
หน่วยที่ 3 พลังงานในการดาํรงชีวติ และระบบต่าง  ๆในร่างกาย

บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์

วทิยาลัยเทคโนโลยนีอรรถวทิย์พณชิยการ

โดยอาจารย์อัมพร  ปรากฏมงคลวชิาวทิยาศาสตร์ 4 ( 3000-1423)

แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้

เข้าสู่บทเรียน

แบบทดสอบหลังการเรียนรู้

กลบัเมนูหลกั



แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

เลือกคาํตอบทีถู่กทีสุ่ดเพยีงตอบเดยีว

1. เชื้อเพลิงที่ใชใ้นการสนัดาปในร่างกายไดม้าจากพลงังานใด

1. นํ้า

2. นํ้ามนั

3. อาหาร

4. ออกซิเจน



2. พลงังานความร้อนที่ใหค้วามอบอุ่นในร่างกายไดม้าจากพลงังานใด

1. พลงังานเคมีในอาหารถูกเปลี่ยนใหเ้ป็นพลงังานความร้อน

2. พลงังานกลในอาหารถูกเปลี่ยนใหเ้ป็นพลงังานความร้อน

3. พลงังานไฟฟ้าในอาหารถูกเปลี่ยนใหเ้ป็นพลงังานความร้อน

4. พลงังานกมัมนัตภาพรังสีถูกเปลี่ยนใหเ้ป็นพลงังานความร้อน

3. ถา้บริโภคคาร์โบไฮเดรตมากจนร่างกายใชไ้ม่หมด จะถูกเปลี่ยนเป็นสาร   ประเภทใด

1.โปรตีน

2. ไขมนั

3. เกลือแร่

4. วติามิน



4. สารอาหารใดใหพ้ลงังานมากที่สุด

1. คาร์โบไฮเดรต

2. โปรตีน

3. ไขมนั

4. วติามิน

5. ถา้มีนํ้าหนกัตวั 65 กิโลกรัม จะตอ้งการพลงังานจากอาหารใน 1 วนัเท่าใด

1.1,430   แคลอรี

2. 2,860  แคลอรี

3. 1,430  กิโลแคลอรี

4. 2,860  กิโลแคลอรี



6. สมองส่วนใหญ่ (Cerebrum) ทาํหนา้ที่ในขอ้ใด

1. ความจาํ  สติปัญญา  การไดย้นิ

2. การหายใจ  เสน้เลือดขยายตวั  

3. การออกกาํลงักาย  การฟ้อนรํา

4. การหายใจ  จิตใตส้าํนึก  รับความรู้สึก

7. ในปากใชน้ํ้ ายอ่ยใดยอ่ยแป้งใหเ้ป็นนํ้าตาล

1.ไลเปส

2. เปปซิน

3. อะไมเลส

4. ทริปซิน



8. อาหารจะถูกยอ่ยใหเ้ป็นโมเลกลุเลก็ 1 โมเลกลุ แลว้เกิดการดูดซึมที่อวยัวะได

1. กระเพาะอาหาร

2. ลาํไสเ้ลก็  

3. ลาํไสใ้หญ่

4. ไสต้ิ่ง

9. ส่วนใดของปอดเป็นที่แลกเปลี่ยนก๊าซในการหายใจ

1. ขั้วปอด

2. ถุงลม

3. ท่อถุงลม

4. หลอดลม



10. ต่อมเหงื่อขบัของเสียใดออกทางรูเหงื่อ

1. นํ้า

2. ยเูรีย  

3. เกลือ 

4. นํ้าและเกลือ



หน่วยที่ 3 พลังงานในการดาํรงชีวติ และระบบต่าง ใๆนร่างกาย

กลับเมนูหลัก



ความสมัพนัธร์ะหว่างพลงังานในการดาํรงชีวิต

สิ่งมีชีวติสามารถสร้างพลงังาน                  จากอาหารที่รับประทานเขา้ไปเกิดการสนัดาป ในร่างกาย

สมการการนําสารอาหารในร่างกายไปใช้ ทําให้เกิดพลังงาน     

C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O + พลังงาน

 สมการการสังเคราะห์แสงเป็นปฏิกิริยากลับกันกับการหายใจระดบัเซลล์

6CO2 + 6H2O      แสงสว่าง      C6H12O6 +   6O2

                         คลอโรฟิลล์

กลับเมนูหลัก



รูปแบบของพลังงาน
1.  พลังงานศักย์  เป้นพลงังานที่พบในสสารหรือวตัถุที่ยงัไม่เคลื่อน คือวตัถุที่อยู่นิ่ง ๆ

