประกอบด้วยธาตุขนาดใหญ่มีมวลโมเลกุลสูง
ข. สารชีวโมเลกุลทุกชนิดเกิดจากหมู่ฟังก์ชันชนิดเดียวกัน
ค. เป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติที่เกิดจากหน่วยขนาดเล็กจัดเรียงตัวเป็นโมเลกุลที่ใหญ่ขึ้น
ง. เป็นสารประกอบของคาร์บอนกับโลหะแทรนซิชัน โดยเชื่อมต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์
8. ข้อใดไม่ใช่บทบาทของสารชีวโมเลกุล
ก. ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ข. เมื่อเกิดการสลายตัวจะให้พลังงานแก่สิ่งมีชีวิต
ค. เป็นส่วนประกอบของฮอร์โมน เอนไซม์ และระบบภูมิคุ้มกัน
ง. ควบคุมการทางานของกระบวนการโซเดียม-โพแทสเซียมปั๊ม
9. เกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรต ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ข. ช่วยเผาผลาญไขมันให้เป็นไปตามปกติ
ค. พบได้เฉพาะในพืชเท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย แป้งและน้าตาล
ง. เป็นแหล่งสะสมพลังงาน โดยคาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ให้พลังงาน 9 แคลอรี่
10. เมื่อพิจารณาองค์ประกอบทางเคมีของเซลล์ในร่างกาย จะมีสารชีวโมเลกุลประเภทใดมากที่สุด
ก. คาร์โบไฮเดรต
ข. โปรตีน
ค. กรดนิวคลีอิก
ง. ลิพิด

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล

ชื่อ-สกุล................................................................................ ชั้น........................ เลขที่..........................
ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคาตอบเดียว แล้วทาเครื่องหมาย 
ลงในกระดาษคาตอบ

คาชี้แจง

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

10
ผลการประเมิน
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ปรับปรุง

(9-10 คะแนน)
(7-8 คะแนน)
(5-6 คะแนน)
(0-4 คะแนน)

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

คาชี้แจง

ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล

1. ให้นักเรียนตรวจคาตอบการทดสอบก่อนเรียน จากเฉลยต่อไปนี้
2. บันทึกคะแนน และประเมินผลการทดสอบก่อนเรียนลงในกระดาษคาตอบด้วยตนเอง
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข


ค

ง











เก็บคะแนนไว้รอเปรียบเทียบพัฒนาการของตัวเองนะคะ
ต่อไปเรามาเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้กันเลยนะคะ

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

ขั้นที่ 1

ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล

ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation)
บัตรกิจกรรมที่ 1.1
เรื่อง อาหาร และ สารอาหาร

คาชี้แจง

1. ให้นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน
ในอัตราส่วน 1 : 3 : 1 และแบ่งหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม
2. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น และลงข้อสรุปในประเด็นต่อไปนี้

(1) อาหาร (Food) หมายถึง
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
(2) สารอาหาร (Nutrients) หมายถึง
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล

(3) ประเภทของสารอาหาร
จาแนกโดยใช้การให้พลังงานเป็นเกณฑ์ และใช้ประเภทของสารเคมีเป็นเกณฑ์ได้ดงั ต่อไปนี้

สารอาหาร (Nutrients)

จาแนกโดยใช้การ

จาแนกโดยใช้ประเภท

ให้พลังงานเป็นเกณฑ์

ของสารเคมีเป็นเกณฑ์

ให้พลังงาน
แก่ร่างกาย

ไม่ให้พลังงาน
แก่ร่างกาย

สารอาหาร
ที่เป็นสารอินทรีย์

สารอาหาร
ที่เป็นสารอนินทรีย์

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ให้นักเรียนตรวจคาตอบ โดยศึกษาจากบัตรเนื้อหา ที่ 1.1 เรื่อง อาหารและสารอาหาร
พร้อมทั้งแก้ไขคาตอบให้ถูกต้อง

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล

บัตรเนื้อหา ที่ 1.1
เรื่อง อาหาร และ สารอาหาร
ความหมายของอาหาร
อาหาร (Food) หมายถึง ของกินหรือเครื่องค้าจุนชีวิต (สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา,
ม.ป.ป.) ได้แก่
1. วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดืม่ อม หรือนาเข้าสู่ร่างกาย
ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ
แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
หรือยาเสพติดให้โทษ
2. วัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้ หรือใช้เป็นส่วนผสม
ในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สี
และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส
รูปที่ 1 อาหาร
ที่มาของภาพ http://healthydee.moph.go.th

หรืออาจกล่าวได้ว่า อาหาร คือ สิ่งที่นาเข้าสู่ร่างกายแล้วไม่เป็นพิษ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ร่างกาย
ทาให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรง ให้พลังงานแก่ร่างกาย ทาให้ร่างกายมีพลังงานเพียงพอในการทากิจกรรม
ต่างๆ และให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย

ความหมายของสารอาหาร
สารอาหาร (Nutrients) หมายถึง สารที่เป็นองค์ประกอบทางเคมีของอาหาร เป็นสิ่งที่กินเข้าไป
แล้วมีประโยชน์ต่อร่างกาย ใช้เผาผลาญเป็นพลังงาน ใช้ในการเจริญเติบโต และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และ
ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต สารอาหารมีโครงสร้างโมเลกุลเฉพาะตัว มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
ประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และ น้า

