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ค าน า 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง สารชีวโมเลกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 รายวชิาเคมีพื้นฐาน (ว30121) จดัท าข้ึนตามกรอบสาระการเรียนรู้และ
มาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โดยมีเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 
ท่ีหลากหลายสอดคลอ้งตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช  2551  ท่ีเนน้ผูเ้รียน 
เป็นส าคญั โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ  
การสืบคน้ขอ้มูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  
มีความสามารถในการตดัสินใจและมีจิตวทิยาศาสตร์ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง สารชีวโมเลกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  เป็นนวตักรรมทางการศึกษารูปแบบหน่ึงซ่ึงจดักิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียน 
เป็นส าคญั โดยใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน  
ลงมือปฏิบติัจริง ท ากิจกรรมดว้ยกระบวนการกลุ่ม มีโอกาสแสดงความคิดเห็นร่วมกนั ช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนเช่ือมโยงความรู้กบัชีวิตประจ าวนั  
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนจะศึกษาต่อไปน้ีเป็น เล่มท่ี  1  คาร์โบไฮเดรต ผูจ้ดัท า 
หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ชุดกิจกรรมการเรียนรู้น้ีจะเกิดประโยชน์ในการพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดความรู้ 
ทกัษะ และพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวชิาวทิยาศาสตร์สูงข้ึน 
 ทั้งน้ีผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณท่านผูอ้  านวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนราษฎร์ปรีชา
วทิยาคม ตลอดจนผูมี้ส่วนช่วยเหลือทุกคนท่ีไดใ้หก้ารสนบัสนุน ใหค้  าแนะน า ช้ีแนะในการจดัท า
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง สารชีวโมเลกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
ในคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ชุดกิจกรรมการเรียนรู้น้ีจะเป็นประโยชน์
อยา่งยิง่แก่ผูเ้รียน ครูผูส้อน และผูท่ี้สนใจน าไปใชใ้นการพฒันาเยาวชนไทย ให้เป็นบุคคลแห่ง 
การเรียนรู้  และมีความสุขในการด ารงชีวติในอนาคต 
 
        
             สุพทัธินนัทน์   จนัทร์พุฒ 
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 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  สารชีวโมเลกุล 

 

 
สารบัญ 

 
 หน้า 
  
ค าน า ก 
สารบญั ข 
สารบญัตาราง ง 
สารบญัภาพ จ 
ค าช้ีแจงประกอบการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ 1 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 3 
             ตวัช้ีวดั 3 
             จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4 
             สาระส าคญั 4 
แผนผงัขั้นตอนการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 
ค าแนะน าการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครูผูส้อน 6 
             บทบาทของครูผูส้อน 6 
             ส่ิงท่ีครูตอ้งเตรียม 7 
             การจดัชั้นเรียน 8 
             การวดัผลและประเมินผล 9 
ค าแนะน าการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียน 10 
บตัรค าสั่ง 11 
ส่ือและเคร่ืองมือวดัผลส าหรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 13 
             แบบทดสอบก่อนเรียน เล่มท่ี  1  คาร์โบไฮเดรต 14 
             กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน เล่มท่ี 1  คาร์โบไฮเดรต       17 
             บตัรกิจกรรมท่ี  1  เร่ือง รู้แลว้ อยากรู้ เรียนรู้ (Know Want Learned : KWL) 18 
             บตัรงานท่ี  1  เร่ือง รู้แลว้ อยากรู้ เรียนรู้ (Know Want Learned : KWL) 19 
             บตัรเน้ือหาท่ี  1  เร่ือง คาร์โบไฮเดรต 20 
             แบบฝึกหดัท่ี  1  เร่ือง คาร์โบไฮเดรต 34 
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 หน้า 
             บตัรกิจกรรมท่ี  2  เร่ือง การทดสอบน ้าตาลโมเลกุลเด่ียว 36 
             บตัรเน้ือหาท่ี  2  เร่ือง สมบติัและประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต 40 
             แบบฝึกหดัท่ี  2  เร่ือง สมบติัและประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต 44 
             บตัรกิจกรรมท่ี  3  เร่ือง การยอ่ยสลายแป้ง 46 
             แบบทดสอบหลงัเรียน เล่มท่ี  1  คาร์โบไฮเดรต 51 
             กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลงัเรียน เล่มท่ี  1  คาร์โบไฮเดรต 54 
บรรณานุกรม 55 
ภาคผนวก 57 
             บตัรเฉลย 58 
             การวดัผลและประเมินผล 75 
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สารบัญตาราง 

 
ตารางที่  หน้า 

   
1 การอ่านช่ือมอนอแซ็กคาไรด์ตามจ านวนอะตอมของคาร์บอน 24 
2 แสดงความเหมือนและความแตกต่างของอะไมโลส อะไมโลเพกติน  

ไกลโคเจน และเซลลูโลส 
33 

3 แสดงล าดบัของสารท่ีไดจ้ากการยอ่ยแป้ง 42 
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สารบัญภาพ 

 
ภาพที ่  หน้า 

   
1 แสดงบทบาทหนา้ท่ีส าคญัของสารชีวโมเลกุล 21 
2 น ้าตาลกลูโคสพบในองุ่นและขา้วโพด 25 
3 น ้าตาลทราย (ซูโครส) 28 
4 ขา้วบาร์เลยเ์ป็นแหล่งของน ้าตาลมอลโทส 28 
5 นมเป็นแหล่งของน ้าตาลแลกโทส 29 
6 โครงสร้างของอะไมโลสและอะไมโลเพกติน 30 
7 โครงสร้างของแป้งในมนัฝร่ัง 30 
8 โครงสร้างของไกลโคเจน 31 
9 โครงสร้างของไคติน 31 
10 พืชผกัมีเซลลูโลสเป็นองคป์ระกอบส่วนใหญ่ 32 
11 โครงสร้างของเซลลูโลส 32 
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ค าช้ีแจงประกอบการใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 

 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง สารชีวโมเลกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ประกอบดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด  4  เล่ม ดงัน้ี 

 เล่มท่ี  1  คาร์โบไฮเดรต    
 เล่มท่ี  2  ลิพิด 
 เล่มท่ี  3  โปรตีน   
 เล่มท่ี  4  กรดนิวคลีอิก   

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดน้ีเป็น เล่มที่  1  คาร์โบไฮเดรต  มีส่วนประกอบของชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ ดงัน้ี 

1.  ค  าช้ีแจงประกอบการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
3.  สาระส าคญั 
4.  แผนผงัขั้นตอนการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ 
5.  ค  าแนะน าการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครูผูส้อน 
6.  ค  าแนะน าการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียน 
7.  บตัรค าสั่ง 
8.  แบบทดสอบก่อนเรียน เล่มท่ี  1  คาร์โบไฮเดรต 
9.  บตัรกิจกรรมท่ี  1  เร่ือง รู้แลว้ อยากรู้ เรียนรู้ (Know Want Learned : KWL) 
10. บตัรงานท่ี  1  เร่ือง รู้แลว้ อยากรู้ เรียนรู้ (Know Want Learned : KWL) 
11. บตัรเน้ือหาท่ี  1  เร่ือง คาร์โบไฮเดรต 
12. แบบฝึกหดัท่ี  1  เร่ือง คาร์โบไฮเดรต 
13. บตัรกิจกรรมท่ี  2  เร่ือง การทดสอบน ้าตาลโมเลกุลเด่ียว 
14. บตัรเน้ือหาท่ี  2  เร่ือง สมบติัและประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต 
15. แบบฝึกหดัท่ี  2  เร่ือง สมบติัและประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต 
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16. บตัรกิจกรรมท่ี  3  เร่ือง การยอ่ยสลายแป้ง 
17. แบบทดสอบหลงัเรียน เล่มท่ี  1  คาร์โบไฮเดรต 
18. บตัรเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน เล่มท่ี  1  คาร์โบไฮเดรต 
19. บตัรเฉลยบตัรงานท่ี  1  เร่ือง รู้แลว้ อยากรู้ เรียนรู้ (Know Want Learned : KWL) 
20. บตัรเฉลยแบบฝึกหดัท่ี  1  เร่ือง คาร์โบไฮเดรต 
21. บตัรเฉลยบตัรกิจกรรมท่ี  2  เร่ือง การทดสอบน ้าตาลโมเลกุลเด่ียว 
22. บตัรเฉลยแบบฝึกหดัท่ี  2  เร่ือง สมบติัและประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต 
23. บตัรเฉลยบตัรกิจกรรมท่ี  3  เร่ือง การยอ่ยสลายแป้ง 
24. บตัรเฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน เล่มท่ี  1  คาร์โบไฮเดรต 

 
              

 
 
 
 
  

เวลาท่ีใชใ้นการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เล่มที่ 1 คาร์โบไฮเดรต  5  ชัว่โมง 



 

                                                                                             เล่มท่ี 1 คาร์โบไฮเดรต
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

 
 

 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที ่ 3  สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐานการเรียนรู้  

   มาตรฐาน ว  3.1  เขา้ใจหลกัการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะ 
ของสาร การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ 
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

 
สาระที ่ 8  ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน  ว  8.1  ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์และจิตวทิยาศาสตร์ 
ในการสืบเสาะหาความรู้การแกปั้ญหา รู้วา่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบ
ท่ีแน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได ้ภายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลานั้นๆ 
เขา้ใจวา่ วทิยาศาสตร์  เทคโนโลย ีสังคม และส่ิงแวดลอ้มมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

 

ตัวช้ีวดั 
ว 3.2  ม.4-6/7  ทดลองและอธิบายองคป์ระกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิด 

ของคาร์โบไฮเดรต 
ว 8.1  ม.4-6/1  ตั้งค  าถามท่ีอยูบ่นพื้นฐานของความรู้และความเขา้ใจทางวทิยาศาสตร์  

หรือความสนใจหรือจากประเด็นท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น ท่ีสามารถท าการส ารวจตรวจสอบหรือ 
ศึกษาคน้ควา้ไดอ้ยา่งครอบคลุมและเช่ือถือได ้

ว 8.1  ม.4-6/2  สร้างสมมติฐานท่ีมีทฤษฎีรองรับ หรือคาดการณ์ส่ิงท่ีจะพบ หรือ 
สร้างแบบจ าลองหรือสร้างรูปแบบ เพื่อน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ 

ว 8.1  ม.4-6/5  รวบรวมขอ้มูลและบนัทึกผลการส ารวจตรวจสอบอยา่งเป็นระบบถูกตอ้ง 
ครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็นไปได ้ความเหมาะสมหรือ 
ความผดิพลาดของขอ้มูล  
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ว 8.1  ม.4-6/6  จดักระท าขอ้มูล โดยค านึงถึงการรายงานผลเชิงตวัเลขท่ีมีระดบั 
ความถูกตอ้งและน าเสนอขอ้มูลดว้ยเทคนิควธีิท่ีเหมาะสม 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (Knowledge : K) 

1.  ระบุธาตุองคป์ระกอบของคาร์โบไฮเดรตได ้
2.  อธิบายประเภทของคาร์โบไฮเดรต พร้อมยกตวัอยา่งได ้ 
3.  บอกสมบติับางประการของคาร์โบไฮเดรตได ้
4.  บอกประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรตได ้

ด้านทกัษะ/กระบวนการ (Process : P) 
1.  ทดลองและอธิบายวธีิการตรวจสอบน ้าตาลโดยใชส้ารละลายเบเนดิกตไ์ด ้

2.  ทดลองและอธิบายปฏิกิริยาระหวา่งแป้งกบัสารละลายกรดได ้
ด้านคุณลักษณะอันพงึประสงค์ (Attitude : A) 

1.  มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความใฝ่เรียนรู้  
2.  มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมุ่งมัน่ในการท างาน 
 

สาระส าคัญ 

   คาร์โบไฮเดรต เป็นสารชีวโมเลกุล ประกอบดว้ยธาตุ คาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) และ
ออกซิเจน (O) โดยมีอตัราส่วนของจ านวนไฮโดรเจนต่อออกซิเจน คือ 2 ต่อ 1 มีสูตรทัว่ไปคือ 
(CH2O)n เป็นสารอาหารท่ีมีความส าคญัต่อส่ิงมีชีวติ คือ เป็นองคป์ระกอบของเซลล ์เป็นสาร 
ท่ีใหพ้ลงังานแก่ร่างกาย และเซลลส์ะสมไวเ้ป็นพลงังานส าหรับใชเ้วลาท่ีตอ้งการ คาร์โบไฮเดรต 
ไดจ้ากอาหารประเภทน ้าตาลและแป้ง เช่น ขา้วเจา้ ขา้วเหนียว เผอืก มนั  คาร์โบไฮเดรตสามารถ
จ าแนกได ้ 3  ประเภท คือ น ้าตาลโมเลกุลเด่ียว (monosaccharide) น ้าตาลโมเลกุลคู่ (disaccharide) 
และน ้าตาลโมเลกุลใหญ่ (polysaccharide) ซ่ึงสามารถทดสอบน ้าตาลโมเลกุลเด่ียวโดยใช ้
สารละลายเบเนดิกต ์จะใหผ้ลเป็นตะกอนสีแดงอิฐและน ้าตาลโมเลกุลใหญ่ประเภทแป้ง 
จะทดสอบโดยใชส้ารละลายไอโอดีน ใหผ้ลเป็นสีน ้าเงินเขม้ 
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ศึกษาค าช้ีแจงประกอบการใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

ศึกษาบัตรค าส่ัง 

ปฏิบัติตามชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 
เล่มที ่1 คาร์โบไฮเดรต 

ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

ผ่านเกณฑ์ 

ศึกษาชุดกจิกรรมการเรียนรู้ต่อไป 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ศึกษาค าแนะน า 
 

ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

แผนผงัขั้นตอนการใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 
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ค าแนะน าการใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ส าหรับครูผู้สอน 

 

 
 

 ค าแนะน าส าหรับครูผูส้อนน้ีใชส้ าหรับประกอบการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง  
สารชีวโมเลกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  เล่มที ่ 1  คาร์โบไฮเดรต 
 1.  บทบาทของครูผู้สอน 

      1.1  ครูเตรียมตวัใหพ้ร้อม โดยศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การจดัชั้นเรียน และการเตรียมส่ือการเรียนท่ีใชป้ระกอบการจดัการเรียนรู้ 
      1.2  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ควรเป็นไปตามล าดบัในแผนการจดัการเรียนรู้ เพื่อให้
กิจกรรมเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและบรรลุวตัถุประสงค ์สามารถยดืหยุน่เวลาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรม 
      1.3  ก่อนท ากิจกรรมทุกคร้ัง ครูควรอธิบาย ช้ีแจง วธีิปฏิบติักิจกรรมใหช้ดัเจน และให้
นกัเรียนอ่านค าแนะน าในการท ากิจกรรม เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ใจตรงกนั แลว้จึงลงมือท ากิจกรรม
ตามขั้นตอนอยา่งเคร่งครัด จึงจะท าใหก้ารจดักิจกรรมการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 
      1.4  ครูควรกระตุน้ใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม เพื่อเป็นการฝึก 
ใหน้กัเรียนมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี รู้จกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น กลา้แสดงออก ช่วยเหลือ 
ซ่ึงกนัและกนั เนน้ใหน้กัเรียนตั้งใจเรียน และระมดัระวงัในเร่ืองความปลอดภยัจากการใชอุ้ปกรณ์ 

     1.5  การจดัการเรียนรู้ โดยครูผูส้อนใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้  5  ขั้น ดงัน้ี 
     1.5.1  ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
     1.5.2  ขั้นส ารวจและคน้หา (Exploration) 
     1.5.3  ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) 
     1.5.4  ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
     1.5.5  ขั้นประเมิน (Evaluation) 

     1.6  ขณะนกัเรียนปฏิบติักิจกรรมครูควรเดินตรวจดูการท างานของนกัเรียนแต่ละคน 
ในกลุ่ม ครูซกัถามหากพบวา่นกัเรียนคนใดคนหน่ึงมีปัญหาเกิดข้ึน ครูตอ้งใหค้วามช่วยเหลือ 
เพื่อใหปั้ญหานั้นหมดไป 

     1.7  ครูควรดูแลนกัเรียนขณะปฏิบติักิจกรรมอยา่งใกลชิ้ดพร้อมกบัประเมินทกัษะ
กระบวนการ คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
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      1.8  เม่ือส้ินสุดการปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอน ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัตรวจสอบ
และเก็บอุปกรณ์ใหเ้รียบร้อยเพื่อสะดวกในการใชค้ร้ังต่อไป 

2.  ส่ิงทีค่รูต้องเตรียม 
     ครูศึกษาแผนการจดัการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  

