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 ค.  ไขมัน                ง.  เกลือแร่                                                                                                  
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 ก.  แป้ง          ข.  ไกลโคเจน                                                                        

 ค.  มอลโตส         ง.  กลูโคส                                                                                               

6.    คาร์โบไฮเดรตมีธาตุชนิดใด เป็นองค์ประกอบ                     

 ก.  C,  H          ข.  C, H, O                                                                                    

 ค.  C, H, O, N        ง.  C, H, O, N, S, P                                                                        
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หน่วยที่ 1                                                                                                                            

องค์ประกอบของสารอาหาร 

หัวข้อเร่ือง 

1.1 สารอาหารที่ร่างกายต้องการ 

1.2 องค์ประกอบของสารอาหาร 

สาระส าคัญ        

 สารอาหารคือสารประกอบชนิดต่าง ๆ ที่มีอยู่ในอาหารแบ่งเป็น 6 ประเภทได้แก่ 

คาร์โบไฮเดรต  โปรตีน  ไขมัน  เกลือแร่  วิตามินและน้ า            สารอาหารทั้ง  6  ประเภทนี้ประกอบ 

ด้วยอะตอมของธาตุตา่ง ๆ ซึ่งได้แก่   C,    H,   O,   N,   S,   P,   Ca,   Na,   Mg,   K   และอื่น ๆ    ธาตุที่

ส าคัญได้แก่   C,   H,   O  และ N  ซึ่งเป็นองค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรต  ไขมันและโปรตีน   แต่เนื่อง 

จากคาร์โบไฮเดรต  ไขมันและโปรตีน   เป็นสารอาหารที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ประกอบด้วยหน่วย

ย่อย ๆ มารวมตัวกันทางเคมี   หน่วยย่อยของคาร์โบไฮเดรตคือกลูโคส    หน่วยย่อยของไขมันคือ          

กลีเซอรอล กับกรดไขมัน   หน่วยย่อยของโปรตีนคือกรดอะมิโน        ส่วนสารอาหารประเภทเกลือแร่  

วิตามิน  น้ า  เป็นสารที่มีโครงสร้างขนาดเล็ก      หน่วยย่อยของมันจึงได้แก่โมเลกุลของสารอาหารชนิด

นั้น ๆ                

จุดประสงค์การเรียนรู้                                                                                                                       

 เมื่อศึกษาหน่วยที่ 1 องค์ประกอบของสารอาหารจบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. บอกความหมายของสารอาหารได ้

2. อธิบายประเภทของสารอาหารที่ร่างกายต้องการได้ 

3. บอกธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารอาหารได ้

4. อธิบายหน่วยย่อยของคาร์โบไฮเดรต   โปรตีน  ไขมัน  เกลือแร่    วิตามินและน้ าได ้
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กิจกรรมการเรียน  

1. ครูและนักศึกษาร่วม สวดมนต์  นั่งสมาธิและแผ่เมตตา  ประมาณ  5 - 10 นาที      
2. ครูอบรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา 

3. นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1                                              

4. ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยน าแบบจ าลองของอาหารมาให้นักศึกษาดู  แล้วตั้งค าถามให้

นักศึกษาตอบ    

5. ศึกษาเนื้อหาจากเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

6. ครูให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม  ศึกษาเนื้อหากลุ่มละหัวข้อ  แล้วส่งตัวแทนมารายงานหน้าชั้น  

7. ครูอธิบายเพิ่มเติม    เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นและซักถาม 

8. นักศึกษาท าแบบฝึกหัดหน่วยที่ 1 

9.  ท าแบบทดสอบหลังเรียน                                                                                                                   

สื่อการสอน    

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน 

2. รูปภาพอาหารหลัก 5 หมู่  หรือแบบจ าลองของอาหาร 

3. แผ่นใส 

4. วีดีทัศน์ 

การประเมินผล 

1. ประเมินผลจากแบบทดสอบหลังเรียน 

2. ประเมินผลจากแบบฝึกหัด 

3. ประเมินผลจากการสอบปลายภาค                                          
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1.1 สารอาหารที่ร่างกายต้องการ                                                                                                     

 คนเราถ้าไม่กินอาหาร ก็คงจะมีชีวิตรอดอยู่ไม่ได้       ดังนั้นอาหารจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับทุก

ชีวิตบนโลก  ไม่ว่าพืชหรือสัตว์   อาหารของพืชได้แก่   น้ า   คาร์บอนไดออกไซด์   พลังงานแสงอาทิตย์   

และ    แร่ธาตุต่าง ๆ ที่จ าเป็น  ส่วนอาหารของคนเราได้มาจากทั้งพืชและสัตว์  ดังนั้นอาหารจึงหมายถึง

สิ่งที่เรากินเข้าไปแล้วไม่ว่าจะได้มาจากพืชหรือสัตว์ก็ตาม     สามารถน าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือ

เปลี่ยนเป็นพลังงานให้แก่ร่างกาย   ช่วยให้ร่างกายอบอุ่นและสามารถท างานได้                                                                                                                             

 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน  พ.ศ.2525  “อาหาร” หมายถึง ของกิน เครื่องค้ าจุนชีวิต   

เครื่องหล่อเลี้ยงชีวิต   เช่น   ข้าว   เนื้อสัตว์   ผักและผลไม้เป็นต้น                                                               
 ส่วนค าว่า “สารอาหาร” หมายถึงอนุมูลของธาตุต่าง ๆ  หรือสารประกอบชนิดต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน  

อาหารและมีประโยชน์ต่อร่างกาย  ได้แก่  คาร์โบไฮเดรต   โปรตีน    ไขมัน    เกลือแร่(Ca2+    K+   Fe2+ )       

วิตามินและน้ า 

1.1.1   คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrates)                                                                                    

  คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่ได้มาจาก ข้าว   แป้งและน้ าตาล        คาร์โบไฮเดรต

เหล่านี้เมื่อเรากินเข้าไปแล้ว  จะถูกย่อยด้วยเอนไซม์ที่อยู่ในปาก   กระเพาะอาหารและล าไส้เล็กจนได้

น้ าตาลกลูโคสซึ่งจะถูกดูดซึมผ่านผนังล าไส้เล็ก  เข้าสู่กระแสเลือดและส่งไปยังเซลล์ต่าง ๆ ทั่วร่างกาย

และถูกเผาผลาญให้เป็นพลังงานต่อไป  โดยคาร์โบไฮเดรต  1  กรัมให้พลังงาน  4  กิโลแคลอรี 

1.1.2   โปรตีน (Proteins)                                                                                                            

  โปรตีนเป็นสารอาหารที่ได้มาจาก  เนื้อสัตว์     น้ านม    ไข่  และถั่วเมล็ดแห้ง   โปรตีน

เป็นสารอาหารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่   เมื่อกินเข้าไปแล้วจะถูกย่อยด้วยกรดและเอนไซม์ต่าง ๆ ที่อยู่ใน

กระเพาะอาหารและล าไส้เล็กได้หน่วยย่อยของโปรตีนคือ กรดอะมิโน    โปรตีนเป็นสารอาหาร    ที่มี

ความส าคัญต่อร่างกายเพราะร่างกายสามารถน าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและน าไปสังเคราะห์

ฮอร์โมนและเอนไซม์ชนิดต่าง ๆ ในร่างกาย   กรดอะมิโน  1   กรัมให้พลังงาน   4   กิโลแคลอรี 
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1.1.3   ไขมันและน  ามัน (Fats & Oils)                                                                                               

  ไขมันและน้ ามันเป็นสารอาหารที่ได้จากพืชและสัตว์    ไขมันและน้ ามันเมื่อกินเข้าไป

แล้วจะถูกย่อยด้วยกรดและเอนไซม์ต่าง ๆ ที่อยู่ในกระเพาะอาหารและล าไส้เล็กได้หน่วยย่อยของไขมัน

และน้ ามันคือ กรดไขมันกับกลีเซอรอล   ไขมันเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสูงโดยไขมัน 1 กรัม      ให้

พลังงานถึง   9   กิโลแคลอรี 

1.1.4   เกลือแร่ (Minerals)                                                                                                               

  เกลือแร่ที่ร่างกายต้องการและน าไปใช้ประโยชน์ได้   จะอยู่ในสภาพที่เป็นสารละลาย  

คืออยู่ในสภาพที่เป็นไอออน  เกลือแร่ที่ส าคัญในร่างกายม ี 21 ชนิดได้แก่    Ca2+     K+   Na+   Mg2+    