  2. พลังงานจลน์  เป็นพลงังานที่พบในสสารหรือวตัถุทีก่ําลังเคลื่อนที่
พลังงานกล คือ พลังงาน ที่เกิดจากการ  เคลื่อนไหว  หรือ  เคลื่อนที ่ของวตัถุ

และสามารถ เปลี่ยนไปเป็นงานได้ ประกอบดว้ย พลังงานจลน์ และ พลังงานศักย์ 

ตวัอย่างเช่น ถ้าก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งอยู่นิ่ง  ๆก้อนหินก้อนนีจ้ะมพีลังงานศักย์กล แฝงอยู่ใน

ก้อนหิน  ถ้าก้อนหินก้อนนีก้ลิง้ลงมาจากที่สูง พลังงานศักย์กลจะค่อย  ๆลดลง และ

เปลี่ยนเป็นพลังงานกล ถ้าก้อนหินนั้นตกลงไปและหยุดเคลื่อนที่พลังงานจลน์กลก็จะไม่มี

เหลือไว้สําหรับเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวอีก ซึ่งการเปลี่ยนรูปของพลังงานเช่นนีจ้ะเกี่ยวข้อง

กับสิ่งมชีีวติมาก กลับเมนูหลัก



พลังงานไฟฟ้า สิ่งมีชีวติทุกชนิด                  มีพลงังานไฟฟ้าเกิดขึ้น เนื่องจากมีการ

เคลื่อนที่ของอิเลก็ตรอน                  ตามส่วนที่เป็นตวันาํไฟฟ้า คือขณะที่เลก็ตรอน

เคลื่อนที่จะมีพลงังานจลน์เกิดขึ้น และอิเลก็ตรอนพร้อมที่จะมีพลงังานศกัยไ์ฟฟ้า

เช่นถา้เซลลป์ระสาทถูกกระตุน้จะเกิดการเปลี่ยนประจุจากบวกเป็นลบ จากลบเป็นบวก

เป็นการเกิดปฏิกิริยาอิเลก็โตรเคมิคลัของเซลล์

พลังงานเคม ีเป็นพลงังานศกัยท์ี่แฝงอยูใ่นโครงสร้างของสสารและสิ่งมีชีวติ 

พลังงานที่อยู่ในรูปคลื่น เป็นพลงังานที่มีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวติทั้งทางตรง

และทางออ้ม ไดแ้ก่พลงังานแสง                 พลงังานเสียง

 พลงังานความร้อน รังสีต่าง ๆ 



สิ่งมชีีวติมกีารเปลี่ยนแปลงพลังงานได้ 4 แบบ คือ

1.แบบเมคานิคลั เป็นการเปลียนแปลงพลังงานเคม ีให้เป็นพลังงานกล เช่นการ

เคลื่อนทีข่องสัตว์

2.แบบเคมคีลั เป็นการเปลี่ยนแปลงภายในขององค์ประกอบในโมเลกุล

3.แบบโฟโตเคมคิลั เป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมเีช่น

กระบวการสังเคราะห์แสง

4.แบบอิเล็กโตรเคมคิลั เป็นการถ่ายทอดพลังงานเคมจีากสารหนึ่งไปยงัอีกสาร

หนึ่ง เช่นกระบวนการหายใจ First Low of Thermodynamic
ของเทอร์โมไดนามกิข้อแรก



พลังงานทีไ่ด้จากการรับประทานอาหาร

       ในชีวติประจาํวนัพลงังานที่ไดจ้ากการรับประทานอาหารจะอยู่

ในรูปของพลงังานความร้อนมีหน่วยวดัเป็น  แคลอรี   ต่อมานิยมวดั

เป็นจูล

สารอาหาร(Nutrients) คือสารเคมีทีประกอบอยูใ่นอาหารที่ใหคุ้ณค่า

ต่อร่างกายในดา้นต่าง ๆ  ไดแ้ก่  คาร์โบไฮเดรต  โปรตีน ไขมนั 

วติามินเกลือแร่ และนํ้า



คาร์โบไฮเดรต โปรตนี ไขมนั

เนื้อ

นม

ไข่

ไขมนัพืช

ไขมนัสัตว์

ข้าว

แป้ง

นํา้ตาล

สารอาหารหลัก (Macronutr ients)



