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1.  สิ่งที่ควรคํานึงถึงมากที่สุดกอนการบริโภค 
    อาหารคืออะไร 

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

2. วิธีแรกที่มนุษยนํามาใชในการถนอม 
    อาหาร คือวธิีใด 

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

3. ขอใดคือจุดประสงคอันดับแรกของการ 
    ถนอมอาหาร 
    ก.  มีวิธีการหุงตมหลายวิธี 
    ข.  ทําใหอาหารเก็บไวไดนาน 
    ค.  ชวยเพ่ิมคุณคาทางอาหาร 
    ง.  ชวยใหอาหารมีรสชาติดีขึ้น 
4. การถนอมอาหาร หมายถึงขอใด? 
    ก. วิธีทําใหอาหารมีรสเปล่ียน 
    ข. วิธีทําใหอาหารเก็บไวไดนาน ๆ 
    ค. วิธีทําใหอาหารผานขบวนการตาง ๆ 
    ง. วิธีทําใหอาหารมีกล่ินหอมนา 
        รับประทาน 
         

 
 

 
 

5. ขอใดกลาวถึงประโยชนของการถนอมอาหาร 
    ดวยวิธีการตากแหง. 
    ก.  ทําใหครอบครัวมีรายจายเพ่ิมขึ้น 
    ข.  มีความแตกตางจากอาหารสดเพราะมี 
         สีสวย 
    ค.  ชวยเพ่ิมรสชาติรสชาติของอาหารให 
         แปลกได  
    ง.  ทําใหอาหารมีน้ําหนักเบาสะดวกใน 
         การขนสง     
6. ขอใดไมใชการใชเทคโนโลยีแบบชาวบาน 
    ในการผลิตถนอมอาหารในทองถ่ิน  

ก.  น้ําตาล  
ข. อาหารแหง  
ค. ผลิตภัณฑอาหารกึ่งสําเร็จรูป 
ง. อาหารหมักดองท่ีแปรรูปจากผักและ

ผลไม 
7. หลักฐานที่แสดงถึงวิธีการถนอมอาหารของ 

    มนุษยในยุคโบราณ 

ก. ถนอมอาหารดวยการหุงตม 
ข. ถนอมอาหารดวยการอาบรังสี 
ค. ถนอมอาหารดวยการเก็บในตูเย็น 

ง. ถนอมอาหารโดยใชหมิะหอกุงและ
เนื้อสัตว   
 

 

คําช้ีแจง   ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย X คําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียวในกระดาษคําตอบ 

รายวชิา งานถนอมและแปรรูปอาหาร 1  รหัสวิชา ง22221 
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 2 
หนวยการเรียนรูที่  1   เร่ือง ความรูพ้ืนฐานการถนอมและแปรรูปอาหาร 
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8. ขอใดกลาว ไมถูกตอง เกี่ยวกบัการถนอม 
    อาหารในยุคกอนประวัติศาสตร 

ก. คนพบการรมควันเนื้อสัตว 
ข. มีการสรางตูเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิได 
ค. ใชถ้ําและหองใตดินในการเก็บอาหาร 
ง. ยังไมเขาใจสาเหตุการเกิดการบูดเสยีของ

อาหาร 
9. ขอใดไมใชความรูที่คนพบไดในยุค 
    ความกาวหนาในการถนอมและแปรรูป 
     อาหาร  
    ก. มีการพัฒนาตูแชแข็ง 

ข. พบวิธีการลวกผักกอนที่จะแชแข็ง 

ค. ใชหมิะจากเทือกเขาแอลป ทําใหอาหาร 

   เย็น 

    ง. บรรจุอาหารในขวดดวยจุกคอรกแลวตมใน 

       น้ําเดือด   

10. ขอใดไมใชประโยชนของการถนอมอาหาร. 
    ก.  ทําใหมีรายไดเพิ่ม  
    ข.  ทาํใหสิ้นเปลืองคาใชจาย 
    ค.  นาํเอาติดตัวไปรับประทานได        
    ง.  มีอาหารรับประทานไดไมขาดแคลน 

