a

คานา
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง อาหารกับการดารงชีวติ รายวิชา ว 22101 วิทยาศาสตร์ 3
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ชุดที่ 2 เรื่ อง สารอาหารที่ให้พลังงาน
จัดทาขึ้น เพื่อ ใช้
ประกอบ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้
เรื่ อง อาหารกับการดารงชีวติ
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ชุดกิจกร รมการเรี ยนรู ้น้ ี
ประกอบด้วย ใบความรู ้ให้นกั เรี ยนได้ศึกษาและมีกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิหลากหลาย
กิจกรรม นอกจากนี้ยงั เป็ นคู่มือในการสอน ซ่อมเสริ มได้ดว้ ย โดยได้รวบรวมเนื้อ หาที่เป็ นข้อความรู้
จากตาราและเอกสารวิชาการหลายเล่ม มีคาถามเพื่อทบทวนความรู ้ความเข้าใจในบทเรี ยน และเมื่อ
เสร็ จสิ้ นกิจกรรมตามลาดับขั้นตอนแล้ว นักเรี ยนจะได้รับการทดสอบเพื่อประมวลผลการเรี ยนรู ้
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง อาหารกับการดารงชีวติ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
มีจานวน 7 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 เรื่ อง อาหารและสารอาหาร
ชุดที่ 2 เรื่ อง สารอาหารที่ให้พลังงาน
ชุดที่ 3 เรื่ อง สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน
ชุดที่ 4 เรื่ อง ความต้องการสารอาหารและพลังงาน
ชุดที่ 5 เรื่ อง การคานวณหาพลังงานของสารอาหาร
ชุดที่ 6 เรื่ อง พลังงานจากอาหารกับกิจกรรมต่าง ๆ
ชุดที่ 7 เรื่ อง การรับประทานอาหารให้ถูกสัดส่ วน
ผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า ชุด กิจกรรมการเรี ยนรู ้ชุด นี้จะเป็ นประโยชน์สาหรับนักเรี ยน
ครู ผสู้ อน และผูส้ นใจทัว่ ไป เพื่อจะช่วยให้การกาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้
มีประสิ ทธิ ภาพและนักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างเต็มศักยภาพ
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คาชี้แจง
1. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง อาหารกับการดารงชีวติ รายวิชา ว 22101 วิทยาศาสตร์ 3
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้จานวน 7 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 เรื่ อง อาหารและสารอาหาร
ชุดที่ 2 เรื่ อง สารอาหารที่ให้พลังงาน
ชุดที่ 3 เรื่ อง สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน
ชุดที่ 4 เรื่ อง ความต้องการสารอาหารและพลังงาน
ชุดที่ 5 เรื่ อง การคานวณหาพลังงานของสารอาหาร
ชุดที่ 6 เรื่ อง พลังงานจากอาหารกับกิจกรรมต่าง ๆ
ชุดที่ 7 เรื่ อง การรับประทานอาหารให้ถูกสัดส่ วน
2. ชุด กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ชุดนี้เป็ น ชุดที่ 2 สารอาหารที่ให้พลังงาน ใช้ประกอบ
แผนการจัดการเรี ยนรู้รายวิชา ว 22101 วิทยาศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 1 แผน
เวลา 3 ชัว่ โมง
3. ส่ วนประกอบของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ชุดที่ 2 สารอาหารที่ให้พลังงาน
ชุดนี้ประกอบด้วย
1. คาชี้แจง
2. แผนผังแสดงขั้นตอนการเรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
3. คาแนะนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สาหรับครู
4. คาแนะนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สาหรับนักเรี ยน
5. มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั จุดประสงค์การเรี ยนรู ้และสาระสาคัญ
6. คาสั่ง
7. บัตรความรู้
8. บัตรกิจกรรมการเรี ยนรู ้
9. แบบทดสอบหลังเรี ยน
10. บรรณานุกรม
11. ภาคผนวก
4. ผูใ้ ช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้น้ ีควรศึกษาคาแนะนาในการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ก่อนใช้
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แผนผังแสดงขั้นตอนการเรียน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 2 เรื่อง สารอาหารทีใ่ ห้ พลังงาน
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คาแนะนาสาหรับครู
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุด กิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง อาหารกับการดารงชีวติ
รายวิชา ว 22101 วิทยาศาสตร์ 3 สาหรับนักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ชุดที่ 2 เรื่ อง สารอาหารที่ให้พลังงาน
มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้การดาเนินกิจกรรมการเรี ยนรู ้บรรลุตวั ชี้วดั
และจุดประสงค์
การเรี ยนรู้และมีประสิ ทธิภาพ ครู ควรเตรี ยมความพร้อมและปฏิบตั ิตามคาแนะนา ดังต่อไปนี้
1. ครู ควรศึกษา และทาความเข้าใจวิธีการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แล้วปฏิบตั ิตามขั้นตอน
ในการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้ถูกต้อง ตามลาดับขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม การใช้สื่อและ
อุปกรณ์ รวมถึงวิธีวดั และประเมินผลของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้ชดั เจน
2. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผน
การจัดการเรี ยนรู ้ให้ครบทุกขั้นตอน
3. เตรี ยมสื่ ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้พร้อมและครบ ตามจานวนนักเรี ยน
ในชั้นเรี ยน
4. ก่อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ครู ควรชี้แจงให้นกั เรี ยนเข้ าใจบทบาทของตนเอง แนะนา
ขั้นตอน การใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แนวปฏิบตั ิในระหว่างการดาเนินกิจกรรมการเรี ยนรู ้
5. ขณะที่นกั เรี ยนทากิจกรรมครู คอยให้ความช่วยเหลือ แนะนา กระตุน้ ให้นกั เรี ยน
ทากิจกรรมอย่างกระตือรื อร้นและตอบข้อสงสัยต่างๆระหว่างเรี ยนพร้อมทั้งสังเกตและประเมิน
พฤติกรรมการทางานของนักเรี ยน
