ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง สารชีวโมเลกุล

เล่มที่ 1 คาร์โบไฮเดรต

ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง สารชีวโมเลกุล

คานา
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง สารชีวโมเลกุล กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 รายวิชาเคมีพ้นื ฐาน (ว30121) จัดทาขึ้นตามกรอบสาระการเรี ยนรู ้และ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ โดยมีเนื้อหาและกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ที่หลากหลายสอดคล้องตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู ้ การสารวจตรวจสอบ
การสื บค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ สามารถสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้
มีความสามารถในการตัดสิ นใจและมีจิตวิทยาศาสตร์
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง สารชีวโมเลกุล กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เป็ นนวัตกรรมทางการศึกษารู ปแบบหนึ่งซึ่ งจัดกิจกรรมที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ โดยให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ทุกขั้นตอน
ลงมือปฏิบตั ิจริ ง ทากิจกรรมด้วยกระบวนการกลุ่ม มีโอกาสแสดงความคิดเห็นร่ วมกัน ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ตลอดจนเชื่อมโยงความรู ้กบั ชีวิตประจาวัน
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่นกั เรี ยนจะศึกษาต่อไปนี้เป็ น เล่มที่ 1 คาร์ โบไฮเดรต ผูจ้ ดั ทา
หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้น้ ี จะเกิดประโยชน์ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดความรู ้
ทักษะ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สูงขึ้น
ทั้งนี้ผจู ้ ดั ทาขอขอบพระคุณท่านผูอ้ านวยการโรงเรี ยน และคณะครู โรงเรี ยนราษฎร์ ปรี ชา
วิทยาคม ตลอดจนผูม้ ีส่วนช่วยเหลือทุกคนที่ได้ให้การสนับสนุน ให้คาแนะนา ชี้แนะในการจัดทา
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง สารชีวโมเลกุล กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ในครั้งนี้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้น้ ีจะเป็ นประโยชน์
อย่างยิง่ แก่ผเู ้ รี ยน ครู ผสู ้ อน และผูท้ ี่สนใจนาไปใช้ในการพัฒนาเยาวชนไทย ให้เป็ นบุคคลแห่ง
การเรี ยนรู ้ และมีความสุ ขในการดารงชีวติ ในอนาคต

สุ พทั ธินนั ทน์ จันทร์พุฒ

เล่มที่ 1 คาร์โบไฮเดรต
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สารบัญ
หน้ า
คานา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
คาชี้แจงประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้
ตัวชี้วดั
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
สาระสาคัญ
แผนผังขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
คาแนะนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สาหรับครู ผสู ้ อน
บทบาทของครู ผสู ้ อน
สิ่ งที่ครู ตอ้ งเตรี ยม
การจัดชั้นเรี ยน
การวัดผลและประเมินผล
คาแนะนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สาหรับนักเรี ยน
บัตรคาสั่ง
สื่ อและเครื่ องมือวัดผลสาหรับชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
แบบทดสอบก่อนเรี ยน เล่มที่ 1 คาร์ โบไฮเดรต
กระดาษคาตอบแบบทดสอบก่อนเรี ยน เล่มที่ 1 คาร์โบไฮเดรต
บัตรกิจกรรมที่ 1 เรื่ อง รู ้แล้ว อยากรู ้ เรี ยนรู ้ (Know Want Learned : KWL)
บัตรงานที่ 1 เรื่ อง รู ้แล้ว อยากรู ้ เรี ยนรู ้ (Know Want Learned : KWL)
บัตรเนื้อหาที่ 1 เรื่ อง คาร์ โบไฮเดรต
แบบฝึ กหัดที่ 1 เรื่ อง คาร์โบไฮเดรต
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บัตรกิจกรรมที่ 2 เรื่ อง การทดสอบน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว
บัตรเนื้อหาที่ 2 เรื่ อง สมบัติและประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต
แบบฝึ กหัดที่ 2 เรื่ อง สมบัติและประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต
บัตรกิจกรรมที่ 3 เรื่ อง การย่อยสลายแป้ ง
แบบทดสอบหลังเรี ยน เล่มที่ 1 คาร์ โบไฮเดรต
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คาชี้แจงประกอบการใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง สารชีวโมเลกุล กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ท้ งั หมด 4 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1 คาร์โบไฮเดรต
เล่มที่ 2 ลิพิด
เล่มที่ 3 โปรตีน
เล่มที่ 4 กรดนิวคลีอิก
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ชุดนี้ เป็ น เล่มที่ 1 คาร์ โบไฮเดรต มีส่วนประกอบของชุ ดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ ดังนี้
1. คาชี้แจงประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2. มาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชี้ วดั และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
3. สาระสาคัญ
4. แผนผังขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
5. คาแนะนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สาหรับครู ผสู ้ อน
6. คาแนะนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สาหรับนักเรี ยน
7. บัตรคาสั่ง
8. แบบทดสอบก่อนเรี ยน เล่มที่ 1 คาร์โบไฮเดรต
9. บัตรกิจกรรมที่ 1 เรื่ อง รู ้แล้ว อยากรู ้ เรี ยนรู ้ (Know Want Learned : KWL)
10. บัตรงานที่ 1 เรื่ อง รู ้แล้ว อยากรู ้ เรี ยนรู ้ (Know Want Learned : KWL)
11. บัตรเนื้อหาที่ 1 เรื่ อง คาร์โบไฮเดรต
12. แบบฝึ กหัดที่ 1 เรื่ อง คาร์โบไฮเดรต
13. บัตรกิจกรรมที่ 2 เรื่ อง การทดสอบน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว
14. บัตรเนื้อหาที่ 2 เรื่ อง สมบัติและประโยชน์ของคาร์ โบไฮเดรต
15. แบบฝึ กหัดที่ 2 เรื่ อง สมบัติและประโยชน์ของคาร์ โบไฮเดรต

