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                แบบทดสอบก่อนเรียน  ประจ าหน่วยการเรียนรู้ที ่1 อาหารกบัการด ารงชีวติ 

 
ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
 

 1.  ข้อใดมีความหมายตรงกบัอาหารมากทีสุ่ด 
  ก.   เป็นส่ิงท่ีรับประทานแลว้ใหพ้ลงังาน 
  ข.   เป็นส่ิงท่ีรับประทานแลว้ใหค้วามอบอุ่นแก่ร่างกาย 
  ค.   เป็นส่ิงท่ีรับประทานแลว้ช่วยซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ 
   ง.   เป็นส่ิงท่ีรับประทานแลว้ใหคุ้ณค่าและประโยชน์กบัร่างกาย 
 

  2.  การทดลองไบยูเร็ต เป็นวิธีการใช้ทดสอบสารอาหารประเภทใด 
  ก.   แร่ธาตุ     ข.   โปรตีน 
  ค.   ไขมนั     ง.   คาร์โบไฮเดรต 
 

 3.  ข้อใดเป็นหน่วยวดัพลงังานความร้อนในอาหาร 
  ก.   จูล     ข.   องศาเซลเซียล 
  ค.   แคลอรี     ง.   กรัม 
 

 4.  ถ้ารับประทานมะเขือเทศเป็นประจ าจะช่วยป้องกนัโรคอะไร 
  ก.   โรคเหน็บชา    ข.   โรคกระดูกอ่อน 
  ค.   โรคปากนกกระจอก   ง.    หลอดเลือดฝอยเปราะ 
 

 5.  ข้อใดบอกโทษของการขาดวติามินดังกล่าวได้ถูกต้อง 
  ก.   วติามินเค – เป็นหมนั   ข.   วติามินบี 1 – เหน็บชา 
  ค.   วติามินเอ – กระดูกอ่อน   ง.    วติามินอี – เลือดแขง็ตวัชา้ 
 

 6.  สารอาหารประเภทโปรตีนมีองค์ประกอบใดทีต่่างจากสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต 
   ก.   คาร์บอน กบั ออกซิเจน   ข.   ไฮโดรเจน กบั ออกซิเจน 
   ค.   ไนโตรเจน กบั ออกซิเจน   ง.    ไนโตรเจน กบั ฟอสฟอรัส 
 

 7.  ขอ้ใด กล่าวไม่ถูกต้อง 
  ก.   โรคขาดสารอาหารส่วนใหญ่จะเกิดกบัเด็กวยัรุ่น 
  ข.   เด็กท่ีมีรูปร่างอว้นอาจเป็นโรคขาดสารอาหารได ้
  ค.   เด็กท่ีเป็นโรคขาดสารอาหารเพราะรับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ 
   ง.   เด็กท่ีขาดโปรตีนจะเป็นอนัตรายมากกวา่ขาดสารอาหารประเภทอ่ืนๆ 
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 8.  ผู้ทีอ่ยู่ในวยัใดควรได้รับสารอาหารมากกว่าวัยอืน่ๆ 
   ก.   ผูท่ี้ใหน้มบุตร    ข.   ผูท่ี้อยูใ่นวยัเด็ก 
   ค.   ผูท่ี้อยูใ่นวยัรุ่น    ง.   ผูท่ี้อยูใ่นวยัชรา 
 

    9.  นักเรียนควรเลอืกรับประทานอาหารประเภทใดมากทีสุ่ด 
   ก.   นมถัว่เหลือง    ข.   ปาท่องโก๋ 
   ค.   กลว้ยบวชชี    ง.   ขนมครก 
 

 10.  ข้อใดเรียงล าดับการใช้พลงังานจากมากไปหาน้อย 
  ก.   เขียนหนงัสือ, ลา้งจาน, ลา้งรถ  ข.   ลา้งรถ, เขียนหนงัสือ, ลา้งจาน 
  ค.   ลา้งรถ, ลา้งจาน, เขียนหนงัสือ  ง.    ลา้งจาน, ลา้งรถ, เขียนหนงัสือ 
 

 11.   ข้อใดจัดเป็นสารเสพติดประเภทเดียวกัน 
    ก.   โคเคน, แอมเฟตามีน, ใบกระท่อม  ข.   ยาเค, ยาอี, ยาดีไซน์เนอร์ 
  ค.   บุหร่ี, ทินเนอร์, ไวน์   ง.    ฝ่ิน, กญัชา, เฮโรอีน 
 

 12.   สารเสพติด (A) เหล้าแห้ง และ(B) แสตมป์มฤตยู จัดอยู่ในสารเสพติดประเภทใด 
    ก.   (A) สารกดประสาท (B) สารกระตุน้ประสาท 
  ข.   (A) สารหลอนประสาท (B) สารกดประสาท 
  ค.   (A) ยานอนหลบั (B) สารหลอนประสาท 
  ง.    (A) สารกระตุน้ประสาท (B) ยานอนหลบั 
 