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล

การจาแนกประเภทของสารอาหาร
การจ าแนกประเภทของสารอาหาร สามารถจาแนกโดยใช้การให้ พลั งงานเป็นเกณฑ์ และ
จาแนกโดยใช้ประเภทของสารเคมีเป็นเกณฑ์ ได้ดังต่อไปนี้
1. จาแนกโดยใช้การให้พลังงานเป็นเกณฑ์ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1.1 สารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ซึ่งอาหาร
ทั้งหมดในกลุ่มนี้จัดเป็นสารอาหารหลักที่จาเป็นต่อร่างกาย และร่างกายจะขาดไม่ได้
1.2 สารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย ได้แก่ วิตามิน เกลือแร่ และน้า เป็นสารอาหาร
ที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อย แต่ไม่สามารถขาดได้ ถ้าขาดจะทาให้ระบบร่างกายผิดปกติ หรือเกิดโรค
ต่างๆ ซึง่ วิตามิน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
(1) วิตามินที่ละลายได้ในไขมัน (fat-soluble vitamin) ได้แก่ วิตามินเอ วิตามินดี
วิตามินอี และ วิตามินเค วิตามินกลุ่มนี้ส่วนใหญ่พบในอาหารร่วมกับไขมันและน้ามัน จะถูกดูดซึมพร้อมกับ
การดูดซึมไขมันและน้ามัน และต้องมีน้าดีทาหน้าที่เป็น อิมัลซิไฟเออร์ (Emulsifier) หากเกิดภาวะผิดปกติ
ต่อการย่อยและการดูดซึมไขมันและน้ามัน เช่น การสร้างน้าดีที่ตับผิดปกติ หรือท่อน้าดีอุดตัน หรือร่างกาย
ได้รั บ อาหารที่มีไขมัน และน้ ามัน น้ อยเกินไป จะทาให้ การดูดซึมของวิตามินกลุ่ มนี้ผิ ดปกติไปด้ว ย และ
จากคุณสมบัติที่วิตามินกลุ่มนี้ละลายได้ดีในไขมันและน้ามัน แต่ไม่ละลายในน้า เมื่อถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย
จะไม่ส ามารถถูกขับ ออกมาทางปั ส สาวะได้ หากร่างกายได้รับวิตามินกลุ่ มนี้มากเกินไปจะเก็บสะสมไว้
ในร่างกาย อาจทาให้เกิดพิษได้ จึงไม่จาเป็นต้องได้รับจากอาหารที่มีวิตามินกลุ่มนี้ทุกวัน
(2) วิต ามิน ที่ละลายได้ใ นน้า (water-soluble vitamin) ได้แก่ วิตามินซี และ
วิตามินบีรวม ซึ่งวิตามินบีรวมยังแบ่งย่อยออกเป็นอีกหลายชนิด เช่น วิตามินบีหนึ่ง วิตามินบีสอง วิตามิน
บีหก วิตามินบีสิบสอง ไนอะซิน กรดโฟลิก กรดแพนโททินิก และไบโอติน เป็นต้น วิตามินกลุ่มนี้ร่างกาย
จาเป็นต้องได้รับจากอาหารทุกวัน ร่างกายไม่สามารถสะสมวิตามินกลุ่มนี้ได้ เพราะมีสมบัติละลายได้ดีในน้า
หากร่างกายได้รับมากเกินไป ส่วนที่มากเกินพอจะถูกขับออกทางปัสสาวะ วิตามินบีรวมส่วนใหญ่ทาหน้าที่
เป็นตัวช่วยในการทางานของเอนไซม์ เรียกว่า “โคเอนโซม์ (Coenzyme)” ซึ่งเกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึม
(Metabolism) ของสารอาหารคาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน และกรดนิวคลีอิก ดังนั้น วิตามินบีรวมจึงมี
ความสาคัญและจาเป็นต่อร่างกายเป็นอย่างยิ่ง

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล

ตารางที่ 1 แสดงสารอาหารและแหล่งอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย
สารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย
โปรตีน
โปรตีน 1 กรัม
ให้พลังงาน 4 แคลอรี่
คาร์โบไฮเดรต
คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม
ให้พลังงาน 4 แคลอรี่
ไขมัน
ไขมัน 1 กรัม
ให้พลังงาน 9 แคลอรี่

แหล่งอาหาร
เนื้อสัตว์ต่างๆ
นม ไข่ ถั่วต่างๆ
ข้าว แป้ง เผือก
มัน น้าตาล
ไขมัน และ
น้ามันต่างๆ

ตารางที่ 2 แสดงสารอาหารและแหล่งอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย
สารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย

แหล่งอาหาร

วิตามิน

ผักชนิดต่าง ๆ

เกลือแร่

ผลไม้ชนิดต่าง ๆ

น้า

น้า

2. จาแนกโดยใช้ประเภทของสารเคมีเป็นเกณฑ์ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
2.1 สารอาหารที่เป็นสารอินทรีย์ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และ วิตามิน
2.2 สารอาหารที่เป็นสารอนินทรีย์ ได้แก่ เกลือแร่ และ น้า

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

ขั้นที่ 2

ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล

ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)
บัตรกิจกรรมที่ 1.2
เรื่อง ธาตุอะไรอยู่ในสารชีวโมเลกุล

