
วิไลลักษณ์  ศรีสุระ 
ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 



อาหารหลัก 5 หมู่   

    ประเทศไทยแบ่งอาหารทีเ่รารับประทานเป็น 5 หมู่ เพื่อเป็น
แนวทางง่ายๆที่ใช้แนะน าการรับประทานอาหารของประชาชน
ว่าควรกินให้ครบ 5 หมู่ โดยอาหารในหมู่เดียวกันสามารถกิน
ทดแทนกันได้ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารต่างๆครบถ้วนและ
เพียงพอเพื่อการมีภาวะโภชนาการที่ดี  



อาหาร 5 หมู่ ประกอบด้วย 

หมู่ 1 เนื้อสัตว์  ไข่ นม และถั่วเมล็ดแห้ง 
  

    อาหารหมู่นี้ให้สารอาหารโปรตีนเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งวิตามิน
และแร่ธาตุ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการสร้างเซลล์กล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อ 
กระดูก ภูมิต้านทางโรค ฮอร์โมน เอนไซม์ และใช้เป็นแหล่ง
พลังงานของร่างกาย  เมื่อร่างกายได้รับสารอาหาร
คาร์โบไฮเดรตและไขมันไม่เพียงพอ 



อาหาร 5 หมู่ ประกอบด้วย 
หมู่ 2  ข้าว  แป้ง  เผือก มันและน้ าตาล 
 อาหารหมู่น้ีให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้พลังงาน

แก่ร่างกาย  เช่น ท าให้เราเดินไปไหนมาไหนได้  ท างานได้ ถ้ารับประทานอาหารพวกน้ี
ในปริมาณที่มากเกินความต้องการของร่างกาย  สารอาหารคาร์โบไฮเดรตก็จะถูก
เปลี่ยนไปอยู่ในรูปไขมันและสะสมในร่างกาย 



อาหาร 5 หมู่ ประกอบด้วย 

หมู่ 3   ผักต่างๆ  เช่น ผักบุ้ง ต าลึง คะน้า ฟักทอง ถั่วฝักยาว ฯลฯ 
  

     ผักและผลไม้เป็นแหล่งของสารอาหารจ าพวกวิตามินและแรธ่าต ุเช่น 
วิตามินบี 2 วิตามินบี 6 กรดโฟลิค วิตามินซี วิตามินเอ วิตามินอี           
โปแตลเซียม แมกนีเซียม ทองแดง และแคลเซียม มีหน้าที่ในการช่วยให้
อวัยวะต่างๆในร่างกายท างานได้ตามปกติ และชะลอความเสือ่มของ
ร่างกาย  นอกจากนี้ผักและผลไม้ยังอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารและ                
สารพฤษเคมี  ซึ่งอาจช่วยป้องกนัโรคมะเรง็บางชนดิได้ 

หมู่ 4  ผลไม้ต่างๆ  เช่น กล้วย ส้ม มะละกอ มะม่วง ล าไย ขนุน ทุเรียน  
        เงาะ ลางสาด ฯลฯ 

  



อาหาร 5 หมู่ ประกอบด้วย 

หมู่ 5  ไขมันต่างๆ เช่น ไขมันจากสัตว์ และไขมันจากพืช
  

 อาหารหมู่นี้ให้สารอาหารไขมัน  ซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้
พลังงานที่ใช้ประจ าวันและยังเป็นพลังงานสะสมที่
ร่างกายน ามาใช้เมื่อจ าเป็น 





6. เบเกอรี่ ควรเลือกขนมปังที่ท ามาจากโฮลวีท ธัญพืช 
 
 
 
7. เลือกพืชหัวและธัญพืช เช่น ข้าวโพดต้ม มันต้ม ฟักทองต้ม 
8. ขนมไทย เลือกหวานน้อย มีน้ ามันหรือกะทิ/มะพร้าวน้อย เช่น ถั่วแปบ ขนมตาล 