6. เมื่อนักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมครบถ้วนให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยนแล้ว
นาผลทดสอบหลังเรี ยนแจ้งให้นกั เรี ยนทราบความก้าวหน้าทางการเรี ยน
7. การวัดและประเมินผล ประเมินจากแบบทดสอบหลังเรี ยน สังเกตพฤติกรรม
การปฏิบตั ิงานกลุ่ม ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตรวจบัตรกิจกรรมและบัตรใบงาน
8. ถ้านักเรี ยนศึกษา ชุด กิจกรรมการเรี ยนรู ้แล้วไม่เข้าใจ ครู ควรแนะนาเพิ่มเติม อาจให้
นักเรี ยนได้ปฏิบตั ิกิจกรรมทั้งในและนอกเวลาเรี ยน จะทาให้นกั เรี ยนมีทกั ษะและมีความรู ้ความเข้าใจ
มากยิง่ ขึ้น
9. เมื่อสิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิกิจก รรมการเรี ยนรู ้ ครู ให้นกั เรี ยนตรวจสอบเก็บชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ วัสดุสิ่งของและอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อยเพื่อสะดวกในการใช้ครั้งต่อไป
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คาแนะนาสาหรับนักเรียน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุด กิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง อาหารกับการดารงชีวติ
รายวิชา ว 22101 วิทยาศาสตร์ 3 สาหรับนักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ชุดที่ 2 เรื่ อง สารอาหารที่ให้พลังงาน ให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิตามขั้นตอนด้วยความซื่ อสัตย์และตั้งใจ
ดังนี้
1. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ชุดที่ 2 เรื่ อง สารอาหารที่ให้พลังงาน ใช้เวลา 3 ชัว่ โมง
2. แบ่งกลุ่มๆละ 5 – 6 คน โดยคละความสามารถนักเรี ยนในกลุ่มเป็ น เก่ง ปานกลางและ
อ่อน
3. อ่ า นคาชี้แจง คาแนะนา การใช้ ชุด กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ขั้นตอนก ารเรี ยน รู้ โดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้เข้าใจก่อนลงมือศึกษาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
4. ศึกษาสาระการเรี ยนรู้ มาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัวชี้วดั และจุดประสงค์การเรี ยนรู้
5. ศึกษารายละเอียดของเนื้อหา กิจกรรม จากบัตรความรู ้และบัตรกิจกรรมการเรี ยนรู ้
6. ปฏิบตั ิตามกิจกรรม ควรทาให้เสร็ จตามกาหนดเวลา
7. ทาแบบทดสอบหลัง เรี ยนจานวน 10 ข้อ เพื่อประเมินตนเองว่าสามารถบรรลุตาม
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั ที่กาหนดไว้หรื อไม่
8. ตรวจคาตอบจ ากเฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยนพร้อมบันทึกผลคะแนนเพื่อตรวจสอบ
ความก้าวหน้ าทางการเรี ยน ซึ่งนักเรี ยนต้องทาแบบทดสอบหลังเรี ยนได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงจะ
ผ่า นเกณฑ์ ถ้า นักเรี ยนไม่ผ่ านเกณฑ์ต ามที่กาหนดให้ทบทวนเนื้อห าแล้วให้ทาแบบทดสอบ
หลังเรี ยน อีกครั้งหากผ่านเกณฑ์ให้ศึกษาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ชุดต่อไป
ข้ อควรปฏิบัติ
1. หากมีขอ้ สงสัยให้ขอคาอธิบายหรื อถามครู ผสู ้ อนเพื่อร่ วมกันสรุ ปข้อสงสัยนั้นๆ
2. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดนักเรี ยนต้องมีคว ามซื่ อสัตย์ต่อตนเองไม่เปิ ดดูเฉลยจนกว่ า
นักเรี ยนจะทากิจกรรมเสร็ จเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าทางการเรี ยน
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มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วดั จุดประสงค์ การเรียนรู้ และสาระสาคัญ
มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วดั
สาระที่ 1 สิ่ งมีชีวติ กับกระบวนการดารงชีวติ
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวติ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่
ของระบบต่างๆ ของสิ่ งมีชีวติ ที่ทางานสัมพันธ์กนั มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู้ สื่ อสาร สิ่ งที่
เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ในการดารงชีวติ ของตนเองและดูแลสิ่ งมีชีวติ
ตัวชี้วดั ชั้นปี ว 1.1 ม.2/5
ทดลอง วิเคราะห์ และอธิ บายสารอาหารในอาหารมีปริ มาณพลังงานและสัดส่ วน
ที่เหมาะสมกับเพศและวัย
จุดประสงค์ การเรียนรู้
ด้ านความรู้ (Knowledge)
1. นักเรี ยนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่ อง สารอาหารที่ให้พลังงาน
ด้ านทักษะกระบวนการ (P - Process)
1. ร่ วมกิจกรรมด้วยความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้และมีความมุ่งมัน่ ในการทางาน
ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A-Attitude)
1. ใฝ่ เรี ยนรู้
2. มุ่งมัน่ ในการทางาน
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สาระสาคัญ
สารอาหารทีใ่ ห้ พลังงาน
พลังงานที่ร่างกายต้องการจากสารอาหาร 3 ประเภท ได้แก่ โปรตีน คาร์ โบไฮเดรต ไขมัน
1. สารอาหารประเภทคาร์ โบไฮเดรต เป็ นสารอาหารที่มีส่วนประกอบเป็ น คาร์บอน ไฮโดรเจน
และออกซิ เจน แหล่งที่ให้สารอาหารคาร์ โบไฮเดรต ได้แก่ ข้าว แป้ ง น้ าตาล เผือก มัน ข้าวโพด
2. สารอาหารประเภทโปรตีน มีสารอาหารโปรตีนที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ ประกอบด้วย
หน่วยที่เล็กที่สุด เรี ยกว่า กรดอะมิโน แหล่งอาหารที่ให้สารอาหารประเภทโปรตีน ได้แก่ เนื้อ นม
ไข่ และข้าว พืชตระกูลถัว่ ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวสาลี ข้าวโพดเหลือง เป็ นต้น
3. สารอาหารประเภทไขมัน ประกอบด้วย คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไขมันเป็ น
สารอาหารที่ไม่สามารถละลายในน้ าได้ ไขมันถ้าอยูใ่ นของแข็งจะเรี ยกว่า ไข หรื อไขมัน ถ้าอยูใ่ น
สภาพของเหลวเรี ยกว่า น้ ามัน
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คาสั่ ง เรื่อง สารอาหารทีใ่ ห้ พลังงาน