คาร์โบไฮเดรต

  ข้าว -แป้ง

  นํา้ตาล 

  เซลลูโลส              

สารอาหารหลัก (Macronutr ients)

คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารให้พลังงาน มธีาตุ C,H,O(1:2:1)ม ี

3 ชนิด(1  กรัม = 4 Kcal)

1)นํา้ตาลโมเลกุลเดีย่ว ไม่ผ่านการย่อย ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้

ได้แก่ - กลูโคส C6H12O6  พบมาก ผลไม้ เช่นองุ่น นํา้ผึง้

-ฟรุกโทสพบในผลไม้ ,กาแลกโทสพบในนํา้นมสด

2)นํา้ตาลโมเลกุลคู่ C12H22O11 ได้แก่นํา้ตาลทราย(ซูโครส),มอลโทส



คาร์โบไฮเดรต

  ข้าว -แป้ง

  นํา้ตาล 

  เซลลูโลส              

สารอาหารหลัก (Macronutr ients)

             ได้แก่นํา้ตาลทราย(ซูโครส)

กลูโคส 1 โมเลกุลฟรุกโทส ย่อยกลูโคส

3)นํา้ตาลโมเลกุลใหญ่ ได้แก่ แป้ง,ไกลโคเจน,เซลลูโลส

ข้าว(แป้ง)          นํา้ตาล          กลุโคสย่อย

เอนไซม์อะไมเลส

กลูโคส         ไกลโคเจน               เก็บไว้ที่ตบั



โปรตนี

เนื้อ,นม,ไข่

ถัว่เมล็ดแห้ง

เครื่องในสัตว์

ผกั ผลไม้สด

สารอาหารหลัก (Macronutr ients)

โปรตนีมธีาตุทีเ่ป็นองค์ประกอบ คือ C,H,O,N, S

เส้นผม เล็บ ผวิหนัง กล้ามเนื้อ อวยัวะภายใน         โปรตนี

เป็นองค์ประกอบของโครงสร้างเซลล์ เอนไซม์ ฮอร์โมน 

1 กรัม = 4 Kcal 

แบ่งเป็น กรดอะมโินจาํเป็น 10 ชนิดร่างกายสร้าเองไม่ได้ (กิน)

ได้แก่ เนื้อ นม ไข่ กรดอะมโินไม่จาํเป็น 8 ชนิด 



ไขมนั

ไขมนัพืช

ไขมนัสัตว์

สารอาหารหลัก (Macronutr ients)

ไขมนั 1 กรัม= 9 Kcal  ทาํหน้าทีเ่ป็นพลังงานสํารอง แบ่งเป็น

กรดไขมนัอิ่มตวั                                        กรดไขมนัไม่อิ่มตวั

ได้แก่ ......................................  ได้แก่............................................

.................................................   ..................................................

Fat             คลอเรสเตอรอล Oil



วติามนิ เกลือแร่

A

B

C

D

E

K

สังกะสี

ทองแดง

ซีลีเนียม

แมงกานีส

สารอาหารรอง (Micronutr ients)



ความต้องการพลังงานจากอาหารในแต่ละวยั       

ความต้องการพลังงานจากอาหารในแต่ละวนั = 44         กิโลแคลอรีต่อนํา้หนักตวั 1 กก.

ถ้านํา้หนักตวั คือ 50 กิโลกรัม = 44 x  50      กิโลแคลอรี

ถ้านํา้หนัก 50 กิโลกรัมต้องการพลังงานจากอาหารใน 1 วนั   =  2,200       กิโลแคลอรี

คาํชี้แจง  ให้นักศึกษาคาํนวณความต้องการพลังงานจากอาหารในแต่ละวนั ( ใช้นํา้หนักของนักศึกษา )



เซลล์

เนื้อเยื่อ

อวยัวะ

ระบบอวยัวะ

ร่างกาย

ความสัมพนัธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ขๆองสิ่งมชีีวติ

องค์ประกอบของสิ่งมชีีวติ



2

3

4

1  เซลล์  .....................................       

  เนื้อเยื่อ ..................................................................

   อวยัวะ ............................................................

ระบบอวยัวะ ................................................              