คาชี้แจง

โครงสร้างของสารที่กาหนดให้เป็นตัวอย่างของสารชีวโมเลกุล (Biomolecules) 4 ประเภท
ให้ นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ร่ ว มกั น พิ จ ารณาตั ว อย่ า งสู ต รโครงสร้ า งของสารชี ว โมเลกุ ล ทั้ ง
4 ประเภท แล้วสรุปให้ได้ว่าสารชีวโมเลกุล แต่ละประเภทมีธาตุองค์ประกอบเหมือนหรือ
แตกต่างกัน อย่างไร
ตัวอย่างโครงสร้างสารชีวโมเลกุล

ชนิดของธาตุองค์ประกอบ

จากตารางสรุปได้ว่า...................................................................................................
............................................................................................................................. .....
..................................................................................................................................
....................................................

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

ขั้นที่ 3
คาชี้แจง

ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล

ขั้นสารวจและค้นหา (Exploration)

ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาและทาความเข้าใจ

บัตรเนื้อหา ที่ 1.2
เรื่อง สารชีวโมเลกุล (Biomolecules)
ความหมายของสารชีวโมเลกุล
สารชีวโมเลกุล หมายถึง สารอินทรีย์ที่สิ่งมีชีวิตนาไปใช้ในกระบวนการดารงชีวิต ซึ่ง การเคลื่อนไหว
และการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเกิดจากการทางานร่วมกันของเซลล์ต่างๆ ที่อยู่ในร่างกาย โดยอาศัย
พลังงานเป็นตัวขับเคลื่อนการทางานของเซลล์
แหล่งพลังงานที่ใช้เพื่อการทางานของเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย เป็นพลังงานเคมีที่สะสมอยู่ในอาหาร
ที่สิ่งมีชีวิตบริโภคเข้าไป โดยพลังงานเคมีที่สะสมอยู่ในอาหารเหล่านี้ มีที่มาจากพืชเป็นผู้ผลิตโดยอาศัย
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงช่วยเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานเคมี เก็บสะสมไว้ในรูป
ของสารอาหารต่างๆ พลังงานเคมีที่สะสมในสารอาหารถูกส่งผ่านจากพืชซึ่งเป็นผู้ผลิตไปสู่สิ่งมีชีวิตอื่นๆ
ด้วยการกินต่อไปเป็นทอดๆ ตามห่วงโซ่อาหาร โดยสิ่งมีชีวิตต่างๆ จะมีการเก็บพลังงานเคมีที่ได้จากการ
บริ โ ภคอาหารไว้ ใ นรู ป ของสารอาหารที่ แตกต่ างกั น กลุ่ มของสารอาหารที่ เป็ นแหล่ ง เก็ บพลั ง งานเคมี
ในสิ่งมีชีวิตก็คือ สารชีวโมเลกุล ซึ่งจะถูกย่อยให้เป็นโมเลกุลที่เล็กลง และนาเข้าสู่เซลล์ เพื่อนาไปเผาผลาญ
เป็นพลังงานในการทากิจกรรมต่างๆ ของชีวิต และสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย สารชีวโมเลกุลจาแนก
ตามลักษณะโมเลกุลเชิงซ้อนเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
1. คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate)
2. กรดนิวคลีอิก (Nucleic acid)
3. โปรตีน (Protein)
4. ลิพิด (Lipid)

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล

องค์ประกอบของสารชีวโมเลกุล
สารชีวโมเลกุลทุกชนิดประกอบด้วยธาตุหลักเหมือนกัน คือ ธาตุคาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) และ
ออกซิเจน (O) แต่แตกต่างกันที่โครงสร้างและอัตราส่วนของแต่ละธาตุ สาหรับโปรตีนมีธาตุไนโตรเจน (N)
เป็นองค์ประกอบด้วย ส่วนกรดนิวคลีอิกมีธาตุที่เป็นองค์ประกอบเพิ่มเติมอีก 2 ธาตุ ได้แก่ ไนโตรเจน (N)
และฟอสฟอรัส (P) ดังตาราง
ตารางที่ 3 ชนิดธาตุองค์ประกอบหลักของสารชีวโมเลกุล
สารชีวโมเลกุล
ธาตุองค์ประกอบ
คาร์โบไฮเดรต
C
H
O
ลิพิด
C
H
O
โปรตีน
C
H
O
N
กรดนิวคลีอิก
C
H
O
N
ตัวอย่างโครงสร้างสารชีวโมเลกุล
ประเภทคาร์โบไฮเดรต
กลูโคส (Glucose)

P

ตัวอย่างโครงสร้างสารชีวโมเลกุล
ประเภทลิพิด
กรดลอริก (Lauric acid)

ธาตุองค์ประกอบหลัก
คือ C, H, O
ตัวอย่างโครงสร้างสารชีวโมเลกุล
ประเภทโปรตีน

ธาตุองค์ประกอบหลัก
คือ C, H, O
ตัวอย่างโครงสร้างสารชีวโมเลกุล
ประเภทกรดนิวคลีอิก

Val-Gly-Ala
(โปรตีนที่เกิดจากกรดอะมิโนเวลีน-ไกลซีน-อะลานีน)