โปรดอ่านคาสั่ งให้ เข้ าใจแล้วปฏิบัติตาม
1. อ่านคาสั่งและวิเคราะห์คาถามตามบัตรกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดงั นี้ (ใช้เวลา 10 นาที)
1.1 ผูค้ วบคุมเวลา ทาหน้าที่รักษาเวลาในการทากิจกรรมเพื่อให้เสร็ จทันเวลาที่กาหนด
1.2 ผูอ้ ่ านทาหน้ าที่อ่ านข้อความในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และการวิเคราะห์คาถาม
จากบัตรกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง สารอาหารที่ให้พลังงาน
2. นาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง สารอาหารที่ให้พลังงาน มอบให้สมาชิกทุกคนใน
ชั้นเรี ยนอ่านและดาเนินกิจกรรม เรื่ อง สารอาหารที่ให้พลังงาน ผูจ้ บั เวลาทาหน้าที่จบั เวลาไปด้วย
(ใช้เวลา 140 นาที)
3. ตรวจสอบความถูกต้องของคาตอบจากเฉลยกิจกรรม (ใช้เวลา 20 นาที)
4. เมื่อหมดเวลาให้นกั เรี ยนเก็บรวบรวมเอกสารต่างๆและอุปกรณ์ส่งคืนครู ให้เรี ยบร้อยและ
ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน ชุดที่ 2 เรื่ อง สารอาหารที่ให้พลังงาน (ใช้เวลา 10 นาที)
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บัตรความรู้
เรื่อง สารอาหารทีใ่ ห้ พลังงาน
สารอาหารที่ให้พลังงาน ประกอบด้วย
1. คาร์ โบไฮเดรต (carbohydrate)
เป็ นสารอาหารหลักประเภทสารอินทรี ยท์ ี่ให้พลังงานที่สาคัญแก่ร่างกาย
คาร์โบไฮเดรต
ประกอบด้วย ธาตุคาร์บอน(C) ไฮโดรเจน(H) และออกซิเจน(O) เป็ นองค์ประกอบ คาร์โบไฮเดรตที่มี
ในสารอาหารแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม ตามขนาดของโมเลกุล ดังนี้
1)
นา้ ตาล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรตที่มีขนาดโมเลกุลเล็ก มีรสหวาน และละลายน้ าได้
ประกอบด้วย
นา้ ตาลโมเลกุลเดี่ยว (monosaccharide) เป็ นคาร์โบไฮเดรตที่มีขาดโมเลกุลเล็กที่สุด สามารถ
ผ่านเข้าสู่ เซลล์ได้โดยไม่ตอ้ งผ่านกระบวนการย่อย ร่ างกายจึงสามารถดูดซึ มไปใช้ได้ทนั ที ตัวอย่าง
ของน้ าตาลชนิดนี้ ได้แก่
- กลูโคส (glucose) พบในผักและผลไม้รสหวาน เป็ นสารอาหารที่สิ่งมีชีวติ ใช้เป็ นแหล่ง
พลังงานที่สาคัญที่สุด ร่ างกายสามารถสลายให้พลังงานได้อย่างรวดเร็ ว
ฟรักโทส (fructose) พบในน้ าผึ้ง ผัก และผลไม้ที่มีรสหวาน เป็ นน้ าตาลที่มีรสหวานมาก
ที่สุด
กาแล็กโทส (galactose) พบในน้ านม(เกิดจากการย่อยน้ านม) โดยจะเป็ นองค์ประกอบ
ของวุน้ และน้ าตาลในนม
นา้ ตาลโมเลกุลคู่ (disaccharide) เป็ นคาร์ โบไฮเดรตที่ประกอบด้วยน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว
2 โมเลกุลรวมกัน ร่ างกายจะย่อยสลายให้เป็ นน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวก่อนที่จะดูดซึ มไปใช้ประโยชน์
ตัวอย่างของน้ าตาลชนิดนี้ ได้แก่
- ซูโครส (sucrose) หรื อน้ าตาลทราย ประกอบด้วยกลูโคสและฟรักโทสอย่างละ
1 โมเลกุลพบในอ้อย หัวบีท มะพร้าว และในผลไม้ที่มีรสหวาน
มอลโทส (maltose) ประกอบด้วยกลูโคส 2 โมเลกุล พบในข้าวมอลต์ที่กาลังเจริ ญเติบโต
ข้าวบาร์เลย์ และในต้นถัว่ ถูกนาไปใช้ในอุตสาหกรรมเบียร์
แล็กโทส (lactose) ประกอบด้วยกลูโคสและกาแล็กโทสอย่างละ 1 โมเลกุล พบได้ใน
น้ านม
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2) พวกทีไ่ ม่ ใช่ นา้ ตาล เป็ นคาร์ โบไฮเดรตทีม่ ีโมเลกุลเชิ งช้ อนขนาดใหญ่ เรียกว่า
พอลิแซ็คคาไรด์ (polysaccharide) เป็ นคาร์ โบไฮเดรตที่ไม่มีรสหวาน เกิดจากน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว
จานวนมากมาต่อกันเป็ นสายยาว ประกอบด้วย
แป้ ง (starch) เป็ นคาร์โบไฮเดรตที่พบในพืชที่เก็บสะสมอาหารไว้ในส่ วนต่างๆ เช่น
เมล็ด ราก หัว และผลไม้ต่างๆ แป้ งที่สะสมอยูใ่ นพืชและผลไม้จะเกิดจากกลูโคส
มารวมกัน แบบแตกกิ่งก้านสาขาเล็กน้อย เมื่อผลไม้สุก แป้ งจะถูกเปลี่ยนเป็ น
น้ าตาลซูโครส ทาให้ผลไม้มีรสหวานได้
เซลลูโลส (cellulose) เป็ นคาร์ โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ที่เป็ นโครงสร้างของพืช โดย
เฉพาะที่เปลือกและใบ เมื่อเราบริ โภคเข้าไป ระบบย่อยอาหารจะไม่สามารถย่อยได้ จะ
ขับถ่ายออกมาในรู ปของเส้นใยอาหาร แต่ในระบบทางเดินอาหารของสัตว์บางชนิด เช่น
โค กระบือ และม้า จะมีแบคทีเรี ยที่สามารถย่อยสลายเซลลูโลสได้ เซลลูโลสพบได้ใน
พืชประเภทผัก ถัว่ และผลไม้
ไกลโคเจน (glycogen) เป็ นคาร์ โบไฮเดรตที่พบได้ในสัตว์ที่บริ เวณตับและกล้ามเนื้อ
ไม่พบในพืช เมื่อร่ างกายสัตว์ตอ้ งการกลูโคส ไกลโคเจนจะสลายตัวให้กลูโคสออกมากับ
กระแสเลือด เพื่อส่ งไปยังส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย
นอกจากนี้ยงั มีคาร์ โบไฮเดรตชนิดอื่นๆ อีก เช่น ไคติน วุน้ และเพกตินที่พบได้ในสัตว์และ
พืชชนิดต่างๆ
ประโยชน์ ของคาร์ โบไฮเดรต
1. คาร์ โบไฮเดรตเป็ นแหล่งพลังงานหลักของร่ างกาย โดยคาร์ โบไฮเดรต 1 กรัม
ให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี
2. เปลี่ยนเป็ นไขมันสะสมไว้ในร่ างกายเพื่อใช้ยามขาดแคลน
3. สะสมไว้ในตับและกล้ามเนื้อในรู ปไกลโคเจน