และเตรียมส่ือส าหรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ใหค้รบตามท่ีระบุไวใ้นชุดกิจกรรม ดงัน้ี 
      2.1  บตัรค าสั่ง 
      2.2  แบบทดสอบก่อนเรียน เล่มท่ี  1  คาร์โบไฮเดรต พร้อมกระดาษค าตอบ 
      2.3  บตัรกิจกรรม 
             2.3.1  บตัรกิจกรรมท่ี  1  เร่ือง รู้แลว้ อยากรู้ เรียนรู้ (Know Want Learned : KWL)   
             2.3.2  บตัรกิจกรรมท่ี  2  เร่ือง การทดสอบน ้าตาลโมเลกุลเด่ียว และเตรียมอุปกรณ์
พร้อมสารเคมีส าหรับการทดลองตามบตัรกิจกรรม 
             2.3.3  บตัรกิจกรรมท่ี  3  เร่ือง การยอ่ยสลายแป้ง และเตรียมอุปกรณ์พร้อมสารเคมี
ส าหรับการทดลองตามบตัรกิจกรรม 
      2.4  บตัรงานท่ี  1  เร่ือง รู้แลว้ อยากรู้ เรียนรู้ (Know Want Learned : KWL) 
      2.5  บตัรเน้ือหา 
             2.5.1  บตัรเน้ือหาท่ี  1  เร่ือง คาร์โบไฮเดรต 
             2.5.2  บตัรเน้ือหาท่ี  2  เร่ือง สมบติัและประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต 
      2.6  แบบฝึกหดั 
             2.6.1  แบบฝึกหดัท่ี  1  เร่ือง คาร์โบไฮเดรต 
             2.6.2  แบบฝึกหดัท่ี  2  เร่ือง สมบติัและประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต 
      2.7  แบบทดสอบหลงัเรียน เล่มท่ี  1  คาร์โบไฮเดรต พร้อมกระดาษค าตอบ 
      2.8  บตัรเฉลย 
             2.8.1  บตัรเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน เล่มท่ี  1  คาร์โบไฮเดรต 
             2.8.2  บตัรเฉลยบตัรงานท่ี  1  เร่ือง รู้แลว้ อยากรู้ เรียนรู้ (Know Want Learned : 
KWL) 
             2.8.3  บตัรเฉลยแบบฝึกหดัท่ี  1  เร่ือง คาร์โบไฮเดรต 
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             2.8.4  บตัรเฉลยบตัรกิจกรรมท่ี  2  เร่ือง การทดสอบน ้าตาลโมเลกุลเด่ียว 
             2.8.5  บตัรเฉลยแบบฝึกหดัท่ี  2  เร่ือง สมบติัและประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต 
             2.8.6  บตัรเฉลยบตัรกิจกรรมท่ี  3  เร่ือง การยอ่ยสลายแป้ง 
             2.8.7  บตัรเฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน เล่มท่ี  1  คาร์โบไฮเดรต 
      3.  การจัดช้ันเรียน 

     การจดัชั้นเรียนขณะท่ีใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนจะท ากิจกรรมดว้ยกระบวนการ
กลุ่ม โดยแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ  4-5  คน แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยคนเก่ง ปานกลาง และอ่อน  
จ านวนกลุ่มข้ึนอยูก่บัจ  านวนนกัเรียนในชั้นเรียนแต่ละห้อง และเม่ือท าแบบทดสอบนกัเรียนตอ้ง
แยกออกจากกลุ่มและจดัหอ้งสอบเป็นรายบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

   

แผนผงัการจดัชั้นเรียน 

โตะ๊ครู โตะ๊วางอุปกรณ์ 

กลุ่ม 1 

กลุ่ม 5 กลุ่ม 4 

กลุ่ม 2 

กลุ่ม 6 

กลุ่ม 3 
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4.  การวดัผลและประเมินผล 
 

วธีิการวดั เคร่ืองมือวดั เกณฑ์การประเมิน 

ด้านความรู้ (Knowledge : K) 
1.  การตรวจแบบฝึกหดัท่ี  1-2 
 
2.  การตรวจแบบทดสอบ 
หลงัเรียน 

1.  แบบฝึกหดัท่ี  1-2 
 
2.  แบบทดสอบหลงัเรียน 

1.   ท าไดถู้กตอ้ง ผา่นเกณฑ ์
ร้อยละ  80   
2.  ท าไดถู้กตอ้ง ผา่นเกณฑ ์
ร้อยละ  80   

ด้านทกัษะ/กระบวนการ (Process : P) 

1.  การสังเกตพฤติกรรม 
การท างานกลุ่ม 
2.  การประเมินทกัษะ 
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 

1.  แบบสังเกตพฤติกรรม 
การท างานกลุ่ม 
2.  แบบประเมินทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 

1.  พฤติกรรมการท างานกลุ่ม
ผา่นเกณฑใ์นระดบั ดี ข้ึนไป 
2. ทกัษะกระบวนการ 
ทางวทิยาศาสตร์ผา่นเกณฑ์
ในระดบั ดี ข้ึนไป 

ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ (Attitude : A) 

การประเมินคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์
-  ความใฝ่เรียนรู้  
-  ความมุ่งมัน่ในการท างาน 

แบบประเมินคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

คะแนนคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์ผา่นเกณฑ์ 
ในระดบั ดี ข้ึนไป 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

การประเมินสมรรถนะส าคญั
ของผูเ้รียน 
-  ความสามารถในการส่ือสาร 

-  ความสามารถในการคิด 

แบบประเมินสมรรถนะ
ส าคญัของผูเ้รียน 

คะแนนสมรรถนะส าคญัของ
ผูเ้รียน ผา่นเกณฑใ์นระดบั  
ดี ข้ึนไป 
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ค าแนะน าการใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 

 

 
 

 การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง สารชีวโมเลกุล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  เล่มที ่ 1 คาร์โบไฮเดรต ใหน้กัเรียนปฏิบติั
กิจกรรมตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 1.  เลือกหวัหนา้กลุ่ม เพื่อเป็นผูน้ าในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ รองหวัหนา้กลุ่ม  
เพื่อเป็นผูร้วบรวมชุดกิจกรรม และเลขานุการกลุ่ม เพื่อบนัทึกขอ้มูลในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ 
และตั้งช่ือกลุ่ม 

2.  ใหน้กัเรียนท าความเขา้ใจจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เพื่อใหท้ราบวา่เม่ือเรียนโดยใช ้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จบแลว้นกัเรียนสามารถเรียนรู้อะไรไดบ้า้ง 
 3.  ใหน้กัเรียนศึกษาค าแนะน าการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียน ศึกษาขั้นตอน
การใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 4.  ปฏิบติัตามบตัรค าสั่งอยา่งจริงจงั ไม่เล่นขณะปฏิบติักิจกรรม มีความซ่ือสัตย ์ตรงต่อ
เวลา และไม่ส่งเสียงรบกวนผูอ่ื้น หากไม่เขา้ใจใหส้อบถามครู 
 5.  สมาชิกทุกคนตอ้งมีส่วนร่วม ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีบทบาทหนา้ท่ีรับผิดชอบ
ร่วมกนั 

6.  ก่อนศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ใหน้กัเรียนแต่ละคนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  
แบบปรนยั  4  ตวัเลือก จ านวน  10  ขอ้ ลงในกระดาษค าตอบ  และเม่ือท าแบบทดสอบเรียบร้อย
แลว้ รองหวัหนา้กลุ่มรวบรวมกระดาษค าตอบส่งครู 
 7.  นกัเรียนเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามล าดบัขั้นตอน 
 8.  เม่ือนกัเรียนท ากิจกรรมเสร็จทุกขั้นตอนแลว้ ใหน้กัเรียนทุกคนท าแบบทดสอบ 
หลงัเรียน แบบปรนยั  4  ตวัเลือก จ านวน  10  ขอ้ ลงในกระดาษค าตอบ   
 9.  ตรวจค าตอบของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน และสรุปผลคะแนนท่ีไดล้งใน
กระดาษค าตอบ 
 10.  หลงัจากศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรียบร้อยแลว้ ให้รองหวัหนา้รวบรวมชุดกิจกรรม 
การเรียนรู้ส่งคืนครู 
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บัตรค าส่ัง 

 

 
 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง สารชีวโมเลกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ใหน้กัเรียนปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 1.  หวัหนา้กลุ่มรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เล่มที ่ 1  คาร์โบไฮเดรต แลว้น าไปแจกใหส้มาชิก 
 2.  นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เล่มท่ี  1  คาร์โบไฮเดรต จ านวน  10  ขอ้  
ใชเ้วลา  10  นาที เป็นรายบุคคล ลงในกระดาษค าตอบ 
 3.  หวัหนา้กลุ่มอ่านค าช้ีแจงในบตัรกิจกรรมท่ี  1  เร่ือง รู้แลว้ อยากรู้ เรียนรู้ (Know  
Want Learned : KWL) 
 4.  นกัเรียนปฏิบติัตามบตัรกิจกรรมท่ี  1  เร่ือง รู้แลว้ อยากรู้ เรียนรู้ (Know Want Learned : 
KWL) โดยเขียนส่ิงท่ีตนรู้ (What you know ?) เก่ียวกบัคาร์โบไฮเดรต ลงในตารางช่องท่ี  1  Know 
(K) ในบตัรงานท่ี  1  เร่ือง รู้แลว้ อยากรู้ เรียนรู้ (Know Want Learned : KWL) 
 5.  ใหส้มาชิกในกลุ่มร่วมกนัอภิปรายส่ิงท่ีอยากรู้หรือสงสัย (What you want to know ?) 
เก่ียวกบัคาร์โบไฮเดรต แลว้เขียนลงในตารางช่องท่ี  2  Want (W) ในบตัรงานท่ี  1  เร่ือง รู้แลว้ 
อยากรู้ เรียนรู้ (Know Want Learned : KWL) ของแต่ละคน 

6.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษา และร่วมอภิปรายในบตัรเน้ือหาท่ี  1  เร่ือง 
คาร์โบไฮเดรต โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 
 7.  นกัเรียนแต่ละคนท าแบบฝึกหดัท่ี  1  เร่ือง คาร์โบไฮเดรต 
 8.  เม่ือนกัเรียนทุกคนท าแบบฝึกหดัเสร็จเรียบร้อย หวัหนา้กลุ่มน าแบบฝึกหดัท่ี  1   
ของสมาชิกในกลุ่มตนเอง แลว้น าไปแลกกบักลุ่มอ่ืน เพื่อตรวจแบบฝึกหดัจากบตัรเฉลยแบบฝึกหดั 
ตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 9.  นกัเรียนเปิดบตัรกิจกรรมท่ี  2  เร่ือง การทดสอบน ้าตาลโมเลกุลเด่ียว เพื่อปฏิบติัการ
ทดลอง หวัหนา้กลุ่มอ่านค าช้ีแจงท่ีระบุไวใ้นบตัรกิจกรรม และมอบหมายหนา้ท่ีใหก้บัสมาชิก
ภายในกลุ่มก่อนเร่ิมปฏิบติักิจกรรม โดยใหส้มาชิกเตรียมสาร วสัดุอุปกรณ์  

10. สมาชิกทุกคนร่วมปฏิบติักิจกรรมท่ี  2   เร่ือง การทดสอบน ้าตาลโมเลกุลเด่ียว 
11. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษา และร่วมอภิปรายในบตัรเน้ือหาท่ี  2  เร่ือง สมบติัและ

ประโยชนข์องคาร์โบไฮเดรต โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม   
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 12.  นกัเรียนแต่ละคนท าแบบฝึกหดัท่ี  2  เร่ือง สมบติัของคาร์โบไฮเดรต จากนั้นให้
นกัเรียนแต่ละคนตรวจแบบฝึกหดัจากบตัรเฉลยแบบฝึกหดัตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

13.  นกัเรียนเปิดบตัรกิจกรรมท่ี  3  เร่ือง การยอ่ยสลายแป้ง เพื่อปฏิบติัการทดลอง หวัหนา้
กลุ่มอ่านค าช้ีแจงท่ีระบุไวใ้นบตัรกิจกรรม และมอบหมายหนา้ท่ีใหก้บัสมาชิกภายในกลุ่มก่อนเร่ิม
ปฏิบติักิจกรรม โดยใหส้มาชิกเตรียมสาร วสัดุอุปกรณ์  

14.  สมาชิกทุกคนร่วมปฏิบติักิจกรรมท่ี  3   เร่ือง การยอ่ยสลายแป้ง 
 15. นกัเรียนทุกคนสรุปความรู้ท่ีไดเ้ก่ียวกบัคาร์โบไฮเดรตลงในบตัรงานท่ี  1  เร่ือง รู้แลว้ 
อยากรู้ เรียนรู้ (Know Want Learned : KWL) 
 16. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน เล่มท่ี  1  คาร์โบไฮเดรต จ านวน  10  ขอ้ 
ใชเ้วลา  10  นาที เป็นรายบุคคล 

17. หลังจากศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เล่มที่  1  คาร์โบไฮเดรต เรียบร้อยแล้ว  
รองหัวหน้ากลุ่มรวบรวมชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งคืนครู  
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ส่ือและเคร่ืองมือวดัผล 
     ส าหรับชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 
        เล่มที่  1  คาร์โบไฮเดรต 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
        วชิาเคมพืีน้ฐาน  (ว30121)             หน่วยที ่ 3  สารชีวโมเลกลุ 
        ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 4                  เล่มที ่ 1  คาร์โบไฮเดรต 
 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว แลว้ท าเคร่ืองหมายกากบาท  ( )   
               ลงในกระดาษค าตอบ คะแนนเตม็  10  คะแนน เวลา  10  นาที 
 

1.  ธาตุชนิดใดต่อไปนีไ้ม่ได้เป็นองค์ประกอบในสารจ าพวกคาร์โบไฮเดรต  
ก. คาร์บอน     
ข. ฟอสฟอรัส 
ค. ไฮโดรเจน     
ง. ออกซิเจน  

2.  การระบุชนิดของน า้ตาลโมเลกุลเดี่ยวและโมเลกุลคู่ต่อไปนี้ 
 

ขอ้ น ้าตาลโมเลกุลเด่ียว น ้าตาลโมเลกุลคู่ 
1 กาแลกโทส มอลโทส 
2 กลูโคส แลกโทส 
3 ฟรักโทส กาแลกโทส 
4 ซูโครส ไรโบส 

 

     ข้อใดถูกต้อง 
ก. 1  และ  2     
ข. 2  และ  3 
ค. 1  และ  3     
ง. 2  และ  4 

3.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก. กาแลกโทสจดัเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทไดแซ็กคาไรด์ 
ข. ไกลโคเจนสามารถท าปฏิกิริยากบัไอโอดีนไดส้ารละลายสีม่วง 
ค. กลูโคสสามารถท าปฏิกิริยากบัสารละลายเบเนดิกต ์เกิดเป็นตะกอนสีแดงอิฐ 
ง. แป้งเป็นพอลิแซ็กคาไรดมี์รสชาติหวาน สามารถละลายน ้าไดดี้ ดูดซึมเขา้ร่างกายไดง่้าย 
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4.  สารทีช่่วยกระตุ้นการท างานของล าไส้ใหญ่ให้เป็นไปตามปกติ คือสารใด 

ก. แป้ง      
ข. ฟรักโทส 
ค. เซลลูโลส     
ง. ไกลโคเจน 

5.  สาร A ผสมกบัสารละลายเบเนดิกต์ เม่ืออุ่นในน า้เดือด มีตะกอนสีแดงอฐิเกดิขึน้ สาร A 
     อาจเป็นสารใดได้บ้าง 

 1)  แป้ง     2)  ฟรักโทส     3)  กลูโคส     4)  เซลลูโลส 
ก. 1  และ  2     
ข. 2  และ  3 
ค. 1  และ  4     
ง. 3  และ  4 

6.  คาร์โบไฮเดรตในข้อใด ที่สามารถดูดซึมเข้าสู่เซลล์โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยสลาย 
ก. กลูโคส     
ข. แลกโทส 
ค. เซลลูโลส    
ง. ไกลโคเจน 

7.  ข้อใดต่อไปนีไ้ม่ใช่ประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต 
ก. เป็นตวัท าละลายของวติามินท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย 
ข. การท างานของสมองใชก้ลูโคสเป็นพลงังานส าคญั 
ค. ช่วยสงวนโปรตีนเอาไวส้ าหรับสร้างเซลลแ์ละเน้ือเยือ่ 
ง. เป็นองคป์ระกอบของเยือ่หุม้เซลลข์องส่ิงมีชีวติบางชนิด 

8.  เม่ือร่างกายของส่ิงมีชีวติย่อยคาร์โบไฮเดรตแล้วจะได้ผลติภัณฑ์เป็นสารในข้อใด 
ก. คาร์บอน     
ข. แอลกอฮอล์ 
ค. มอนอแซ็กคาไรด์    
ง. คาร์บอนไดออกไซดแ์ละน ้า  
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9.  สารชนิดหน่ึงสามารถท าปฏิกริิยากบัทงิเจอร์ไอโอดีน เปลีย่นสีทงิเจอร์ไอโอดีนเป็นสีน า้เงิน 
     นักเรียนคิดว่าสารน้ันคือสารในข้อใด 

ก. เซลลูโลส     
ข. ไกลโคเจน 
ค. ฟรักโทส     
ง. แป้ง       

10. พจิารณาข้อความต่อไปนี้  
 1)  อินซูลินท าหนา้ท่ีปรับกลูโคสในเลือดให้อยูใ่นระดบัปกติ 
 2)  คนท่ีเป็นโรคเบาหวานควรควบคุมอาหารประเภทน ้าตาลและแป้ง 
 3)  อินซูลินเม่ือฉีดเขา้ร่างกายจะลดการเปล่ียนกลูโคสเป็นไกลโคเจน 
 4)  โรคเบาหวานเกิดจากความผดิปกติของตบัอ่อนท่ีสร้างไกลโคเจนมากผดิปกติ 

     ข้อใดผดิ 
ก. 1  และ  2     
ข. 2  และ  3 
ค. 2  และ  4     
ง. 3  และ  4 
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
        วชิาเคมพืีน้ฐาน  (ว30121)             หน่วยที ่ 3  สารชีวโมเลกลุ 
        ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 4                  เล่มที ่ 1  คาร์โบไฮเดรต 
 

 
ช่ือ-สกุล...................................................................ชั้น...............เลขท่ี..........  กลุ่มท่ี............. 

