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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เป็นนวัตกรรมทีจ่ ัดทาขึ้นเพื่อประกอบแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาเคมีพื้นฐาน รหัสวิชา ว31102
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
โดยใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีพื้นฐานชุดนี้ ซึง่ ได้รับคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ มีการปรับปรุง
แก้ไขจนได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรม
การเรียนรู้นี้ จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและช่วยพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดการเรียนรู้ตรงตามมาตรฐาน
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทาให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดนี้ประสบความสาเร็จ

วราภรณ์ พลราชม
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1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมทั้งหมด 5 ชุด ดังนี้
ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล
ชุดกิจกรรมที่ 2 เรื่อง คาร์โบไฮเดรต
ชุดกิจกรรมที่ 3 เรื่อง ลิพิด
ชุดกิจกรรมที่ 4 เรื่อง โปรตีน
ชุดกิจกรรมที่ 5 เรื่อง กรดนิวคลิอิก
2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชุดนี้เป็นชุดที่ 1 เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
สารชีวโมเลกุล ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาเคมีพี้นฐาน รหัสวิชา ว31102 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 1 แผน เวลา 2 ชั่วโมง
3. ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ชุดนี้ ประกอบด้วย
3.1 คาชี้แจง
3.2 คาแนะนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
3.3 แบบทดสอบก่อนเรียน
3.4 ใบความรู้
3.5 กิจกรรม
3.6 แบบฝึกหัด
3.7 แบบทดสอบหลังเรียน
3.8 บรรณานุกรม
3.9 ภาคผนวก
3.9.1 แนวการตอบกิจกรรม
3.9.2 เฉลยแบบฝึกหัด
3.9.3 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน
3.9.4 กระดาษคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน
3.9.5 แบบบันทึกคะแนน
4. กรณีที่มีการทดลองให้วัดและประเมินผลงานของนักเรียน ประเมินจากแบบบันทึกกิจกรรม
แบบฝึกหัด กิจกรรมฝึกทักษะ การตอบคาถามเพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง การเขียนรายงาน
ผลการทดลอง และแบบทดสอบหลังเรียน
5. ผู้ใช้ควรศึกษาคาแนะนาในการชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนใช้
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1. อ่านและทาความเข้าใจคาแนะนาการใช้ชุดกิจกรรมนี้ให้ชัดเจน
2. นักเรียนทุกคนทาแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที
3. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 – 6 คน เลือกประธานและเลขานุการ พร้อมทั้งให้ทุกคน
ได้รับผิดชอบหน้าที่ในการดาเนินกิจกรรมในกลุ่ม ( แต่ละกิจกรรมไม่ซ้าคนเดิม )
4. สมาชิกในกลุ่มศึกษาเพื่อทาความเข้าใจกับจุดประสงค์ คาชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรม
ก่อนการเรียนในแต่ละกิจกรรมให้เข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติ
5. ขณะปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างมีอิสระ มีเหตุมีผล ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น เรียนรู้อย่างมีความสุข และสามารถ
ขอคาแนะนาจากครูเมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติกิจกรรม
6. ศึกษาและทากิจกรรมที่ 1.1 กิจกรรมที่ 1.2 แล้วตรวจคาตอบในภาคผนวก
7. ศึกษาและทาแบบฝึกหัดที่ 1.1 แบบฝึกหัดที่ 1.2 แล้วตรวจคาตอบในภาคผนวก และ
บันทึกผลลงในแบบบันทึกคะแนนของนักเรียน แต่ถ้าคาตอบไม่ถูกให้กลับไปอ่านทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
เนื้อหา อีกครั้ง แล้วตอบใหม่
8. เมื่อศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมครบทุกกิจกรรมแล้วให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน
จานวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที
9. นักเรียนควรศึกษาด้วยความเอาใจใส่ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ไม่ควรดูคาเฉลย
ก่อนจะทากิจกรรม แล้วนักเรียนจะเข้าใจและได้รับประโยชน์จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดนี้มากที่สุด
10. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แล้วบันทึกผลลงในแบบบันทึกคะแนน
ของนักเรียน ซึ่งนักเรียนต้องทาแบบทดสอบหลังเรียนให้ได้ 8 ข้อขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์ และถ้านักเรียน
ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนด ให้ทบทวนเนื้อหาและทาแบบฝึกใหม่อีกครั้ง
เข้าใจแล้ว ให้นักเรียน
ทาแบบทดสอบก่อนเรียนเลยค่ะ
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มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร
การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู้ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ว 3.2 ม.4 - 6 /7 ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์และปฏิกิริยาบางชนิด
ของคาร์โบไฮเดรต
ว 3.2 ม. 4 - 6 /8 ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์และปฏิกิริยาบางชนิด
ของไขมันและน้ามัน
ว 3.2 ม.4 - 6 /9 ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิด
ของโปรตีนและกรดนิวคลีอิก
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1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของสารชีวโมเลกุลได้
2. บอกผลที่เกิดจากร่างกายได้รับสารอาหารน้อยเกินไป หรือมากเกินไป
3. นักเรียนสามารถบอกองค์ประกอบของสารชีวโมเลกุลได้
4. นักเรียนสามารถบอกบทบาทที่สาคัญของสารชีวโมเลกุลได้
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ก่อนเรียนรู้จากชุดกิจกรรมนี้ ให้ศึกษา
จุดประสงค์การเรียนรู้และคาชี้แจง
ให้เข้าใจก่อนนะคะ
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1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
4. มีจิตสาธารณะ