ภาพที่ 1 สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต
ที่มา : http://frynn.com/คาร์โบไฮเดรต
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2. โปรตีน (protein)
เป็ นสารอาหารหลักที่สาคัญและมีความจาเป็ นต่อร่ างกาย ใช้ในการสร้างเนื้อเยือ่ ต่างๆ และ
เป็ นเอนไซม์ที่ช่วยเร่ งปฏิกิริยาในร่ างกาย โปรตีนประกอบด้วยกรดอะมิโนหลายโมเลกุลมารวมกัน
กรดอะมิโนแต่ละโมเลกุลประกอบด้วยธาตุหลัก 4 ตัว คือ คาร์บอน(C) ไฮโดรเจน(H) ออกซิเจน(O)
และไนโตรเจน(N) นอกจากนี้อาจมีธาตุกามะถัน (S) ฟอสฟอรัส (P) หรื อธาตุเหล็ก (Fe) ประกอบอยู่
ด้วย
กรดอะมิโน (Amino acid) คือหน่วยเล็กที่สุดของโปรตีน ซึ่ งร่ างกายสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้
กรดอะมิโนทีจ่ าเป็ น (Essential amino acid) กรดอะมิโนที่จาเป็ นสาหรับร่ างกายเป็ น
กรดอะมิโนที่ร่างกายสร้างขึ้นเองไม่ได้ ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้น กรดอะมิโนที่จาเป็ นมีอยู่
8 ชนิด คือ
1. วาลีน (Valine ; Val)
2. ลิวซีน (Leucine ; Leu)
3. ไอโซลิวซีน (Isoleucine ; Ile)
4. ธรี โอนีน (Threnine ; Thr)
5. เมไธโอนีน (Methionine ; Met)
6. เฟนนิลอะลานีน (Phenylalan ; Phe)
7. ทริ ปโตเฟน (Tryptophan ; Trp)
8. ไลซีน (Lysine ; Lys)
อาหารที่มีโปรตีน ได้แก่ เนื้อสัตว์ นม ไข่ ถัว่ เหลือง ข้าว ผักคะน้า ฟักทอง เป็ นต้น
โปรตีนทีม่ ีคุณภาพสู ง คือ สารอาหารโปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่จาเป็ นครบ 8 ชนิด ได้แก่
โปรตีนจากสัตว์ เช่น จากเนื้อ ปลา เป็ ด ไก่ กุง้ ไข่ และนม ส่ วนอาหารทีม่ ีโปรตีนมาก ได้แก่ โปรตีน
จากพืช เช่น ถัว่ เหลือง ถัว่ เขียว ถัว่ ลิสง ผักคะน้า ฟักทอง เป็ นต้น
กรดอะมิโนเมื่อพิจารณาในแง่ของความจาเป็ นต่อร่ างกาย
สามารถแบ่งออกได้เป็ น
2 ประเภท คือ
- กรดอะมิโนที่จาเป็ น (Essential amino acid) คือ กรดอะมิโนที่ร่างกายสร้างไม่ได้ จึงต้อง
อาศัยจากอาหารที่รับประทานเข้าไป ได้แก่ กรดอะมิโนทั้ง 8 ชนิดข้างต้น
- กรดอะมิโนที่ไม่จาเป็ น (Nonessential amino acid) มีท้ งั หมด 12 ชนิด คือ กรดอะมิโน
ที่ร่างกายสามารถสร้างขึ้นได้จึงไม่จาเป็ นที่จะต้องได้จากอาหาร กรดอะมิโนพวกนี้ ได้แก่
กรดอะมิโนชนิดต่างๆ นอกเหนือจากกรดอะมิโนทั้ง 8 ชนิด
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ประโยชน์ ของโปรตีน
1. เป็ นโครงสร้างของเซลล์ต่าง ๆ ในร่ างกาย เช่น เป็ นโครงสร้างของเฮโมโกลบิน
( hemoglobin ) ที่เป็ นองค์ประกอบในเม็ดเลือดแดง
2. เป็ นโครงสร้างของเอนไซม์ในร่ างกายที่ช่วยในการทาปฏิกิริยาของร่ างกายให้เกิดเร็ วขึ้น
เช่น เอนไซม์ที่เร่ งปฏิกิริยากาจัดสารพิษออกจากร่ างกาย เอนไซม์ที่ทาหน้าที่ยอ่ ยอาหาร
3. เป็ นโครงสร้างในกล้ามเนื้อของร่ างกาย ช่วยทาให้ร่างกายเจริ ญเติบโต
4. ซ่อมแซมส่ วนที่สึกเหรอของร่ างกาย
5. สร้างภูมิคุม้ กันให้กบั ร่ างกาย และเป็ นโครงสร้างของฮอร์ โมนที่ควบคุมกระบวนการ
ต่างๆ ของร่ างกาย
6. ให้พลังงานกับเซลล์ โดยโปรตีน 1 กรัม ให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี

ภาพที่ 2 สารอาหารประเภทโปรตีน
ที่มา : http://www1.chs.ac.th/new/weerawan/food_1.html
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3. ไขมัน (Lipid)
เป็ นสารอาหารที่ร่างกายนาไปสลายให้พลังงานรองลงมาจากคาร์ โบไฮเดรต แต่ไขมัน 1 กรัม
จะให้พลังงานมากกว่าคาร์ โบไฮเดรตและโปรตีน ธาตุที่เป็ นองค์ประกอบหลักของไขมัน คือ
คาร์บอน(C) ไฮโดรเจน(H) และออกซิเจน(O) โมเลกุลของไขมันเกิดจากกลีเซอรอล 1 โมเลกุล
รวมตัวกับกรดไขมัน 1-3 โมเลกุล เมื่อไขมันสลายตัวจึงได้กลีเซอรอลและกรดไขมันซึ่งมีขนาดเล็ก
พอที่ร่างกายจะดูดซึ มสู่ เซลล์ได้
กรดไขมันแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. กรดไขมันอิ่มตัว (saturated fatty acid) คือ กรดไขมันที่มีคาร์ บอนอะตอมทุกตัวจับกัน
ด้วยพันธะเดี่ยวระหว่างคาร์ บอนในสาย ได้แก่ กรดปาล์มิติกและกรดสเตียริ ก ซึ่งจะพบ
ได้ในเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ และเครื่ องในสัตว์ ไขมันประเภทนี้หากรับประทาน
มากเกินไปจะเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดอุดตัน
2. กรดไขมันไม่อิ่มตัว (unsaturated fatty acid) คือ กรดไขมันที่มีคาร์บอนอะตอมบางตัว
จับกันด้วยพันธะคู่ระหว่างคาร์ บอนในสาย กรดไขมันชนิดนี้ มีจุดหลอมเหลวต่ากว่ากรด
ไขมันอิ่มตัว พบมากในถัว่ เหลือง เต้าหู้ และน้ ามันพืช
ยกเว้นน้ ามันมะพร้าว
น้ ามันปาล์ม
ประโยชน์ ของไขมัน
1. ให้พลังงานกับเซลล์ของร่ างกายโดยไขมัน 1 กรัม จะให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี
2. ช่วยในการดูดซึ มวิตามินเอ ดี อี และเค
3. เป็ นส่ วนประกอบของเซลล์และเนื้อเยือ่ ร่ างกาย
4. เป็ นฉนวนกันความร้อน ให้ความอบอุ่นกับร่ างกาย ป้ องกันอวัยวะภายใน
5. เป็ นฮอร์โมน
6. ทาให้เซลล์มีความชุ่มชื้น