Cl-       Fe2+  Cu2+      Zn2+  และอื่น ๆ 

1.1.5   วิตามิน (Vitamins)                                                                                                           

           วิตามินเป็นสารอาหารที่มีความส าคัญต่อร่างกายเพราะช่วยให้กระบวนการเมแทบอลิซมึ

ในร่างกายด าเนินไปด้วยดี    เป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการในปริมาณเล็กน้อยแต่ก็ขาดไม่ได้      ถ้า

ร่างกายขาดวิตามินก็จะท าให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้เช่น การขาดวิตามินเอจะท าให้เกิดโรคเกี่ยวกับสายตา   

การขาดวิตามินบ1ี ท าให้เป็นโรคเหน็บชา เป็นต้น        ร่างกายได้รับวิตามินต่าง ๆ   จาก   ผัก ผลไม้ 

และเนื้อสัตว์ 

1.1.6   น  า (Water)                                                                                                                             

  น้ าเป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการเพราะน้ าช่วยละลายและช่วยในการดูดซึม

สารอาหารต่าง ๆ     น้ าช่วยในกระบวนการย่อยอาหาร   น้ าช่วยให้ปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ ในร่างกายด าเนิน

ไปด้วยดี   ร่างกายสามารถขาดสารอาหารชนิดอื่น ๆ ได้เป็นเวลาหลายวันแต่ไม่สามารถขาดน้ าได ้
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1.2   องค์ประกอบของสารอาหาร                                                                                                                 

 สารอาหารทั้ง  6  ประเภทก็เหมือนกับสสารโดยทั่วไป        ถ้าเราสามารถย่อยสสารต่าง ๆ ให้มี

อนุภาคเล็กที่สุดและอนุภาคนั้นยังแสดงสมบัติเฉพาะของธาตุนั้น ๆ ไว้ได้          เราก็จะได้ส่วนที่เรียกว่า

อะตอม        อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันจะมีสมบัติเหมือนกัน   ส่วนอะตอมของธาตุต่างชนิดกันก็จะมี

สมบัติต่างกันด้วย    สารอาหารทั้ง 6  ประเภทก็เช่นเดียวกันประกอบด้วยอะตอมของธาตุต่าง ๆ ดังนี ้

                                 ตารางที่ 1.1 ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารอาหารชนิดต่าง ๆ 

 

 

  

 

 

  จากตารางที่ 1.1 ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารอาหารต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้      

 -   คาร์โบไฮเดรต  ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรต มีเพียง 3 ธาตุ คือ  คาร์บอน(C)  

ไฮโดรเจน(H)    และออกซิเจน(O)  ตัวอย่างเช่น น้ าตาลกลูโคส  แป้งและเซลลูโลส ต่างก็มีธาตุ 

คาร์บอน  ไฮโดรเจน และออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ                                                                          

 -  โปรตีน  ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของโปรตีนที่ส าคัญมี 4  ชนิดคือ คาร์บอน(C)  ไฮโดรเจน(H)    

ออกซิเจน(O)   และไนโตรเจน(N)  แต่โปรตีนบางชนิดอาจมีธาตุชนิดอื่น ๆ เป็นองค์ประกอบ เช่น   

ฟอสโฟโปรตีน มีธาตุ ฟอสฟอรัส(P) เป็นองค์ประกอบ   ฮีโมโกลบินและไมโอโกลบินเป็นโปรตีนที่มี

ธาตุเหล็ก(Fe) เป็นองค์ประกอบ  เป็นต้น                                                                                                         

 -   ไขมัน  ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของไขมันมี 3  ชนิดคือ คาร์บอน(C)  ไฮโดรเจน(H)    และ

ออกซิเจน(O)  ยกเว้นพวกฟอสโฟลิพิดนอกจากมีธาตุคาร์บอน(C) ไฮโดรเจน(H) และออกซิเจน(O)         

สารอาหาร ธาตุที่เป็นองค์ประกอบ 

คาร์โบไฮเดรต C ,   H,   O 
โปรตีน C,    H,   O,    N,     P,  Fe      
ไขมัน C,    H,   O       
เกลือแร่ Ca,   P,   Na,  Mg,   K,  Cl   
 วิตามิน C,    H,   O 
น้ า H,    O 
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เป็นองค์ประกอบแล้ว  ยังมีธาตุฟอสฟอรัส(P) เป็นองค์ประกอบร่วมอยู่ด้วย                                                  

