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คู่มือการใช้ส่ือการสอน 

1. ช่ือส่ือ  เกมบิงโก อาหารหา้หมู่

2. ช่ือผู้ผลติ  โครงการเด็กไทยสุขภาพดี ภายใตโ้ครงการเนสทเ์ล่เพ่ือเด็กสุขภาพดี

3. ใช้ส าหรับการเรียนการสอนระดบัช้ัน ป.3-ป.6
4. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัั ช้ีัดั
สาระัทิยาศาสตร์ชีัภาพ
 มาตรฐาน ม   1.2 เขา้ใจสมบติัของส่ิงมีชีมิต หน่มยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีมิต การล าเลียงสารเขา้ และออกจากเซลล์
คมามสัมพนัธ์ของโครงสร้างและหนา้ท่ีของระบบต่าง ๆ ของสัตมแ์ละมนุษยท่ี์ท างานสัมพนัธ์กนั คมามสัมพนัธ์ของ
โครงสร้างและหนา้ท่ี ของอมยัมะต่าง ๆ ของพืชท่ีท างานสมัพนัธ์กนั รมมทั้งน าคมามรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
 ป.3/6 ตระหนกัถึงคมามส าคญัของสารอาหาร โดยการ เลือกรับประทานอาหารท่ีมีสารอาหารครบถม้น ในสดัส่มน
ท่ีเหมาะสมกบัเพศและมยั รมมทั้ง ปลอดภยัต่อสุขภาพ 

สาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

 มาตรฐาน พ  4.1 เห็นคุณค่าและมีทกัษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ  การป้องกนัโรค และการ

สร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

ป.3/2 จ าแนกอาหารหลกั 5 หมู่ 

ป.3/3 เลือกกินอาหารท่ีหลากหลายครบ 5 หมู่  ในสดัส่มนท่ีเหมาะสม          

ป.5/1 แสดงพฤติกรรมท่ีเห็นคมามส าคญัของการปฏิบติัตนตามสุขบญัญติัแห่งชาติ 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นกัเรียนสามารถอธิบายคมามส าคญัของการรับประทานอาหาร 5 หมู่

2. นักเรียนสามารถออกแบบเมนูอาหาร 1 ม้ือ ให้ได้สารอาหารครบ 5 หมู่ โดยอาศยัคมามรู้เร่ืองการกินอาหารท่ี

หลากหลาย

3. นกัเรียนสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีมติประจ ามนั โดยการกินอาหารไดห้ลากหลายครบหา้หมู่

6. แนัคดิหลกั

ในแต่ละมนั เราคมรกินอาหารใหค้รบหา้หมู่ ในปริมาณท่ีพอเหมาะ และในแต่ละหมู่คมรเลือกกินให้หลากหลาย เพราะ

ในอาหารแต่ละชนิดประกอบดม้ยสารอาหารต่างๆ ในปริมาณท่ีมากนอ้ยต่างกนั

 อาหารหมู่ท่ี 1   เน้ือสตัม ์ไข่ นม ถัม่เมลด็แหง้ ใหส้ารอาหารประเภทโปรตีน มีคมามส าคญัต่อการเจริญเติบโตของ

ร่างกาย ทั้งยงัมีส่มนช่มยซ่อมแซมส่มนท่ีสึกหรอของร่างกาย 

อาหารหมู่ท่ี 2   ขา้ม แป้ง น ้ าตาล เผือก มนั ขา้มโพด ใหส้ารอาหารคาร์โบไฮเดรต ช่มยใหพ้ลงังานแก่ร่างกาย 
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อาหารหมู่ท่ี 3   ผกัต่างๆ  ใหส้ารอาหารมติามินและแร่ธาตุ ช่มยเสริมสร้างการท างานของร่างกายให้เป็นปกติ และ

มีใยอาหาร ช่มยใหข้บัถ่ายสะดมก  

 อาหารหมู่ท่ี 4    ผลไมต้่างๆ ให้สารอาหารมิตามินและแร่ธาตุ รมมถึงน ้ าตาลจากผลไม ้ช่มยเสริมสร้างการท างาน

ของร่างกายใหเ้ป็นปกติ และมีใยอาหาร ช่มยใหข้บัถ่ายสะดมก 

 อาหารหมู่ท่ี 5   ไขมนัและน ้ ามนัจากพืชและสัตม ์ เช่น ไขมนัจากปลา น ้ ามนัหมู น ้ ามนัถัม่เหลือง น ้ ามนัปาล์ม 

น ้ ามนัมะกอก น ้ ามนัมะพร้าม ให้พลงังานและคมามอบอุ่นแก่ร่างกาย  และช่มยในการดูดซึมมิตามินท่ีละลายในไขมนั 

คือ มติามินเอ ดี อี เค  

7. กระบันการจดัการเรียนรู้

ขั้นน า

1. นกัเรียนร่มมกนัตอบค าถามเก่ียมกบัสถานการณ์ท่ีครูสร้างข้ึน โดยท่ีครูใชค้  าถามดงัน้ี

1.1 มนัน้ีมีใครกินขา้มเชา้มาบา้ง

(แนมค าตอบ บางคนกิน บางคนอาจจะไม่กิน) 

     1.2 แลม้ใครกินอะไรมาบา้ง  

(แนมค าตอบ อาหารท่ีนกัเรียนกินก็จะต่างกนัออกไป) 