ภาพที่ 3 สารอาหารประเภทไขมัน
ที่มา : http://www.jsppharma.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539841352&Ntype=40
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บัตรกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่อง ประมวลความรู้ ทไี่ ด้ จากการศึกษา
สารอาหารทีใ่ ห้ พลังงาน
1. จงเขียนผังความคิดเกี่ยวกับ เรื่ อง สารอาหารที่ให้พลังงาน( 5 คะแนน )

สารอาหารทีใ่ ห้ พลังงาน
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2. จงตอบคาถามต่อไปนี้ลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ ( 5 คะแนน )

พลังงานที่ได้รับทั้งหมด
เท่ากับกี่กิโลแคลอรี
………………………
………………………
………………………
………………………

ข้าวผัดกระเพาะหมู
เมื่อทาการแยกเป็ นสารอาหารที่ให้
พลังงาน พบว่าเป็ น คาร์โบไฮเดรต
75 กรัม โปรตีน 35 ไขมัน 12
กรัม

พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต
……………………………………
……………………………………
พลังงานจากโปรตีน
……………………………………
……………………………………
พลังงานจากไขมัน
……………………………………
……………………………………
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บัตรกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 2
เรื่อง สารอาหารทีใ่ ห้ พลังงาน
ตอนที่ 1 จงเติมคาหรื อข้อความให้ได้ใจความถูกต้องสมบูรณ์ ( 10 คะแนน )
1. สารอาหารที่ให้พลังงาน ได้แก่.......................................................................................
2. สารอาหารประเภทข้าว เผือก มัน จัดเป็ นสารอาหารประเภท........................................
3. คาร์ โบไฮเดรตเมื่อย่อยแล้วจะได้.......................................................................................
ได้แก่......................................................................................................................................................
4. ช่วยในการสร้างภูมิคุม้ กันโรคและฮอร์โมน เป็ นประโยชน์ของสารอาหารประเภท
...............................................................................................................................................................
5. หน่วยที่เล็กที่สุดของโปรตีน คือ.......................................................................................
แบ่งออกเป็ น......................................ประเภท ได้แก่............................................................................
...............................................................................................................................................................
6. กรดอะมิโนที่จาเป็ น มี..............................ชนิด ได้แก่.....................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
7. ไขมันเมื่อย่อยแล้วจะได้.....................................................................................................
8. กรดไขมันแบ่งออกเป็ น......................................ชนิด คือ.................................................
...............................................................................................................................................................
9. สารอาหารคาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน มีธาตุที่เ ป็ นองค์ประกอบเหมือนกัน คือ.......
...............................................................................................................................................................
10. คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ให้พลังงาน.........................................เท่ากับสารอาหารประเภท
...............................................................................................................................................................
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ตอนที่ 2 จงใส่ เครื่ องหมาย / หน้าข้อความที่ถูกต้องและเครื่ องหมาย x หน้าข้อความที่ผดิ
( 10 คะแนน )
............... 1. ไขมัน 1 กรัม ให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี
............... 2. น้ าตาลซูโครส เป็ นน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวที่พบมากที่สุดในธรรมชาติ
............... 3. น้ าตาลกลูโคส พบมากในผลองุ่น จึงมีชื่อเรี ยกอีกอย่างว่า “ น้ าตาลองุ่น ”
............... 4. น้ าตาลซูโครสเมื่อย่อยแล้วจะทาให้กลายเป็ นน้ าตาลกลูโคสและน้ าตาลฟรักโทส
............... 5. แป้ ง เซลลูโลส แลกโทส ไกลโคเจน คือ คาร์ โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่
............... 6. วาลีน อาร์ จีนีน เป็ นกรดอะมิโนที่จาเป็ นในผูใ้ หญ่
............... 7. ธาตุ Mg , P , S และ I พบในอาหารประเภทโปรตีน แต่ไม่พบในอาหารประเภท
คาร์โบไฮเดรตและไขมัน
............... 8. การทดสอบโปรตีนสามารถทดสอบโดยใช้สารละลายไบยูเร็ ต
............... 9. ตัวอย่างกรดไขมันอิ่มตัว ได้แก่ กรดลอริ ก กรดสเตียริ ก
...............10. โรคไขมันอุดตันในหลอดเลือดเกิดจากการรับประทานอาหารจาพวก มันสมอง ไข่แดง
ตับหมู มากเกินไป