 -   เกลือแร่  เกลือแร่หรือแร่ธาตุที่ร่างการต้องการ  มี 21 ชนิดแบ่งเป็นธาตุที่ร่างต้องการใน

ปริมาณมากและธาตุที่ร่างต้องการในปริมาณน้อย  ส าหรับธาตุที่ร่างต้องการในปริมาณมากมี 7 ชนิด

ได้แก่  แคลเซียม(Ca)  ฟอสฟอรัส(P)   โปตัสเซียม(K)  ก ามะถัน(S)  คลอรีน(Cl)  โซเดียม(Na)  และ

แมกนีเซียม(Mg)                                                                                                                                         

 -  วิตามิน  ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของวิตามินที่ละลายในไขมัน ได้แก่  คาร์บอน(C)  ไฮโดรเจน

(H)    และออกซิเจน(O)  ส่วนธาตุที่เป็นองค์ประกอบของวิตามินที่ละลายในน้ า  นอกจากจะ

ประกอบด้วยธาตุ คาร์บอน(C)  ไฮโดรเจน(H) และออกซิเจน(O)  แล้วยังประกอบด้วยธาตุชนิดอื่น ๆ 

อีก  ตัวอย่างเช่น  วิตามินบีหนึ่งมีธาตุ ไนโตรเจน(N)และก ามะถัน(S)เป็นองค์ประกอบ เป็นต้น                              

 -  น  า  ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของน้ ามี 2 ธาตุได้แก่ ไฮโดรเจน(H)  และออกซิเจน(O) 

 ในชีวิตประจ าวันของเรานั้น    เมื่อเรากินอาหารเข้าไปแล้ว    สารอาหารต่าง ๆ ที่อยู่ในอาหารก็

จะถูกย่อย        สารอาหารส่วนมากจะไม่ถูกย่อยจนถึงอนุภาคที่เล็กที่สุด    (ยกเว้นพวกเกลือแร่ต่าง ๆ   

ที่ร่างกายสามารถใช้ประโยชน์ได้ในรูปของไอออน)    แต่จะถูกย่อยจนถึงระดับหน่วยย่อยหรือโมเลกุล

ขนาดเล็กของสารอาหารเหล่านั้น ดังนี้  

                             ตารางที่ 1.2   หน่วยย่อยของสารอาหารชนิดต่าง ๆ    

สารอาหาร หน่วยย่อย 
คาร์โบไฮเดรต กลูโคส 

โปรตีน กรดอะมิโน 
ไขมัน กรดไขมัน , กลีเซอรอล 
เกลือแร่ ไอออนของธาตุชนิดต่าง ๆ 
วิตามิน สารประกอบต่าง ๆ 
น้ า H2O 

                                                                                                                                   

  จากตารางที่ 1.2 หน่วยย่อยที่เป็นองค์ประกอบของสารอาหารต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้      
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 -   คาร์โบไฮเดรต  หน่วยย่อยที่เป็นองค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรต คือ กลูโคส              

 -  โปรตีน  หน่วยย่อยที่เป็นองค์ประกอบของโปรตีน คือกรดอะมิโน                                                                       

 -   ไขมัน  หน่วยย่อยที่เป็นองค์ประกอบของไขมัน ได้แก่  กลีเซอรอล กับ กรดไขมัน        

 -   เกลือแร่  หน่วยย่อยของเกลือแร่ก็คือแร่ธาตุต่าง ๆ  ซึ่งอยูในสภาพเป็นไอออน  เช่น      

  โซเดียมไอออน(Na+)       และ  แคลเซียมไอออน(Ca2+)  เป็นต้น                                              

 -  วิตามิน  หน่วยย่อยของวิตามิน ก็คือ วิตามิน ซึ่งได้แก่สารประกอบต่าง ๆ เช่น ไทอะมิน