สำระกำรเรียนรู้

สารชีวโมเลกุล องค์ประกอบของสารชีวโมเลกุล และผลของการได้รับสารอาหาร
ไม่เพียงพอหรือมากเกินไป

เวลำที่ใช้ 2 ชั่วโมง
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แบบทดสอบก่อนเรียน
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คำชี้แจง ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย (  ) ทับอักษร ก ข ค ง ข้อใดข้อหนึ่งที่เห็นว่าถูกต้องที่สุด
เพียงข้อเดียว ลงในกระดาษคาตอบ
1. ข้อใดหมายถึง สารชีวโมเลกุล
ก. แป้ง
ข. โปรตีน
ค. ดีเอ็นเอ
ง. ถูกทุกข้อ
2. อาหารกลุ่มใด ไม่ให้พลังงาน
ก. วิตามิน แร่ธาตุ น้า
ข. โปรตีน ไขมัน วิตามิน
ค. ไขมัน วิตามิน แร่ธาตุ
ง. น้าคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน
3. จากข้อมูลที่กาหนดให้
1. ใช้ในการเจริญเติบโต
2. สลายให้พลังงาน
3. ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
4. ดูดซับสารพิษ
5. รักษาสมดุลของน้าและกรด – เบส
ข้อใดแสดงบทบาทของสารชีวโมเลกุล
ก. 1 2 3 4
ข. 1 2 3 5
ค. 1 2 4 5
ง. ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดจัดเป็นสารจาพวกคาร์โบไฮเดรต
ก. เนื้อสัตว์
ข. เผือก
ค. น้านม
ง. ผักและผลไม้
5. เด็กที่มีความสูงไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานควรได้รับสารอาหารกลุม่ ใดมากที่สุด
ก. โปรตีน
ข. คาร์โบไฮเดรต
ค. ไขมัน
ง. แร่ธาตุ
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co
m

6. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสาคัญของสารชีวโมเลกุล
ก. ประกอบด้วยธาตุขนาดเล็กมีมวลโมเลกุลต่า
ข. เป็นสารประกอบของคาร์บอนโดยเชื่อมต่อกันด้วยพันธะโควาเลนต์
ค. สารชีวโมเลกุลมีโครงสร้างสองมิติอยู่ในรูปอสมมาตร
ง. เกิดจากหน่วยขนาดเล็กจัดเรียงตัวเป็นโมเลกุลที่ใหญ่ขึ้น

10. ข้อใด กล่ำวผิด

ob

an

no

k.

7. ถ้านักเรียนมีนาหนั
้ ก 60 กิโลกรัม จะมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบของร่างกายอยู่เท่าไร
ก. 16
ข. 18
ค. 30
ง. 60
8. สารอาหารจาพวกคาร์โบไฮเดรตต่อไปนี้ ข้อใดจัดอยู่ในพวกเดียวกัน
ก. กลูโคส แล็กโทส กาแล็กโทส
ข. มอลโทส กลูโคส ฟรักโทส
ค. ฟรักโทส กาแล็กโทส กลูโคส
ง. ซูโครส มอลโทส ฟรักโทส
9. ธาตุทพี่ บมากที่สุดในสารชีวโมกุล
ก. C , H , O
ข. C , H , N
ค. S , N , O
ง. C , H , S

w

w

w

.k

ro

ก. อาหาร คือ สารที่เข้าสู่ร่างกายไปแล้วจะทาให้สิ่งมีชีวิตเจริญเติบโต
ข. สารอาหาร ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และน้า
ค. อาหารพวกผักมีเซลลูโลส ซึ่งเป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต เมื่อรับเข้าสู่ร่างกาย
จะถูกย่อยให้เป็นกลูโคสได้
ง. สารอินทรีย์ที่พบในสิ่งมีชีวิตทั่วๆ ไป เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และกรดนิวคลีอิก
รวมเรียกว่า สารชีวโมเลกุล
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ใบควำมรู้
เรื่อง ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับสำรชีวโมเลกุล

no

k.

co
m

อำหำร คือ สารที่เข้าสู่ร่างกายไปแล้วจะทาให้สิ่งมีชีวิตเจริญเติบโต ให้พลังงานเพื่อความแข็งแรง
และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ซึ่งอาหารเป็นปัจจัยสาคัญต่อการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด
สำรอำหำร (Nutrient) คือ สารที่เป็นองค์ประกอบของอาหาร แบ่งตามหลักโภชนาการ ได้แก่
โปรตีน คาร์โบไฮเดรต มัน วิตามิน เกลือแร่ และน้า
อาหารที่ร่างกายได้รับในแต่ละวันควรประกอบด้วยสารอาหารที่ร่างกายต้องการครบถ้วน
สารอาหารเหล่านี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน
2. กลุ่มสารอาหารที่ไม่ได้ให้พลังงาน แต่ร่างกายจาเป็นต้องได้รับ ได้แก่ วิตามิน แร่ธาตุ

