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คู่มือการใช้ส่ือการสอน 

1. ช่ือส่ือ  เกมบิงโก อ่านฉลาก (หวาน มนั เคม็) 

2. ช่ือผู้ผลติ  โครงการเด็กไทยสุขภาพดี ภายใตโ้ครงการเนสทเ์ล่เพ่ือเด็กสุขภาพดี 

3. ใช้ส าหรับการเรียนการสอนระดบัช้ัน ป.4-ป.6 
4. มาตรฐานการเรียนรู้/ ตวัช้ีวดั 
สาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

 มาตรฐาน พ  4.1 เห็นคุณค่าและมีทกัษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ  การป้องกนัโรค และการ

สร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

 ป.4/3 วเิคราะห์ขอ้มูลบนฉลากอาหารและผลิตภณัฑสุ์ขภาพเพื่อการเลือกบริโภค 

 ป.5/1 แสดงพฤติกรรมท่ีเห็นความส าคญัของการปฏิบติัตนตามสุขบญัญติัแห่งชาติ 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นกัเรียนสามารถอธิบายความส าคญัของการอ่านฉลากโภชนาการ  

2. นกัเรียนสามารถอ่านฉลากโภชนาการเป็น และเลือกกินอาหารท่ีดีต่อสุขภาพตนเองได ้

3. นกัเรียนสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารต่างๆ  

6. แนวคดิหลกั 

ฉลากหวาน มนั เคม็ คือฉลากท่ีแสดงค่าพลงังาน น ้ าตาล ไขมนั และโซเดียม ในหน่ึงหน่วยบรรจุภณัฑ ์เช่น ซอง ถุง กล่อง 

ของผลิตภณัฑอ์าหารนั้น โดยแสดงอยูด่า้นหนา้บรรจุภณัฑ ์
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7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

 ขั้นน า 

1. นกัเรียนร่วมกนัตอบค าถามเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีครูสร้างข้ึน โดยท่ีคุณครูน าฉลากขนมของจริงมาใหน้กัเรียนดู 

และใชค้  าถามดงัน้ี 

     1.1 เวลาซ้ือขนมมารับประทาน เคยสงัเกตหรือไม่วา่บนซองขนมแสดงอะไรบา้ง  

(แนวค าตอบ ช่ือขนม เคร่ืองหมาย อย. ส่วนประกอบ วนัหมดอาย ุฉลากโภชนาการ) 

     1.2 แลว้เคยสงัเกตฉลากตรงน้ีหรือไม่ (คุณครูช้ีไปท่ีฉลากหวานมนัเคม็ หนา้ซองขนม)  

(แนวค าตอบ บางคนเคย บางคนอาจไม่เคย) 

     1.3  คุณครูใหค้วามรู้เร่ืองฉลากหวาน มนั เคม็ โดยใชแ้ผน่ฉลากขนมยกัษ ์

 

ขั้นสอน 

เป็นการเล่นเกมบิงโก (Bingo) โดยมีกติกา ดงัน้ี 

1. นกัเรียนแต่ละคน/คู่ จะไดรั้บแผน่บิงโก 1 แผน่ และแผน่รวมฉลากขนม 1 แผน่ 

 

           

 

2. คุณครูสุ่มหยบิบตัรค าถามข้ึนมาทีละใบ 

2.1 คุณครูอ่านค าถามในบตัรค าถาม แลว้นกัเรียนหาค าตอบจากแผน่รวมฉลาก 

2.2 เม่ือไดค้  าตอบแลว้ ใหดู้ในแผน่บิงโกของตนเองวา่มีตวัเลขท่ีเป็นค าตอบนั้นหรือไม่ 

2.3 ถา้มี ใหน้ าตวัวาง มาวางทบัตวัเลขนั้น  

2.4 ในการบิงโก จะตอ้งวางเรียงกนัแถวใดแถวหน่ึง ดงัรูป       
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ขั้นสรุป 

1. คุณครูน าผลิตภณัฑอ์าหารท่ีมีฉลากหวาน มนั เค็ม มาแจกให้นกัเรียน แลว้ถามค าถามให้ไดเ้รียนรู้จากของจริง 

เช่น 

  1.1 ฉลากหวาน มนั เคม็ แสดงขอ้มูลอะไรบา้ง 

(แนวค าตอบ พลงังาน น ้ าตาล ไขมนั โซเดียม ควรแบ่งกินก่ีคร้ัง  เป็นตน้) 

  1.2 ขนมของใครมีพลงังาน < 100 กิโลแคลอรีต่อซอง 

  1.3 ขนมของใคร มีน ้ าตาล < 5 กรัมต่อซอง 

  1.4 ไม่อยากเป็นโรคไต ตอ้งกินโซเดียมนอ้ยๆ ขนมของใครมีโซเดียมนอ้ยกวา่ 200 มิลลิกรัมต่อซอง 

2. นกัเรียนท าใบกิจกรรมเร่ือง ““อ่านซองโปรด หาตวัเลขโภชนาการ”” 

 

ส่ือ วสัดุและอุปกรณ์ 

1. เกมบิงโก อ่านฉลาก ซ่ึงประกอบดว้ย 

 แผน่ฉลากขนมยกัษ ์1 แผน่ 

 แผน่รวมฉลาก  30  แผน่ 

 แผน่บิงโก 30 แผน่ 

 บตัรค าถาม 24 ใบ 

 ตวัวาง  

2. ใบกิจกรรม “อ่านซองโปรด หาตวัเลขโภชนาการ” 
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