นิวคลีโอไทด์
ของ DNA

ธาตุองค์ประกอบหลัก
คือ C, H, O, N

ธาตุองค์ประกอบหลัก
คือ C, H, O, N, P

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

ลักษณะสาคัญของสารชีวโมเลกุล

ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล

บทบาทสาคัญของสารชีวโมเลกุล
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบทางเคมีของเซลล์ในร่างกายพบว่า โดยทั่วไปร้อยละ 15 ของน้าหนักตัวเรา
คือ โปรตีน เยื่อหุ้มเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ประกอบด้วยโปรตีนและไขมัน ภายในเซลล์มีไซโทพลาสซึม ซึ่งมี
สารโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต ส่วนพืชมีผนังเซลล์ที่ประกอบด้วยเซลลูโลสซึ่งเป็นสารพวก
คาร์โบไฮเดรต ดังนั้น สารชีวโมเลกุลจึงมีบทบาทสาคัญต่อสิ่งมีชีวิตมาก ได้แก่

สลายให้พลังงาน
แก่สิ่งมีชีวิต

ใช้ในการเจริญเติบโต

ถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม

บารุงผิวหนัง
ผม และเล็บ

Growth hormone
เป็นส่วนหนึ่งในการรักษา
สมดุลของน้าและกรด-เบส

เป็นส่วนประกอบ
ของฮอร์โมน เอนไซม์
และระบบภูมิคุ้มกัน

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล

แหล่งที่พบสารชีวโมเลกุลประเภทต่างๆ
1. คาร์โบไฮเดรต
คาร์โบไฮเดรตเป็นสารชีวโมเลกุล
ที่มีความจาเป็นต่อร่างกาย มี 2 ประเภท
คื อ คาร์ โ บไฮเดรตที่ พ บในพื ช ได้ แ ก่
น้าตาลและแป้ง และคาร์โบไฮเดรตที่พบ
ในสัตว์ ได้แก่ ไกลโคเจน คาร์โบไฮเดรต
เป็ น สารที่ ช่ ว ยให้ ก ารเผาผลาญไขมั น
เป็ น ไปตามปกติ ถ้ า ร่ า งกายได้ รั บ
รูปที่ 2 แหล่งคาร์โบไฮเดรตประเภทน้าตาลและแป้งที่พบในพืช
ที่มาของภาพ https://www.livestrong.com
คาร์ โ บไฮเดรตไม่ เ พี ย งพอ ร่ า งกายจะ
เผาผลาญไขมั น มากขึ้ น ซึ่ ง อาจเป็ น
อันตรายต่อชีวิตได้ นอกจากนี้ ยั งเปลี่ ยนสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายให้ความเป็นพิ ษลดลงและอยู่ในสภาพที่
ขับออกมาได้ รวมทั้งช่วยการทางานของสมอง ในแต่ละวันร่างกายได้รับคาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 45-65
ของพลังงานที่ร่างกายได้รับ ซึ่งควรเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ได้จาก พืช ผัก ผลไม้ มากกว่าอาหารประเภทอื่น

รูปที่ 3 แหล่งคาร์โบไฮเดรตประเภทไกลโคเจนที่พบในสัตว์
ที่มาของภาพ https://www.thefitglobal.com

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล

2. ลิพดิ
ลิพิดประเภทไขมันและน้ามัน เป็นสารประกอบที่มีอยู่ในเนื้อสัตว์ทุกชนิด และในเมล็ดพืช โดยเฉพาะ
ในน้ามันพืช น้ามันหมู และเนยชนิดต่างๆ ซึ่งนามาใช้เป็นส่วนประกอบสาคัญอย่างหนึ่งในการปรุง และ
เพิ่มรสชาติอาหาร หากรับประทานอาหารที่มีไขมันมากเกินกว่าพลังงานที่ร่างกายต้องการ ร่างกายจะนา
สารอาหารส่วนที่เหลือสะสมไว้ใต้ผิวหนังและอวัยวะต่างๆ ซึ่งสะสมมากขึ้น อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคอ้วน

รูปที่ 4 แหล่งลิพิดประเภทไขมันและน้ามัน
ที่มาของภาพ https://www.kirtland.af.mil

3. โปรตีน
เป็นสารประกอบที่โมเลกุลมีขนาดใหญ่มาก และมีโครงสร้างซับซ้อน เป็นองค์ประกอบในส่วนต่างๆ
ของร่างกาย โปรตีนจึงเป็นสารอาหารที่จาเป็นมากสาหรับมนุษย์ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ โปรตีนที่ได้
จากพืชจาพวกถั่ว และโปรตีนที่ได้จากสัตว์ ได้แก่ เนื้อ นม และไข่

รูปที่ 5 แหล่งโปรตีนจากพืชและสัตว์
ที่มาของภาพ https://www.kirtland.af.mil

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

ขั้นที่ 4

ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล

ขั้นอธิบาย (Explanation)

บัตรกิจกรรมที่ 1.3
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล
คาชี้แจง

1. ให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์ เรื่อง สารชีวโมเลกุล

ผังมโนทัศน์ เรื่อง สารชีวโมเลกุล
ชื่อ................................................................... ชั้น.................. เลขที่.......................