หมู่ที่ 1 เนื้อสัตว์ต่างๆ
ไข่ นม ถั่วเมล็ดแห้ง

ob

หมู่ที่ 2 ข้าว แป้ง
น้าตาล เผือก มัน

an

สำรอำหำรที่ให้พลังงำนแก่ร่ำงกำย

ro

หมู่ที่ 3 ไขมันและน้ามัน
ต่างๆ

โปรตีน (protein)

คำร์โบไฮเดรต
(carbohydrate)
ไขมัน (lipid)

.k

สำรอำหำรที่ไม่ให้พลังงำน แต่ร่ำงกำยจาเป็นต้องได้รับ

w

w

หมู่ที่ 4 พืชผักต่างๆ

วิตำมิน แร่ธำตุ
และใยอำหำร
วิตำมิน แร่ธำตุ

น้า

น้ำ

w

หมู่ที่ 5 ผลไม้ต่างๆ

ภาพประกอบ 1 แหล่งอาหารที่ให้สารอาหารชนิดต่างๆ แก่ร่างกาย
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ปริมาณสารอาหารประเภทต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ประกอบด้วย ดังนี้
ตำรำงที่ 1 แสดงร้อยละของสารอาหารในร่างกาย
ร้อยละในร่ำงกำย

น้า

65

โปรตีน

20

ไขมัน

10

คาร์โบไฮเดรต

น้อยกว่า 1

k.

co
m

สำรอำหำร

4

no

เกลือแร่

สำรชีวโมเลกุลคืออะไร

w

w

w

.k

ro

ob

an

สารชีวโมเลกุล (biomolecule) เป็นสารอินทรีย์ที่พบในสิ่งมีชีวิตทั่วไป ซึง่ สิ่งมีชีวิตสังเคราะห์ขึ้น
เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ลิพิด กรดนิวคลีอิก จัดเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของอาหารที่จาเป็นต่อร่างกาย
สารชีวโมเลกุลเป็นสารที่มีโมเลกุลตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ โมเลกุลประกอบด้วย ธาตุคาร์บอน (C)
ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O) เป็นธาตุพื้นฐาน นอกจากนี้บางชนิดยังมี ธาตุไนโตรเจน(N) กามะถัน (S)
และฟอสฟอรัส(F) เป็นองค์ประกอบรวมอยู่ด้วย สารชีวโมเลกุลแต่ละชนิดมีโครงสร้าง สมบัติและปฏิกิริยา
ที่แตกต่างกัน จึงมีหน้าที่และประโยชน์ในร่างกายต่างกัน คาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมันเป็นองค์ประกอบ
พื้นฐานของอาหารที่จาเป็นต่อร่างกายเมื่อถูกย่อยให้เป็นโมเลกุลเล็กลงและถูกเผาผลาญให้พลังงานแก่
ร่างกาย เพื่อใช้ในการทางาน และทาให้ร่างกายอบอุ่น นอกจากนี้โปรตีนยังทาหน้าที่ในการสร้าง
เซลล์เนื้อเยื่อ และเปลี่ยนไปเป็นสารอื่นๆอีกหลายชนิด เช่น ฮอร์โมน เอนไซม์ ซึ่งจาเป็นต่อการเจริญเติบโต
ช่วยในการทางานของกระบวนการต่าง ๆ และซ่อมแซมอวัยวะที่สึกหรอ ของร่างกาย เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบทางเคมีของเซลล์ในร่างกายเราพบว่า โดยทั่วไปร้อยละ 50 น้าหนักแห้งของตัวเรา คือ โปรตีน
เยื่อหุ้มเซลล์และนิวเคลียสของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ประกอบด้วยโปรตีน และไขมัน ภายในเซลล์มีไซโทพลาสซึม
ซึ่งมีสารโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต ส่วนพืชมีผนังเซลล์ที่ประกอบด้วยเซลลูโลสซึ่งเป็นสารคาร์โบไฮเดรต
สารชีวโมเลกุลแต่ละชนิดมีองค์ประกอบสมบัติ และปฏิกิริยาเคมีแตกต่างกันจึงนาไปใช้ในกิจการต่างๆ
ซึง่ มีบทบาทสาคัญต่อสิ่งมีชีวิต

องค์ประกอบของสำรชีวโมเลกุล

สารชีวโมเลกุล ได้แก่ สารจาพวกโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมันและกรดนิวคลีอิก ประกอบด้วย
ธาตุหลักที่เหมือนกัน คือ คาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O) แต่แตกต่างกันที่โครงสร้างและ
อัตราส่วนของแต่ละธาตุ สาหรับโปรตีนมีธาตุไนโตรเจน (N) เป็นองค์ประกอบด้วย ส่วนกรดนิวคลีอิก
มีธาตุที่เป็นองค์ประกอบเพิ่มเติมอีก 2 ธาตุ ได้แก่ ไนโตรเจน (N) และฟอสฟอรัส (P) ดังตารางที่ 2
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ตำรำงที่ 2 แสดงองค์ประกอบของสารชีวโมเลกุล
องค์ประกอบ
CHO
CHO
CHON
CHONP

2. ถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม

3.ใช้ในการเจริญเติบโต

no

1. สลายให้พลังงาน

k.