 
ขอ้ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 
 

 
 
 
 

 
 

  

คะแนน 

เต็ม 10 

ได้  

ท าแบบทดสอบเสร็จแลว้ 
 ไปท ากิจกรรมต่อไปกนัเถอะ 
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บัตรกจิกรรมที ่ 1  เร่ือง รู้แล้ว อยากรู้ เรียนรู้  

(Know Want Learned : KWL) 

 

 
 

ค าช้ีแจง   
 

1.  What you know ?   
     ใหน้กัเรียนแต่ละคนเขียนส่ิงท่ีตนรู้ (K) เก่ียวกบัคาร์โบไฮเดรต ลงในตารางช่องท่ี  1  

Know (K) ในบตัรงานท่ี  1  เร่ือง รู้แลว้ อยากรู้ เรียนรู้ (Know Want Learned : KWL)        
2.  What you want to know ?  
     ใหส้มาชิกในกลุ่มร่วมกนัอภิปรายส่ิงท่ีอยากรู้หรือสงสัย (W) เก่ียวกบัคาร์โบไฮเดรต 

แลว้เขียนลงในตารางช่องท่ี  2  Want (W) ในบตัรงานท่ี  1  เร่ือง รู้แลว้ อยากรู้ เรียนรู้ (Know Want 
Learned : KWL) ของแต่ละคน 

3.  ใหน้กัเรียนศึกษาความรู้เก่ียวกบัคาร์โบไฮเดรต จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง  
สารชีวโมเลกุล เล่มท่ี  1  คาร์โบไฮเดรต 

4.  What you have learned ?  
     นกัเรียนเขียนส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ (L) เก่ียวกบัคาร์โบไฮเดรต ลงในตารางช่องท่ี  3  Learned 

(L) ในบตัรงานท่ี  1  เร่ือง รู้แลว้ อยากรู้ เรียนรู้ (Know Want Learned : KWL) ของแต่ละคน 
หลงัจากจบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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บัตรงานที ่ 1  เร่ือง รู้แล้ว อยากรู้ เรียนรู้  

(Know Want Learn : KWL) 
 

 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนเขียนขอ้ความเก่ียวกบัคาร์โบไฮเดรตลงในช่องต่อไปน้ี 
 

Know (K) 
นักเรียนรู้อะไรบ้าง 

Want (W) 
นักเรียนต้องการรู้อะไร 

Learned (L) 
นักเรียนได้เรียนรู้อะไร 
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สารชีวโมเลกุล (biomolecule) หมายถึง สารอินทรียท่ี์มีธาตุคาร์บอนและ
ไฮโดรเจนเป็นองคป์ระกอบหลกั โมเลกุลมีขนาดใหญ่มากเม่ือเทียบกบัโมเลกุลของสาร
ทัว่ไป พบในส่ิงมีชีวติเท่านั้น สารชีวโมเลกุลสามารถจ าแนกตามองคป์ระกอบของธาตุ 
ท่ีพบเป็น  4  ประเภท ดงัน้ี  คาร์โบไฮเดรต ลิพิดโปรตีน และกรดนิวคลีอิก ประกอบไป
ดว้ยธาตุพื้นฐาน คือ คาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O) แต่แตกต่างกนัท่ี
โครงสร้างและอตัราส่วนของแต่ละธาตุ ส าหรับโปรตีนมีธาตุไนโตรเจน (N) หรือ 
ในบางโมเลกุลของโปรตีนอาจมีธาตุอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น ก ามะถนั (S) และฟอสฟอรัส (P)  
และเหล็ก (Fe) ส่วนกรดนิวคลีอิกมีธาตุท่ีเป็นองคป์ระกอบเพิ่มเติม คือ ธาตุไนโตรเจน 
(N) และฟอสฟอรัส (P) 

อาหารเป็นปัจจยัส าคญัต่อการเจริญเติบโต
ของร่างกาย ในอาหารหลกั  5  หมู่ แต่ละหมู่จะให้
สารอาหารท่ีร่างกายน าไปใชป้ระโยชน์ไดแ้ตกต่างกนั 
สารท่ีส่ิงมีชีวติสามารถน าไปใชใ้นกระบวนการ
ด ารงชีวิต คือ สารชีวโมเลกุล 

 

 

บัตรเน้ือหาที ่ 1 
เร่ือง คาร์โบไฮเดรต 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
  
   
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารชีวโมเลกุลคืออะไร ?  
เรามาท าความเขา้ใจกนันะ

คะ 

สารชีวโมเลกุลมีความส าคญัอยา่งไร? 
เราไปเรียนรู้กนันะคะ 
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สลายใหพ้ลงังาน 

ใชใ้นการเจริญเติบโต 

ถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 

ช่วยใหผ้วิหนงัชุ่มช้ืน สุขภาพผมและเล็บดี 

เป็นส่วนประกอบของฮอร์โมน เอนไซม ์และระบบภูมิคุม้กนั 
 

ประโยชน์อ่ืนๆ 
 

เป็นส่วนหน่ึงในการรักษาสมดุลของน ้า และกรด 

การศึกษาเร่ืองสารชีวโมเลกุลช่วยใหเ้ราทราบถึงความส าคญั

ของสารชีวโมเลกุลท่ีมีต่อระบบการท างานต่างๆ ของร่างกาย 

และมีวจิารณญาณในการเลือกรับประทานอาหารท่ีถูกหลกั

โภชนาการไดเ้พื่อสุขภาพร่างกายท่ีดี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               บทบาทส าคญั 
           ของสารชีวโมเลกลุ 
 

 

 

ภาพที ่ 1  แสดงบทบาทหนา้ท่ีส าคญัของสารชีวโมเลกุล 

 

 

 

 

 

 

 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบทางเคมีของเซลลใ์นร่างกาย พบวา่ โดยทัว่ไปร้อยละ  
50  ของน ้าหนกัแหง้ของตวัเรา คือ โปรตีน เยือ่หุม้เซลลแ์ละนิวเคลียสของส่ิงมีชีวติ 
ทุกชนิดประกอบดว้ยโปรตีนและไขมนั ภายในเซลลมี์ไซโทพลาซึม ซ่ึงมีสารโปรตีน 
ไขมนั และคาร์โบไฮเดรต ส่วนพืชมีผนงัเซลลท่ี์ประกอบดว้ยเซลลูโลสซ่ึงเป็นสารพวก
คาร์โบไฮเดรต ดงันั้นสารชีวโมเลกุลจึงมีบทบาทส าคญัต่อส่ิงมีชีวติ ดงัภาพท่ี 1 
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คาร์โบไฮเดรต (carbohydrate) คือ สารประกอบอินทรียท่ี์ประกอบดว้ยธาตุคาร์บอน (C) 
ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O) โดยปกติอตัราส่วนโดยจ านวนอะตอมของไฮโดรเจนต่อ
ออกซิเจนเป็น  2 : 1   
 สูตรทัว่ไปเป็น (CH2O)n หรือ Cn(H2O)m  เม่ือ n และ m คือ เลขจ านวนเตม็ใด ๆ   
 ตวัอยา่งคาร์โบไฮเดรตท่ีมีสูตรเป็น (CH2O)n เช่น C5H10O5  C6H12O6   
 ตวัอยา่งคาร์โบไฮเดรตท่ีมีสูตรเป็น Cn(H2O)m เช่น C12H22O11  C18H32O16   

 

 

คาร์โบไฮเดรต 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แลว้นกัเรียนทราบหรือไม่วา่เราจะสามารถพบ

คาร์โบไฮเดรตไดท่ี้ไหนบา้ง ? 

 คาร์โบไฮเดรต สามารถพบไดใ้นธรรมชาติทั้งในพืชและสัตว ์โดยเฉพาะพืชเป็นแหล่ง

ส าคญัของคาร์โบไฮเดรต พืชสามารถสร้างอาหารเองไดโ้ดยผา่นกระบวนการสังเคราะห์ 

ดว้ยแสง (photosynthesis) เปล่ียนแก๊สคาร์บอนไดออกไซดก์บัน ้าเป็นกลูโคส อาหารท่ีพืช

สังเคราะห์ไดม้กัอยูใ่นรูปน ้าตาล ซ่ึงเป็นหน่วยยอ่ยของคาร์โบไฮเดรต โมเลกุลของน ้าตาล

สามารถรวมตวักนัเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่เรียกวา่ แป้ง เซลลข์องพืชจะสะสมพลงังานส่วนท่ี

เหลือใชใ้นรูปของแป้งไวต้ามส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ล าตน้ ราก ใบ ดอก ผล เมล็ด อาหารจาก

พืชหลายชนิดประกอบดว้ยแป้ง ไดแ้ก่ มนัฝร่ัง เผอืก และขา้ว เม่ือเรารับประทานอาหารเหล่าน้ี

เขา้ไป ร่างกายจะยอ่ยสลายแป้งใหเ้ป็นกลูโคส ซ่ึงเป็นน ้าตาลท่ีเซลลน์ าไปใชใ้นการผลิตเป็น

พลงังาน 
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1.  มอนอแซ็กคาไรด์ 
(monosaccharide) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แลว้เราสามารถแบ่งประเภทของ

คาร์โบไฮเดรตไดเ้ป็นก่ีประเภทคะ? 

 คาร์โบไฮเดรตเรียกอีกอยา่งวา่ แซ็กคาไรด ์(saccharide)  
แบ่งออกเป็น  3 กลุ่มใหญ่ ดงัน้ี 
 1. มอนอแซ็กคาไรด ์(monosaccharide) 
 2. ไดแซ็กคาไรด ์(disaccharide) 
 3. พอลิแซ็กคาไรด ์(polysaccharide) 
 

คาร์โบไฮเดรตแต่ละกลุ่มแตกต่างกนัอยา่งไร ?  

เรามาท าความเขา้ใจกนันะ 

 มอนอแซ็กคาไรด ์(monosaccharide) หรือน ้าตาลโมเลกุลเด่ียว เป็นคาร์โบไฮเดรต 
ท่ีโมเลกุลเล็กท่ีสุด ไม่สามารถยอ่ยสลายต่อไปได ้ประกอบดว้ยคาร์บอน  3  ถึง  8  อะตอม  
ซ่ึงสามารถจ าแนกประเภทของมอนอแซ็กคาไรดต์ามจ านวนคาร์บอนท่ีเป็นองคป์ระกอบได ้
เช่น ไตรโอส (triose) เทโทรส (tetrose) เพนโทส (pentose) และ เฮกโซส (hexose) เป็นตน้ 
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ตารางที ่ 1  การอ่านช่ือมอนอแซ็กคาไรด์ตามจ านวนอะตอมของคาร์บอน 
 

จ านวนคาร์บอน ช่ือ 
3 ไตรโอส 
4 เทโทรส 
5 เพนโทส 
6 เฮกโซส 

 

 มอนอแซ็กคาร์ไรดท่ี์พบมากในธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นเพนโทสและเฮกโซส เพนโทสท่ี
พบมาก ไดแ้ก่ ไรโบส (ribose) และไรบูโรส (riburose) ซ่ึงมีโครงสร้าง ดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 

           ไรโบส         ไรบูโรส 
 ส่วนเฮกโซสท่ีพบมาก ไดแ้ก่ กลูโคส (glucose) ฟรักโทส (fructose) และกาแลกโทส 
(galactose) ซ่ึงมีโครงสร้างดงัน้ี 

 

            กลูโคส                      ฟรักโทส                    กาแลกโทส 

การอ่านช่ือมอนอแซ็กคาไรด์จะอ่านตามจ านวน
คาร์บอนท่ีเป็นองคป์ระกอบดงัตารางนะ 
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 กลูโคส (glucose)  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กลูโคส มีช่ือเรียกหลายแบบ เช่น เด็กซ์โทรส  
(dextrose) น ้าตาลองุ่น (grape sugar) น ้าตาลในเลือด  
(blood sugar) กลูโคสพบในผลไมท่ี้มีรสหวานทัว่ไป 
และผกั พบไดใ้นเลือด น ้าตาลในเลือดส่วนใหญ่เป็น 
น ้าตาลกลูโคส กลูโคสเป็นน ้ าตาลท่ีส าคญัท่ีสุด  
เพราะร่างกายสามารถดูดซึมไปใชไ้ดโ้ดยตรง 
นอกจากนั้นเซลลส์มองและการท างานของกลา้มเน้ือ 
ส่วนใหญ่ตอ้งการพลงังานจากกลูโคส ถา้ร่างกายมีกลูโคสในเลือดต ่ากวา่ปกติ คือต ่ากวา่   
90-110  มิลลิกรัม จะเกิดอาการอ่อนเพลีย วงิเวยีน และอาจหมดสติได ้ผูป่้วยท่ีไม่สามารถ
รับประทานอาหารไดต้ามปกติและผูป่้วยก่อนหรือหลงัผา่ตดั จะไดรั้บสารละลายกลูโคส 
ประมาณร้อยละ  0.6-0.9 ผสมในน ้าเกลือเขา้ทางหลอดเลือด 

กลูโคสส่วนหน่ึงจะถูกน าไปใชเ้ป็นพลงังานใหเ้พียงพอในแต่ละวนั ส่วนท่ีเหลือจะ 
ถูกเก็บไวใ้นรูปของไกลโคเจน เม่ือร่างกายขาดพลงังาน ไกลโคเจนท่ีสะสมไวจ้ะถูกสลายเป็น
กลูโคส การสลายกลูโคสในร่างกายเป็นกระบวนการท่ีซบัซอ้น และมีฮอร์โมนหลายชนิด
ควบคุม ตวัอยา่งเช่น อนิซูลนิ เป็นฮอร์โมนท่ีมีหนา้ท่ีปรับกลูโคสในเลือดใหอ้ยูใ่นระดบัปกติ 
กล่าวคือ ถา้มีกลูโคสในเลือดมาก อินซูลินจะช่วยกระตุน้ใหก้ลูโคสเปล่ียนไปเป็นไกลโคเจน 
และเก็บสะสมไวท่ี้ตบัและกลา้มเน้ือ ถา้ร่างกายขาดอินซูลินจะไม่เกิดการสร้างไกลโคเจนจาก
กลูโคส ปริมาณกลูโคสในเลือดจึงเพิ่มข้ึน ปริมาณท่ีมากเกินไปจะถูกขบัออกมาทางปัสสาวะ 
ซ่ึงคืออาการของโรคเบาหวาน ในกรณีท่ีอาการของโรครุนแรง แพทยจ์ะฉีดอินซูลินเขา้ใต้
ผวิหนงั เพื่อกระตุน้ใหร่้างกายน ากลูโคสส่วนท่ีเกินไปใช ้ท าใหป้ริมาณกลูโคสในเลือดลดลง
ชัว่คราว ส าหรับผูป่้วยท่ีมีอาการมาก จะตอ้งฉีดอินซูลินทุกวนัไปตลอดชีวิต 

 
 
 
 

ภาพที ่ 2  น ้าตาลกลูโคสพบในองุ่นและขา้วโพด 
ท่ีมา : สุพทัธินนัทน์ จนัทร์พุฒ, 2558 

 

กลูโคสแบบวง 
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 กาแลกโทส (galactose)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                กาแลกโทสแบบวง     
 
 
 

 
 

 
 ฟรักโทส (fructose)  
 

 
 
 
 
 
         
        ฟรักโทสแบบวง 
 
 
 