ขนมกล้วย 
 
 
9. อื่นๆ เช่น ขนมจีบ ซาลาเปา แซนวิชทูน่า สาคูไส้หมู ปั้นขลิบนึ่ง 

 

อาหารว่างเพื่อสุขภาพ (Healthy Break) 



ชนิดเครื่องดื่ม พลังงาน (กิโลแคลอรี) 

น้ ามะเขือเทศ 58 

น้ าแครอท 60 

น้ าส้มคั้นสด 112 

น้ านมข้าวโพด 71 

น้ ามะตูม 52 

น้ ามะนาว 43 

ชนิดเครื่องดื่ม พลังงาน (กิโลแคลอรี) 

น้ ากระเจี๊ยบ 132 

น้ าตะไคร้ 41 

น้ าอัญชันมะนาว 50 

ชาจีน 0 

น้ าเต้าหู้ 126 

นมขาดมันเนย 90 

ค่าเฉลี่ยพลังงานเครื่องดื่ม (200 มิลลิลิตร) 



ประมาณการพลงังานจากขนม 

ชนิดขนม น้ าหนัก (กรัม) พลังงาน (กิโลแคลอรี) 

ซาลาเปาหมูสับ      1 ลูก 50 110 

แซนวิชทูน่า           1 ชิ้น  50 131 

ข้าวเกรียบปากหม้อ 1 ชิ้น 20 48 

ขนมจีบ                 1 ลูก 10 46 

ขนมกุยช่ายไส้ผัก    1 ชิ้น 20 24 

สาคูไส้หมู              1 ลูก 13 27 

ขนมตาล               1 ชิ้น 15 32 

ขนมถั่วแปบ           1 ชิ้น 20 47 

ขนมกล้วย              1 ชิ้น 10 20 

ขนมฟักทอง            1 ชิ้น 10 20 

ค่าเฉลี่ยพลังงานขนม 



ชนิด น้ าหนัก (กรัม) พลังงาน (กิโลแคลอรี) 

ส้มโอ         1 กลีบใหญ่ 60 28 

แตงโม        1 ชิ้นพอค า 60 15 

แก้วมังกร    1 ชิ้นพอค า 20 13 

แคนตาลูป   1 ชิ้นพอค า 20 5 

มะม่วงสุก     1 ชิ้นพอค า 20 17 

ฝรั่ง             1 ชิ้นพอค า 20 10 

ชมพู่            1 ชิ้นพอค า 20 6 

ส้มเขียวหวาน 1 ผลใหญ่ 120 54 

พลังงานผลไม้สด 



164 
Kcal 

น้ าส้มคั้น 1 แก้ว 200 มล. 112 Kcal 

ชมพู่ 2 ชิ้น  40 กรัม 12 Kcal  

แอปเปิ้ล 3 ชิ้น 65 กรัม 40 Kcal 

192 
Kcal 

น้ าฝรั่ง 1 แก้ว 200 มล. 106 Kcal 

ฟักทองนึ่ง 1 ชิ้น  40 กรัม 23 Kcal  

ข้าวโพดต้ม 1 ชิ้น 20 กรัม 33 Kcal 

กล้วยน้ าว้าต้ม 1 ชิ้น 25 กรัม 30 Kcal 

ตัวอย่างอาหารว่างเพื่อสุขภาพ 



152 
Kcal 

น้ ามะเขือเทศ 1 แก้ว 200 มล. 58 Kcal 

ขนมตาล 2 ชิ้น  30 กรัม 63 Kcal  

ฝรั่ง ½  ผล 60 กรัม 31 Kcal 

น้ าเสาวรสผสม 1 
แก้ว 

200 มล. 95 Kcal 

ขนมเค้ก 
 (ขนาด 4X4) 

