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1.  วิธีแรกท่ีมนุษยนํามาใชในการถนอม 
    อาหาร คือวิธีใด 

ก. การรมควัน  
ข. การทําใหแหง 
ค. การใชสารเคมี 
ง. การใชความเย็น 

2. สิ่งที่ควรคํานึงถึงมากท่ีสุดกอนการบริโภค 
    อาหารคืออะไร 

ก. รสชาต ิ
ข. ความชอบ 
ค. ราคาถูกมีของแถม 
ง. ความสะอาดและคุณคาทางอาหาร 

3. ขอใดคือคุณสมบัตขิองการถนอมอาหาร 
    ก. มีวิธีการหงุตมหลายวิธี 
    ข.  ชวยเพิ่มคุณคาทางอาหาร 
    ค. ชวยใหอาหารมีรสชาติดีข้ึน 
    ง.  เปนการแปรรูปอาหารทําใหอยูไดนาน 

4. การถนอมอาหาร หมายถึงขอใด? 
    ก. วิธีทําใหอาหารมีรสเปล่ียน 
    ข. วธีิทําใหอาหารเก็บไวไดนาน ๆ 

        ค. วิธีทําใหอาหารผานขบวนการตาง ๆ 
    ง. วิธีทําใหอาหารมีกล่ินหอม 

            นารับประทาน 
 

 

 
 
 
 
 

5. ขอใดกลาวถึงประโยชนของการถนอมอาหาร 
    ดวยวิธีการตากแหง. 
    ก.  ทําใหครอบครัวมีรายจายเพ่ิมขึ้น 
    ข.  มีความแตกตางจากอาหารสดเพราะมี 
         สีสวย 
    ค. ชวยเพิ่มรสชาตริสชาติของอาหารให 
         แปลกได 
    ง. ทําใหอาหารมีน้ําหนักเบาสะดวกใน 
         การขนสง  

6 ขอใดเปนวิธีการถนอมอาหาร อันเกิดจาก 

    ภูมิปญญาไทย  

ก. การทําเนย 
ข. การทําไอศกรีม 
ค. การทําโยเกิรตนม 
ง. การทํากะป และปลารา 

7. หลักฐานที่แสดงถึงวิธีการถนอมอาหารของ 

   มนุษยในยุคโบราณ 

     ก. ถนอมอาหารดวยการหุงตม 
     ข. ถนอมอาหารดวยการอาบรังส ี
     ค. ถนอมอาหารดวยการเก็บในตูเย็น 
     ง. ถนอมอาหารโดยใชหมิะหอกุงและ  
        เนื้อสัตว   

 

คําชี้แจง   ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย X คําตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงคําตอบเดยีวในกระดาษคาํตอบ 

แบบทดสอบกอนเรียน 
รายวิชา งานถนอมและแปรรูปอาหาร 1  รหัสวิชา ง22221 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
หนวยการเรียนรูท่ี  1   เรื่อง  ความรูพ้ืนฐานการถนอมและแปรรูปอาหาร 
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8. ขอใดไมใชการใชเทคโนโลยีแบบชาวบาน 

  ในการผลิตถนอมอาหารในทองถ่ิน  
ก.  นํ้าตาล  
ข. อาหารแหง  
ค. ผลิตภัณฑอาหารก่ึงสําเร็จรูป 
ง. อาหารหมักดองที่แปรรูปจากผักและ

ผลไม 
9. ขอใดไมใชประโยชนของการถนอมอาหาร. 
    ก.  ทําใหมีรายไดเพิ่ม       
    ข.  ทาํใหสิ้นเปลืองคาใชจาย 
    ค.  นาํเอาติดตัวไปรับประทานได        
    ง.  มีอาหารรับประทานไดไมขาดแคลน 
   

10. ขอใดไมใชความรูที่คนพบไดในยุค 
     ความกาวหนาในการถนอมและแปรรูป 
     อาหาร  

ก. มีการพฒันาตูแชแข็ง 
ข. พบวิธีการลวกผักกอนท่ีจะแชแข็ง 
ค.   ใชหมิะจากเทือกเขาแอลป ทําใหอาหาร 
     เย็น   

    ง.   บรรจุอาหารในขวดดวยจุกคอรกแลวตม 
         ในนํ้าเดือด 

11. นโืคลาส  แอปเปรต  เปนผูประสบ 

      ความสําเร็จในการถนอมอาหารอยางไร 

ก. การเก็บเนื้อสัตวไวในขวดที่ปดสนิท 
ข. การหมักเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 
ค. เกบ็กุงและเนื้อสัตวไวในหมิะ 
ง. การฉายรังสีอาหาร 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