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล

2. ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดถูกทาเครื่องหมาย  ข้อใดผิดทาเครื่องหมาย 
หน้าข้อความที่กาหนดให้ ข้อใดผิดแก้ไขให้ถูกต้อง
สารชีวโมเลกุลเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่สิ่งมีชีวิตนาไปใช้ในการดารงชีวิต
……… 2.1 แก้ไข
สารชีวโมเลกุล ประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และ น้า
……… 2.2 แก้ไข
สารชีวโมเลกุลทุกชนิดมีธาตุองค์ประกอบหลักเหมือนกัน คือ C, H, O, N และ P
……… 2.3 แก้ไข
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไม่เกี่ยวข้องกับสารชีวโมเลกุล
……… 2.4 แก้ไข
สารชีวโมเลกุลจะย่อยให้เป็นโมเลกุลที่เล็กลง และนาเข้าสู่เซลล์เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงาน
……… 2.5 แก้ไข
สารชีวโมเลกุลเกิดจากคาร์บอนเชื่อมต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์
และมีหมู่ฟังก์ชันที่แตกต่างกันเติมเข้ามาในโครงร่างของคาร์บอน
……… 2.6
แก้ไข
สารชีวโมเลกุลเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติ ที่เกิดจากหน่วยเล็กๆ เชื่อมต่อกันเป็นโครงสร้าง
ขนาดใหญ่
……… 2.7
แก้ไข
ไขมัน ช่วยในการดูดซึมวิตามินทุกชนิดเข้าสู่ร่างกาย
……… 2.8 แก้ไข
ไกลโคเจน เป็นคาร์โบไฮเดรตที่พบได้ในกล้ามเนื้อของสัตว์
……… 2.9 แก้ไข
โปรตีน พบได้เฉพาะในเนื้อสัตว์เท่านั้น
..…… 2.10 แก้ไข

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

ขั้นที่ 5

ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล

ขั้นขยายความรู้ (Elaboration)
บัตรกิจกรรมที่ 1.4
เรื่อง สารอาหารกับสุขภาพ

คาชี้แจง

ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น เว็บไซต์ วารสาร หนังสือ เป็นต้น
แล้วลงข้อสรุปในประเด็น “ผลของการได้รับสารอาหารในปริมาณที่ไม่เหมาะสม
ต่อความต้องการของร่างกาย”

สารอาหาร

โปรตีน

คาร์โบไฮเดรต

ไขมัน

ผลที่เกิดจากการได้รับสารอาหารในปริมาณที่ไม่เหมาะสม
ได้รับมากเกินไป
ได้รับน้อยเกินไป

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

ขั้นที่ 6

ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล

ขั้นประเมินผล (Evaluation)
แบบทดสอบหลังเรียน

คาชี้แจง

ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว แล้วทาเครื่องหมายกากบาท (×)
ลงในกระดาษคาตอบ

1. ข้อใดไม่ใช่อาหาร
ก. สิ่งที่เข้าสู่ร่างกายแล้วก่อให้เกิดประโยชน์แก่ร่างกาย
ข. วัตถุเจือปนอาหาร สี และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส
ค. วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ง. วัตถุ หรือเครื่องค้าจุนชีวิต
2. ข้อความเกี่ยวกับสารอาหารต่อไปนี้
a. สารอาหารทุกชนิดเป็นสารประกอบอินทรีย์
b. สารอาหาร คือ สารที่เป็นองค์ประกอบทางเคมีของอาหาร
c. สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน ได้แก่ วิตามิน เกลือแร่ และน้า
d. สารอาหารที่ให้พลังงาน ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน
e. เผาผลาญเป็นพลังงาน ใช้ในการเจริญเติบโต และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
มีข้อความที่กล่าวไม่ถูกต้อง จานวนกี่ข้อ
ก. 1
ข. 2

ค. 3

3. เกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. เป็นกลุ่มของสารอาหารทีเ่ ป็นแหล่งเก็บพลังงานเคมีในสิ่งมีชีวิต
ข. เป็นสารอินทรีย์ที่สิ่งมีชีวิตนาไปใช้ในกระบวนการดารงชีวิต
ค. เป็นสารอินทรีย์ที่พบเฉพาะในสัตว์เท่านั้น
ง. เป็นสารอินทรีย์ที่พบในสิ่งมีชีวิตทั่วๆ ไป

ง. 4

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล

4. ประเภทของสารชีวโมเลกุล จาแนกตามลักษณะโมเลกุลเชิงซ้อนได้ดังข้อใด
ก. โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่ ไขมัน น้า
ข. โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่ ไขมัน
ค. โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ลิพิด
กรดนิวคลีอิก
ง. โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน
5. ธาตุองค์ประกอบข้อใดที่พบมากที่สุดในสารชีวโมเลกุล
ก. คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน
ไนโตรเจน
ข. คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน
ไนโตรเจน
ค. คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน
ไนโตรเจน
ง. คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน
6. สารชีวโมเลกุลในข้อใดที่มีธาตุฟอสฟอรัส (P) เป็นองค์ประกอบด้วย
ก. โปรตีน
ข. คาร์โบไฮเดรต
ค. ลิพิด