(วิตามินบี 1)   ไรโบฟลาวิน(วิตามินบ ี2)    และ กรดแอสคอร์บิก(วิตามินซ)ี  เป็นต้น                                                             

 -  น  า  หน่วยย่อยของน้ าก็คือ น้ า ซึ่งเป็นโมเลกุลที่มีขนาดเล็ก  

สรุปหน่วยที่ 1 องค์ประกอบของสารอาหาร                                                                                                                                                                             

 สารอาหารมี 6 ประเภทได้แก่  คาร์โบไฮเดรต  โปรตีน  ไขมัน  เกลือแร่   วิตามินและน้ า  

สารอาหารทั้ง 6 ประเภทนี้ประกอบด้วยหน่วยย่อยในระดับไอออนและอะตอมเช่นโซเดียมไอออน

(Na+)        แคลเซียมไอออน(Ca2+)    คาร์บอน(C)   ไฮโดรเจน(H)     ออกซิเจน(O)   ไนโตรเจน(N)       

ซัลเฟอร์(S)    ฟอสฟอรัส(P)และหน่วยย่อยในระดับโมเลกุลเช่น  น้ าตาลกลูโคส(C6H12O6)  กรดไขมัน  

กรดอะมิโน  กลีเซอรอลและน้ าเป็นต้น  
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แบบฝึกหัด                                                                                                                                                                                

หน่วยที่ 1                                                                                                                                                   

องค์ประกอบของสารอาหาร 

1. สารอาหารหมายถึงอะไร  

2. สารอาหารมีกี่ประเภท   อะไรบ้าง  

3. จงบอกธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารอาหารต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

4. สารอาหารแต่ละประเภทประกอบด้วยหน่วยย่อยในระดับไอออนและโมเลกุลอะไรบ้าง        

 

 

 

 

สารอาหาร ธาตุที่เป็นองค์ประกอบ 
คาร์โบไฮเดรต  

โปรตีน       
ไขมัน        
เกลือแร่    
 วิตามิน  
น้ า  

สารอาหาร หน่วยย่อยที่เป็นองค์ประกอบ 
คาร์โบไฮเดรต  

โปรตีน       
ไขมัน        
เกลือแร่    
 วิตามิน  
น้ า  
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แบบทดสอบหลังเรียน                                                                                                                                     

หน่วยที่ 1                                                                                                          

องค์ประกอบของสารอาหาร                                                                                                                                                             

ค าสั่ง  จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุด  แล้วท าเครื่องหมาย   ×  ลงในกระดาษค าตอบ  ก  ข   ค  และ ง ที่

แจกให้   (เวลา 10 นาที  20 คะแนน)                        

1.    สารอาหารมีกี่ประเภท                                                                                                                                                                              

 ก.  6                ข.  7                                                                          

 ค.  8          ง.  9                                                                                                

2.    ข้อใด ไม่ใช ่สารอาหาร                       

 ก.  สีผสมอาหาร         ข.  เกลือแร่                                                                          

 ค. วิตามิน         ง.  น้ า                                                                                                   
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 ก.  คาร์โบไฮเดรต         ข.  เกลือแร่          

 ค.  วิตามิน        ง.  โปรตีน                                                                                        

4.    สารอาหารประเภทใด เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสูง                    

 ก.  วิตามิน             ข.  ไขมันและน้ ามัน                                                                     

 ค.  โปรตีน                ง.  คาร์โบไฮเดรต                                                                               

5.    ร่างกายสามารถดูดซึมคาร์โบไฮเดรตในรูปของสารชนิดใด                                                                                                                                                                              

 ก.  แลคโทส          ข.  ซูโครซ                                                           

 ค.  กลูโคส         ง. มอลโทส                                                                                             

6.    คาร์โบไฮเดรตมีธาตุชนิดใด เป็นองค์ประกอบ                     

 ก.  C, N, O          ข.  C, S, O                                                                              

 ค.  C, H, O         ง.  Ca, H, O                                                                                        
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 ก.  คาร์โบไฮเดรต         ข.  โปรตีน                                                                       

 ค.  ไขมัน                ง.  เกลือแร่                                                                                                                
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 ก.  คาร์โบไฮเดรต    ข.  โปรตีน                                                                      
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10.    สารอาหารประเภทใดช่วยให้กระบวนการเมแทบอลิซึมในร่างกายด าเนินไปได้เป็นปกติ              

 ก.  คาร์โบไฮเดรต         ข.  วิตามิน         
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