12.ขอใดเปนกระบวนการถนอมอาหารเก็บได 
      นาน 

    ก. นํากลวยสุกมาปง 
      ข. นํากลวยสุกมากวน 

    ค. นํากลวยสุกมาทําขาวตมมัด 
      ง.  นาํกลวยสกุมาทาํกลวยบวชชี 

13. การถนอมอาหารในประเทศไทยที่บงบอก 

     ถึงการนําเทคโนโลย ีมาใชในการแปรรูป 

     ผลติภัณฑอาหาร 

ก. ผลิตภัณฑนมขนหวาน 
ข. ปลาสลิดแดดเดียว 
ค. การหมักปลารา 
ง. การทํากะป 

14. กระบวนการที่ทําใหเกดิการเปล่ียนแปลง 
      ของอาหาร  หรือทาํใหอาหารมีสวนผสม 
      อื่น ๆ เพ่ือทําใหอาหารนั้นมีรสชาติแปลก 
      ใหม เปล่ียนแปลงไปจากเดิมเกิดเปนอาหาร 
      ชนิดใหมและสามารถเก็บรักษาไวไดนานขึ้น 
      เปนความหมายของขอใด    

ก. การถนอมอาหาร 
ข. การแปรรูปอาหาร 
ค. การเพิ่มมูลคาอาหาร 
ง. การเกบ็รักษาอาหาร 

15. ตลาดผลิตภัณฑอาหารในอนาคตจะเปน 
     ผลิตภัณฑอาหารท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้  
     ยกเวน ขอใด  

ก. เปนอาหารที่สะอาด นารับประทาน 
สะดวก และรวดเร็วในการบริโภค 

ข.  ไมทําลายส่ิงแวดลอม 
ค. ไมตองรับรองคุณภาพ 
ง. มีคุณคาโภชนาการ 

 20 



 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู งานถนอมและแปรรูปอาหาร 1  :  แบบทดสอบกอนเรียน 

 
 
 
 

16. ถาในทองถ่ินมีสมอยูเปนจํานวนมากนักเรียน     
     จะแกปญหาสมมีมากดวยวิธีใดดีที่สุด 

ก. นาํไปแชแขง็ 
ข. บรรจุถุงไปขายในตลาด 
ค. ทําผลติภัณฑเปลือกสมไลมด 
ง. แปรรูปเปนแยมสม หรือเยลล่ีสม 

 

17. กอนจะถนอมอาหารควรปฏิบัติขอใด 
ก. ลางภาชนะและอุปกรณใหสะอาด 
ข. ลางวัตถุดิบใหสะอาด 
ค. ถูกทั้งขอ ก และขอ ข 
ง. แตงกายใหสวยงาม 

 

18. ขอใดกลาวไมถูกตอง 
ก. การแปรรูปอาหารทําใหไดรสชาติแปลก

ใหม เปล่ียนแปลงไปจากเดิมเกิดเปน
อาหารชนิดใหมและสามารถเก็บรักษา
ไวไดนานขึ้น 

ข. การถนอมอาหารไมสามารถทําได 
ทุกครัวเรือน  เพราะตองมีความรูและ
อบรม เร่ือง การถนอมอาหารมากอนจึง
จะทําได 

      ค. เนื้อสัตว   ลางใหสะอาดแลวบรรจุใน 
          ภาชนะ  เชน กลองพลาสติก  กอน 
          นําไปแชตูเย็นในชองแชแข็ง 

ง. การถนอมอาหาร  เปนกรรมวิธีท่ีทาํให 
อาหารอยูในสภาพใกลเคียงของสดมาก
ที่สุด 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

19. เพราะเหตุใด นโิคลาส แอปเปรต  
       (Nicolas Appert)  จึงไดรับการยกยอง 
      ใหเปน“บิดาของการผลิตอาหารกระปอง” 

ก. เปนผูประสบความสําเร็จในการเก็บ
เนื้อสัตวไวในขวดที่ปดสนิท 

ข. เปนผูพบวาจุลินทรียเปนสาเหตุการ
เสียของอาหาร 

ค. เปนผู คนพบวิธีการทํ า เนยด วย
เอ็นไซม 

ง. เปนผู คนพบโรคระบบทาง เ ดิน
อาหาร 

20. ขอใดเปนการถนอมและแปรรูปอาหาร 
   

ก. 
     
 

ข.  

 
     

ค. 
      
 

ง. 
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เรียนรูและปฏิบัติตาม 

ใบกิจกรรม 

ศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู 
แลวลองตอบคําถามใน 

แบบบันทึกกิจกรรม นะครับ 

 