ฟอสฟอรัส
กามะถัน

ง. กรดนิวคลีอิก

7. ข้อใดเป็นลักษณะสาคัญของสารชีวโมเลกุล
ก. เป็นสารประกอบของคาร์บอนกับโลหะแทรนซิชัน โดยเชื่อมต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์
ข. เป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติที่เกิดจากหน่วยขนาดเล็กจัดเรียงตัวเป็นโมเลกุลที่ใหญ่ขึ้น
ค. สารชีวโมเลกุลทุกชนิดเกิดจากหมู่ฟังก์ชันชนิดเดียวกัน
ง. ประกอบด้วยธาตุขนาดใหญ่มีมวลโมเลกุลสูง
8. ข้อใดไม่ใช่บทบาทของสารชีวโมเลกุล
ก. ควบคุมการทางานของกระบวนการโซเดียม-โพแทสเซียมปั๊ม
ข. เป็นส่วนประกอบของฮอร์โมน เอนไซม์ และระบบภูมิคุ้มกัน
ค. เมื่อเกิดการสลายตัวจะให้พลังงานแก่สิ่งมีชีวิต
ง. ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
9. เกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรต ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. เป็นแหล่งสะสมพลังงาน โดยคาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ให้พลังงาน 9 แคลอรี่
ข. พบได้เฉพาะในพืชเท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย แป้งและน้าตาล
ค. ช่วยเผาผลาญไขมันให้เป็นไปตามปกติ
ง. ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
10. เมื่อพิจารณาองค์ประกอบทางเคมีของเซลล์ในร่างกาย จะมีสารชีวโมเลกุลประเภทใดมากที่สุด
ก. กรดนิวคลีอิก
ข. คาร์โบไฮเดรต
ค. ลิพิด
ง. โปรตีน

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล

ชื่อ-สกุล................................................................................ ชั้น........................ เลขที่..........................
ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคาตอบเดียว แล้วทาเครื่องหมาย 
ลงในกระดาษคาตอบ

คาชี้แจง

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง

คะแนนเต็ม
10

คะแนนที่ได้

 ผ่านเกณฑ์ (6 คะแนนขึ้นไป)
 ไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ากว่า 6 คะแนน)

ผลการประเมิน
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ปรับปรุง

(9-10 คะแนน)
(7-8 คะแนน)
(5-6 คะแนน)
(0-4 คะแนน)
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คาชี้แจง

ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล

1. ให้นักเรียนตรวจคาตอบการทดสอบหลังเรียน จากเฉลยต่อไปนี้
2. บันทึกคะแนน และประเมินผลการทดสอบหลังเรียนลงในกระดาษคาตอบด้วยตนเอง
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค


ง
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ขั้นที่ 7

ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล

ขั้นการนาไปใช้ (Extention)
บัตรกิจกรรมที่ 1.5
เรื่อง กินอย่างถูกหลักกับธงโภชนาการ

คาชี้แจง

ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น เว็บไซต์ วารสาร หนังสือ เป็นต้น
แล้วลงข้อสรุปให้ได้ว่า การรับประทานอาหารให้ถูกหลักธงโภชนาการ
ใน 1 วัน นักเรียนควรรับประทานอาหารชนิดใด อย่างละเท่าไร
ภาพธงโภชนาการ

ที่มาของภาพ : ……………………………….…………………….

การรับประทานอาหารให้ถูกหลักธงโภชนาการ ใน 1 วัน นักเรียนควรกินอาหารชนิดใด
อย่างละเท่าไร
………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………….……………
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เฉลย บัตรกิจกรรมที่ 1.1
เรื่อง อาหาร และ สารอาหาร
คาชี้แจง

1. ให้นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน
ในอัตราส่วน 1 : 3 : 1 และแบ่งหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม
2. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น และลงข้อสรุปในประเด็นต่อไปนี้

(1) อาหาร (Food) หมายถึง
ของกิ น หรื อ เครื่ อ งค้ าจุ น ชี วิ ต หรื อ สิ่ ง ที่ น าเข้ า สู่
ร่างกายแล้วไม่เป็นพิษ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ร่างกาย
ท าให้ ร่ า งกายเจริ ญ เติ บ โตแข็ ง แรง ให้ พ ลั ง งานแก่
ร่ า งกาย ท าให้ ร่ า งกายมี พ ลั ง งานเพี ย งพอในการท า
กิจกรรมต่างๆ และให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย หรือวัตถุ
ที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปน
อาหาร สี และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส
(2) สารอาหาร (Nutrients) หมายถึง
สารที่เป็นองค์ประกอบทางเคมีของอาหาร เป็นสิ่งที่
กิ น เข้ า ไปแล้ ว มี ป ระโยชน์ ต่ อ ร่ า งกาย ใช้ เ ผาผลาญ
เป็นพลังงาน ใช้ในการเจริญเติบโต และซ่อมแซม
ส่วนที่สึกหรอ และใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)
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(3) ประเภทของสารอาหาร จาแนกโดยใช้การให้พลังงานเป็นเกณฑ์
และใช้ประเภทของสารเคมีเป็นเกณฑ์ได้ดงั ต่อไปนี้

สารอาหาร (Nutrients)

จาแนกโดยใช้การ

จาแนกโดยใช้ประเภท

ให้พลังงานเป็นเกณฑ์

ของสารเคมีเป็นเกณฑ์

ให้พลังงาน
แก่ร่างกาย

สารอาหาร
ที่เป็นสารอินทรีย์

ไม่ให้พลังงาน
แก่ร่างกาย

สารอาหาร
ที่เป็นสารอนินทรีย์

โปรตีน

วิตามิน

โปรตีน

เกลือแร่

คาร์โบไฮเดรต

เกลือแร่

คาร์โบไฮเดรต

น้า

ไขมัน

น้า

ไขมัน

วิตามิน
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ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล

เฉลย บัตรกิจกรรมที่ 1.2
เรื่อง ธาตุอะไรอยู่ในสารชีวโมเลกุล
คาชี้แจง

โครงสร้างของสารที่กาหนดให้เป็นตัวอย่างของสารชีวโมเลกุล (Biomolecules) 4 ประเภท
ให้ นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ร่ ว มกั น พิ จ ารณาตั ว อย่ า งสู ต รโครงสร้ า งของสารชี ว โมเลกุ ล ทั้ ง
4 ประเภท แล้วสรุปให้ได้ว่าสารชีวโมเลกุล แต่ละประเภทมีธาตุองค์ประกอบเหมือนหรือ
แตกต่างกัน อย่างไร
ตัวอย่างโครงสร้างสารชีวโมเลกุล

ชนิดของธาตุองค์ประกอบ
C, H, O

C, H, O

C, H, O, N

C, H, O, N, P

จากตารางสรุปได้ว่า สารชีวโมเลกุล 4 ประเภทที่กาหนดให้ มีธาตุ C, H และ O เหมือนกัน
บางชนิดมี N เพิ่มเติม และบางชนิดมีทั้ง N และ P เพิ่มเติม

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล

เฉลย บัตรกิจกรรมที่ 1.3
เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล
คาชี้แจง

1. ให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์ เรื่อง สารชีวโมเลกุล
น้าตาล
แป้ง

นม
เนื้อ

ไข่
สัตว์
พืช

ถั่ว

พืช

ไกลโคเจน

เมล็ดพืช
พืช

สัตว์
คาร์โบไฮเดรต

เนื้อ

สัตว์
ไขมัน/น้ามัน

แหล่งที่พบ

คาร์โบไฮเดรต
กรดนิวคลีอิก

ความหมาย
สารชีวโมเลกุล

ประเภท

โปรตีน
ลิพิด

ธาตุองค์ประกอบ

C

พบมาก

ลักษณะ

H

เพิ่มเติม
P

O

N

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล

2. ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดถูกทาเครื่องหมาย  ข้อใดผิดทาเครื่องหมาย 
หน้าข้อความที่กาหนดให้ ข้อใดผิดแก้ไขให้ถูกต้อง
สารชีวโมเลกุลเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่สิ่งมีชีวิตนาไปใช้ในการดารงชีวิต
 2.1 แก้ไข -

 2.2

 2.3

สารชีวโมเลกุล ประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และ น้า
แก้ไข สารชีวโมเลกุลเป็นสารอินทรีย์ ประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด
และกรดนิวคลีอิก
สารชีวโมเลกุลทุกชนิดมีธาตุองค์ประกอบหลักเหมือนกัน คือ C, H, O, N และ P
แก้ไข สารชีวโมเลกุลมีธาตุองค์ประกอบที่เหมือนกัน คือ C, H และ O

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไม่เกี่ยวข้องกับสารชีวโมเลกุล
 2.4 แก้ไข สารชีวโมเลกุล ประเภทกรดนิวคลีอิก มีบทบาทในการถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม
สารชีวโมเลกุลจะย่อยให้เป็นโมเลกุลที่เล็กลง และนาเข้าสู่เซลล์เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงาน
 2.5 แก้ไข สารชีวโมเลกุลเกิดจากคาร์บอนเชื่อมต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์
 2.6 และมีหมู่ฟังก์ชันที่แตกต่างกันเติมเข้ามาในโครงร่างของคาร์บอน
แก้ไข สารชีวโมเลกุลเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติ ที่เกิดจากหน่วยเล็กๆ เชื่อมต่อกันเป็นโครงสร้าง
ขนาดใหญ่
 2.7
แก้ไข
ไขมัน ช่วยในการดูดซึมวิตามินทุกชนิดเข้าสู่ร่างกาย
 2.8 แก้ไข ไขมันช่วยในการดูดซึมวิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี และวิตามินเค ซึ่งเป็นวิตามิน
ที่ละลายได้ในไขมันเท่านั้น
ไกลโคเจน เป็นคาร์โบไฮเดรตที่พบได้ในกล้ามเนื้อของสัตว์
 2.9 แก้ไข
โปรตีน พบได้เฉพาะในเนื้อสัตว์เท่านั้น
 2.10 แก้ไข โปรตีน พบได้ทั้งในพืชและสัตว์ โปรตีนในพืชจะพบในพืชจาพวกถั่ว

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล

เฉลย บัตรกิจกรรมที่ 1.4
เรื่อง สารอาหารกับสุขภาพ
คาชี้แจง

ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น เว็บไซต์ วารสาร หนังสือ เป็นต้น
แล้วลงข้อสรุปในประเด็น “ผลของการได้รับสารอาหารในปริมาณที่ไม่เหมาะสม
ต่อความต้องการของร่างกาย”