 
 
 

 

น ้าตาลทุกชนิดมีรสหวานแต่ระดบัความหวาน
แตกต่างกนั ฟรักโทสมีความหวานมากท่ีสุด โดยหวานกวา่
น ้าตาลทรายถึงสองเท่า ส่วนกาแลกโทสหวานนอ้ยท่ีสุด 

 กาแลกโทสเป็นน ้าตาลโมเลกุลเด่ียวท่ีอยู่
เป็นอิสระในธรรมชาติ กาแลกโทสพบในน ้านม
ของมนุษยแ์ละสัตว ์โดยปกติกาแลกโทสมกัอยูร่วม
กบัสารอ่ืน เช่น กาแลกโทสรวมกบัไขมนัในรูป
ของกาแลกโทลิพิด กาแลกโทสอยูร่วมกบักลูโคส
ในรูปของน ้าตาลแลกโทส ซ่ึงเป็นน ้าตาลโมเลกุลคู่ 
โครงสร้างของกาแลกโทสจะมีลกัษณะเป็น 
วงแหวน  6  เหล่ียม เช่นเดียวกบักลูโคส 

 

 ฟรักโทสมีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ 
น ้าตาลผลไม ้เป็นน ้าตาลโมเลกุลเด่ียวท่ีมี 
รสหวานกวา่กลูโคสและหวานกวา่น ้าตาล
ทรายถึงสองเท่า สามารถพบในผลไมสุ้กทัว่ไป 
สายรก และน ้าผึ้ง นอกจากน้ีฟรักโทสยงัเป็น
ส่วนประกอบของน ้าตาลทรายซ่ึงเป็นน ้าตาล
โมเลกุลคู่ โครงสร้างของฟรักโทสจะมี
ลกัษณะเป็นวงแหวน  5  เหล่ียม 
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2.  ไดแซ็กคาไรด์ 

(disaccharide) 
 

 
 
 

 
 

 
    ซูโครส (sucrose)  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ไดแซ็กคาไรด ์(disaccharide) หรือน ้าตาลโมเลกุลคู่ เป็นคาร์โบไฮเดรตท่ีเกิดจาก 
การรวมตวักนัของมอนอแซ็กคาไรด ์ 2  โมเลกุล ดว้ยพนัธะไกลโคซิดิก (glycosidic bond)  
โดยเช่ือมต่อระหวา่งคาร์บอนตวัท่ี  1  ของมอนอแซ็กคาไรด์โมเลกุลหน่ึงกบัคาร์บอนอะตอม
ตวัท่ี  2  หรือ  4  ของมอนอแซ็กคาไรดอี์กโมเลกุล  เช่น ซูโครส  มอลโทส  และแลกโทส ดงัน้ี 

 

ซูโครสหรือน ้าตาลทราย เป็นน ้าตาลโมเลกุลคู่ท่ีท  าจากออ้ยหรือตน้บีท เม่ือน ้าตาล

ซูโครสถูกยอ่ยดว้ยเอนไซมจ์ะไดก้ลูโคสและฟรักโทสออกมาอยา่งละ  1  โมเลกุล ดงัสมการ 

 

 
 น ้าตาลกลูโคสหรือฟรักโทส เม่ือน ามาหมกักบัยสีตส์ายพนัธ์ุท่ีเหมาะสม จะเกิด
ผลิตภณัฑเ์ป็นเอทิลแอลกอฮอล ์จะน าไปใชใ้นการผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ดงัสมการ 
 
 
 
 

 

ซูโครส  +  น ้า               กลูโคส  +  ฟรักโทส 
 

ซูเครส 

 

            C6H12O6                                    2C2H5OH       +              2CO2 
กลูโคสหรือฟรักโทส                เอทิลแอลกอฮอล ์     คาร์บอนไดออกไซด์ 

 

ยสีต ์

มอนอแซ็กคาไรดส์ามารถทดสอบกบัสารละลาย 
เบเนดิกต ์เม่ืออุ่นมอนอแซ็กคาไรด ์เช่น กลูโคสกบัสารละลาย
เบเนดิกตซ่ึ์งมีสีฟ้าจะเกิดตะกอนสีแดงอฐิ และเปล่ียนจากสีฟ้า
เป็นสีส้ม ความเขม้ขน้สีของตะกอนข้ึนอยูก่บัปริมาณของ
มอนอแซ็กคาไรดท่ี์มีอยู ่ถา้มีปริมาณมอนอแซ็กคาไรดม์าก 
จะเป็นสีส้ม แต่ถา้มีอยูน่อ้ยจะเป็นสีเหลือง 
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ภาพที ่ 3  น ้าตาลทราย (ซูโครส) 
ท่ีมา : สุพทัธินนัทน์ จนัทร์พุฒ, 2558 

 
 มอลโทส (maltose) 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 มอลโทสหรือน ้าตาลมอลต ์เป็นน ้าตาล 
โมเลกุลคู่ท่ีพบในขา้วบาเลย ์หรือขา้วมอลต ์ 
เม่ือน ้าตาลมอลโทสถูกยอ่ยดว้ยเอนไซมท่ี์มี 
ในน ้าลายและน ้ายอ่ยในกระเพาะอาหาร  
จะไดก้ลูโคส  2  โมเลกุล ตามสมการ 
 

 

 

 

 

 

         แป้ง                            มอลโทส                         กลูโคส  +  กลูโคส 
 

อะไมเลส มอลเทส 

ภาพที ่ 4  ขา้วบาร์เลยเ์ป็นแหล่งของ 
น ้าตาลมอลโทส 

ท่ีมา : สุพทัธินนัทน์ จนัทร์พุฒ, 2558 



 

                                                                                             เล่มท่ี 1 คาร์โบไฮเดรต

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  สารชีวโมเลกุล 

 
 แลกโทส (lactose)  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พอลแิซ็กคาไรด์ 

(polysaccharide) 
 

 

 
 
 
 
 
 

 แป้ง (Starch)  
 
 
 
 
 

 แลกโทส โดยปกติพบในน ้านมโดยเป็น 
น ้าตาลโมเลกุลคู่ท่ีสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมผลิตจาก 
ต่อมน ้านม ในน ้านมววัจะมีแลกโทสประมาณ   
5  เปอร์เซ็นต ์และในน ้านมมนุษยจ์ะมีแลกโทส 
ประมาณ  8  เปอร์เซ็นต ์เม่ือยอ่ยน ้าตาลแลกโทส 
ดว้ยเอนไซม ์จะไดก้ลูโคส และกาแลกโทส  
ดงัสมการ 
 

 
 

          แลกโทส    +    น ้า                                  กลูโคส  +  กาแลกโทส 
 

แลกเทส 

       ภาพที ่ 5  นมเป็นแหล่งของ 
                       น ้าตาลแลกโทส 
ท่ีมา : สุพทัธินนัทน์ จนัทร์พุฒ, 2558 
 

 พอลิแซ็กคาไรด ์(polysaccharide) เป็นคาร์โบไฮเดรตท่ีเกิดจากน ้าตาลกลูโคสหลายๆ 
โมเลกุลเช่ือมต่อกนัเป็นสายโซ่ยาวท่ีมีขนาดใหญ่มาก การเช่ือมต่อกนัดงักล่าวอาจมีไดห้ลาย
รูปแบบ เช่น เป็นเส้นตรง ขดเป็นวง แตกเป็นก่ิง ท าใหมี้โครงสร้างท่ีซบัซอ้นกวา่
คาร์โบไฮเดรตชนิดอ่ืนๆ เช่น  แป้ง  เซลลูโลส และไกลโคเจน ดงัน้ี 

 

 แป้ง เป็นพอลิแซ็กคาไรด์ท่ีเกิดข้ึนและสะสมอยูใ่นเซลลส่์วนต่างๆ ของพืช เช่น เมล็ด 
ราก ใบ ผล แป้งมีขนาดโมเลกุลต่างๆ กนั น ้าหนกัโมเลกุลอยูร่ะหวา่ง  10,000  ถึง  1,000,000  
โมเลกุล แป้งมีส่วนประกอบท่ีส าคญั  2  ชนิด อยูร่่วมกนั คือ อะไมโลส และอะไมโลเพกติน 
ทั้งสองชนิดเป็นพอลิเมอร์ของกลูโคส แต่มีมวลและโครงสร้างต่างกนั 
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ภาพที ่ 6  โครงสร้างของอะไมโลสและอะไมโลเพกติน 

ท่ีมา: http://science.srru.ac.th/org/sci-elearning/courseonline/4022503/chapter3-storage1.htm 
 

                            เมด็แป้งในเซลลม์นัฝร่ัง 
                                                                    อะไมโลส 

 
 
 
 
             อะไมโลเพกทิน 
 
  

ภาพที ่ 7  โครงสร้างของแป้งในมนัฝร่ัง 
ท่ีมา: สถาบนัพฒันาคุณภาพวิชาการ, 2557, หนา้ 143 

เม่ือแป้งถูกยอ่ยดว้ยเอนไซมอ์ะไมเลสท่ีมีอยูใ่นน ้าลายจะไดผ้ลิตภณัฑเ์ป็นมอลโทส 
จากนั้นจะถูกยอ่ยดว้ยเอนไซมม์อลเทสท่ีมีอยูใ่นน ้ายอ่ยในกระเพาะอาหารจนไดก้ลูโคสในท่ีสุด 
 

 1.  อะไมโลส (amylose) เป็นแป้งท่ีละลายน ้าไดป้ระกอบดว้ย น ้าตาลกลูโคสเช่ือมต่อ
กนัเป็นเส้นตรง ไม่มีก่ิง 
 2.  อะไมโลเพกติน (amylopectin) เป็นแป้งท่ีไม่ละลายน ้าประกอบดว้ยน ้าตาลกลูโคส
เช่ือมต่อกนัลกัษณะท่ีเป็นก่ิงกา้นสาขา 
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ไกลโคเจน (glycogen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 8  โครงสร้างของไกลโคเจน 
ท่ีมา: https://writer.dek-d.com/blood-chocolate/story/viewlongc.php?id=848537&chapter=11 

 

ไคติน (chitin)  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 9  โครงสร้างของไคติน 
ท่ีมา: http://science.srru.ac.th/org/sci-elearning/courseonline/4022503/chapter3-structural1.htm 

 ไกลโคเจน เป็นพอลิแช็กคาไรด์ท่ีประกอบดว้ยโมเลกุลกลูโคสจ านวนมากมาเช่ือมต่อ
กนั แต่ไกลโคเจนมีขนาดใหญ่กวา่แป้งและเซลลูโลสมาก มีโครงสร้างเป็นสายแบบก่ิง  
ไกลโคเจนพบเฉพาะในคนและสัตวเ์ท่านั้น โดยปกติเม่ือบริโภคแป้งมากเกินไปจะมีปริมาณ
กลูโคสในเลือดมาก ร่างกายจะเปล่ียนกลูโคสไปเป็นไกลโคเจนและเก็บสะสมไวใ้นกลา้มเน้ือ
และตบั  

 เป็นคาร์โบไฮเดรตท่ีโมเลกุลประกอบดว้ยพอลิเมอร์เอกพนัธ์ เอ็น-แอซีติล กลูโคซามีน 
(N-acetyl glucosamine) จะพบในผนงัเซลลข์องเห็ดรา ในโครงร่างแขง็ภายนอกของแมลง ใน
เปลือกกุง้กระดองปู และแกนปลาหมึก มีลกัษณะแขง็ เหนียว โคง้งอได ้และไม่ละลายน ้า 
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เซลลูโลส (cellulose)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่ 11  โครงสร้างของเซลลูโลส 
ท่ีมา: http://bio1151.nicerweb.com/Locked/media/ch05/cellulose.html 

 เซลลูโลส เป็นพอลิแซ็กคาไรดช์นิดหน่ึง เกิดจากกลูโคสจ านวนมากมาเช่ือมต่อกนัเป็น
สายยาว แต่ละสายของเซลลูโลสเรียงขนานกนัไปและมีแรงยดึเหน่ียวระหวา่งสาย ท าใหมี้
ลกัษณะเป็นเส้นใย ในไมห้รือในล าตน้พืชมีเซลลูโลสประมาณร้อยละ  50  แป้งและเซลลูโลส
ต่างประกอบดว้ยหน่วยยอ่ยกลูโคสเหมือนกนั แต่พนัธะเคมีระหวา่งโมเลกุลของกลูโคสต่างกนั 
ความแตกต่างเพียงเล็กนอ้ยดงักล่าวมีความส าคญัมาก กล่าวคือ แป้งละลายน ้าไดเ้ล็กนอ้ย 
 เป็นอาหารท่ีคนและสัตวส์ามารถยอ่ยสลายได ้ส่วนเซลลูโลสไม่ละลายน ้าและร่างกายคนเรา
ไม่สามารถยอ่ยสลายได ้แต่ในกระเพาะของววั ควาย มา้ และสัตวท่ี์เทา้มีกีบ มีแบคทีเรียและ
เอนไซมเ์ซลลูเลสท่ีสามารถยอ่ยสลายเซลลูโลสใหเ้ป็นกลูโคสได ้
 แมว้า่ร่างกายยอ่ยเซลลูโลสไม่ได ้ 
แต่เซลลูโลสก็มีประโยชน์ต่อร่างกาย เพราะช่วย 
กระตุน้ล าไส้ใหญ่ใหเ้คล่ือนไหว เส้นใยบางชนิด 
ดูดซบัน ้าไดดี้จึงท าใหอุ้จจาระอ่อนนุ่ม ขบัถ่ายง่าย 
ทอ้งไม่ผกู ลดโอกาสการเกิดโรคริดสีดวงทวาร  
โรคผนงัล าไส้โป่งพองและมะเร็งล าไส้ใหญ่  
นอกจากน้ี เส้นใยอาหารยงัสามารถดูดซบักลูโคส 
และคอเลสเทอรอลบางส่วนไวไ้ม่ใหถู้กดูดซึม 
เขา้สู่ผนงัล าไส้ 
 

    ภาพที ่ 10  พืชผกัมีเซลลูโลสเป็น 
                    องคป์ระกอบส่วนใหญ่ 
    ท่ีมา : นางสาวสุพทัธินนัทน์ จนัทร์พุฒ,  
              2558 
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เซลลูโลสเป็นองคป์ระกอบส าคญัของผนงัเซลลพ์ืช พบในพืช เช่น เน้ือไม ้ส าลี ฝ้าย เป็นตน้ 
ตารางที ่ 2   แสดงความเหมือนและความแตกต่างของอะไมโลส อะไมโลเพกติน ไกลโคเจน และ 

   เซลลูโลส 
 

ข้อมูล อะไมโลส อะไมโลเพกติน ไกลโคเจน เซลลูโลส 

1. แหล่งทีพ่บ - ขา้ว มนัฝร่ัง ถัว่ 
ขา้วโพด และ
ธญัพืช 

- ขา้ว มนัฝร่ัง ถัว่ 
ขา้วโพด และ
ธญัพืช 

- ตบัและกลา้มเน้ือ
ของคนและสัตว ์

- พบในส่วนของ
ผนงัเซลลข์อง
พืช เช่น เน้ือไม ้
ส าลี ฝ้าย 

2. ส่วนประกอบ - พอลิเมอร์ของ
กลูโคสต่อกนั
เป็นสายยาว  
ไม่แตกก่ิง  

- พอลิเมอร์ของ
กลูโคสต่อกนั  
แตกก่ิง  

- พอลิเมอร์ของ
กลูโคสต่อกนัแตกก่ิง
มากมาย คลา้ยกบั 
อะไมโลเพกติน  
แต่จะมีก่ิงมากกวา่  

- พอลิเมอร์ของ
กลูโคสต่อกนั   
ไม่แตกก่ิง คลา้ย
กบัอะไมโลส    
แต่ลกัษณะ    
การเช่ือมต่อของ
กลูโคสต่างกนั  

3. การละลายน า้ - ละลายน ้า - ไม่ละลายน ้า - ไม่ละลายน ้า - ไม่ละลายน ้า 
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แบบฝึกหัดที ่ 1  
เร่ือง คาร์โบไฮเดรต 

 

ค าช้ีแจง  แบบฝึกหดัท่ี  1  เร่ือง คาร์โบไฮเดรต แบ่งออกเป็น  2  ตอน  ตอนละ  10  คะแนน  
               รวมคะแนนเตม็  20  คะแนน  
 

ตอนที ่1  ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีลงในช่องวา่ง   
1.  สารชีวโมเลกุลมีความส าคญัต่อส่ิงมีชีวติอยา่งไร (1  คะแนน) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2.  คาร์โบไฮเดรตมีธาตุใดเป็นองคป์ระกอบ (1  คะแนน) 
............................................................................................................................... ............................. 
3.  คาร์โบไฮเดรตสามารถแบ่งไดก่ี้ประเภท แต่ละประเภทมีลกัษณะอยา่งไร (2  คะแนน) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4.  จงบอกแหล่งท่ีพบอาหารพวกน ้าตาลกาแลกโทส  ซูโครส และไกลโคเจน (2 คะแนน) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