16

แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง สารอาหารทีใ่ ห้ พลังงาน
คาชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็ นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีจานวน 10 ข้อ
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ใช้เวลาในการทาแบบทดสอบ 10 นาที
2. ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด แล้วทาเครื่ องหมาย X ลงในกระดาษคาตอบ
_________________________________________
1. ข้อใดจัดเป็ นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย
1. โปรตีน วิตามิน และเกลือแร่
3. โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต

2. โปรตีน ไขมัน และวิตามิน
4. แร่ ธาตุ คาร์ โบไฮเดรต และโปรตีน

2. ข้อใดเป็ นหน่วยย่อยเล็กที่สุดของสารอาหารประเภทคาร์ โบไฮเดรต
1. แป้ ง
2. กลูโคส
3. ซูโครส
4. ไกลโคเจน
3. ข้อใดถูกต้อง
1. กลูโคส +
2. กลูโคส +
3. กลูโคส +
4. กลูโคส +

กลูโคส
ฟรักโทส
กาแลกโทส
แลกโทส

ซูโครส
กาแลกโทส
แลกโทส
มอลโทส ‘

4. หน่วยเล็กที่สุดของสารอาหารประเภทโปรตีนคือข้อใด
1. กรดอะมิโน
2. กรดแลกติก
3. กรดนิวคลีอิก
4. กรดซัลฟิ วริ ก
5. ข้อใดต่อไปนี้เป็ นน้ าตาลโมเลกุลคู่
1. มอลโทส
3. ฟรักโทส

2. กลูโคส
4. กาแลกโทส
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6. สารอาหารประเภทใดที่ประกอบด้วยธาตุชนิดเดียวกัน
1. วิตามิน แร่ ธาตุ
2. โปรตีน วิตามิน
3. ไขมัน โปรตีน
4. คาร์โบไฮเดรต ไขมัน
7. เด็กชายกฤติธีไปเข้าค่ายลูกเสื อขณะประกอบอาหารได้ทาอาหารหล่นบนกองไฟ อาหารไหม้
เป็ นเถ้าถ่านสี ดา จากเหตุการณ์ดงั กล่าวอาหารชนิดนี้น่าจะมีธาตุใดเป็ นองค์ประกอบ
1. C
2. H และ O
3. C และ O
4. C H และ O
8. คาร์โบไฮเดรต 5 กรัม จะให้พลังงานกี่กิโลแคลอรี
1. 5 กิโลแคลอรี
2. 20 กิโลแคลอรี
3. 35 กิโลแคลอรี
4. 45 กิโลแคลอรี
9. อาหารชนิดหนึ่งเมื่อทาการแยกเป็ นสารอาหารที่ให้พลังงาน พบว่าเป็ นคาร์ โบไฮเดรต
20 กรัม โปรตีน 10 ไขมัน 8 กรัม อาหารชนิดนี้จะให้พลังงานกี่กิโลแคลอรี
1. 38 กิโลแคลอรี
2. 152 กิโลแคลอรี
3. 192 กิโลแคลอรี
4. 282 กิโลแคลอรี
10. อาหารชนิดหนึ่งเมื่อทาการแยกเป็ นสารอาหารที่ให้พลังงาน พบว่าเป็ นคาร์ โบไฮเดรต
20 กรัม โปรตีน 10 ไขมัน 8 กรัม อาหารชนิดนี้จะให้พลังงานกี่กิโลแคลอรี
2. 38 กิโลแคลอรี
2. 152 กิโลแคลอรี
3. 192 กิโลแคลอรี
4. 282 กิโลแคลอรี
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20

กระดาษคาตอบแบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง สารอาหารทีใ่ ห้ พลังงาน
คาชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็ นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีจานวน 10 ข้อ
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ใช้เวลาในการทาแบบทดสอบ 10 นาที
2. ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด แล้วทาเครื่ องหมาย X ลงในกระดาษคาตอบ
_________________________________________
ชื่อ-สกุล........................................................................ชั้น.....................เลขที่..................
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

2

3

4

คะแนนเต็ม 10 คะแนน
คะแนนที่ได้..............คะแนน
ผ่าน
ไม่ผา่ น

ผ่านเกณฑ์ ได้ 8 คะแนน ขึน้ ไป
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เฉลยคาตอบแบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง สารอาหารทีใ่ ห้ พลังงาน
คาชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็ นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีจานวน 10 ข้อ
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ใช้เวลาในการทาแบบทดสอบ 10 นาที
2. ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด แล้วทาเครื่ องหมาย X ลงในกระดาษคาตอบ
_________________________________________
ชื่อ-สกุล........................................................................ชั้น.....................เลขที่..................
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