นักเรียนสามารถตอบได้อย่างหลากหลาย ตอบโดยการระบุชื่อโรคที่เกิดขึ้น หรือไม่ระบุชื่อโรค
แต่ระบุอาการที่เกิด หรือผลที่เกิดขึ้นกับร่างกายก็ได้ ซึ่งนักเรียนอาจยกตัวอย่างประเด็นละ
1 โรค หรือ 1 อาการก็ได้ ทั้งนี้ให้เนื้อหาสาระของแต่ละประเด็นมีความถูกต้อง
สารอาหาร

โปรตีน

คาร์โบไฮเดรต

ไขมัน

ผลที่เกิดจากการได้รับสารอาหารในปริมาณที่ไม่เหมาะสม
ได้รับมากเกินไป
ได้รับน้อยเกินไป
ทาให้ เ กิ ดการสร้ า งสารคีโ ตนที่ เ ป็ น ท าให้ เ กิ ด โรคขาดโปรตี น และแคลอรี มี
พิ ษ ไตต้ อ งท างานหนั ก เพื่ อ ขั บ อาการบวมที่ขา เส้นผมบางและหลุดง่าย
สารพิษออกจากร่างกาย
ตับโต ผิวหนังบางและลอกหลุด หรืออาจมี
อาการแขนขาลี บ เล็ ก เพราะไขมั น และ
กล้ามเนื้อ ถูกเผาผลาญมาใช้เป็น พลังงาน
เพื่อการอยู่รอด ผอมหนังหุ้มกระดูก
ทาให้ น้าหนั กตัวเกิน เกิดภาวะอ้ว น
ซึ่ ง เป็ น สาเหตุ ที่ ส าคั ญ ที่ ท าให้ เ กิ ด
โรคเรื้ อรั งต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน
โรคอ้วน โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง

ทาให้เกิดภาวะคีโตซิส คือร่างกายนาไขมัน
ไปเผาผลาญ ระดับกลูโคสในเลือดลดลง
เซลล์สมองขาดอาหาร เกิดอาการผิดปกติ
ทางประสาท คือ วินเวียน มึนงง ชักและ
อาจถึงสิ้นสติ

ท าให้ เ กิ ด การสะสมไขมั น ที่ ชั้ น
ใต้ผิว หนังเกิดเป็น โรคอ้ว น เกิดการ
สะสมไขมันในผนังเส้นเลือดทาให้เกิด
โรคเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิ ตสู ง
โรคหัวใจหลอดเลือด

ทาให้การดูดซึมวิตามินน้อยลง ซึมเศร้า
เพิ่มความเสี่ ยงต่อโรคมะเร็ง เสี่ ยงต่อ
อาการบาดเจ็บต่ออวัยวะภายใน ผมบาง
เปราะ ผิวหนังหยาบกร้าน

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล

เฉลย บัตรกิจกรรมที่ 1.5
เรื่อง กินอย่างถูกหลักกับธงโภชนาการ
คาชี้แจง

ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น เว็บไซต์ วารสาร หนังสือ เป็นต้น
แล้วลงข้อสรุปในประเด็น “การรับประทานอาหารให้ถูกหลักธงโภชนาการ”
ภาพธงโภชนาการ

นักเรียนสามารถสืบค้นภาพ
ธงโภชนาการจากแหล่งใดๆ
ก็ได้ ซึ่งอาจมีการแสดง
รายละเอียดภายในภาพ
ธงโภชนาการแตกต่างกัน
ที่มาของภาพ : สานักโภชนาการ กรมอนามัย

การรับประทานอาหารให้ถูกหลักธงโภชนาการ ใน 1 วัน นักเรียนควรกินอาหารชนิดใด อย่างละเท่าไร
นักเรียนตอบให้ได้ว่าใน 1 วัน นักเรียนควรกินอาหารชนิดใด อย่างละเท่าไร โดยใช้ข้อมูลจากธงโภชนาการ
และหรือข้อมูลอื่นๆ เช่น ตารางอธิบายชนิดและปริมาณอาหารที่ควรกินตามธงโภชนาการ
ชนิดและปริมาณของอาหารที่คนไทยควรกินใน 1 วัน สาหรับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
โดยแบ่งตามการใช้พลังงานเป็น 3 ระดับ คือ 1,600 2,000 และ 2,400 กิโลแคลอรี่
กลุ่มอาหาร
หน่วย
พลังงาน (กิโลแคลอรี่)
1,600 กิโลแคลอรี่ สาหรับเด็ก อายุ 6-13 ปี
ครัวเรือน 1,600 2,000 2,400
หญิงวัยทางาน อายุ 25-60 ปี
ข้าว แป้ง
ทัพพี
8
10
12
ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป
ผัก
ทัพพี
4 (6)
5
6
2,000 กิโลแคลอรี่ สาหรับวัยรุ่น อายุ 14-25 ปี
ผลไม้
ส่วน
3 (4)
4
5
วัยทางาน 25-60 ปี
ช้อนกินข้าว
เนื้อสัตว์
6
9
12
2,400 กิโลแคลอรี่ สาหรับหญิง-ชายที่ใช้
นม
แก้ว
2 (1)
1
1
พลังงานมากๆ เช่น เกษตรกร
ผู้ใช้แรงงาน นักกีฬา
น้ามัน น้าตาล ช้อนชา
ใช้แต่น้อยเท่าที่จาเป็น
เกลือ
* ( ) คือปริมาณที่แนะนาสาหรับผู้ใหญ่