11. นืโคลาส  แอปเปรต  เปนผูประสบ 

      ความสําเร็จในการถนอมอาหารอยางไร 

ก. การเก็บเนื้อสัตวไวในขวดที่ปดสนิท 
ข. การหมักเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 
ค. เกบ็กุงและเนื้อสัตวไวในหิมะ 
ง. การฉายรังสีอาหาร 
จ.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

12. การถนอมอาหารในประเทศไทยที่บงบอก 

     ถึงการนําเทคโนโลยี มาใชในการแปรรูป 

     ผลิตภัณฑอาหาร 

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

13. ตลาดผลิตภัณฑอาหารในอนาคตจะเปน 
     ผลิตภัณฑอาหารท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้  
     ยกเวน ขอใด  

ก. เปนอาหารที่สะอาด นารับประทาน 
สะดวก และรวดเร็วในการบริโภค 

ข.  ไมทําลายส่ิงแวดลอม 
ค. ไมตองรับรองคุณภาพ 
ง. มีคุณคาโภชนาการ 

 

14. กระบวนการที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง 
      ของอาหาร  หรือทําใหอาหารมีสวนผสม 
      อ่ืน ๆ เพ่ือทําใหอาหารนั้นมีรสชาติแปลก 
      ใหม เปล่ียนแปลงไปจากเดิมเกิดเปนอาหาร 
      ชนิดใหมและสามารถเกบ็รักษาไวไดนานข้ึน 
      เปนความหมายของขอใด    

ก. การถนอมอาหาร 
ข. การแปรรูปอาหาร 
ค. การเพิ่มมูลคาอาหาร 
ง. การเกบ็รักษาอาหาร 
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15. ถาในทองถ่ินมีสมอยูเปนจํานวนมาก 
    นักเรียนจะแกปญหาดวยวิธีใดดีท่ีสุด 

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

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

17. ขอใดกลาวไมถูกตอง      
     ก. การแปรรูปอาหารทําใหไดรสชาติแปลก 

  ใหม เปล่ียนแปลงไปจากเดิมเกิดเปน 
  อาหารชนิดใหมและสามารถเก็บรักษา 
  ไวไดนานข้ึน 
ข. การถนอมอาหารไมสามารถทําได 

         ทุกครัวเรือน  เพราะตองมีความรูและ 
         อบรม เร่ือง การถนอมอาหารมากอนจึง 
         จะทําได 

 ค. เนื้อสัตว   ลางใหสะอาดแลวบรรจุใน 
         ภาชนะ  เชน กลองพลาสติก  กอน 
         นําไปแชตูเย็นในชองแชแข็ง 
      ง. การถนอมอาหาร เปนกรรมวิธีที่ทําให 
         อาหารอยูในสภาพใกลเคียงของสดมาก 

    ท่ีสดุ.  

18.ขอใดเปนวิธีการถนอมอาหาร อันเกิดจาก 

    ภูมิปญญาไทย  

ก. การทํากะป และปลารา  
ข. การทําโยเกิรตนม 
ค. การทําไอศกรีม 

ง. การทําเนย 
จ.   
 
 
 
 

 

19. ขอใดเปนการถนอมและแปรรูปอาหาร 

   
ก. 

     
 

 

ข.  

 
     

 
ค. 

      
 

 
ง. 

   

   

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

ก. เปนผูประสบความสําเร็จในการเก็บ
เนื้อสัตวไวในขวดท่ีปดสนิท 

ข. เปนผูพบวาจุลินทรียเปนสาเหตุการ
เสียของอาหาร 

ค. เปนผูคนพบวิ ธี การทํา เนยด วย
เอ็นไซม 

ง. เปนผูคนพบโรคระบบทาง เ ดิน
อาหาร 

 66 



 

 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู งานถนอมและแปรรูปอาหาร 1  :  แบบทดสอบหลังเรียน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

เด็ก ๆ ลองไปสาํรวจตลาด 
ในชุมชนตนเอง นะคะ 

 วามีการถนอมและแปรรูปอาหาร 
ชนิดใดบาง 

แลวจะพบวิธีการถนอมและ 
แปรรูปที่หลากหลาย 

 

 

เกงมากเลย ครับ  
 

 