บทบำทสำคัญของสำรชีวโมเลกุล

co
m

สำรชีวโมเลกุล
คาร์โบไฮเดรต
ไขมัน
โปรตีน
กรดนิวคลีอิก

5. ช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้น
สุขภาพผมและเล็บดี

6. เป็นส่วนประกอบ
ของฮอร์โมน
เอนไซม์
และภูมคุ้มกัน

ro

ob

4. เป็นส่วนหนึ่ง
ในการรักษา
สมดุลของน้า
และกรด-เบส

an

บทบำทของสำรชีวโมเลกุล

.k

ลักษณะที่สำคัญของสำรชีวโมเลกุล

w

w

w

1. ประกอบด้วยธาตุขนาดเล็ก มีมวลโมเลกุลต่า เช่น C, H, O, N, S, P ธาตุชนิดอื่นมีพบบ้าง
(เช่น Fe, Cu, Zn) แต่จัดว่าน้อยเมื่อเทียบกับน้าหนักของร่างกาย แต่ก็มีความจาเป็นต่อการดารงชีวิตด้วย
2. เป็นสารประกอบของคาร์บอน โดยคาร์บอนจะเชื่อมต่อกันด้วยพันธะโควาเลนต์เกิดเป็น
โครงร่างคาร์บอน จากนั้นอะตอมอื่นๆจะเติมเข้ามาในโครงร่างคาร์บอนนี้ อะตอมที่เติมเข้ามาเรียกว่า
หมูฟ่ ังก์ชัน (functional group) ซึ่งเป็นตัวกาหนดลักษณะเฉพาะของโมเลกุลนั้นๆ
3. สารชีวโมเลกุลจะมีโครงสร้างสามมิติซึ่งมีบทบาทสาคัญในการทางานสารชีวโมเลกุลส่วนใหญ่
อยู่ในรูปอสมมาตร
4. สารชีวโมเลกุลจะเกิดจากหน่วยขนาดเล็ก (monomer) ที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกัน จัดเรียงตัว
เป็นโมเลกุลที่ใหญ่ขึ้น (polymer) การรวมตัวกันนี้ต้องใช้พลังงาน ส่วนการย่อยสลายโพลิเมอร์จะได้
พลังงาน
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กำรกินอำหำรถูกหลักกับธงโภชนำกำร

ob

an

no

k.

co
m

ธงโภชนาการจะบอกถึงปริมาณและสัดส่วนการกินที่หลากหลาย ไม่จาเจ แสดงโดยใช้ภาพอาหาร
ในแต่ละกลุ่ม ให้กินอาหารต่าง ๆ ครบถ้วน ตามที่ร่างกายต้องการ เพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมสารพิษ
จากการปนเปื้อนในอาหารชนิดอื่น ๆ

ro

ภำพประกอบ 2 แสดงธงโภชนำกำร
ที่มา: http://health.giggog.com/114147

w

w

.k

การได้รับสารอาหารประเภทใดประเภทหนึ่งโดยรวมหรือแม้แต่ชนิดใดชนิดหนึ่งในแต่ละประเภท
น้อยหรือมากเกินไปเป็นเวลานาน จะเกิดโรคต่าง ๆ ได้ หรือถ้าขาดหรือเกินอย่างมากในครั้งเดียว
อาจเสียชีวิตได้ในเวลาอันรวดเร็ว ดังตัวอย่างสารอาหารที่ได้รับขาดหรือเกินต่อไปนี้
โปรตีน

w

เด็กเล็กถ้าได้รับโปรตีนน้อยไปจะไม่เจริญเติบโต ถ้าเป็นผู้ใหญ่จะไม่พอไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
แต่ถ้าได้รับมากเกินไป ทาให้ปัสสาวะมีสภาพเป็นกรด มีผลทาให้สูญเสียแคลเซียมจากกระดูกไปมากขึ้น
ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุนได้ โปรตีนมีทั้งในพืชและสัตว์ โปรตีนจากสัตว์จะมีคุณค่า
มากกว่าจากพืช พืชที่มีโปรตีนมากคือ ถั่วเมล็ดแห้ง งา โดยเฉพาะถั่วเหลือง เราควรบริโภคโปรตีนจากพืช
และสัตว์ในปริมาณเท่า ๆ กัน โดยทั่วไปเด็กต้องการโปรตีนมากกว่าผู้ใหญ่คือประมาณวันละ 2.3 กรัม
ต่อน้าหนักตัว 1 กิโลกรัม และความต้องการจะลดลงเมื่ออายุประมาณ 19 ปี ควรได้รับ 1 กรัม
ต่อน้าหนักตัว 1 กิโลกรัม ผู้ใหญ่ที่ร่างกายไม่ปกติ เช่น ตั้งครรภ์ จะต้องการโปรตีนมากขึ้นคนทั่วไป

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีพื้นฐาน

ชุดที่ 1 เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล 13

ไขมัน

no

คำร์โบไฮเดรต

k.