5.  เพราะเหตุใดร่างกายมนุษยจึ์งไม่สามารถยอ่ยเซลลูโลสไดเ้หมือนกบัสัตวท่ี์กินหญา้ เช่น ชา้ง มา้ 
ควาย ท่ีสามารถยอ่ยเซลลูโลสได ้ (2 คะแนน) 
............................................................................................................................................................. 
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 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  สารชีวโมเลกุล 

............................................................................................................................................................. 
6.  การท่ีแพทยใ์หก้ลูโคสทางหลอดเลือดใหก้บัผูป่้วยก่อนหรือหลงัผา่ตดั จะมีผลแตกต่างจาก 
การใหค้นไขรั้บประทานอาหารท่ีมีรสหวานหรืออาหารจ าพวกแป้งอยา่งไร (2 คะแนน) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

ตอนที ่2  ใหน้กัเรียนน าคาร์โบไฮเดรตท่ีก าหนดใหเ้ติมลงหนา้ขอ้ความท่ีสัมพนัธ์กบัคาร์โบไฮเดรต 
                ชนิดนั้น  (ขอ้ละ  1  คะแนน) 
 

 
 
 
.........................   1.  เป็นน ้าตาลท่ีมีความหวานมากท่ีสุด 
.........................   2.  เป็นสารท่ีสะสมไวใ้นตบัและกลา้มเน้ือของสัตว ์
.........................   3.  เป็นน ้าตาลท่ีสังเคราะห์โดยธรรมชาติจากต่อมท่อน ้านม 
.........................   4.  เป็นสารท่ีประกอบดว้ยอะไมโลสและอะไมโลเพกติน 
.........................   5.  เป็นน ้าตาลท่ีพบในกระบวนการยอ่ยแป้งและไกลโคเจน 
.........................   6.  เป็นน ้าตาลท่ีประกอบไปดว้ยโมเลกุลของกลูโคสและฟรักโทส 
.........................   7.  เป็นสารท่ีช่วยในการขบัถ่ายและดูดซึมสารพิษในล าไส้ใหญ่ 
.........................   8.  เป็นน ้าตาลท่ีประกอบดว้ยโมเลกุลของกลูโคสและกาแลกโทส 
.........................   9.  เป็นสารท่ีเป็นโครงร่างแขง็ภายนอกของสัตวพ์วก หอย ปู กุง้  
.........................   10. เป็นน ้าตาลท่ีถูกน ้าลายและน ้ายอ่ยในกระเพาะอาหารจะไดก้ลูโคส  2  โมเลกุล 
   

 
 
  

คะแนน ผลการประเมิน 

เต็ม 20 ผา่น  

ได้  ไม่ผา่น  

ไม่ยากเลยใช่ไหม...เด็กๆ 

กลูโคส  กาแลกโทส           ฟรักโทส                    ซูโครส              มอลโทส 
แลกโทส     แป้ง            ไกลโคเจน       เซลลูโลส          ไคติน 
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บัตรกจิกรรมที ่ 2 
เร่ือง การทดสอบน า้ตาลโมเลกุลเดี่ยว 

 
 

สมาชิก  1.  .......................................................................................  เลขท่ี  ......... 

 2.  .......................................................................................  เลขท่ี  ......... 

3.  .......................................................................................  เลขท่ี  ......... 

4.  .......................................................................................  เลขท่ี  ......... 

5.  .......................................................................................  เลขท่ี  ......... 
****************************************************************************************************** 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบติัการทดลอง เร่ือง การทดสอบน ้าตาลโมเลกุลเด่ียว ตามล าดบั 
                ขั้นตอนการทดลอง และบนัทึกรายละเอียดของการทดลอง พร้อมทั้งตอบค าถาม 
                ทา้ยการทดลอง 

 

จุดประสงค์การทดลอง 
ทดลองและอธิบายวธีิการตรวจสอบน ้าตาลโดยใชส้ารละลายเบเนดิกตไ์ด ้
 

   ปัญหาการทดลอง 

 

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

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

   สมมติฐานการทดลอง 

 

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

     .............................................................................................................................. 
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ตัวแปร 
 

     ตวัแปรตน้................................................................................................................ 

     ตวัแปรตาม............................................................................................................... 

     ตวัแปรควบคุม.......................................................................................................... 

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

อุปกรณ์/สารเคมี 
 

ล าดบั รายการ จ านวนต่อกลุ่ม 
 สารเคมี  
1 สารละลายเบเนดิกต์ 10  cm3 
2 สารละลายกลูโคส  1mol/ dm3 4 cm3 
3 น ้าผลไม ้ 4 cm3

 

4 นมสดชนิดจืด 4 cm3
 

5 สารละลายน ้าตาลทราย 4 cm3
 

6 น ้ากลัน่ 4 cm3
 

 อุปกรณ์  
1 หลอดทดลองขนาดกลาง 5  หลอด 
2 กระบอกตวงขนาด  10  cm3 1 อนั 
3 บีกเกอร์ขนาด 250  cm3 1  ใบ 
4 ตะเกียงแอลกอฮอลพ์ร้อมท่ีกั้นลม 1  ชุด 

 

วธีิการทดลอง  

1.  ใส่สารละลายเบเนดิกตล์งในหลอดทดลอง  5  หลอด หลอดละ  2  cm3 
2.  เติมสารละลายกลูโคส น ้าผลไม ้นมสดชนิดจืด สารละลายน ้าตาลทราย และน ้ากลัน่  

ชนิดละ  4  cm3 ลงในหลอดทดลองท่ี  1-5  ตามล าดบั  



 

                                                                                             เล่มท่ี 1 คาร์โบไฮเดรต

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  สารชีวโมเลกุล 

 

3.  เขยา่หลอดทดลองใหส้ารในแต่ละหลอดผสมเป็นเน้ือเดียวกนั สังเกตและบนัทึกผลการ
เปล่ียนแปลง 

4.  น าหลอดทดลองทั้ง  5  หลอด อุ่นในน ้าร้อนเกือบเดือดประมาณ  5  นาที สังเกตและ
บนัทึกผลการเปล่ียนแปลง 

 
ตารางบันทกึผลการทดลอง 

 

สารที่ทดสอบ 
ผลการทดสอบกบัสารละลายเบเนดิกต์ 

ก่อนอุ่นในน า้ร้อน หลงัอุ่นในน า้ร้อน 
สารละลายกลูโคส   
น ้าผลไม ้   
นมสดรสจืด   
สารละลายน ้าตาลทราย   
น ้ากลัน่   
 

 

สรุปผลการทดลอง 
 
 
 

     .............................................................................................................................. 
     .............................................................................................................................. 
     .............................................................................................................................. 
     .............................................................................................................................. 
     .............................................................................................................................. 
     .............................................................................................................................. 
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 ค าถามท้ายการทดลอง 
 

  
1.  การเปล่ียนแปลงท่ีสังเกตเห็นจากการทดลองเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร  

เพราะเหตุใด   

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

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

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

 
2.  สีเดิมของสารท่ีน ามาทดสอบมีผลต่อผลการทดสอบหรือไม่ เพราะเหตุใด   

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

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

.......................................................................................................................................... 
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บัตรเน้ือหาที ่ 2  
เร่ือง สมบัติและประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต 

 
 

 สมบัติของมอนอแซ็กคาไรด์และไดแซ็กคาไรด์  
 

1.  น ้าตาล เช่น กลูโคส ฟรักโทส กาแลกโทส (มอนอแซ็กคาไรด)์ ซูโครส มอลโทส  
แลกโทส (ไดแซ็กคาไรด)์  เป็นผลึกของแขง็ สามารถละลายน ้าได ้

2.  น ้าตาลแต่ละชนิดจะมีรสหวาน แต่มีความหวานไม่เท่ากนั  ฟรักโทสเป็นน ้าตาลท่ีมี   
รสหวานท่ีสุด  รองลงมาคือ น ้าตาลซูโครส น ้าตาลกลูโคส ตามล าดบั 

3.  น ้าตาลกลูโคสและฟรักโทส เม่ือน ามาหมกักบัยสีตใ์นภาวะท่ีไม่มีอากาศจะได้
เอทิลแอลกอฮอล ์(เอทานอล) และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) ดงัสมการ 

 
     

      C6H12O6                 2C2H5OH      +     2CO2 
          กลูโคสหรือฟรักโทส             เอทานอล        แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

  
 กระบวนการน้ีใชใ้นการผลิตไวน์ สุรา และเคร่ืองด่ืมชนิดอ่ืนๆ ท่ีมีแอลกอฮอล ์สารตั้งตน้ 
ท่ีใชใ้นการหมกัอาจใชแ้ป้งหรือน ้าตาลซูโครสก็ได ้โดยสารทั้งสองจะถูกยอ่ยเป็นน ้ าตาลกลูโคส 
(กรณีแป้ง) หรือกลูโคสกบัฟรักโทส (กรณีน ้าตาลซูโครส) ก่อน โดยมีเอนไซมจ์ากยสีตเ์ป็นตวัเร่ง
ปฏิกิริยา 

4.  น ้าตาลพวกมอนอแซ็กคาไรดแ์ละไดแซ็กคาไรด ์(ยกเวน้น ้าตาลซูโครส)  เม่ือตม้กบั
สารละลายเบเนดิกต ์(สารละลายเบเนดิกตป์ระกอบดว้ยคอปเปอร์ (II) ซลัเฟต (CuSO4)  
โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) และโซเดียมซิเตรต (Na3C6H5O7.H2O) และสารละลายเบเนดิกตมี์ 
สีฟ้า) จะเกิดตะกอนสีแดงอิฐของคอปเปอร์ (I) ออกไซด ์(Cu2O)  ส่วนสารละลายเปล่ียนจากสีฟ้า
เป็นสีส้ม ดงัสมการ  

 
  
 

ยสีต ์
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  O        O 
   R – C – H  +  2Cu2+  +  5OH-                   R – C – O-  +  Cu2O  +  3H2O   

      น ้าตาลพวก        สารละลาย            เกลือของ     ตะกอน 
มอนอแซ็กคาไรด ์    เบเนดิกต ์         กรดอินทรีย ์    สีแดงอิฐ 
กบัไดแซ็กคาไรด์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 สมบัติของพอลแิซ็กคาไรด์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 น ้าตาลซูโครสถา้ตม้กบัสารละลายเบเนดิกตเ์ป็นเวลานาน น ้าตาลซูโครสจ านวน
เล็กนอ้ยจะถูกยอ่ยกลายเป็นกลูโคสและฟรักโทส ซ่ึงท าปฏิกิริยากบัสารละลายเบเนดิกตไ์ด ้
เกิดตะกอนสีแดงอิฐเล็กนอ้ย และสารละลายมีสีเขียวอมเหลือง แต่ถา้ตม้กบัสารละลาย 
กรดแก่ เช่น กรดไฮโดรคลอริกก่อน จะถูกยอ่ยกลายเป็นกลูโคสกบัฟรักโทส จึงท าปฏิกิริยา
กบัสารละลายเบเนดิกต ์เกิดเป็นตะกอนสีแดงอิฐและสารละลายจะเปล่ียนเป็นสีส้ม 

 เรียกน ้าตาลท่ีสามารถท าปฏิกิริยากบัสารละลายเบเนดิกตว์า่  น า้ตาลรีดิวซ์   
ส่วน Cu2+  จากสารละลายเบเนดิกตเ์ป็นตวัออกซิไดซ์ไปเป็น Cu+ หรือ อาจกล่าววา่ Cu2+   
เป็นตวัถูกรีดิวซ์ไปเป็น Cu+  และปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนเป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ 

5.  น ้าตาลไม่ท าปฏิกิริยากบัสารละลายไอโอดีน เช่น ทิงเจอร์ไอโอดีน 
 

สมบัติของแป้ง 
1.  ไม่เป็นผลึก เป็นผงสีขาว ไม่มีรสหวาน 
2.  ไม่ละลายในน ้าเยน็ แต่เม่ือใหค้วามร้อนจะไดส้ารแขวนลอย และกลายเป็น

คอลลอยดใ์นท่ีสุด  และในการใหค้วามร้อนท าใหมี้ความหนืดเพิ่มข้ึนดว้ย (ถา้ละลายแป้งใน
น ้าร้อนจะไดก้าวหรือแป้งเปียก) 

3.  ท าปฏิกิริยากบัสารละลายไอโอดีน เช่น ทิงเจอร์ไอโอดีน ไดส้ารสีน ้าเงิน 
4.  แป้งไม่ท าปฏิกิริยากบัสารละลายเบเนดิกต ์
5.  เม่ือน าแป้งมาตม้กบัสารละลายกรดแก่ เช่น กรดไฮโดรคลอริก (HCl)  

กรดซลัฟิวริก (H2SO4) กรดจะเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาใหแ้ป้งเกิดไฮโดรลิซิส (ท าปฏิกิริยากบัน ้า)  
ไดก้ลูโคส  สามารถท าปฏิกิริยากบัสารละลายเบเนดิกต ์ไดส้ารละลายสีส้ม มีตะกอนสีแดงอิฐ 
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ตารางที ่ 3  แสดงล าดับของสารทีไ่ด้จากการย่อยแป้ง  
 

ล าดับของสารที่เกดิจากการย่อยแป้ง ปฏิกริิยากบัสารละลายไอโอดีน 
                    แป้ง (starch) 

 

สารละลายของแป้ง (soluble starch) 
 กรดหรือเอนไซมแ์อลฟาอะไมเลส  

อะไมโลเด็กตรินซ์ (amylodextrin) 
                                       กรดหรือเอนไซมแ์อลฟาอะไมเลส 

อีริโทรเด็กตรินซ์ (erithrodextrin) 
                                  กรดหรือเอนไซมแ์อลฟาอะไมเลส 

มอลโทส (maltose) 
                                   กรดหรือเอนไซมม์อลเทส 

กลูโคส (glucose) 

 สีน ้าเงิน 
 

 สีน ้าเงิน 
 

 สีม่วง 
 

 สีแดง 
 

 ไม่มีสี 
 

 ไม่มีสี 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  เอนไซมแ์อลฟาอะไมเลส (-amylase) ซ่ึงมีอยูใ่นน ้ าลายและน ้ายอ่ยจากตบัอ่อน  
สามารถยอ่ยแป้งใหก้ลายเป็นน ้าตาลมอลโทส (ไม่สามารถยอ่ยจนถึงกลูโคสได)้  แต่อยา่งไร
ก็ตามน ้าตาลมอลโทสท่ีเกิดข้ึนจะถูกยอ่ยต่อไปอีกดว้ยเอนไซมม์อลเทส (maltase) ไดน้ ้ าตาล
กลูโคส 

7.  แป้งเม่ือถูกยอ่ยใหมี้ขนาดเล็กลง จะท าปฏิกิริยากบัไอโอดีนใหสี้ต่างกนั  
ดงัตารางท่ี  3 
 

 สมบัติของไกลโคเจน 
1.  ไกลโคเจนท่ีบริสุทธ์ิไม่เป็นผลึกแต่เป็นผงสีขาว 
2.  ไม่มีรสหวาน ไม่ละลายน ้า 
3.  ไกลโคเจนเม่ือตม้กบัสารละลายกรดแก่ เช่น กรดไฮโดรคลอริก (HCl) จะถูกยอ่ย

กลายเป็นกลูโคส 
4.  ไกลโคเจนไม่ท าปฏิกิริยากบัสารละลายเบเนดิกต ์
5.  ไกลโคเจนท าปฏิกิริยากบัสารละลายไอโอดีนไดส้ารสีแดงเขม้  
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ประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมบัติของเซลลูโลส 
 1.  ไม่มีรสหวาน ไม่ละลายน ้า แต่ละลายไดใ้นตวัท าละลายบางชนิด เช่น กรด
ซลัฟิวริกเขม้ขน้ (H2SO4) กรดไฮโดรคลอริกเขม้ขน้ (HCl) เป็นตน้ 
 2.  เม่ือตม้กบัสารละลายกรดแก่เขม้ขน้จะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส ไดน้ ้าตาล 
เซลโลไบโอส (cellobiose) และน ้าตาลกลูโคส ตามล าดบั  (เซลโลไบโอส คือ ไดแซ็กคาไรด์
ท่ีประกอบดว้ย กลูโคส 2 โมเลกุล แต่มีโครงสร้างต่างจากมอลโทส) 
 3.  ไม่ท าปฏิกิริยากบัสารละลายไอโอดีนและสารละลายเบเนดิกต ์
 4.  เอนไซมเ์ซลลูเลส (cellulase) ซ่ึงมีอยูใ่นสัตวเ์ค้ียวเอ้ือง (เช่น ววั ควาย) หรือใน
ปลวก (เอนไซมเ์ซลลูเลสในสัตวเ์ค้ียวเอ้ืองหรือปลวกผลิตโดยแบคทีเรียท่ีอาศยัอยูใ่น
กระเพาะ)  สามารถยอ่ยสลายเซลลูโลสใหเ้ป็นกลูโคสได ้(เกิดไฮโดรลิซิสโดยมีเอนไซม์
เซลลูเลสเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา) ส่วนคนหรือสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยน ้านมอ่ืนๆ ไม่สามารถยอ่ย
เซลลูโลสได ้เพราะไม่มีเอนไซมเ์ซลลูเลส 
 

