
ฐาน 3  GDA ทาหาคําตอบ   

(ชวยกันหาคาสารอาหารพลังงาน นํ้าตาล ไขมัน และโซเดียมใหถูกตองหรือใกลเคียงกับโจทยมากที่สุด) 

อุปกรณ  

1. แผนปายแสดงคาสารอาหารที่มี 2 ดาน ขนาดคร่ึง A5 ใชกระดาษแข็งเจาะรู จํานวน 30 อัน (ตามจํานวนผูเลน)  

2. เชือก  

3. นกหวีด 1 อัน 

4. นาฬิกาจับเวลา 1 อัน  

5. แผนปายโจทย 15 ขอ (ประมาณ A3)  

6. ตะกราที่ใสลูกบอลเขียนหมายเลขโจทยติดไว 1 อัน 

7. ดินสอ (กลุมละ 2 ดาม) กระดาษ A4 (กลุมละ 5 แผน)  

1 



วิธีการเลน  

1. ใหผูนําเกมเตรียมความพรอมในการเลนเกมและอุปกรณในระหวางที่นักเรียนกําลังเปล่ียนฐานได  

2. เมื่อนักเรียน อย.นอย เขาสูฐานกิจกรรม ผูนําเกมจะอธิบายกติกาและการเลนเกม พรอมกับแจกแผนปายสารอาหาร (พลังงาน น้ําตาล ไขมัน โซเดียม) ที่สามารถหอยคอไดคนละ 1 ใบ โดยแผนปาย

สารอาหารนี้จะมี 2 ดาน เชน ผูเลน 1 คน ไดปายสารอาหาร 1 ใบ โดยดานหนึ่งอาจเปนคาพลังงาน 600 กิโลแคลอรี อีกดานเปนน้ําตาล 30 กรัม สวนอีกคนอาจไดปาย ดานหนึ่งแสดงไขมัน 10 กรัม  

อีกดานแสดงโซเดียม 300 มิลลิกรัม (ปล. บางคนไดสารอาหารซ้ํากัน แตจะแตกตางกันที่คาสารอาหาร) (ใชเวลาอธิบายตรงน้ี 5 นาที)  

3. เมื่อทุกคนไดแผนปายสารอาหารครบแลว (บางกลุมอาจมีจํานวนผูเลนไมครบ 30 คน เชน มี 28 คน ก็เลน 28 คน พรอมกับแจกแผนปายแค 28 คนเทานั้น) จากนั้นผูนําเกมจะใหทั้ง 2 กลุมเร่ิมทําการ

แขงขันพรอมกัน (ตรงน้ีใชเวลา 30 นาที)  

ตัวอยางการเลน  

 จะมีโจทยอยูทั้งหมด 15 ขอ ผูนําเกมจะใหตัวแตละกลุมออกมาเขยาลูกบอลคําถาม (ผูนําเกมเลือกผูเลนแตละกลุมสลับกันมาเขยาลูกบอลหรือผูนําเกมเลือกตัวผูเลนไดเลย) เมื่อเขยาลูกบอลไดขอ 1 

คําถามคือ ใหแตละกลุมจัดสมาชิก 9 คน ใหไดคาตามท่ีกําหนด ดังนี้ พลังงาน 1,000 กิโลแคลอรี น้ําตาล 45 กรัม ไขมัน 40 กรัม โซเดียม 1,200 มิลลิกรัม ผูนําเกมจะอานโจทย 1 ครั้ง จากนั้นผูนําเกมก็ใหสัญญาณ

เริ่มโดยเปานกหวีด และโชวแผนปายคําถามขอ 1  จากนั้นแตละกลุมก็จัดหาสมาชิกวาในกลุมมีใครบางท่ีมีคาสารอาหารตามท่ีกําหนด (1 คน สามารถใชปายสารอาหารไดเพียง 1 ดาน ดังนั้นสมาชิกท่ีจัดหามาจะใชซ้ํา

ไมได) จากนั้นนําสมาชิกท่ีมีสารอาหารเหมือนกันมาบวกกันใหไดคาสารอาหารตามท่ีกําหนด หรือใหไดคาท่ีใกลเคียงท่ีสุด ภายใน 1 นาที (ปล.หามถอดออกแผนปายออกจนกวาเกมจะจบ) (ปล.การใหผูเลนเขยาลูกบอล