     1.3 ส่มนประกอบในอาหารมีอะไรบา้ง โดยท่ีครูสุ่มเลือกจากนกัเรียนท่ีกินขา้มเชา้มา 

(แนมค าตอบ เน้ือสตัม ์ต่าง ๆ ผกัชนิดต่าง ๆ) 

    1.4 อาหารท่ีนกัเรียนกิน ครบหา้หมู่หรือไม่ 

(แนมค าตอบ ช่มยกนัมเิคราะห์มา่ครบหา้หมู่หรือไม่ ถา้ไม่ครบ ขาดหมู่อะไร) 

ขั้นสอน 

เป็นการเล่นเกมบิงโก (Bingo) โดยมีกติกา ดงัน้ี 

1. นกัเรียนแต่ละคน/คู่ จะมีตารางบิงโกคน/คู่ละ 1 แผน่
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2. ใหสุ่้มหยบิบตัรอาหารข้ึนมาทีละใบ 

2.1 ใหดู้ท่ีตารางบิงโกของตนเอง มา่มีอาหารชนิดนั้นหรือไม่ ถา้มี ใหน้ าตมัมาง มามางทบัอาหารชนิดนั้น 

โดยใหม้างตมัมางตามหมู่ของอาหารนั้นๆ 

2.2 ในการบิงโก จะตอ้งมางทบัอาหารใหค้รบหา้หมู่ ดงัรูปภาพดา้นล่าง      

 

  

 

 

 

 

 

 

3. ใหน้กัเรียนเป็นคนหยบิบตัรอาหารข้ึนมาเอง เพ่ือท่ีนกัเรียนจะไดมี้ส่มนร่มม โดยท่ีครูคอยคมบคุมการเล่นเพ่ือ

ไม่ใหน้กัเรียนผิดกติกา 

4. ภายในบตัรอาหารจะประกอบไปดม้ย อาหาร 5 หมู่ ชนิดต่าง ๆ  

5. คนท่ีหยบิบตัรอาหาร ตอ้งพดูช่ืออาหารเสียงดงั เพื่อใหเ้พื่อนไดท้ราบ 

6. เม่ือมีคน/คู่ท่ีบิงโกแลม้ จะตอ้งตอบค าถาม เพื่อท่ีจะชนะเกม 

7. ถา้ตอบค าถามไม่ได ้ใหเ้ล่นต่อ จนกระทัง่มีคน/คู่ท่ีบิงโกคนต่อไป 
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หมายเหตุ  

 คุณครูอาจถามต่อยอดจากชนิดของอาหาร เพ่ือกระตุน้ใหน้กัเรียนไดคิ้ด เช่น กะหล ่าปลี น าไปท าอาหาร

อะไรไดบ้า้ง

 หากเล่นก่อนถึงม้ืออาหารกลางมนั คุณครูอาจน าเมนูอาหารกลางมนั มาใหน้กัเรียนแยกแยะมา่มีอาหาร

ครบหา้หมู่หรือไม่ ก่อนท่ีนกัเรียนจะไปพบกบัอาหารจริงในม้ือกลางมนั ซ่ึงจะช่มยใหน้กัเรียนเขา้ใจได้

มากยิง่ข้ึน

ขั้นสรุป 

1. นกัเรียนและครูร่มมกนัสรุปจากเกมบิงโกท่ีเล่นไป โดยการใชค้  าถามดงัน้ี

1.1 อาหารท่ีใหส้ารอาหารคาร์โบไฮเดรตมีอะไรบา้ง 

(แนมค าตอบ ขา้ม น ้ าตาล แป้ง มนั และเผือก เป็นตน้) 

1.2 อาหารท่ีใหส้ารอาหารโปรตีนมีอะไรบา้ง 

(แนมค าตอบ เน้ือสตัมต์่าง ๆ ไข่ นม เป็นตน้) 

1.3 อาหารท่ีใหส้ารอาหารไขมนัมีอะไรบา้ง  

(แนมค าตอบ น ้ ามนัหมู น ้ ามนัถัม่เหลือง น ้ ามนัมะกอก เป็นตน้) 

1.4 อาหารท่ีใหส้ารอาหารมติามินและแร่ธาตุมีอะไรบา้ง 

(แนมค าตอบ ผกัและผลไม)้ 

2. ท าไมตอ้งกินอาหารใหค้รบ 5 หมู่

(แนมค าตอบ เพราะในอาหารแต่ละชนิดประกอบดม้ยสารอาหารต่างๆ ในปริมาณท่ีมากนอ้ยต่างกนั การกินอาหาร

ใหค้รบหา้หมู่ จะช่มยใหไ้ดรั้บสารอาหารต่างๆ ครบถม้นตามคมามตอ้งการของร่างกาย)

3. นกัเรียนท าใบกิจกรรมเร่ือง “อาหารจานน้ีครบหา้หมู่หรือไม่”

8. ส่ือ ัสัดุและอุปกรณ์

1. เกมบิงโก ซ่ึงประกอบดม้ย

1.1 แผน่บิงโก 

1.2 บตัรอาหาร จ านมน 48 ใบ 

1.3 บตัรค าถาม จ านมน 10 ใบ 

1.4 ตมัมาง  

2. ใบกิจกรรม “อาหารจานน้ีครบหา้หมู่หรือไม่”
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