1.  เป็นแหล่งก าเนิดและสะสมพลงังานทางเคมีของส่ิงมีชีวติ คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม 
ใหพ้ลงังาน  4 กิโลแคลอรี  คาร์โบไฮเดรตท่ีเป็นแหล่งสะสมพลงังาน ไดแ้ก่ น ้าตาลไรโบส 
กลูโคส และไกลโคเจน เป็นตน้ 

2.  ช่วยสงวนโปรตีนเอาไวส้ าหรับสร้างเซลลแ์ละเน้ือเยือ่ เพราะถา้ร่างกายไดรั้บ
คาร์โบไฮเดรตอยา่งเพียงพอแลว้ร่างกายจะไม่น าเอาโปรตีนมาสลายใหพ้ลงังาน 

3.  เป็นโครงสร้างท่ีส าคญัของส่ิงมีชีวติ เช่น เป็นโครงสร้างของพืช ไดแ้ก่ เซลลูโลส
เป็นโครงร่างแขง็ภายนอกของสัตวพ์วกหอย ปู กุง้ แมลงต่าง ๆ ไดแ้ก่ ไคติน (chitin) เป็นตน้ 

4.  เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของโมเลกุลท่ีท าหนา้ท่ีควบคุมสารพนัธุกรรม ไดแ้ก่ 
น ้าตาลไรโบส ในกรดไรโบนิวคลีอิก (RNA) และน ้าตาลดีออกซีไรโบสในกรดดีออกซีไรโบ
นิวคลีอิก (DNA) 

5.  เป็นองคป์ระกอบของเยือ่หุม้เซลล ์ช่วยในกระบวนการจดจ าระหวา่งเซลล ์ 
6.  การท างานของสมองตอ้งพึ่งกลูโคสเป็นตวัให้ก าลงังานท่ีส าคญั 
7.  กรดกลูคูโรนิก (glucuronic acid) ซ่ึงเป็นสารอนุพนัธ์ุของกลูโคส ท าหนา้ท่ี

เปล่ียนสารพิษท่ีเขา้สู่ร่างกายเม่ือผา่นไปท่ีตบัใหมี้พิษลดลงและอยูใ่นสภาพท่ีขบัถ่ายออกได ้
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แบบฝึกหัดที ่ 2 
เร่ือง สมบัติและประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต 

 
 

ค าช้ีแจง  แบบฝึกหดัท่ี  2  เร่ือง สมบติัและประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต แบ่งออกเป็น  2  ตอน 
  คะแนนเตม็  10  คะแนน  

 

ตอนที ่1  ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง (5 คะแนน) 
1.  จากการทดลองทดสอบคาร์โบไฮเดรต  3  ชนิด ไดข้อ้มูลดงัตาราง 
 

สาร การละลายน ้า การเปล่ียนแปลงเม่ือตม้กบัสารละลายเบเนดิกต ์
A ไม่ละลาย สารละลายมีสีฟ้า 
B ละลายไดเ้ล็กนอ้ย สารละลายมีสีฟ้า 
C ละลาย สารละลายเปล่ียนเป็นสีส้ม มีตะกอนสีแดงอิฐ 

 

 1.1  สาร A B และC ควรเป็นสารประเภทใด (1  คะแนน) 
      .......................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................... 
 1.2  เม่ือน าสาร A B และC ไปทดสอบกบัสารละลายไอโอดีนจะไดผ้ลเช่นใด   (1  คะแนน) 
      .......................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................... 
2.  ใหน้กัเรียนระบุสมบติัทางกายภาพท่ีแตกต่างกนัระหวา่งมอนอแซ็กคาไรดก์บัพอลิแซ็กคาไรด ์  
(1  คะแนน) 
 

สมบติัทางกายภาพ มอนอแซ็กคาไรด์ พอลิแซ็กคาไรด์ 
การละลายน ้า ………………………….. ………………………….. 

รสชาติ ………………………….. ………………………….. 
 
 
 
 



 

                                                                                             เล่มท่ี 1 คาร์โบไฮเดรต
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................ ................ 

3.  ใหน้กัเรียนเติมค าตอบเก่ียวกบัการยอ่ยแป้งลงในช่องวา่งใหถู้กตอ้ง   (1  คะแนน) 
 

แป้ง                            ....................                         มอลโทส                          .................... 
 

4.  ใหน้กัเรียนอธิบายประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรตต่อร่างกายมนุษยม์า  4  ขอ้ (1  คะแนน) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

ตอนที ่2  ใหน้กัเรียนพิจารณาขอ้ความต่อไปน้ี โดยท าเคร่ืองหมาย หนา้ขอ้ความท่ีถูก  
ท าเคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้ความท่ีผดิ และถา้ผดิใหแ้กไ้ขใหถู้กตอ้ง  (5  คะแนน) 
1.  ในการทดสอบน ้าตาลดว้ยสารละลายเบเนดิกต ์

.......... 1.1  สารละลายเบเนดิกตท์  าหนา้ท่ีเป็นตวัออกซิไดซ์ และน ้าตาลจะถูกเปล่ียนเป็น 
            แอลกอฮอล ์ 
........................................................................................................................................................  
.......... 1.2  Cu2+ ถูกออกซิไดซ์ไปเป็น Cu+ 
........................................................................................................................................................  
.......... 1.3  เกิดตะกอนสีแดงอิฐของ CuO 
........................................................................................................................................................  
.......... 1.4  น ้าตาลโมเลกุลคู่บางชนิดไม่เกิดปฏิกิริยากบัสารละลายเบเนดิกต ์
........................................................................................................................................................  
.......... 1.5  น ้าตาลท่ีสามารถท าปฏิกิริยากบัสารละลายเบเนดิกตเ์รียกวา่  น ้าตาลรีดิวซ์   
........................................................................................................................................................  

 
 
 

  

คะแนน ผลการประเมิน 

เต็ม 10 ผา่น  

ได้  ไม่ผา่น  

อะไมเลส 

ท าแบบฝึกหดัเสร็จแลว้เรามาท า
กิจกรรมต่อกนัเลยนะคะ 

 



 

                                                                                             เล่มท่ี 1 คาร์โบไฮเดรต

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  สารชีวโมเลกุล 

 

 

 
บัตรกจิกรรมที ่ 3 

เร่ือง การย่อยสลายแป้ง 
 

 

สมาชิก  1.  .......................................................................................  เลขท่ี  ......... 

 2.  .......................................................................................  เลขท่ี  ......... 

3.  .......................................................................................  เลขท่ี  ......... 

4.  .......................................................................................  เลขท่ี  ......... 

5.  .......................................................................................  เลขท่ี  ......... 
****************************************************************************************************** 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบติัการทดลอง เร่ือง การยอ่ยสลายแป้ง ตามล าดบัขั้นตอน 
                การทดลอง และบนัทึกรายละเอียดของการทดลอง พร้อมทั้งตอบค าถามทา้ยการทดลอง 

 

จุดประสงค์การทดลอง 
ทดลองและอธิบายปฏิกิริยาระหวา่งแป้งกบัสารละลายกรดได ้
 

   ปัญหาการทดลอง 

 

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

   สมมติฐานการทดลอง 

 

     .............................................................................................................................. 
     .............................................................................................................................. 
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ตัวแปร 
 

     ตวัแปรตน้................................................................................................................ 
     ตวัแปรตาม............................................................................................................... 
     ตวัแปรควบคุม.......................................................................................................... 
     ............................................................................................................................... 
 

 

อุปกรณ์/สารเคมี 
 
 

ล าดบั รายการ จ านวนต่อกลุ่ม 
 สารเคมี  
1 ขา้วเจา้สุกบดละเอียด 10  g 
2 มนัฝร่ังบดละเอียด 10  g 
3 น ้ากลัน่ 30 cm3

 

4 สารละลายกรดไฮโดรคลอริก เขม้ขน้  6  mol/ dm3 20  cm3 
5 สารละลายเบเนดิกต์ 10  cm3 
6 ทิงเจอร์ไอโอดีน 1 % 5 cm3 
 อุปกรณ์  
1 หลอดทดลองขนาดใหญ่ 8  หลอด 
2 หลอดหยด 2 อนั 
3 กระบอกตวงขนาด  10  cm3 1  อนั 
4 บีกเกอร์ขนาด 500 cm3 1  ใบ 
5 ตะเกียงแอลกอฮอลพ์ร้อมท่ีกั้นลม 1  ชุด 
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วธีิการทดลอง  

1.  น าขา้วเจา้สุกบดละเอียด  10  g แบ่งออกเป็น  4  ส่วน เท่าๆ กนั ใส่ลงในหลอดทดลอง
ขนาดใหญ่  4  หลอด  

2.  เติมน ้ากลัน่จ  านวน  5  cm3 ลงในหลอดทดลองท่ี  1  และ  3  
3.  เติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกจ านวน  5  cm3 ลงในหลอดทดลองท่ี  2  และ  4 
4.  เขยา่สารละลายในหลอดท่ี  1-4  ใหเ้ขา้กนัตั้งทิ้งไว ้ 10  นาที 
5.  หยดทิงเจอร์ไอโอดีน  2-3  หยด ลงในหลอดทดลองท่ี  1 และ  2  เขยา่ สังเกต 

การเปล่ียนแปลงและบนัทึกผล 
6.  เติมสารละลายเบเนดิกตจ์  านวน  2  cm3 ลงในหลอดท่ี  3  และ  4  เขยา่แลว้น าไปอุ่น 

กบัน ้าร้อนเกือบเดือดประมาณ  3  นาที สังเกตการเปล่ียนแปลงและบนัทึกผล 
7.  ท าซ ้ าการทดลองขอ้  2-6  แต่เปล่ียนจากขา้วเจา้สุกเป็นมนัฝร่ังบดละเอียด 

 
ตารางบันทกึผลการทดลอง 

 

หลอดที่ สารทีใ่ส่ ผลการทดสอบ 
1 ขา้วเจา้สุก  +  น ้ากลัน่  +  ทิงเจอร์ไอโอดีน  
2 ขา้วเจา้สุก  +  กรดไฮโดรคลอริก  +  ทิงเจอร์ไอโอดีน  
3 ขา้วเจา้สุก  +  น ้ากลัน่  +  เบเนดิกต ์  
4 ขา้วเจา้สุก  +  กรดไฮโดรคลอริก  +  เบเนดิกต์  
5 มนัฝร่ังสุก  +  น ้ากลัน่  +  ทิงเจอร์ไอโอดีน  
6 มนัฝร่ังสุก  +  กรดไฮโดรคลอริก  +  ทิงเจอร์ไอโอดีน  
7 มนัฝร่ังสุก  +  น ้ากลัน่  +  เบเนดิกต ์  
8 มนัฝร่ังสุก  +  กรดไฮโดรคลอริก  +  เบเนดิกต ์  
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สรุปผลการทดลอง 
 

 

     .............................................................................................................................. 
     .............................................................................................................................. 
     .............................................................................................................................. 
     .............................................................................................................................. 
     .............................................................................................................................. 
     .............................................................................................................................. 
     .............................................................................................................................. 
     .............................................................................................................................. 
     .............................................................................................................................. 
     .............................................................................................................................. 
 
 
 ค าถามท้ายการทดลอง 
 

  
1.  การเปล่ียนแปลงสีท่ีสังเกตเห็นในการทดลองเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร จงอธิบาย 

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................... 
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2.  ถา้เปล่ียนจากสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเป็นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
จะใหผ้ลการทดลองท่ีแตกต่างไปจากเดิมหรือไม่ อยา่งไร 

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

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

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

.......................................................................................................................................... 
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แบบทดสอบหลงัเรียน 
        วชิาเคมพืีน้ฐาน  (ว30121)             หน่วยที ่ 3  สารชีวโมเลกลุ 
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ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว แลว้ท าเคร่ืองหมายกากบาท  ( )   
               ลงในกระดาษค าตอบ คะแนนเตม็  10  คะแนน เวลา  10  นาที 
 

1.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก. กาแลกโทสจดัเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทไดแซ็กคาไรด์ 
ข. ไกลโคเจนสามารถท าปฏิกิริยากบัไอโอดีนไดส้ารละลายสีม่วง 
ค. กลูโคสสามารถท าปฏิกิริยากบัสารละลายเบเนดิกต ์เกิดเป็นตะกอนสีแดงอิฐ 
ง. แป้งเป็นพอลิแซ็กคาไรดมี์รสชาติหวาน สามารถละลายน ้าไดดี้ ดูดซึมเขา้ร่างกายไดง่้าย 

2.  ธาตุชนิดใดต่อไปนีไ้ม่ได้เป็นองค์ประกอบในสารจ าพวกคาร์โบไฮเดรต  
ก. คาร์บอน     
ข. ฟอสฟอรัส 
ค. ไฮโดรเจน    
ง. ออกซิเจน  

3.  พจิารณาข้อความต่อไปนี ้ 
 1)  อินซูลินท าหนา้ท่ีปรับกลูโคสในเลือดให้อยูใ่นระดบัปกติ 
 2)  คนท่ีเป็นโรคเบาหวานควรควบคุมอาหารประเภทน ้าตาลและแป้ง 
 3)  อินซูลินเม่ือฉีดเขา้ร่างกายจะลดการเปล่ียนกลูโคสเป็นไกลโคเจน 
 4)  โรคเบาหวานเกิดจากความผดิปกติของตบัอ่อนท่ีสร้างไกลโคเจนมากผดิปกติ 

     ข้อใดผดิ 
ก. 1  และ  2     
ข. 2  และ  3 
ค. 2  และ  4     
ง. 3  และ  4 
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4.  สารชนิดหน่ึงสามารถท าปฏิกริิยากบัทงิเจอร์ไอโอดีน เปลีย่นสีทงิเจอร์ไอโอดีนเป็นสีน า้เงิน 
     นักเรียนคิดว่าสารน้ันคือสารในข้อใด 

ก. เซลลูโลส     
ข. ไกลโคเจน 
ค. ฟรักโทส     
ง. แป้ง       

5.  คาร์โบไฮเดรตในข้อใด ที่สามารถดูดซึมเข้าสู่เซลล์โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยสลาย 
ก. กลูโคส    
ข. แลกโทส 
ค. เซลลูโลส     
ง. ไกลโคเจน 

6.  สาร A ผสมกบัสารละลายเบเนดิกต์ เม่ืออุ่นในน า้เดือด มีตะกอนสีแดงอฐิเกดิขึน้ สาร A 
     อาจเป็นสารใดได้บ้าง 

 1)  แป้ง     2)  ฟรักโทส     3)  กลูโคส     4)  เซลลูโลส 
ก. 1  และ  2     
ข. 2  และ  3 
ค. 1  และ  4     
ง. 3  และ  4 

7.  เม่ือร่างกายของส่ิงมีชีวติย่อยคาร์โบไฮเดรตแล้วจะได้ผลติภัณฑ์เป็นสารในข้อใด 
ก. คาร์บอน     
ข. แอลกอฮอล์ 
ค. มอนอแซ็กคาไรด์    
ง. คาร์บอนไดออกไซดแ์ละน ้า  
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8.  การระบุชนิดของน า้ตาลโมเลกุลเดี่ยวและโมเลกุลคู่ต่อไปนี้ 
 

ขอ้ น ้าตาลโมเลกุลเด่ียว น ้าตาลโมเลกุลคู่ 
1 กาแลกโทส มอลโทส 
2 กลูโคส แลกโทส 
3 ฟรักโทส กาแลกโทส 
4 ซูโครส ไรโบส 

 

     ข้อใดถูกต้อง 
ก. 1  และ  2     
ข. 2  และ  3 
ค. 1  และ  3     
ง. 2  และ  4 

9.  สารทีช่่วยกระตุ้นการท างานของล าไส้ใหญ่ให้เป็นไปตามปกติ คือสารใด 
ก. แป้ง      
ข. ฟรักโทส 
ค. เซลลูโลส     
ง. ไกลโคเจน 

10.  ข้อใดต่อไปนีไ้ม่ใช่ประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต 
ก. เป็นตวัท าละลายของวติามินท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย 
ข. การท างานของสมองใชก้ลูโคสเป็นพลงังานส าคญั 
ค. ช่วยสงวนโปรตีนเอาไวส้ าหรับสร้างเซลลแ์ละเน้ือเยือ่ 
ง. เป็นองคป์ระกอบของเยือ่หุม้เซลลข์องส่ิงมีชีวติบางชนิด 
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลงัเรียน 
        วชิาเคมพืีน้ฐาน  (ว30121)             หน่วยที ่ 3  สารชีวโมเลกลุ 
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ช่ือ-สกุล...................................................................ชั้น...............เลขท่ี..........  กลุ่มท่ี............. 