ผูนําเกมสามารถดูเวลาตามความเหมาะสม) แตละกลุมตองหาคาสารอาหารภายในเวลาท่ีกําหนด และกลุมไหนหาใหไดเทาหรือใกลเคียงท่ีสุด ก็จะไดคะแนนไปเลย 5 คะแนนเต็ม (รายละเอียดตามใบตัวอยางการ

ลงคะแนน) (ในการเลนเกมจะมีเวลาทั้งหมด 30 นาที ขอละ 2 นาที ใชเวลาเลนจริงขอละ 1 นาที อีก 1 นาที สําหรับเอนเตอรเทน ผูนําเกมตองบริหารเวลาใหแตละกลุมไดเลนทั้งหมด 15 ขอ ภายใน 30 

นาทีนี้ หากไมมีกลุมไหนหาคําตอบไดทัน ผูนําเกมก็ตองทําการหากลุมที่ไดคาสารอาหารใกลเคียงทันที)  **ผูนําเกมจะดูความใกลเคียงในแตละคาสารอาหาร 4 คา กลุมไหนมีคาสารอาหาร พลังงาน 

นํ้าตาล ไขมัน โซเดียม ใกลเคียง 3 ใน 4 ถือวาชนะ หากเทากัน 2 = 2 ใหกลุมท่ีเร็วกวาชนะไป พรอมกับไดคะแนนความไวเพ่ิม  

4. ผูนําเกมบันทึกคะแนนพรอมกับสรุปส่ิงที่ไดรับจากฐานนี้ เชน ฐานนี้จะไดรับความรูเกี่ยวกับฉลากจีดีเอ เมื่อตองการเลือกซื้อเลือกใชผลิตภัณฑอาหารคร้ังใดตองหัดสังเกตฉลากจีดีเอที่บอกคา พลังงาน 

น้ําตาล ไขมัน และโซเดียม เนื่องจากหากบริโภคอาหารที่มีคาสารอาหารเหลานี้มากเกินไปอาจทําใหเส่ียงตอการเกิดโรคไมติดตอเร้ือรัง NCDs ได เชน โรคอวน เบาหวาน ความดัน และโรคไต เปนตน 

การใหคะแนน     

กลุมไหนหาคาสารอาหารไดเทาหรือใกลเคียงมากที่สุด จะเปนผูชนะ และไดคะแนนไป  ในแตละขอจะมีทั้งหมด 5 คะแนน 