co
m

ไขมัน เป็นแหล่งพลังงานของร่างกาย ช่วยในการดูดซึมวิตามินเอ ดี อี และเค เป็นสารหล่อลื่น
ป้องกันการเสียดสี ช่วยลดแรงกระแทกที่เกิดขึ้นระหว่างข้อ ทาให้อาหารมีรสชาติ เมื่อถูกปาก และช่วยให้
อิ่มท้องได้นาน เมื่ออายุมากขึ้นความต้องการไขมันจะลดลง ถ้าได้รับมากเกินไปอาจสะสมที่ผนังหลอดเลือด
ทาให้หลอดเลือดตีบและเกิดการอุดตัน เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายโดยเฉพาะที่หัวใจ
ทาให้อาจถึงตายได้ ไขมันมีทั้งที่มาจากพืชและสัตว์ เช่น น้ามันถั่วเหลือง น้ามันมะพร้าวและน้ามันหมู
เมื่อคนเราอายุมากขึ้นความต้องการไขมันจะลดลง เด็กที่มีอายุ4 -18 ปี ได้รับไขมันร้อยละ 25-35
เมื่อเป็นผู้ใหญ่ได้รับไขมันร้อยละ 20-35 ของพลังงานทั้งหมดที่ร่างกายได้รับไขมัน นอกจากจะมีในน้ามัน
พืชและสัตว์แล้ว ยังมีในเครื่องในสัตว์และผลไม้บางชนิด เช่น ทุเรียน ผลอโวกาโด เป็นต้น

w

w

w

.k

ro

ob
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คำร์โบไฮเดรต เป็นสารอาหารที่มีบทบาทหลายอย่างต่อร่างกาย มี 2 ประเภทที่พบในพืช ได้แก่
น้าตาลและแป้ง ส่วนแป้งที่พบในสัตว์เรียกว่าไกโคเจน คาร์โบไฮเดรต 1 กรัมให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี
นอกจากนี้ยังช่วยให้การเผาผลาญไขมันเป็นไปตามปกติ ถ้าร่างกายได้รับคาร์โบไฮเดรตไม่เพียงพอ
ร่างกายจะเผาผลาญไขมันมากขึ้นอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ นอกจากนี้ยังเปลี่ยนสารพิษที่เข้าสู่ร่างกาย
ให้ความเป็นพิษลดลงและอยู่ในสภาพที่ขับออกมาได้ รวมทั้งช่วยการทางานของสมองในแต่ละวัน
ร่างกายได้รับคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 45-65 ของพลังงานที่ร่างกายได้รับซึ่งควรเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ได้จาก
พืช ผัก ผลไม้ มากกว่าน้าตาลที่ได้จากการแปรรูป

ศึกษาเนื้อหาจนเข้าใจดีแล้ว
เริ่มทากิจกรรมและแบบฝึกหัด
ได้เลยค่ะ
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีพื้นฐาน

กิจกรรมที่ 1.1
สุขภำพกับสำรอำหำร

k.

co
m

จุดประสงค์ของกิจกรรม
เพื่อให้นักเรียนสำมำรถ
1. บอกผลที่เกิดจากร่างกายได้รับปริมาณสารอาหารต่างๆ น้อยเกินไปหรือมากเกินความต้องการ
ของร่างกาย
2. สืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบมีขั้นตอน

w

w

w
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วิธีกำรสืบค้น
1. แบ่งนักเรียนออกกลุ่ม ๆ ละ 3 - 5 คน
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลในประเด็น “ ถ้าเด็กในวัยเจริญเติบโตได้รับสารอาหาร
ประเภทโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต ไม่เพียงพอหรือมากเกินไปจะมีผลอย่างไรต่อร่างกาย”
3. นักเรียนสามารถสืบค้นได้จากแหล่งต่าง ๆ เช่น หนังสือเรียนสารและสมบัติของสาร
วารสาร ทางอินเตอร์เน็ต และใบความรู้ เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล
4. บันทึกผลการสืบค้นลงในแบบบันทึกกิจกรรมที่ 1
5. แต่ละกลุ่มนาผลที่ได้มาร่วมอภิปรายและสรุปผลการสืบค้น

เมื่อได้ข้อมูลที่สืบค้นแล้ว
ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
ด้วยนะคะ
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แบบบันทึกกิจกรรมที่ 1.1
สุขภำพกับสำรอำหำร

co
m

สมำชิก

k.

1.....................................................................................................เลขที่............ชั้น....................
2.....................................................................................................เลขที่............ชั้น....................
3.....................................................................................................เลขที่............ชั้น....................
4.....................................................................................................เลขที่............ชั้น....................
5.....................................................................................................เลขที่............ชั้น....................
*************************************************
วันที.่ ............................เดือน.....................................................พ.ศ.........................................

no

ผลกำรสืบค้น
สำรอำหำร

ผลของกำรได้รบั

an

ได้รับมำกเกินไป

.k

ro

คาร์โบไฮเดรต

ob

โปรตีน

ได้รับน้อยเกินไป

w

w

w

ไขมัน

สรุปผลกำรได้รับสำรอำหำรมำกเกินไปและได้รับน้อยเกินไป
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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กิจกรรมที่ 1.2
อำหำรจำนโปรด
สมำชิก

co
m

1.....................................................................................................เลขที่............ชั้น....................
2.....................................................................................................เลขที่............ชั้น....................
3.....................................................................................................เลขที่............ชั้น....................
4.....................................................................................................เลขที่............ชั้น....................
5.....................................................................................................เลขที่............ชั้น....................

ภาพประกอบ 3 ข
สลัดผักน้าข้น

ob

ภาพประกอบ 3
ก ข้าวขาหมู

an

no

k.

คำชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาภาพอาหารทั้ง 3 จาน (ข้าวขาหมู สลัดผักและน้าพริกปลาทู)
แล้วตอบคาถามต่อไปนี้ (ข้อละ 2 คะแนน)

ที่มา : http://steakhongtheaw.
blogspot.com/2010_12_01_archive.html

ro

ที่มา :
http://www.cookded.com/

ภาพประกอบ 3 ค
น้าพริกปลาทู
ที่มา : http://www.oknation.net/
blog/kumut/2010/03/29/entry-1

w

w

w
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1. ข้าวขาหมู ประกอบด้วยสารอาหารประเภทใดบ้าง
................................................................................................................................. ......................................
.......................................................................................................................................................................
2. สลัดผัก ประกอบด้วยสารอาหารประเภทใดบ้าง
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
3. น้าพริกปลาทู ประกอบด้วยสารอาหารประเภทใดบ้าง
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
4. อาหารทั้ง 3 ชนิดประกอบด้วยสารอาหารประเภทใดบ้าง
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
5. สารอาหารเหล่านี้ เรียกว่าอะไร
.......................................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................................

แบบฝึกหัดที่ 1.1

co
m

เรื่อง ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับสำรชีวโมเลกุล
1. ชื่อ....................................................................................................เลขที.่ ...........ชั้น....................

สารชีวโมเลกุล มี 4 ชนิด ประกอบด้วย โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และน้ามัน
สารชีวโมเลกุล คือ สารอนินทรีย์ที่มีธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลัก
ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรต คือธาตุออกซิเจน ไฮโดรเจน และคาร์บอน
ไขมัน โปรตีน วิตามิน เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย
ร้อยละของสารอาหารในร่างกายมนุษย์จะมีสารอาหารพวกโปรตีนมากที่สุด
เด็กที่มีความสูงไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานควรได้รับสารอาหารพวกโปรตีน
ไขมันช่วยในการดูดซึมวิตามินที่จาเป็นต่อร่างกาย คือ วิตามิน A D E K
คาร์โบไฮเดรตเมื่อร่างกายได้รับปริมาณมากเกินไปอาจสะสมที่ผนังหลอดเลือด
ทาให้หลอดเลือดตีบและเกิดการอุดตัน
………… 9. สารชีวโมเลกุลมีโครงสร้างสองมิติอยู่ในรูปอสมมาตร
………… 10. โปรตีนพบในอาหารประเภท เนื้อสัตว์

an

no

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………

k.

คำชี้แจง ให้นักเรียนกาเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ถูก และกาเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ผิด
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แบบฝึกหัดที่ 1.2
เรื่อง ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับสำรชีวโมเลกุล

co
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1.ชื่อ....................................................................................................เลขที่............ชั้น....................

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ได้ความสมบูรณ์และถูกต้อง ( ข้อละ 2 คะแนน)

an

no

k.

1. สารชีวโมเลกุล หมายถึง.......................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
2. ธาตุที่เป็นองค์ประกอบพืน้ ฐานของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ ……...........................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
3. สารอาหารที่ให้พลังงาน ได้แก่……………………………………………………………………………………………………………..
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

4. สารชีวโมเลกุลมีความสาคัญอย่างไร

ro

ob

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

w
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.......................................................................................................................................................................
5. นักเรียนจะแนะนาเพื่อนที่รับประทานอาหารอาหารฟาสต์ฟูดอย่างไร
.......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. .....

w

w

.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับสำรชีวโมเลกุล
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คำชี้แจง ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย (  ) ทับอักษร ก ข ค ง ข้อใดข้อหนึ่งที่เห็นว่าถูกต้องที่สุด
เพียงข้อเดียว ลงในกระดาษคาตอบ
1. อาหารกลุ่มใด ไม่ให้พลังงาน
ก. วิตามิน แร่ธาตุ น้า
ข. โปรตีน ไขมัน วิตามิน
ค. ไขมัน วิตามิน แร่ธาตุ
ง. น้าคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน
2. ข้อใดหมายถึง สารชีวโมเลกุล
ก. แป้ง
ข. โปรตีน
ค. ดีเอ็นเอ
ง. ถูกทุกข้อ
3. จากข้อมูลที่กาหนดให้
1. ใช้ในการเจริญเติบโต
2. สลายให้พลังงาน
3. ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
4. ดูดซับสารพิษ
5. รักษาสมดุลของน้าและกรด – เบส
ข้อใดแสดงบทบาทของสารชีวโมเลกุล
ก. 1 2 3 4
ข. 1 2 3 5
ค. 1 2 4 5
ง. ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดจัดเป็นสารจาพวกคาร์โบไฮเดรต
ก. เนื้อสัตว์
ข. เผือก
ค. น้านม
ง. ผักและผลไม้
5. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสาคัญของสารชีวโมเลกุล
ก. ประกอบด้วยธาตุขนาดเล็กมีมวลโมเลกุลต่า
ข. เป็นสารประกอบของคาร์บอนโดยเชื่อมต่อกันด้วยพันธะโควาเลนต์
ค. สารชีวโมเลกุลมีโครงสร้างสองมิติอยู่ในรูปอสมมาตร
ง. เกิดจากหน่วยขนาดเล็กจัดเรียงตัวเป็นโมเลกุลที่ใหญ่ขึ้น
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6. ข้อใด กล่ำวผิด