5

การจัดระบบร่างกายจากหน่วยที่เล็กที่สุด

ร่างกาย



2

3

4

1  เซลล์  หน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมชีีวติ         

  เนื้อเยื่อ กลุ่มเซลล์ชนิดเดยีวกันทําหน้าที่ร่วมกัน

   อวยัวะ  เนื้อเยื่อทําหน้าที่เฉพาะอย่าง

ระบบอวยัวะ อวยัวะที่มาทํางานร่วมกัน              

5

การจัดระบบในพืชและสัตว์ชั้นสูง

ร่างกาย



เยื่อบุผวิ

เยื่อเกี่ยวพนั

เยื่อหมุนเวยีน

เยื่อกล้ามเนื้อ

เยื่อประสาท

ความสัมพนัธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ขๆองสิ่งมชีีวติ

การจดัเนื้อเยื่อและระบบอวยัวะ



ระบบต่าง  ๆของสัตว์ชั้นสูง

ระบบต่าง  ๆของสัตว์สูงหรือสัตว์ทีม่กีระดูกสันหลังมเีนื้อเยื่อดงัภาพ

เนื้อเยื่อบุผวิ



ระบบต่าง  ๆของสัตว์ชั้นสูง

ระบบต่าง  ๆของสัตว์สูงหรือสัตว์ทีม่กีระดูกสันหลังมเีนื้อเยื่อดงัภาพ

เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ

    กล้ามเนื้อเรียบ กล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อ



ระบบต่าง ขๆองสัตว์ชั้นสูง

ตารางแสดงอวยัวะบางอย่างและส่วนประกอบที่เป็นเนื้อเยื่อชนิดต่าง ๆ

อวยัวะ

กระเพาะอาหาร

หัวใจ

กระดูกอ่อน กระดูก

แขง็

ปอด

ไต

รังไข่

สมอง

น่องขา

ผวิหนัง

ต่อมไทรอยด์

บุผวิ กล้ามเนื้อ ประสาท เกี่ยวพนั 



ระบบต่าง ขๆองสัตว์ชั้นสูง

ตารางแสดงอวยัวะบางอย่างและส่วนประกอบที่เป็นเนื้อเยื่อชนิดต่าง ๆ

อวยัวะ

กระเพาะอาหาร

หัวใจ

กระดูกอ่อน กระดูก

แขง็

ปอด

ไต

รังไข่

สมอง

น่องขา

ผวิหนัง

ต่อมไทรอยด์

บุผวิ

x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x

กล้ามเนื้อ

X
X
-
X
X
X
X
-
X
X
-

ประสาท

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x

เกี่ยวพนั 

x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x



ระบบอวยัวะต่าง ใๆนร่างกาย

ระบบเครื่องห่อ

หุมร่างกาย

ระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ

ระบบหมุนเวยีนโลหิต ระบบทางเดนิอาหาร ระบบการหายใจ ระบบขบัถ่าย ระบบสืบพนัธุ์

1



ระบบประสาท (Nervous System)



ระบบประสาท แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

2)ระบบประสาทอัตโนมตัิ

ซิรีบรัม ซีรีเบลลัม

1)ระบบประสาทส่วนกลาง

เมดุลลาออบลองกาตา

(Cerebrum) (Cerebellrum) ( Medulla Oblongata)

1)ระบบประสาทส่วนกลาง ทาํหนา้ที่รับความรู้สึกที่ถูกกระตุน้แลว้สัง่การใหอ้วยัวะทาํงาน      

ประกอบดว้ย สมอง ไขสนัหลงั และอวยัวะรับความรู้สึก  

2)ระบบประสาทอัตโนมตัคิวบคุมการทาํงานของอวยัวะภายใน โดยไม่ตอ้งรอคาํสัง่จากสมอง มี

จุดตั้งตน้ 2 บริเวณ คือสมองส่วนเมดุลลาและไขสนั กบัไขสนัหลงัส่วนอกและเอว



ระบบประสาท แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

2)ระบบประสาทอัตโนมตัิ

ซิรีบรัม ซีรีเบลลัม

1)ระบบประสาทส่วนกลาง

เมดุลลาออบลองกาตา

(Cerebrum) (Cerebellrum) ( Medulla Oblongata)