ถาตอบเทาหรือใกลเคียงที่สุด และตอบไวกวาอีกกลุมดวย รับคะแนนพิเศษไปอีก 5 คะแนน  

รวมเปน 10 คะแนน 



แผนปาย  

1. พลังงาน 300 กิโลแคลอรี  

โซเดียม 500 มิลลิกรัม 

2. น้ําตาล 10 กรัม 

ไขมัน 20 กรัม  

3. พลังงาน 500 กิโลแคลอรี  

น้ําตาล 5 กรัม  

4. ไขมัน 10 กรัม 

โซเดียม 1,000 มิลลิกรัม  

5. โซเดียม 300 มิลลิกรัม 

ไขมัน 30 กรัม  

6. ไขมัน 5 กรัม  

พลังงาน 200 กิโลแคลอรี 

7. พลังงาน 100 กิโลแคลอร ี

น้ําตาล 10 กรัม  

8. โซเดียม 500 มิลลิกรัม  

ไขมัน 10 กรัม  

9. น้ําตาล 30 กรัม  

โซเดียม 300 มิลลิกรัม  

10.พลังงาน 20 กิโลแคลอร ี

น้ําตาล 1 กรัม 

11. พลังงาน 50 กิโลแคลอรี 

ไขมัน 0 กรัม  

12. พลังงาน 100 กิโลแคลอรี  

โซเดียม 10 มิลลิกรัม  

13. น้ําตาล 5 กรัม  

พลังงาน 10 กิโลแคลอรี  

14. น้ําตาล 100 กรัม  

ไขมัน 100 กรัม 

15. น้ําตาล 40 กรัม  

โซเดียม 100 มิลลิกรัม  

16. ไขมัน 1 กรัม  

พลังงาน 50 กิโลแคลอร ี

17. ไขมัน 200 กรัม  

น้ําตาล 20 กรัม  

18. ไขมัน 300 กรัม  

โซเดียม 100 มิลลิกรัม  

19. โซเดียม 1,200 มิลลิกรัม 

พลังงาน 100 กิโลแคลอร ี

20. โซเดียม 10 กิโลแคลอรี 

น้ําตาล 10 กรัม 

21. โซเดียม 400 มิลลิกรัม  

ไขมัน 10 กรัม  

22. พลังงาน 800 กิโลแคลอรี 

โซเดียม 5 มิลลิกรัม  

23. พลังงาน 1,500 กิโลแคลอรี 

น้ําตาล 0 กรัม  

24. น้ําตาล 20 กรัม  

ไขมัน 0 กรัม  

25. น้ําตาล 10 กรัม  

พลังงาน 50 กิโลแคลอรี 

26. ไขมัน 100 กรัม  

น้ําตาล 5 กรัม  

27. ไขมัน 40 กรัม  

โซเดียม 20 มิลลิกรัม  

28. โซเดียม 50 มิลลิกรัม  

น้ําตาล 100 กรัม 

29. โซเดียม 80 มิลลิกรัม  

ไขมัน 10 กรัม  

30. พลังงาน 700 กิโลแคลอรี 

น้ําตาล 40 กรัม  



โจทย  

พลังงาน (กิโลแคลอรี) น้ําตาล (กรัม) ไขมัน (กรัม)  โซเดียม (มิลลิกรัม)  

1. ใหแตละกลุมจัดสมาชิก 5 คน และหาคาสารอาหารตามท่ีกําหนดหรือใกลเคียง  

300 

(1 คน) 

31 

(2 คน (30+1)) 

40 

(1 คน) 

500 

(1 คน)  

2. จัดสมาชิก 3 คน ใหหาคาพลังงานตามท่ีกําหนดหรือใกลเคียง 

1,500  

(3 คน 

(700+800+20)) 

 

0 

 

0 

 

0 

3. จัดสมาชิกโดยเรียงคาน้ําตาล จากนอยไปหามาก ใหเร็วท่ีสุด 

0   1   5   5   5   10   10   10   10   20   20   30   40   40   100   100  

4. จัดสมาชิก 3 คน เพื่อหาคาตามท่ีกําหนดหรือใกลเคียง ตามเง่ือนไข ดังนี้  

“โซเดียม 2,700 แบงกิน 3 คร้ัง จะไดรับโซเดียมตอคร้ังเทาไร”  

 

0 

 

0 

 

0 

900 

(3 คน 

(500+300+100) 

5. จัดสมาชิกใหนอยท่ีสุด เพื่อหาคาตามท่ีกําหนดหรือใกลเคียง ตามเง่ือนไข ดังนี้  

“ในหนึ่งวันไมควรกินน้ําตาลเกินเทาไร”   

0 0 65 

(3 คน (40+20+5)) 

0 

พลังงาน (กิโลแคลอรี) น้ําตาล (กรัม) ไขมัน (กรัม)  โซเดียม (มิลลิกรัม)  

6. ใหแตละกลุมจัดสมาชิก 6 คน หาคาสารอาหารตามปริมาณสารอาหารท่ีแนะนําใหกินตอวัน  

2,000 

(2 คน 

(1,500+500) 

65 

(3 คน (40+20+5)) 

65 

(3 คน (40+20+5)) 

2,000 

(3 คน 

(1,000+500+ 

500) 

7. ใหแตละกลุมเรียงคาโซเดียมจากมากไปหานอย ใหเร็วท่ีสุด  

1200   1000   500   500   400   300   300   100   100   80   50   20   10   

10   5 

8. ใหแตละกลุมจัดสมาชิก 5 คน กําหนดใหหาคนท่ีมีคาพลังงานเพียง 1 คน และหาคา

สารอาหารตามท่ีกําหนดหรือใกลเคียง 

800 

(1 คน) 

20 

(1 คน)  

10 

(2 คน (10+0)) 

80 

(1 คน)  

9. ใหสมาชิกแตละกลุม ชวยกันหาผลรวมท่ีเปนคาซํ้าของพลังงานและน้ําตาล ใหเร็วท่ีสุด  

150 

(3 คน (50+50+50) 

40 

(4 คน 

(10+10+10+10)) 

 

0 

 

0 

10. จงหาสมาชิกท่ีมีคาน้ําตาล 1 คน ไขมัน 2 คน โดยหาไดจากเง่ือนไข ดังนี้  

นําคาซํ้าของน้ําตาล ลบ กับคาซํ้าของไขมัน  

นําคาซ้ําของน้ําตาล ลบ กับคาซ้ําของไขมัน คําตอบท่ีไดคือ 0 แตละกลุมตองหาคนท่ีมีคาน้ําตาล