2

3
x

4

x
x
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
คะแนนที่ได้..............คะแนน
ผ่าน
ไม่ผา่ น

x
x
x
x
x
x
x

ผ่านเกณฑ์ ได้ 8 คะแนน ขึน้ ไป
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เฉลยบัตรกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 1
เรืเฉลยบั
่อง ประมวลความรู
้ ทไี่ ด้ จากการศึ
ตรกิจกรรมการเรี
ยนรู้ที่ ก1ษา
สารอาหารทีใ่ ห้ พลังงาน
จงเขียนผังความคิดเกี่ยวกับเรื่ อง สารอาหารที่ให้พลังงาน ( 10 คะแนน )

ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของครู ผู้สอน
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2. จงตอบคาถามต่อไปนี้ลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ ( 5 คะแนน )

พลังงานที่ได้รับทั้งหมด
เท่ากับกี่กิโลแคลอรี
= ( 75 x 4 ) + ( 35 x 4 )
+ ( 12 x 9 )
= 300 + 140 + 108
= 548 กิโลแคลอรี

ข้าวผัดกระเพาะหมู
เมื่อทาการแยกเป็ นสารอาหารที่ให้
พลังงาน พบว่าเป็ น คาร์โบไฮเดรต
75 กรัม โปรตีน 35 กรัม
ไขมัน 12 กรัม

พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต
300 กิโลแคลอรี .
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พลังงานจากโปรตีน
140 กิโลแคลอรี

.

พลังงานจากไขมัน
108 กิโลแคลอรี

.

เฉลยบัตรกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 2
เรื่อง สารอาหารทีใ่ ห้ พลังงาน
ตอนที่ 1 จงเติมคาหรื อข้อความให้ได้ใจความถูกต้องสมบูรณ์ ( 10 คะแนน )
1. สารอาหารที่ให้พลังงาน ได้แก่
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน
2. สารอาหารประเภทข้าว เผือก มัน จัดเป็ นสารอาหารประเภท
คาร์โบไฮเดรต .
3. คาร์ โบไฮเดรตเมื่อย่อยแล้วจะได้
น้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว
.
ได้แก่ กลูโคส ฟรักโทส และกาแลกโทส
.
4. ช่วยในการสร้างภูมิคุม้ กันโรคและฮอร์ โมน เป็ นประโยชน์ของสารอาหารประเภท
โปรตีน
.
5. หน่วยที่เล็กที่สุดของโปรตีน คือ กรดอะมิโน
.
แบ่งออกเป็ น 2 .ประเภท ได้แก่ กรดอะมิโนที่จาเป็ นและกรดอะมิโนที่ไม่จาเป็ น .
6. กรดอะมิโนที่จาเป็ น มี 8 .ชนิด ได้แก่ วาลีน ลิวซีน ไอโซลิวซีน
ทรี โอนีน เมไธโอนีน ฟี นิลอะลานีน ทริ ปโตเฟน ไลซีน .
7. ไขมันเมื่อย่อยแล้วจะได้ กรดไขมันกับกลีเซอรอล
.
8. กรดไขมันแบ่งออกเป็ น
2 . ชนิด คือ
กรดไขมันชนิดอิ่มตัว
และกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว
.
9. สารอาหารคาร์ โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน มีธาตุที่เป็ นองค์ประกอบเหมือนกัน คือ
คาร์บอนไดออกไซด์ , ไฮโดรเจน , ออกซิเจน
.
10. คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี
. เท่ากับสารอาหาร
ประเภท
โปรตีน
.
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ตอนที่ 2 จงใส่ เครื่ องหมาย  หน้าข้อความที่ถูกต้องและเครื่ องหมาย  หน้าข้อความที่ผดิ
( 10 คะแนน )
 1. ไขมัน 1 กรัม ให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี
 2. น้ าตาลซูโครส เป็ นน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวที่พบมากที่สุดในธรรมชาติ
 3. น้ าตาลกลูโคส พบมากในผลองุ่น จึงมีชื่อเรี ยกอีกอย่างว่า “ น้ าตาลองุ่น ”
 4. น้ าตาลซูโครสเมื่อย่อยแล้วจะทาให้กลายเป็ นน้ าตาลกลูโคสและน้ าตาลฟรักโทส
 5. แป้ ง เซลลูโลส แลกโทส ไกลโคเจน คือ คาร์ โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่
 6. วาลีน อาร์ จีนีน เป็ นกรดอะมิโนที่จาเป็ นในผูใ้ หญ่
 7. ธาตุ Mg , P , S และ I พบในอาหารประเภทโปรตีน แต่ไม่พบในอาหารประเภท
คาร์โบไฮเดรตและไขมัน
 8. การทดสอบโปรตีนสามารถทดสอบโดยใช้สารละลายไบยูเร็ ต
 9. ตัวอย่างกรดไขมันอิ่มตัว ได้แก่ กรดลอริ ก กรดสเตียริ ก
 10. โรคไขมันอุดตันในหลอดเลือดเกิดจากการรับประทานอาหารจาพวก มันสมอง ไข่แดง
ตับหมู มากเกินไป
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