 
ขอ้ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 
 

 
 
 
 

 
 

  

คะแนน 

เต็ม 10 

ได้  

ผา่นแลว้...เรามาท าชุดกิจกรรม

การเรียนรู้เล่มต่อไปเลย 
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บัตรเฉลย 
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ข้อ เฉลย 

1 ข 
2 ก 
3 ค 
4 ค 
5 ข 
6 ก 
7 ก 
8 ค 
9 ง 
10 ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บัตรเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
เล่มที ่1 คาร์โบไฮเดรต 
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บัตรเฉลยบัตรงานที ่ 1  เร่ือง รู้แล้ว อยากรู้ เรียนรู้  

(Know Want Learn : KWL) 
 

 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนเขียนขอ้ความเก่ียวกบัคาร์โบไฮเดรตลงในช่องต่อไปน้ี 
 

Know (K) 
นักเรียนรู้อะไรบ้าง 

Want (W) 
นักเรียนต้องการรู้อะไร 

Learned (L) 
นักเรียนได้เรียนรู้อะไร 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

เขียนทบทวนและดึง 

ความรู้เดิมวา่รู้อะไรมาบา้ง

เก่ียวกบัคาร์โบไฮเดรตอย่าง

อสิระ 

นกัเรียนเขียนส่ิงท่ีอยากรู้

หรือสงสัยเก่ียวกบั

คาร์โบไฮเดรตอย่างอสิระ 

จากนั้นครูร่วมกนัอภิปราย

และเช่ือมโยงไปยงั เร่ือง 

คาร์โบไฮเดรต เพื่อเป็น 

การสนองความตอ้งการ 

การเรียนรู้ของนกัเรียน ทั้งน้ี 

เร่ืองท่ีนกัเรียนอยากรู้อาจจะ

จดัไม่ไดท้นัที แต่อาจจดั 

การเรียนรู้ภายหลงั 

-  ความหมายของ 
สารชีวโมเลกุล 
-  คาร์โบไฮเดรต  
ประกอบดว้ยธาตุ คาร์บอน 
ไฮโดรเจน และออกซิเจน 
-  การแบ่งประเภทของ
คาร์โบไฮเดรตตามจ านวน 
หน่วยยอ่ย แบ่งออกเป็น   
3  ชนิด ไดแ้ก่  
มอนอแซ็กคาไรด ์ 
ไดแซ็กคาไรด ์และ 
พอลิแซ็กคาไรด์ 
-  น ้าตาลโมเลกุลเด่ียวและคู่
สามารถทดสอบไดโ้ดย
สารละลายเบเนดิกต ์(ยกเวน้
น ้าตาลซูโครส) 
-  ปฏิกิริยาการยอ่ยสลายแป้ง 
และการทดสอบ 
-  ประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต 



 

                                                                                             เล่มท่ี 1 คาร์โบไฮเดรต

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  สารชีวโมเลกุล 

สารชีวโมเลกุลเป็นแหล่งพลงังานเคมี ส่ิงมีชีวติสามารถเผาผลาญเพื่อใหไ้ดพ้ลงังาน 
ใชใ้นการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวติ และเป็นส่วนประกอบส าคญัในร่างกาย และระบบการท างาน 

คาร์บอน (C)  ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O) 

คาร์โบไฮเดรตสามารถแบ่งไดเ้ป็น  3  ประเภท ดงัน้ี 
1.  มอนอแซ็กคาไรด์  มีลกัษณะเป็นน ้าตาลซ่ึงประกอบดว้ยคาร์บอน  3–8  อะตอม  
     ร่างกายสามารถดูดซึมไปใชป้ระโยชน์ไดท้นัที 
2.  ไดแซ็กคาไรด์  มีลกัษณะเป็นน ้าตาลโมเลกุลเด่ียว  2  โมเลกุล เช่ือมต่อกนัดว้ยพนัธะเคมี 
      ร่างกายไม่สามารถดูดซึมไปใชไ้ดท้นัที เม่ือยอ่ยสลายจะไดน้ ้าตาลโมเลกุลเด่ียว  2  โมเลกุล 
3.  พอลิแซ็กคาไรด ์มีลกัษณะเป็นน ้าตาลโมเลกุลเด่ียวเช่ือมโยงต่อเป็นสาย ร่างกายไม่สามารถ 
ดูดซึมไปใชไ้ดท้นัที ตอ้งอาศยัการยอ่ยสลายยาวนาน หรือบางชนิดไม่สามารถยอ่ยสลายไดเ้ลย  

กาแลกโทส  พบใน  น ้านมของมนุษยแ์ละสัตว ์
ซูโครส  พบใน  ออ้ยและตน้บีท 
ไกลโคเจน  สะสมอยูใ่นเซลลส์ัตว ์พบมากในตบัและกลา้มเน้ือ 

เน่ืองจากในกระเพาะอาหารสัตวมี์แบคทีเรียและเอนไซมเ์ซลลูเลสท่ีสามารถยอ่ยสลายเซลลูโลส 
ใหเ้ป็นกลูโคสได ้แต่มนุษยไ์ม่มี 
 
 

 

บัตรเฉลยแบบฝึกหัดที ่ 1  
เร่ือง คาร์โบไฮเดรต 

 

ค าช้ีแจง  แบบฝึกหดัท่ี  1  เร่ือง คาร์โบไฮเดรต แบ่งออกเป็น  2  ตอน  ตอนละ  10  คะแนน  
               รวมคะแนนเตม็  20  คะแนน  
 

ตอนที ่1  ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีลงในช่องวา่ง   
1.  สารชีวโมเลกุลมีความส าคญัต่อส่ิงมีชีวติอยา่งไร (1  คะแนน) 
............................................................................................................................... ............................. 
............................................................................................................................... ............................. 
2.  คาร์โบไฮเดรตมีธาตุใดเป็นองคป์ระกอบ (1  คะแนน) 
............................................................................................................................... ............................. 
3.  คาร์โบไฮเดรตสามารถแบ่งไดก่ี้ประเภท แต่ละประเภทมีลกัษณะอยา่งไร (2  คะแนน) 
............................................................................................................................... ............................. 
............................................................................................................................... ............................. 
............................................................................................................................... ............................. 
............................................................................................................................... ............................. 
............................................................................................................................... ............................. 
............................................................................................................................... ............................. 
............................................................................................................................... ............................. 
4.  จงบอกแหล่งท่ีพบอาหารพวกน ้าตาลกาแลกโทส  ซูโครส และไกลโคเจน (2 คะแนน) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
5.  เพราะเหตุใดร่างกายมนุษยจึ์งไม่สามารถยอ่ยเซลลูโลสไดเ้หมือนกบัสัตวท่ี์กินหญา้ เช่น ชา้ง มา้ 
ควาย ท่ีสามารถยอ่ยเซลลูโลสได ้ (2 คะแนน) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 



 

                                                                                             เล่มท่ี 1 คาร์โบไฮเดรต

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  สารชีวโมเลกุล 

การฉีดกลูโคสใหก้บัคนไขท่ี้มีอาการอ่อนเพลีย จะช่วยเพิ่มปริมาณกลูโคสในเลือดของคนไขใ้ห ้
สูงข้ึนโดยเร็ว ท าให้ร่างกายไดรั้บสารอาหารท่ีเป็นแหล่งพลงังานซ่ึงสามารถน าไปใชไ้ดท้นัที  
แต่ถา้ ใหค้นไขรั้บประทานอาหารท่ีมีรสหวานหรืออาหารจ าพวกแป้ง อาหารเหล่านั้นจะตอ้งผา่น
กระบวนการยอ่ยโดยเอนไซมจ์นไดเ้ป็นกลูโคส แลว้จึงจะถูกดูดซึมไปใชไ้ด ้ซ่ึงตอ้งใชเ้วลานาน 

ฟรักโทส 
ไกลโคเจน 
กาแลกโทส 
แป้ง 
กลูโคส 
ซูโครส 
เซลลูโลส 
แลกโทส 
ไคติน 
มอลโทส 

6.  การท่ีแพทยใ์หก้ลูโคสทางหลอดเลือดใหก้บัผูป่้วยก่อนหรือหลงัผา่ตดั จะมีผลแตกต่างจากการ
ใหค้นไขรั้บประทานอาหารท่ีมีรสหวานหรืออาหารจ าพวกแป้งอยา่งไร (2 คะแนน) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

ตอนที ่2  ใหน้กัเรียนน าคาร์โบไฮเดรตท่ีก าหนดใหเ้ติมลงหนา้ขอ้ความท่ีสัมพนัธ์กบัคาร์โบไฮเดรต 
                ชนิดนั้น  (ขอ้ละ  1  คะแนน) 
 

 
 
 
.........................   1.  เป็นน ้าตาลท่ีมีความหวานมากท่ีสุด 
.........................   2.  เป็นสารท่ีสะสมไวใ้นตบัและกลา้มเน้ือของสัตว ์
.........................   3.  เป็นน ้าตาลท่ีสังเคราะห์โดยธรรมชาติจากต่อมท่อน ้านม 
.........................   4.  เป็นสารท่ีประกอบดว้ยอะไมโลสและอะไมโลเพกติน 
.........................   5.  เป็นน ้าตาลท่ีพบในกระบวนการยอ่ยแป้งและไกลโคเจน 
.........................   6.  เป็นน ้าตาลท่ีประกอบไปดว้ยโมเลกุลของกลูโคสและฟรักโทส 
.........................   7.  เป็นสารท่ีช่วยในการขบัถ่ายและดูดซึมสารพิษในล าไส้ใหญ่ 
.........................   8.  เป็นน ้าตาลท่ีประกอบดว้ยโมเลกุลของกลูโคสและกาแลกโทส 
.........................   9.  เป็นสารท่ีเป็นโครงร่างแขง็ภายนอกของสัตวพ์วก หอย ปู กุง้ 
.........................   10. เป็นน ้าตาลท่ีถูกน ้าลายและน ้ายอ่ยในกระเพาะอาหารจะไดก้ลูโคส  2  โมเลกุล 
   

 
 
  

คะแนน ผลการประเมิน 

เต็ม 20 ผา่น  

ได้  ไม่ผา่น  

ไม่ยากเลยใช่ไหม...เด็กๆ 

กลูโคส  กาแลกโทส           ฟรักโทส                    ซูโครส              มอลโทส 
แลกโทส     แป้ง            ไกลโคเจน       เซลลูโลส          ไคติน 



 

                                                                                             เล่มท่ี 1 คาร์โบไฮเดรต

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  สารชีวโมเลกุล 

 

 

เม่ือน าสารละลายกลูโคส น ้าผลไม ้นมสดชนิดจืด และสารละลายน ้าตาลทราย 
 

 มาทดสอบกบัสารละลายเบเนดิกตจ์ะมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอยา่งไร 

สารละลายกลูโคส  สามารถท าปฏิกิริยากบัสารละลายเบเนดิกตไ์ด ้
 

 

 

บัตรเฉลยบัตรกจิกรรมที ่ 2 
เร่ือง การทดสอบน า้ตาลโมเลกุลเดี่ยว 

 
 

สมาชิก  1.  .......................................................................................  เลขท่ี  ......... 

 2.  .......................................................................................  เลขท่ี  ......... 

3.  .......................................................................................  เลขท่ี  ......... 

4.  .......................................................................................  เลขท่ี  ......... 

5.  .......................................................................................  เลขท่ี  ......... 
****************************************************************************************************** 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบติัการทดลอง เร่ือง การทดสอบน ้าตาลโมเลกุลเด่ียว ตามล าดบั 
                ขั้นตอนการทดลอง และบนัทึกรายละเอียดของการทดลอง พร้อมทั้งตอบค าถาม 
                ทา้ยการทดลอง 

 

จุดประสงค์การทดลอง 
ทดลองและอธิบายวธีิการตรวจสอบน ้าตาลโดยใชส้ารละลายเบเนดิกตไ์ด ้
 

   ปัญหาการทดลอง 

 

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

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

   สมมติฐานการทดลอง 

 

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

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



 

                                                                                             เล่มท่ี 1 คาร์โบไฮเดรต

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  สารชีวโมเลกุล 

                 สารละลายกลูโคส  น ้าผลไม ้นมสดชนิดจืด และสารละลายน ้าตาลทราย 
  

            การเปล่ียนแปลงสีของสารละลายเบเนดิกต์ 

       ปริมาณสารละลายกลูโคส  น ้าผลไม ้นมสดชนิดจืด สารละลายน ้าตาลทราย  
 

ปริมาณและความเขม้ขน้ของสารละลายเบเนดิกต์ 

 

ตัวแปร 
 

     ตวัแปรตน้..................................................................................... ........................... 

     ตวัแปรตาม............................................................................................................... 

     ตวัแปรควบคุม.......................................................................................................... 

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

อุปกรณ์/สารเคมี 
 

ล าดบั รายการ จ านวนต่อกลุ่ม 
 สารเคมี  
1 สารละลายเบเนดิกต์ 10  cm3 
2 สารละลายกลูโคส  1mol/ dm3 4 cm3 
3 น ้าผลไม ้ 4 cm3

 

4 นมสดชนิดจืด 4 cm3
 

5 สารละลายน ้าตาลทราย 4 cm3
 

6 น ้ากลัน่ 4 cm3
 

 อุปกรณ์  
1 หลอดทดลองขนาดกลาง 5  หลอด 
2 กระบอกตวงขนาด  10  cm3 1 อนั 
3 บีกเกอร์ขนาด 250  cm3 1  ใบ 
4 ตะเกียงแอลกอฮอลพ์ร้อมท่ีกั้นลม 1  ชุด 

 

วธีิการทดลอง  

1.  ใส่สารละลายเบเนดิกตล์งในหลอดทดลอง  5  หลอด หลอดละ  2  cm3 
2.  เติมสารละลายกลูโคส น ้าผลไม ้นมสดชนิดจืด สารละลายน ้าตาลทราย และน ้ากลัน่  

ชนิดละ  4  cm3 ลงในหลอดทดลองท่ี  1-5  ตามล าดบั  



 

                                                                                             เล่มท่ี 1 คาร์โบไฮเดรต

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  สารชีวโมเลกุล 

 
จากการทดลองพบวา่สารละลายท่ีน ามาทดสอบกบัสารละลายเบเนดิกต ์เปล่ียนสี 

 

สารละลายเบเนดิกตจ์ากสารละลายสีฟ้าเป็นสีส้มแดงและสีตะกอนสีแดงอิฐ แสดงวา่ 
 

สารละลายนั้นเป็นสารละลายท่ีมีน ้าตาลโมเลกุลเด่ียว โดยสีของสารละลายในแต่ละหลอด 
 

จะแตกต่างกนั ถา้มีน ้าตาลโมเลกุลเด่ียวมากพอสารละลายจะเปล่ียนเป็นตะกอนสีแดงอิฐ 
 

ทั้งหมด เช่น สารละลายกลูโคส 

3.  เขยา่หลอดทดลองใหส้ารในแต่ละหลอดผสมเป็นเน้ือเดียวกนั สังเกตและบนัทึกผลการ
เปล่ียนแปลง 

4.  น าหลอดทดลองทั้ง  5  หลอด อุ่นในน ้าร้อนเกือบเดือดประมาณ  5  นาที สังเกตและ
บนัทึกผลการเปล่ียนแปลง 

 

ตารางบันทกึผลการทดลอง 
 

สารที่ทดสอบ 
ผลการทดสอบกบัสารละลายเบเนดิกต์ 

ก่อนอุ่นในน า้ร้อน หลงัอุ่นในน า้ร้อน 
สารละลายกลูโคส สารละลายสีฟ้า สารละลายสีส้มแดง มีตะกอนสีแดงอิฐ 
น ้าผลไม ้ สารละลายสีฟ้า สารละลายสีส้ม 
นมสดชนิดจืด สารละลายสีฟ้า สารละลายสีเหลือง 
สารละลายน ้าตาลทราย สารละลายสีฟ้า สารละลายสีเหลือง 
น ้ากลัน่ สารละลายสีฟ้า ไม่เปล่ียนแปลง 
 

 

สรุปผลการทดลอง 
 
 
 

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

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

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

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

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

 

 



 

                                                                                             เล่มท่ี 1 คาร์โบไฮเดรต

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  สารชีวโมเลกุล 

 

 