เปน = 0 (1 คน) และไขมัน = 0 (2 คน)  

ซึ่งแตละกลุมจะมีสมาชิกท่ีมีคาน้ําตาล = 0 อยู 1 คน 

และมีคาไขมัน = 0 อยู 2 คน  



พลังงาน (กิโลแคลอรี) น้ําตาล (กรัม) ไขมัน (กรัม)  โซเดียม (มิลลิกรัม)  

11. จัดสมาชิก 8 คน หาคาสารอาหารตามท่ีกําหนด โดยจัดใหมีคาสารอาหารละ 2 คน เทานั้น 

2,000 

(2 คน (1,500+500) 

45 

(2 คน (40+5)) 

10 

(2 คน (10+0)) 

480 

(2 คน (400+80)) 

12. ใหแตละกลุมจัดสมาชิก 6 คน และหาคาไขมันตามท่ีกําหนดหรือใกลเคียง  

 

0 

 

0 

196 

(6 คน 

(20+30+5+100+1+40) 

 

0 

13. ใหแตละกลุมจัดสมาชิก 9 คน หาคาสารอาหารตามท่ีกําหนดหรือใกลเคียง โดยบังคับใหมีน้ําตาล 3 คน โซเดียม 2 คน  

70 

(2 คน (50+20)) 

106 

(3 คน (100+5+1)) 

5 

(2 คน (5+0)) 

1,300 

(2 คน (1,000+300)) 

14. ใหแตละกลุมหาสมาชิกท่ีมีไขมัน 1 คน ลบ (-) สมาชิกในกลุมท่ีมีน้ําตาล 1 คน แลวเหลือไขมันอยู 180 กรัม (กลุมไหน

ไดคําตอบเร็วกวาภายในเวลาท่ีกําหนดเปนผูชนะ)  

ตอบ ไขมัน 1 คน (หาคนท่ีมีคาสารอาหาร 200 กรัม  (-)  

คนท่ีมีคาน้ําตาล 1 คน 20 กรัม นั่นเอง) 

ดังนั้นไขมันจึงเหลือ 180 กรัม  

15. ใหแตละกลุมจัดสมาชิกท่ีมีคาตัวเลขน้ําตาลเทากันมากท่ีสุด และคาตัวเลขไขมันเทากันมากท่ีสุด  

ตอบ แตละกลุม จะมีสมาชิกท่ีมีคาน้ําตาล คาซ้ํา คือ 10 กรัม จํานวน 4 คน (10 10 10 10) 

และมีสมาชิกท่ีมีคาไขมัน คาซ้ํา คือ 10 จํานวน 4 คน (10 10 10 10)  



ขอ คําตอบ  

ตอบถูกตองหรือใกลเคียง  

ตอบไว 

พิเศษ 

5 คะแนน 

คะแนน 

พลังงาน  

(กิโลแคลอรี) 

นํ้าตาล  

(กรัม)  

ไขมัน  

(กรัม) 

โซเดียม  

(มิลลิกรัม) 

1 10 

2 10 

3 10 

4 10 

5 10 

6 10 

7 10 

8 10 

9 10 

10 10 

11 10 

12 10 

13 10 

14 10 

15 10 

รวม  150 

ตัวอยางแบบลงคะแนน ฐาน 3 GDA ทาหาคําตอบ 

ใบลงคะแนนกลุม ................................................... 

(ทําเครื่องหมายถูก (      ) หรือ ผิด (     ) ในชองสารอาหาร)  

การใหคะแนน     

กลุมไหนหาคาสารอาหารไดเทาหรือใกลเคียงมากที่สุด จะเปนผูชนะ 

และไดคะแนนไป  ในแตละขอจะมีทั้งหมด 5 

 

**ผูนําเกมจะดูความใกลเคยีงในแตละคาสารอาหาร 4 คา กลุม

ไหนมีคาสารอาหาร พลังงาน น้ําตาล ไขมัน โซเดียม ใกลเคียง 3 

ใน 4 ถือวาชนะ หากเทากนั 2 = 2 ใหกลุมที่เรว็กวาชนะไป 

พรอมกับไดคะแนนความไวเพิม่  
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