18 กรัม 69 Kcal  

164 
Kcal 

ตัวอย่างอาหารว่างเพื่อสุขภาพ 



191 
Kcal 

88 
Kcal 

น้ าฝรั่ง 1 แก้ว 200 มล. 106 Kcal 

กระทงทอง 2 ช้ิน 30 กรัม 85 Kcal  

น้ ามะตูม 1 แก้ว 200 มล. 52 Kcal 

มะม่วงดิบ 4 ชิ้น  30 กรัม 25 Kcal  

มะเขือเทศราชินี 8 ลูก 40 กรัม 11 Kcal 

ตัวอย่างอาหารว่างเพื่อสุขภาพ 



192 
Kcal 

112 
Kcal 

น้ าชาจีน 1 แก้ว 200 มล. 0 Kcal 

สาคูไส้หมู 7 ลูก 93 กรัม 188 Kcal  

ผักกาดหอม 4 ใบ 20 กรัม 4 Kcal 

น้ าชาจีน 1 แก้ว 200 มล. 0 Kcal 

กุ้ยช่ายไส้ถั่วแดง  
2 ชิ้น  

40 กรัม 58 Kcal  

ส้มเขียวหวาน 1 ผล 120 กรัม 54 Kcal 

ตัวอย่างอาหารว่างเพื่อสุขภาพ 



146 
Kcal 

143 
Kcal 

นมสดพร่องมันเนย 1 แก้ว 200 มล. 90 Kcal 

ขนมกล้วย 2 ชิ้น 20 กรัม 40 Kcal  

มะละกอ 2 ช้ิน 40 กรัม 16 Kcal 

นมสดพร่องมันเนย 1 แก้ว 200 มล. 90 Kcal 

วุ้นกะทิ 2 ชิ้น 40 กรัม 53 Kcal  

นมสดพร่องมันเนย 1 แก้ว 
ขนมกล้วย 2 ชิ้น+มะละกอ 2 ชิ้น 

นมสดพร่องมันเนย 1 แก้ว 
วุ้นกะทิ 2 ชิ้น 

ตัวอย่างอาหารว่างเพื่อสุขภาพ 



 อาหารว่างเป็นอาหารที่จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ผ่อนคลายอิริยาบถ คลายเครียด ความง่วง 
จากการใช้สมอง อาหารมื้อนี้ควรมีปริมาณไม่มากเกินไป เพราะยิ่งจะท าให้งว่งมากขึ้น 
 

 ควรจัดให้หลากหลายชนิด อาหารว่างบางชนิดพลังงานสูง ควรกินคู่กับเครื่องดื่มพลังงานต่ า หรือ
ลดปริมาณอาหารว่างให้น้อยลง  
 

 หลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ าตาลมาก เพราะสามารถตกค้างบนตัวฟนัซึ่งเป็นสาเหตใุห้ฟันผุได้ และยัง
ส่งผลต่อโรคอ่ืนๆตามมา เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง 

 

 

เคล็ดลับการจัดอาหารว่าง 





มารู้จัก…ธง
โภชนาการกันเถอะ 

ธงโภชนาการ 

คอืภาพจ าลองสดัสว่น
อาหารทีแ่นะน าใหค้นไทย

บรโิภคใน 1 วนั 



แต่ละชัน้ของธงบอกอะไรบ้าง? 

พืน้ที่ในแต่ละช้ัน
ของธงโภชนาการ 
บอกปริมาณการกิน
อาหารท่ีมากน้อย

ต่างกันตามช้ันของธง 



แต่ละชัน้ในธงมีอาหารอะไรบ้าง? 