1)ระบบประสาทส่วนกลาง ทาํหน้าทีร่ับความรู้สึกทีถู่กกระตุ้นแล้วสั่งการ

ให้อวยัวะทาํงานประกอบด้วย สมอง ไขสันหลัง และอวยัวะรับความรู้สึก  

2)ระบบประสาทอัตโนมตัคิวบคุมการทาํงานของอวยัวะภายใน โดยไม่ต้อง

รอคาํสั่งจากสมอง มจีุดตั้งต้น 2 บริเวณ คือสมองส่วนเมดุลลาและไขสัน 

กับไขสันหลังส่วนอกและเอว



ระบบประสาท แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ซิรีบรัม ซีรีเบลลัม

1)ระบบประสาทส่วนกลาง

เมดุลลาออบลองกาตา

(Cerebrum) (Cerebellrum) ( Medulla Oblongata)

(Cerebrum)ซิรีบรัม

คือ สมองส่วนใหญ่  เติบโตมากกว่าส่วนอื่น  ๆมีรอยหยัก ทําหน้าที่

ควบคุมการเรียนรู้ต่าง คๆวามเฉลียวฉลาด ความจํา เชาวน์ปัญญา ไหว

พริบ รับความรู้สึกการได้ยนิ การเห็นภาพ 



ระบบประสาท แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ซิรีบรัม ซีรีเบลลัม

1)ระบบประสาทส่วนกลาง

เมดุลลาออบลองกาตา

(Cerebrum) (Cerebellrum) ( Medulla Oblongata)

ซีรีเบลลัม (Cerebellrum)

คือ สมองส่วนเล็กมีขนาดเล็กอยู่ ด้านหลัง ทําหน้าที่ควบคุมกลล้ามเนื้อให้

ทํางานประสานงานกันในขณะที่มีการเคลื่อนไหว รักษาสมดุลร่างกายให้

ทรงตวั เช่น เล่นกีฬ า แสดงละคร



ระบบประสาท แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ซิรีบรัม ซีรีเบลลัม

1)ระบบประสาทส่วนกลาง

เมดุลลาออบลองกาตา

(Cerebrum) (Cerebellrum) ( Medulla Oblongata)

เมดุลลาออบลองกาตา ( Medulla Oblongata)

คือ ก้านสมอง เป็นส่วนสุดท้ายที่อยู่ ในกะโหลกศีรษะ ควบคุมการ

หายใจ การเต้นของหัวใจ เส้นเลือดขยายตัว การเคีย้วอาหาร ปฏิกิริยา

ตอบสนองในการดํารงชีวติ ควบคุมการหลั่งนํา้ย่อย และเป็นจุดตั้งต้น

ของเส้นประสาทสมอง



ระบบย่อยอาหาร (Digestive System)



ระบบย่อยอาหาร (Digestive System)



ระบบย่อยอาหาร (Digestive System)



ระบบย่อยอาหาร (Digestive System)



ระบบย่อยอาหาร (Digestive System)

หรือระบบทางเดนิอาหาร (Digestive System)ทําหน้าที่เกี่ยวกับ

การทําอาหารที่มขีนาดใหญ่ให้เล็กลงเพื่อให้ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์และ

เซลล์สามารถนําไปใช้ในการสันดาป ร่างกายสามารถใช้ประโยชน์

 กลไกการย่อย

 ปาก มฟีัน ทําหน้าที่เคีย้วอาหารและย่อยอาหารจาํพวกแป้ง โดยใช้

นํา้ย่อยอะไมเลสในนํา้ลายย่อยแป้งให้เป็นนํา้ตาล เมื่อปากเคีย้ว

อาหารแล้วจะส่งผ่านหลอดอาหาร จะบีบรัดอาหารให้ไปทางเดยีว

เพื่อส่งอาหารลงกระเพาะอาหาร เป็นที่พกัอาหาร บด และย่อย

บางส่วนภายในกระเพาะมตี่อมสร้างนํา้ย่อย และกรดไอโดรคลอริก



ระบบย่อยอาหาร (Digestive System)