co
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ก. อาหาร คือ สารที่เข้าสู่ร่างกายไปแล้วจะทาให้สิ่งมีชีวิตเจริญเติบโต
ข. สารอาหาร ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และน้า
ค. อาหารพวกผักมีเซลลูโลส ซึ่งเป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต เมื่อรับเข้าสู่ร่างกาย
จะถูกย่อยให้เป็นกลูโคสได้
ง. สารอินทรีย์ที่พบในสิ่งมีชีวิตทั่วๆ ไป เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และกรดนิวคลีอิก
รวมเรียกว่า สารชีวโมเลกุล
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7. เด็กที่มีความสูงไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานควรได้รับสารอาหารกลุม่ ใดมากที่สุด
ก. โปรตีน
ข. คาร์โบไฮเดรต
ค. ไขมัน
ง. แร่ธาตุ
8. ถ้านักเรียนมีนาหนั
้ ก 60 กิโลกรัม จะมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบของร่างกายอยู่เท่าไร
ก. 16
ข. 18
ค. 30
ง. 60
9. ธาตุทพี่ บมากที่สุดในสารชีวโมกุล
ก. C , H , O
ข. C , H , N
ค. S , N , O
ง. C , H , S
10. สารอาหารจาพวกคาร์โบไฮเดรตต่อไปนี้ข้อใดจัดอยู่ในพวกเดียวกัน
ก. กลูโคส แล็กโทส กาแล็กโทส
ข. มอลโทส กลูโคส ฟรักโทส
ค. ฟรักโทส กาแล็กโทส กลูโคส
ง. ซูโครส มอลโทส ฟรักโทส
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บรรณำนุกรม
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กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้สารและสมบัติ
ของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 สาหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์ สกสค, 2554.
. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้สารและ
สมบัติของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 สาหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์ สกสค, 2554.
. คู่มือครู รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้ สารและสมบัติ
ของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 สาหรับนักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์สกสค, 2553.
. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้ สารและ
สมบัติของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 สาหรับนักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์สกสค, 2553.
กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและภัสดุภัณฑ์(ร.ส.พ.), 2545.
คณิตา ตังคณานุรักษ์. New สรุปเข้มเคมีพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6. กรุงเทพฯ : แม็ค, 2552.
นิพนธ์ กชทองรัศมี. คูม่ ือเคมี ม.4-6 รายวิชาพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : เดอะบุคส์, 2555
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐาน สารและสมบัติ
ของสาร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2547.
สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี. High School Chemistry เคมี ม.4 – 6 (รายวิชาพื้นฐาน). กรุงเทพฯ :
ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, 2554
http://www.cookded.com/ ; [ออนไลน์] ; เข้าถึงเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2555.
http://health.giggog.com/114147 ; [ออนไลน์] ; เข้าถึงเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555.
http://steakhongtheaw. blogspot.com/2010_12_01_archive.html ; [ออนไลน์] ;
เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555.
http://www.oknation.net/blog/kumut/2010/03/29/entry-1 ; [ออนไลน์] ; เข้าถึงเมื่อวันที่
22 มีนาคม 2555.
http://www.promma.ac.th/main/chemistry/boonrawd_site/biomolecule.htm ; [ออนไลน์] ;
เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2555.
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ภำคผนวก
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แนวกำรตอบกิจกรรมที่ 1

ได้รับมำกเกินไป
อาจทาให้เกิดความผิดปกติของไต
ปัสสาวะมีสภาพเป็นกรด สูญเสีย
แคลเซียม กระดูกและฟันอาจผุ
และเกิดโรคอ้วนได้

ได้รับน้อยเกินไป
ทาให้การเจริญเติบโตช้า สมองเจริญช้า
ระบบต่าง ๆทางานผิดปกติ เท้าบวม
ตัวบวม

k.

โปรตีน

ผลของกำรได้รับ

no

สำรอำหำร

co
m

สุขภำพกับสำรอำหำร

อาจเป็นโรคเบาหวาน ได้รับ
มากเกินจะสะสมที่กล้ามเนื้อ
และตับ เกิดโรคอ้วน

โรคเหน็บชา เบื่ออาหาร ไม่มีแรง
อ่อนแอ ความต้านทานโรคน้อยลง

ไขมัน

มีไขมันในเลือดสูง เกิดโรคเส้นเลือด ขาดวิตามินบางชนิด ผิวหนังอักเสบ
อุดตัน ทาให้อ้วน เป็นโรคหัวใจ
ผิวหยาบกร้านไม่ชุ่มชื้น

ro

ob

an

คาร์โบไฮเดรต

w

w

w
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สรุปผลกำรได้รับสำรอำหำรมำกเกินไปและได้รับน้อยเกินไป
ในการรับประทานอาหาร ควรรับประทานให้พอเหมาะกับความต้องการของร่างกาย
ถ้ารับประทานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปจะทาให้เกิดผลเสียกับร่างกาย รวมทั้งทาให้เกิดโรคอ้วน
ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของร่างกาย
ตอบถูกทุกข้อหรือเปล่าคะ
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แนวกำรตอบกิจกรรมที่ 2
อำหำรจำนโปรด
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คำชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาภาพอาหารทั้ง 3 จาน (ข้าวขาหมู สลัดผักและน้าพริกปลาทู)
แล้วตอบคาถามต่อไปนี้