 13.   ข้อใดคือสารเสพติดประเภทกดประสาทร้ายแรงทีสุ่ด 
    ก.   มอร์ฟีน     ข.   โคเคน 
  ค.   ยาเค     ง.   เฮโรอีน 
    
 14.   การเสพยาอมีีผลต่อระบบต่างๆ ของร่างกายอย่างไร 
 ก.   สมองเส่ือม ท าลายเส้นประสาทอยา่งรุนแรง โดยเฉพาะสารส่ือประสาท 
 ข.   กดประสาทส่วนกลางท าใหรู้้สึกมึนชา อาการเจบ็ป่วยต่างๆ หายไป 
 ค.   สมองท างานนอ้ยลง คลุม้คลัง่ พดูไม่ชดั เดินโซเซ 
 ง.    ต่ืนเตน้ ช่างพดู หวัเราะเสียงดงั มีอาการง่วงนอน 
 

 15.   ขอ้ใด ไม่ใช่ผลของการติดสารเสพติด 
 ก.   ภูมิตา้นทานต ่า น ้าหนกัลด   ข.   โกรธง่าย กา้วร้าว เช่ืองชา้ 
 ค.   กลา้มเน้ืออ่อนแรง ขอบตาคล ้า  ง.    เหน็บชา กลา้มเน้ือลา้ ปวดเม่ือย 
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 16.   เมื่อรับประทานคาร์โบไฮเดรตมากเกนิไป จะเกบ็สะสมไว้ใช้ในรูปของอะไรก่อน 
    ก.   ไขมนั     ข.   ไกลโคเจน 
  ค.   คาร์โบไฮเดรต    ง.   ไคติน 
 

 17.   สารอาหาร A เมื่อหยดสารละลายไอโอดีนแล้ว เปลีย่นเป็นสีน า้เงิน  และหยดสารละลายเบเนดิกต์ 
        แล้วน าไปต้ม จะเปลีย่นเป็นสีเหลือง สารอาหาร A มีสารอาหารอะไรบ้าง 
    ก.   แป้งและน ้าตาล    ข.   ไขมนักบัโปรตีน 
  ค.   โปรตีนกบัแป้ง    ง.   น ้าตาลกบัไขมนั 
 

 18.   ปริมาณความร้อน 1 kcal หมายความว่าอย่างไร 
    ก.   น ้า 1 กรัม มีอุณหภูมิสงข้ึน 1 ๐C  ข.   น ้า 1 กิโลกรัม มีอุณหภูมิสงข้ึน 1 ๐C 
  ค.   น ้า 1 กรัม มีอุณหภูมิลดลง 1 ๐C  ง.   น ้า 1,000 กรัม มีอุณหภูมิลดลง 1 ๐C 
 

 19.   aflatoxin คืออะไร 
    ก.   สารพิษท่ีสร้างจากเช้ือราชนิดหน่ึง  ข.   สารพิษท่ีสร้างมาจากแบคทีเรียชนิดหน่ึง 
  ค.   เช้ือราท่ีท าใหเ้กิดโรคมะเร็ง  ง.   เช้ือแบคทีเรียท่ีท าใหเ้กิดโรคทอ้งร่วง 
 

 20.   หลกัการส าคัญในการเลือกกนิอาหารคือข้อใด 
    ก.   กินอาหารให้ครบทุกประเภทในปริมาณพอเหมาะ 
  ข.   หลีกเล่ียงอาหารท่ีมีสารพิษเจือปน 
  ค.   กินอาหารท่ีมีคุณภาพโดยไม่ค  านึงถึงราคา     
  ง.   1 และ 2 ถูก 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่1 อาหารกับการด ารงชีวติ 
ผงัมโนทศัน์ (Concept  Maps) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1-1 ผงัมโนทศัน์ของอาหารกบัการด ารงชีวิต 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อใหน้กัเรียนสามารถ 
 

  1.  ทดสอบ แป้ง น ้ำตำล โปรตีน ไขมนั วติำมินซีได ้

           2.  อธิบายแนวทางการบริโภคอาหารใหไ้ดส้ารอาหารครบถว้น ในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกบัเพศและวยั 
   ไดป้ริมาณพลงังานท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย 
  3.  อธิบายวตัถุเจือปนและสารปนเป้ือนในอาหารท่ีมกัพบในชีวติประจ าวนัได ้
  4.  เลือกบริโภคอาหารไดอ้ยา่งปลอดภยัเหมาะสมกบัเพศและวยัใหไ้ดส้ารอาหารและปริมาณ 
   พลงังานเพียงพอ 