เข้มข้น 0.2% นําเมือก เอนไซม์เปปซิน และเรนนินทําหน้าที่ย่อย

โปรตีน    อาหารที่ถูกย่อยจากกระเพาะอาหารส่งไปยงัลําไส้เล็ก ยาว 

20 ฟุตทําหน้าที่ย่อยอาหารให้เป็นโมเลกุลเล็ก เพื่อสามารถดูดซึม

เข้าสู่เส้นเลือดฝอยได้กากอาหารจะถูกส่งไปยงั ลําไส้ใหญ่ ยาว 5 ฟุต

ภายในลําไส้ใหญ่มีแบคทีเรียอยู่มากมีประโยชน์และไม่มีโทษ คือ

แบคทีเ รีย ที่สัง เคราะห์วิตามินบีสิบสอง  และวิตามินเค  ถ้ามี

แบคทีเรียแปลกปลอมเข้าไปในลําไส้ใหญ่มาก จะดูดนํ้ากลับคืน

ร่างกายตามหน้าที่ไม่ได้ จึงเกิดอาการท้องเดิน ถ้าไม่มีการขับถ่าย

กากอาหารอยู่ในลําไส้ใหญ่นานเกินไป จะดูดนํ้าจากกากอาหาร ทํา

ให้เกิดอาการท้องผก



ระบบขบัถ่าย (Excretory System)



ระบบโครงกระดูก (Skeletal System)



ข้อต่อกระดูก



การบํารุงรักษาและพฒันาโครงกระดูก

กลับเมนูหลัก



1. ต่อมเหงื่อขบัของเสียใดออกทางรูเหงื่อ

1. นํ้า

2. ยเูรีย  

3. เกลือ 

4. นํ้าและเกลือ

แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ หน่วยที่ 3

เลือกคาํตอบที่ถูกที่สุดเพยีงคาํตอบเดยีว

กลับเมนูหลัก



2. อาหารจะถูกยอ่ยใหเ้ป็นโมเลกลุเลก็ 1 โมเลกลุ แลว้เกิดการดูดซึมที่อวยัวะได

1. กระเพาะอาหาร

2. ลาํไสเ้ลก็  

3. ลาํไสใ้หญ่

4. ไสต้ิ่ง

3. ส่วนใดของปอดเป็นที่แลกเปลี่ยนก๊าซในการหายใจ

1. ขั้วปอด

2. ถุงลม

3. ท่อถุงลม

4. หลอดลม



4. สมองส่วนใหญ่ (Cerebrum) ทาํหนา้ที่ในขอ้ใด

1. ความจาํ  สติปัญญา  การไดย้นิ

2. การหายใจ  เสน้เลือดขยายตวั  

3. การออกกาํลงักาย  การฟ้อนรํา

4. การหายใจ  จิตใตส้าํนึก  รับความรู้สึก

5. ในปากใชน้ํ้ ายอ่ยใดยอ่ยแป้งใหเ้ป็นนํ้าตาล

1.ไลเปส

2. เปปซิน

3. อะไมเลส

4. ทริปซิน



6. สารอาหารใดใหพ้ลงังานมากที่สุด

1. คาร์โบไฮเดรต

2. โปรตีน

3. ไขมนั

4. วติามิน

7. ถา้มีนํ้าหนกัตวั 65 กิโลกรัม จะตอ้งการพลงังานจากอาหารใน 1 วนัเท่าใด

1.1,430   แคลอรี

2. 2,860  แคลอรี

3. 1,430  กิโลแคลอรี

4. 2,860  กิโลแคลอรี



8. พลงังานความร้อนที่ใหค้วามอบอุ่นในร่างกายไดม้าจากพลงังานใด

1. พลงังานเคมีในอาหารถูกเปลี่ยนใหเ้ป็นพลงังานความร้อน

2. พลงังานกลในอาหารถูกเปลี่ยนใหเ้ป็นพลงังานความร้อน

3. พลงังานไฟฟ้าในอาหารถูกเปลี่ยนใหเ้ป็นพลงังานความร้อน

4. พลงังานกมัมนัตภาพรังสีถูกเปลี่ยนใหเ้ป็นพลงังานความร้อน

9. ถา้บริโภคคาร์โบไฮเดรตมากจนร่างกายใชไ้ม่หมด จะถูกเปลี่ยนเป็นสาร   ประเภทใด

1.โปรตีน

2. ไขมนั

3. เกลือ

4. วติามิน



แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

เลือกคาํตอบทีถู่กทีสุ่ดเพยีงตอบเดยีว

1. เชื้อเพลิงที่ใชใ้นการสนัดาปในร่างกายไดม้าจากพลงังานใด

1. นํ้า

2. นํ้ามนั

3. อาหาร

4. ออกซิเจน



10. เชื้อเพลิงที่ใชใ้นการสนัดาปในร่างกายไดม้าจากพลงังานใด

1. นํ้า

2. นํ้ามนั

3. อาหาร

4. ออกซิเจน

กลบัเมนูหลกั