ชนิดของอาหาร 
ในแต่ละช้ันของธง

โภชนาการ 
คือตัวอย่างอาหารแบ่ง
ตามกลุ่มต่างๆ ท่ีต้อง

กินให้หลากหลาย 



ขัน้ที่ ๑ 
กลุ่ม ข้าว-แป้ง 

กนิมากที่สุด 

เดก็ ๑-๓ ปี เดก็อายุ ๔-๕ ปี 

กนิวันละ 

๓ ทพัพี 

กนิวันละ 

๕ ทพัพี 



ขัน้ที่ ๑ 
กลุ่ม ข้าว-แป้ง 

กนิมากที่สุด 

เดก็ ๖-๑๓ ปี เดก็วัยรุ่นอายุ ๑๔-๑๘ปี 

กนิวันละ 

๘ ทพัพี 

กนิวันละ 

๑๐ ทพัพี 



      
       การกินอาหารในกลุ่มต่าง ๆ  เน้นเร่ืองความหลากหลาย  ดังนัน้  อาหาร 
ในกลุ่มเดียวกันให้พลังงาน  และคุณค่าทางโภชนาการเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน  
จงึกินสลับสับเปล่ียนชนิดของอาหารในกลุ่มเดียวกันได้    แต่ไม่สามารถกินสับ 
เปลี่ยนทดแทนกับอาหารต่างกลุ่มได้เน่ืองจากพลังงาน และปริมาณสารอาหาร 
ไม่เท่ากัน 

กลุ่ม ข้าว-แป้ง 

ข้าวสุก ๑ ทพัพี (๘๓ แคลอร่ี)  
= ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก ๑ ทพัพี  
= ข้าวเหนียวคร่ึงทพัพี  
= ขนมจนี ๑ จบั  
= ขนมปัง ๑ แผ่น  
= ข้าวโพด ๑ ฝัก  
= มันขนาดเล็ก ๒-๓ หวั 



ขัน้ที่ ๒ 
กลุ่ม ผักและผลไม้ 

กินปริมาณรองลงมา 

ผัก (ทพัพ)ี ผลไม้ (ส่วน) 

๓ ๓ 

๕ ๔ 

เดก็อายุ ๔ - ๕  ปี 

เดก็วัยรุ่นอายุ ๑๔ - ๑๘ ปี 

เดก็อายุ ๖ - ๑๓  ปี ๔ ๓ 



กลุ่ม ผัก 

ฟักทองสุก ๑ ทพัพี 
(๑๑ แคลอร่ี) 
= ผักคะน้า ๑ ทพัพี 
= ผักบุ้งจนีสุก ๑ ทพัพี 
= แตงกวาดบิ ๒ ผลขนาดกลาง  
= มะเขือเทศขนาดกลาง ๒-๓ ผล 
= ผักกาดหอมหรือผักกาดแก้ว ๒ ทพัพี 
( ผักใบสด กนิเป็น ๒ เท่าของผักสุก ) 



ตัวอย่างผัก 1 ช้อนกนิข้าว 



แนะน าเป็นส่วน  
ปริมาณ ๑ ส่วน ของผลไม้ ( ๖๗ แคลอร่ี) แต่ละขนาด มีดังนี ้
ผลไม้ผลเล็ก ๑ ส่วน       เท่ากับ  ๖-๘ ผล   ล าไย  ลองกอง  องุ่น  มะไฟ 
ผลไม้ผลกลาง ๑ ส่วน     เท่ากับ  ๑-๒ ผล   ส้ม  ชมพู่  กล้วย 
ผลไม้ขนาดใหญ่ ๑ ส่วน เท่ากับ  ๖-๘ ชิน้พอค า เช่น มะละกอ  สับปะรด แตงโม  

เงาะ ๔ ผล 
= ฝร่ังคร่ึงผล  
= มะม่วงดบิคร่ึงผล 
= กล้วยหอมคร่ึงผล 
= กล้วยน า้ว้า ๑ ผล 
= มังคุด ๔ ผล 
= ส้มเขียวหวาน ๑ ผลใหญ่ 

กลุ่ม ผลไม้ 



ขัน้ที่ ๓ 
กลุ่ม เนือ้สัตว์ - นม 

กินปริมาณพอเหมาะ 

เดก็อายุ ๖ – ๑๓ ปี 
๓ 
๒ 

เนือ้สัตว์  
(ช้อนกับข้าว) 