แตกต่างกนั เพราะตะกอนสีแดงอิฐเกิดข้ึนมากนอ้ยแตกต่างกนัตามปริมาณ 
 

น ้าตาลโมเลกุลเด่ียวในสารท่ีใชท้ดสอบ ถา้มีปริมาณมอนอแซ็กคาไรดม์ากพอสารละลาย 
 

เบเนดิกตจ์ะเปล่ียนเป็นตะกอนสีแดงอิฐ แต่ถา้มีปริมาณน ้าตาลโมเลกุลเด่ียวนอ้ย  
 

สารละลายเบเนดิกตจ์ะสีจางลง 

มีผล เพราะถา้สารท่ีน ามาทดสอบมีสีใกลเ้คียงกบัสีแดงอิฐหรือสารท่ีมีตะกอนอาจท าให ้
 

สังเกตการเปล่ียนแปลงยาก 

 
 ค าถามท้ายการทดลอง 
 

  
1.  การเปล่ียนแปลงท่ีสังเกตเห็นจากการทดลองเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร  

เพราะเหตุใด    

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

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

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

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

 
2.  สีเดิมของสารท่ีน ามาทดสอบมีผลต่อผลการทดสอบหรือไม่ เพราะเหตุใด 

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

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

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

 
 

 

   



 

                                                                                             เล่มท่ี 1 คาร์โบไฮเดรต

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  สารชีวโมเลกุล 

สาร A และ B เป็นพอลิแซ็กคาร์ไรด ์และสาร C เป็นมอนอแซ็กคาไรด์ 

สาร A และ C ไม่เกิดการเปล่ียนแปลง ส่วนสาร B สารละลายจะเปล่ียนเป็น 
สีน ้าเงินเขม้ 

สมบติัทางกายภาพ มอนอแซ็กคาไรด์ พอลิแซ็กคาไรด์ 
การละลายน ้า ละลายน ้า ไม่ละลาย 

รสชาติ หวาน ไม่หวาน 
 

 
 

บัตรเฉลยแบบฝึกหัดที ่ 2 
เร่ือง สมบัติและประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต 

 
 

ค าช้ีแจง  แบบฝึกหดัท่ี  2  เร่ือง สมบติัและประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต แบ่งออกเป็น  2  ตอน 
  คะแนนเตม็  10  คะแนน  

 

ตอนที ่1  ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง (5 คะแนน) 
1.  จากการทดลองทดสอบคาร์โบไฮเดรต  3  ชนิด ไดข้อ้มูลดงัตาราง 
 

สาร การละลายน ้า การเปล่ียนแปลงเม่ือตม้กบัสารละลายเบเนดิกต ์
A ไม่ละลาย สารละลายมีสีฟ้า 
B ละลายไดเ้ล็กนอ้ย สารละลายมีสีฟ้า 
C ละลาย สารละลายเปล่ียนเป็นสีส้ม มีตะกอนสีแดงอิฐ 

 

 1.1  สาร A B และC ควรเป็นสารประเภทใด (1  คะแนน) 
      .......................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................... 
 1.2  เม่ือน าสาร A B และC ไปทดสอบกบัสารละลายไอโอดีนจะไดผ้ลเช่นใด   (1  คะแนน) 
      .......................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................... 
2.  ใหน้กัเรียนระบุสมบติัทางกายภาพท่ีแตกต่างกนัระหวา่งมอนอแซ็กคาไรดก์บัพอลิแซ็กคาไรด ์  
(1  คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                             เล่มท่ี 1 คาร์โบไฮเดรต

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  สารชีวโมเลกุล 

................ ................ อะไมเลส มอลเทส 

1.  ช่วยสงวนโปรตีนเอาไวส้ าหรับสร้างเซลลแ์ละเน้ือเยือ่  
2.  เป็นโครงสร้างท่ีส าคญัของส่ิงมีชีวติ  
3.  เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของโมเลกุลท่ีท าหนา้ท่ีควบคุมสารพนัธุกรรม  
4.  เป็นองคป์ระกอบของเยือ่หุม้เซลล ์ช่วยในกระบวนการจดจ าระหวา่งเซลล ์ 
5.  การท างานของสมอง 
6.  เปล่ียนสารพิษท่ีเขา้สู่ร่างกายเม่ือผา่นไปท่ีตบัใหมี้พิษลดลง 

 

 
 
เพราะ น ้าตาลจะถูกเปล่ียนเป็นเกลือของกรดอินทรีย ์
 
 

เพราะ Cu2+ เป็นตวัออกซิไดส์ไปเป็น Cu+ หรือ Cu2+ เป็นตวัถูกรีดิวซ์ไปเป็น Cu+ 
 
 

เพราะเกิดตะกอนสีแดงอิฐของ Cu2O  
 

 
 


 

3.  ใหน้กัเรียนเติมค าตอบเก่ียวกบัการยอ่ยแป้งลงในช่องวา่งใหถู้กตอ้ง   (1  คะแนน) 
 

แป้ง                              เด็กตรินซ์                          มอลโทส                               กลูโคส 
 

4.  ใหน้กัเรียนอธิบายประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรตต่อร่างกายมนุษยม์า  4  ขอ้ (1  คะแนน) 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

ตอนที ่2  ใหน้กัเรียนพิจารณาขอ้ความต่อไปน้ี โดยท าเคร่ืองหมาย หนา้ขอ้ความท่ีถูก  
ท าเคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้ความท่ีผดิ และถา้ผดิใหแ้กไ้ขใหถู้กตอ้ง  (5  คะแนน) 
1.  ในการทดสอบน ้าตาลดว้ยสารละลายเบเนดิกต ์

.......... 1.1  สารละลายเบเนดิกตท์  าหนา้ท่ีเป็นตวัออกซิไดซ์ และน ้าตาลจะถูกเปล่ียนเป็น 
            แอลกอฮอล ์ 
........................................................................................................................................................  
.......... 1.2  Cu2+ ถูกออกซิไดซ์ไปเป็น Cu+ 
........................................................................................................................................................  
.......... 1.3  เกิดตะกอนสีแดงอิฐของ CuO 
........................................................................................................................................................  
.......... 1.4  น ้าตาลโมเลกุลคู่บางชนิดไม่เกิดปฏิกิริยากบัสารละลายเบเนดิกต ์
........................................................................................................................................................  
.......... 1.5  น ้าตาลท่ีสามารถท าปฏิกิริยากบัสารละลายเบเนดิกตเ์รียกวา่  น ้าตาลรีดิวซ์   
........................................................................................................................................................  

 
 
 

  

อะไมเลส 

ท าแบบฝึกหดัไม่ยากเลย 
ใช่ไหมคะ 

 



 

                                                                                             เล่มท่ี 1 คาร์โบไฮเดรต

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  สารชีวโมเลกุล 

 

 

   เม่ือน าขา้วเจา้ และมนัฝร่ังมาตม้กบัน ้ากลัน่หรือกรดไฮโดรคลอริกแลว้ทดสอบ 
 

  กบัสารละลายทิงเจอร์ไอโอดีนและสารละลายเบเนดิกตมี์การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอยา่งไร 

ขา้วเจา้ท่ีตม้กบัน ้ากลัน่แลว้ทดสอบกบัสารละลายทิงเจอร์ไอโอดีนเกิดการ 
 

  เปล่ียนแปลงและขา้วเจา้ท่ีตม้กบักรดไฮโดรคลอริกแลว้ทดสอบกบัสารละลายเบเนดิกต ์
 
 
 

 

  เกิดการเปล่ียนแปลง 

 
บัตรเฉลยบัตรกจิกรรมที ่ 3 
เร่ือง การย่อยสลายแป้ง 

 
 

สมาชิก  1.  .......................................................................................  เลขท่ี  ......... 

 2.  .......................................................................................  เลขท่ี  ......... 

3.  .......................................................................................  เลขท่ี  ......... 

4.  .......................................................................................  เลขท่ี  ......... 

5.  .......................................................................................  เลขท่ี  ......... 
****************************************************************************************************** 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบติัการทดลอง เร่ือง การยอ่ยสลายแป้ง ตามล าดบัขั้นตอน 
                การทดลอง และบนัทึกรายละเอียดของการทดลอง พร้อมทั้งตอบค าถามทา้ยการทดลอง 

 

จุดประสงค์การทดลอง 
ทดลองและอธิบายปฏิกิริยาระหวา่งแป้งกบัสารละลายกรดได ้
 

   ปัญหาการทดลอง 

 

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

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

   สมมติฐานการทดลอง 

 

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

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

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



 

                                                                                             เล่มท่ี 1 คาร์โบไฮเดรต

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  สารชีวโมเลกุล 

          ขา้วเจา้  มนัฝร่ัง 
 

           การเปล่ียนแปลงสีของสารละลายเบเนดิกต์ 
 

   ปริมาณขา้วเจา้ มนัฝร่ัง ปริมาณและความเขม้ขน้ของ 
 

   สารละลายกรดไฮโดรคลอริก สารละลายเบเนดิกต์ และทิงเจอร์ไอโอดีน 

  

ตัวแปร 
 

     ตวัแปรตน้................................................................................................................ 

     ตวัแปรตาม............................................................................................................... 

     ตวัแปรควบคุม.......................................................................................................... 

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

 

อุปกรณ์/สารเคมี 
 
 

ล าดบั รายการ จ านวนต่อกลุ่ม 
 สารเคมี  
1 ขา้วเจา้สุกบดละเอียด 10  g 
2 มนัฝร่ังบดละเอียด 10  g 
3 น ้ากลัน่ 30 cm3

 

4 สารละลายกรดไฮโดรคลอริก เขม้ขน้  6  mol/ dm3 20  cm3 
5 สารละลายเบเนดิกต ์ 10  cm3 
6 ทิงเจอร์ไอโอดีน 1 % 5 cm3 
 อุปกรณ์  
1 หลอดทดลองขนาดใหญ่ 8  หลอด 
2 หลอดหยด 2 อนั 
3 กระบอกตวงขนาด  10  cm3 1  อนั 
4 บีกเกอร์ขนาด 500 cm3 1  ใบ 
5 ตะเกียงแอลกอฮอลพ์ร้อมท่ีกั้นลม 1  ชุด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                             เล่มท่ี 1 คาร์โบไฮเดรต

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  สารชีวโมเลกุล 

 

วธีิการทดลอง  

1.  น าขา้วเจา้สุกบดละเอียด  10  g แบ่งออกเป็น  4  ส่วน เท่าๆ กนั ใส่ลงในหลอดทดลอง
ขนาดใหญ่  4  หลอด  

2.  เติมน ้ากลัน่จ  านวน  5  cm3 ลงในหลอดทดลองท่ี  1  และ  3  
3.  เติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกจ านวน  5  cm3 ลงในหลอดทดลองท่ี  2  และ  4 
4.  เขยา่สารละลายในหลอดท่ี  1-4  ใหเ้ขา้กนัตั้งทิ้งไว ้ 10  นาที 
5.  หยดทิงเจอร์ไอโอดีน  2-3  หยด ลงในหลอดทดลองท่ี  1 และ  2  เขยา่ สังเกต 

การเปล่ียนแปลงและบนัทึกผล 
6.  เติมสารละลายเบเนดิกตจ์  านวน  2  cm3 ลงในหลอดท่ี  3  และ  4  เขยา่แลว้น าไปอุ่น 

กบัน ้าร้อนเกือบเดือดประมาณ  3  นาที สังเกตการเปล่ียนแปลงและบนัทึกผล 
7.  ท าซ ้ าการทดลองขอ้  2-6  แต่เปล่ียนจากขา้วเจา้สุกเป็นมนัฝร่ังบดละเอียด 
 

 

ตารางบันทกึผลการทดลอง 
 

 

หลอดที่ สารทีใ่ส่ ผลการทดสอบ 
1 ขา้วเจา้สุก  +  น ้ากลัน่  +  ทิงเจอร์ไอโอดีน สารละลายสีน ้าเงิน 
2 ขา้วเจา้สุก  +  กรดไฮโดรคลอริก  +  ทิงเจอร์ไอโอดีน ไม่เปล่ียนแปลง 
3 ขา้วเจา้สุก  +  น ้ากลัน่  +  เบเนดิกต ์ ไม่เปล่ียนแปลง 
4 ขา้วเจา้สุก  +  กรดไฮโดรคลอริก  +  เบเนดิกต์ สารละลายสีส้มและ 

มีตะกอนสีแดงอิฐ 
5 มนัฝร่ังสุก  +  น ้ากลัน่  +  ทิงเจอร์ไอโอดีน สารละลายสีน ้าเงิน 
6 มนัฝร่ังสุก  +  กรดไฮโดรคลอริก  +  ทิงเจอร์ไอโอดีน ไม่เปล่ียนแปลง 
7 มนัฝร่ังสุก  +  น ้ากลัน่  +  เบเนดิกต ์ ไม่เปล่ียนแปลง 
8 มนัฝร่ังสุก  +  กรดไฮโดรคลอริก  +  เบเนดิกต ์ สารละลายสีส้มและ 

มีตะกอนสีแดงอิฐ 
 
 
 
 
 



 

                                                                                             เล่มท่ี 1 คาร์โบไฮเดรต

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  สารชีวโมเลกุล 

 

 
1.  ขา้วเจา้สุกและมนัฝร่ังสุก หลอดท่ี  1  และ  5  ท่ีตม้กบัน ้ากลัน่ทดสอบกบัทิงเจอร์ไอโอดีน 
 

เกิดปฏิกิริยาเปล่ียนเป็นสารละลายสีน ้าเงิน แต่หลอดท่ี  3  และ  7  ท่ีทดสอบกบั 
 

สารละลายเบเนดิกตไ์ม่เกิดการเปล่ียนแปลงแสดงวา่มีแป้งเป็นองคป์ระกอบแต่ไม่มีโมเลกุล 
 

ของน ้าตาลโมเลกุลเด่ียว 

 

2.  ขา้วเจา้สุกและมนัฝร่ังสุก หลอดท่ี  4  และ  8  ท่ีตม้กบักรดไฮโดรคลอริกทดสอบกบั 
 

เบเนดิกตเ์กิดปฏิกิริยาเปล่ียนเป็นสารละลายสีส้มและมีตะกอนสีแดงอิฐ ส่วนหลอดท่ี  2  และ  6   
 

ทดสอบกบัไอโอดีนไม่เกิดการเปล่ียนแปลงแสดงวา่แป้งถูกยอ่ยกลายเป็นน ้าตาลโมเลกุลเด่ียว 

                 เม่ือน าขา้วเจา้สุกและมนัฝร่ังสุก ซ่ึงต่างก็เป็นแป้งมาเติมทิงเจอร์ไอโอดีนจะได ้
 

สารละลายสีน ้าเงิน เน่ืองจากแป้งสามารถเกิดสารประกอบเชิงซอ้นกบัไอโอดีนท่ีอยูใ่นทิงเจอร์ 
 

ไอโอดีนไดส้ารละลายสีน ้าเงิน ดงัการทดลองหลอดท่ี  1  และ  5  ถา้น าขา้วเจา้สุกและมนัฝร่ังสุก 
 

มาเติมสารละลายเบเนดิกตจ์ะไดส้ารละลายสีฟ้าเน่ืองจากแป้งไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาได ้ 
 

ดงัการทดลองในหลอดท่ี  3  และ  7  แต่ถา้ท าการเติมกรดไฮโดรคลอริกลงไปก่อนจะท าใหเ้กิด 
 

การยอ่ยแป้งใหเ้ป็นน ้าตาล ซ่ึงถา้แป้งถูกยอ่ยหมดเม่ือเติมทิงเจอร์ไอโอดีนจะไดส้ารละลาย 
 

สีน ้าตาลของทิงเจอร์ไอโอดีนดงัการทดลองในหลอดท่ี  2  และ  6   ส่วนในหลอดท่ี  4  และ  8  
 

แป้งจะถูกยอ่ยเป็นน ้าตาลแลว้ จึงท าปฏิกิริยากบัสารละลายเบเนดิกตเ์ป็นสารละลายสีส้มและ 
 

มีตะกอนสีแดงอิฐ 

 
 

สรุปผลการทดลอง 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 ค าถามท้ายการทดลอง 
 
  

1.  การเปล่ียนแปลงสีท่ีสังเกตเห็นในการทดลองเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร จงอธิบาย 

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................... 
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ถา้เปล่ียนจากสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเป็นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
 

จะใหผ้ลการทดลองคลา้ยคลึงกนั เน่ืองจากจะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสเหมือนเดิมแต่เป็น 
 

ในสภาวะเบส 

  
 

2.  ถา้เปล่ียนจากสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเป็นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
จะใหผ้ลการทดลองท่ีแตกต่างไปจากเดิมหรือไม่ อยา่งไร 

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

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

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

.......................................................................................................................................... 
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ข้อ เฉลย 

1 ค 
2 ง 
3 ค 
4 ง 
5 ก 
6 ข 
7 ค 
8 ก 
9 ค 
10 ก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

บัตรเฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 
เล่มที ่1 คาร์โบไฮเดรต 

 