ภาพประกอบ 3 ข
สลัดผักน้าข้น

ที่มา : http://steakhongtheaw.
blogspot.com/2010_12_01_archive.html

an

ที่มา :
http://www.cookded.com/

no

ภาพประกอบ 3
ก ข้าวขาหมู

ภาพประกอบ 3 ค
น้าพริกปลาทู

ที่มา : http://www.oknation.net/
blog/kumut/2010/03/29/entry-1

1. ข้าวขาหมู ประกอบด้วยสารอาหารประเภทใดบ้าง
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน

.

ob

.............................................................................................................................................................
2. สลัดผัก ประกอบด้วยสารอาหารประเภทใดบ้าง
โปรตีน วิตามิน

.

ro

.............................................................................................................................................................
3. น้าพริกปลาทู ประกอบด้วยสารอาหารประเภทใดบ้าง
โปรตีน ไขมัน วิตามิน
4. อาหารทั้ง 3 ชนิดประกอบด้วยสารอาหารประเภทใดบ้าง
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน

.k

.
.

w

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

w

5. สารอาหารเหล่านี้ เรียกว่าอะไร
สารชีวโมเลกุล

.

w

.............................................................................................................................................................
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ใครตอบถูกทุกข้อ เก่งมากค่ะ
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เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1.2

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถำมต่อไปนี้ให้ได้ควำมสมบูรณ์และถูกต้อง
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เรื่อง ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับสำรชีวโมเลกุล

1. สารชีวโมเลกุล หมายถึง สารอินทรีย์ที่มีธาตุคาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O)
เป็นองค์ประกอบ

.

.

3. สารอาหารที่ให้พลังงาน ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน

k.

2. ธาตุที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน
และกรดนิวคลีอิก
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an

no

4. สารชีวโมเลกุลมีบทบาทและความสาคัญอย่างไร
- สลายให้พลังงาน
- ใช้ในการเจริญเติบโต
- ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
- ช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้น สุขภาพผมและเล็บดี
- เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสมดุลของน้า กรด-เบส
- เป็นส่วนประกอบของฮอร์โมน เอ็นไซม์และระบบภูมิคุ้มกัน

w

w
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5. นักเรียนจะแนะนาเพื่อนที่รับประทานอาหารอาหารฟาสต์ฟูดอย่างไร
- อาหารฟาสต์ฟูด เป็นอาหารที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อสุขภาพ เนื่องจากมีไขมันสูง เกลือมาก
และไฟเบอร์หรือใยอาหารต่า คนที่รับประทานมีโอกาสเป็นโรคอ้วน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง
โรคหลอดเลือดแข็งและอุดตัน โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและโรคมะเร็ง ดังนั้นควรหลีกเลี่ยง
การรับประทานอาหารประเภทนี้
ใครตอบถูกทุกข้อเก่งมากค่ะ ถ้ายังตอบไม่ถูก
ทบทวนใหม่ แล้วทาแบบฝึกหัดอีกครั้งนะคะ

.

.

.

.

.

.

.

.
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

ข้อ 1. ง
ข้อ 2. ก
ข้อ 3. ง
ข้อ 4. ข
ข้อ 5. ก
ข้อ 6. ค
ข้อ 7. ข
ข้อ 8. ค
ข้อ 9. ก
ข้อ 10. ค

ข้อ 1. ก
ข้อ 2. ง
ข้อ 3. ง
ข้อ 4. ข
ข้อ 5. ค
ข้อ 6. ค
ข้อ 7. ก
ข้อ 8. ข
ข้อ 9. ก
ข้อ 10.ค
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
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หมำยเหตุ 1. นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 (ทาถูก 8 ข้อขึ้นไป)
2. ถ้านักเรียนทาได้ผ่านเกณฑ์ ให้ศึกษาในชุดต่อไป
3. ถ้านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ให้กลับไปทบทวนเนื้อหานั้นใหม่ แล้วทาการทดสอบหลังเรียน
อีกครั้ง จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ก่อน
จึงจะเรียนในชุดต่อไปได้นะคะ
นะครับ
ไชโย…เราผ่านเกณฑ์แล้ว
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กระดำษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิชำเคมีพื้นฐำน
ชุดที่ 1 เรื่อง ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับสำรชีวโมเลกุล
ชื่อ-สกุล……………………………………………….เลขที่………ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/………
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ข้อที่
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ทดสอบก่อนเรียน
ก
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ง
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คะแนนที่ได้

ก่อนเรียน

หลังเรียน
คะแนนที่ได้
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แบบบันทึกคะแนน
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิชำเคมีพื้นฐำน
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คะแนนที่ได้

หมำยเหตุ
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คะแนนเต็ม
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กิจกรรม
ทดสอบก่อนเรียน
ทดสอบหลังเรียน
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
แบบฝึกหัดที่ 1
แบบฝึกหัดที่ 2

k.

คำชี้แจง นาคะแนนที่นักเรียนทากิจกรรม แบบฝึกหัดและแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
บันทึกลงในช่องคะแนน

ลงชื่อ .............................................ผู้บันทึก