นม (แก้ว) 

๖ 
๔ 

เดก็อายุ ๑๔ – ๑๘ ปี              ๙                        ๒ 



กลุ่ม เนือ้สัตว์ ( ๑ ช้อนกินข้าว = ๒๖ แคลอร่ี) 

ปลาท ู๑ ช้อนกนิข้าว ( ๑/๒ ตัว ) = ไข่ไก่ ๑/๒ ฟอง = เต้าหู้ขาว ๑/๔   ชิน้  
=  เต้าหู้หลอด ๑/๒ หลอด = เนือ้หมู ๑ ช้อนกับข้าว   

เนือ้ล้วนๆ  ๑ ช้อนกนิข้าว 
 =  ๒๖ แคลอร่ี 

เนือ้ปนมัน ๑ ช้อนกนิข้าว 
 =  ๓๘ แคลอร่ี 

เนือ้ปนมนั (สูง)  
๑ ช้อนกนิข้าว  
=  ๕๐ แคลอร่ี 



ช้ันสุดท้ายปลายธง
น า้มัน น า้ตาล เกลอื 
ควรกนิแต่น้อย  

น า้มัน  
น า้ตาล เกลอื 
ควรกนิแต่น้อย  





1. ลดการกินอาหารจ าพวกแป้งและไขมนั 

2. เพ่ิมการกินผกั และผลไม้ 

3. ลดการกินขนมหวาน และของจบุจิบ 

4. เคี้ยวอาหารให้นานขึน้ 

5. ด่ืมน ้าเปล่าแทนน ้าอดัลม 

6. ออกก าลงักายสม า่เสมอ 





การเลือกกินอาหารตามโซนสี 
หัวใจส าคัญของการลดน้ าหนัก คือ การควบคุมอาหารให้ถูกวิธี ไม่ควร

อดอาหาร มื้อใดมื้อหนึ่ง เพราะสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่สิ่งที่ควรท าคือ ให้เลือก
กินอาหารที่มีไขมันต่ าหรือไม่มีไขมัน อาหารที่มีรสชาติหวานน้อยหรือไม่
หวานเลย และอาหารที่มีใยอาหารสูงเป็นอันดับแรก รวมไปถึงการจ ากัด
ปริมาณอาหารไม่ให้มากเกินความต้องการของร่างกาย 
       สิ่งที่ต้องท าควบคู่กันคือ การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
โดยเฉพาะการออกก าลังกายแบบแอโรบิก เพื่อช่วยเผาผลาญไขมันมันท่ี
สะสมอยู่ในร่างกายให้หมดไปร่วมกับการควบคุมอาหาร เป็นการเพิ่มการ
ป้องกันไม่ให้โปรตีนให้กล้ามเน้ือลดลง 
 
 



หลักการจ าง่ายๆ ลองตรวจสอบอาหารที่เรากินแต่ละมื้ออยู่ใน
โซนสีใด หากอยู่ในโซนในสีไม่เหมาะสม เช่น สีแดง สีเหลือง ก็
ให้ปรับเปลี่ยนใหม่เพื่อความปลอดภยัในสุขภาพ  
     อาหารโซนสีแดง เป็นอาหารที่มีไขมันและน้ าตาลสูงมาก ไม่
ควรกินและบ่อยนัก ควรเลือกกินให้น้อยที่สุด 
     อาหารโซนสีเหลือง เป็นอาหารที่มีไขมันและน้ าตาลปาน
กลาง ควรเลือกกินให้น้อยลง เลือกกินแต่พอควร 
     อาหารโซนสีเขียว เป็นอาหารที่มีไขมันและน้ าตาลต่ า ใย
อาหารสูงและคุณค่าทางโภชนาการสูง ควรเลือกกินบ่อยๆ  
 