เล่มที่ 1 คาร์โบไฮเดรต
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16. บัตรกิจกรรมที่ 3 เรื่ อง การย่อยสลายแป้ ง
17. แบบทดสอบหลังเรี ยน เล่มที่ 1 คาร์โบไฮเดรต
18. บัตรเฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน เล่มที่ 1 คาร์โบไฮเดรต
19. บัตรเฉลยบัตรงานที่ 1 เรื่ อง รู ้แล้ว อยากรู ้ เรี ยนรู ้ (Know Want Learned : KWL)
20. บัตรเฉลยแบบฝึ กหัดที่ 1 เรื่ อง คาร์ โบไฮเดรต
21. บัตรเฉลยบัตรกิจกรรมที่ 2 เรื่ อง การทดสอบน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว
22. บัตรเฉลยแบบฝึ กหัดที่ 2 เรื่ อง สมบัติและประโยชน์ของคาร์ โบไฮเดรต
23. บัตรเฉลยบัตรกิจกรรมที่ 3 เรื่ อง การย่อยสลายแป้ ง
24. บัตรเฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน เล่มที่ 1 คาร์โบไฮเดรต

เวลาที่ใช้ในการเรี ยนชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เล่มที่ 1 คาร์ โบไฮเดรต 5 ชัว่ โมง

เล่มที่ 1 คาร์โบไฮเดรต
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสาร การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้และจิตวิทยาศาสตร์
สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์
ในการสื บเสาะหาความรู ้การแก้ปัญหา รู ้วา่ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่มีรูปแบบ
ที่แน่นอน สามารถอธิ บายและตรวจสอบได้ ภายใต้ขอ้ มูลและเครื่ องมือที่มีอยูใ่ นช่วงเวลานั้นๆ
เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่ งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั
ตัวชี้วดั
ว 3.2 ม.4-6/7 ทดลองและอธิ บายองค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิด
ของคาร์ โบไฮเดรต
ว 8.1 ม.4-6/1 ตั้งคาถามที่อยูบ่ นพื้นฐานของความรู ้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์
หรื อความสนใจหรื อจากประเด็นที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ที่สามารถทาการสารวจตรวจสอบหรื อ
ศึกษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้
ว 8.1 ม.4-6/2 สร้างสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับ หรื อคาดการณ์สิ่งที่จะพบ หรื อ
สร้างแบบจาลองหรื อสร้างรู ปแบบ เพื่อนาไปสู่ การสารวจตรวจสอบ
ว 8.1 ม.4-6/5 รวบรวมข้อมูลและบันทึกผลการสารวจตรวจสอบอย่างเป็ นระบบถูกต้อง
ครอบคลุมทั้งในเชิงปริ มาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็ นไปได้ ความเหมาะสมหรื อ
ความผิดพลาดของข้อมูล
เล่มที่ 1 คาร์โบไฮเดรต
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ว 8.1 ม.4-6/6 จัดกระทาข้อมูล โดยคานึงถึงการรายงานผลเชิงตัวเลขที่มีระดับ
ความถูกต้องและนาเสนอข้อมูลด้วยเทคนิควิธีที่เหมาะสม
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
ด้ านความรู้ (Knowledge : K)
1. ระบุธาตุองค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรตได้
2. อธิบายประเภทของคาร์ โบไฮเดรต พร้อมยกตัวอย่างได้
3. บอกสมบัติบางประการของคาร์ โบไฮเดรตได้
4. บอกประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรตได้
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (Process : P)
1. ทดลองและอธิ บายวิธีการตรวจสอบน้ าตาลโดยใช้สารละลายเบเนดิกต์ได้
2. ทดลองและอธิ บายปฏิกิริยาระหว่างแป้ งกับสารละลายกรดได้
ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude : A)
1. มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความใฝ่ เรี ยนรู ้
2. มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมุ่งมัน่ ในการทางาน
สาระสาคัญ
คาร์โบไฮเดรต เป็ นสารชีวโมเลกุล ประกอบด้วยธาตุ คาร์ บอน (C) ไฮโดรเจน (H) และ
ออกซิเจน (O) โดยมีอตั ราส่ วนของจานวนไฮโดรเจนต่อออกซิ เจน คือ 2 ต่อ 1 มีสูตรทัว่ ไปคือ
(CH2O)n เป็ นสารอาหารที่มีความสาคัญต่อสิ่ งมีชีวติ คือ เป็ นองค์ประกอบของเซลล์ เป็ นสาร
ที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย และเซลล์สะสมไว้เป็ นพลังงานสาหรับใช้เวลาที่ตอ้ งการ คาร์ โบไฮเดรต
ได้จากอาหารประเภทน้ าตาลและแป้ ง เช่น ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว เผือก มัน คาร์ โบไฮเดรตสามารถ
จาแนกได้ 3 ประเภท คือ น้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว (monosaccharide) น้ าตาลโมเลกุลคู่ (disaccharide)
และน้ าตาลโมเลกุลใหญ่ (polysaccharide) ซึ่งสามารถทดสอบน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวโดยใช้
สารละลายเบเนดิกต์ จะให้ผลเป็ นตะกอนสี แดงอิฐและน้ าตาลโมเลกุลใหญ่ประเภทแป้ ง
จะทดสอบโดยใช้สารละลายไอโอดีน ให้ผลเป็ นสี น้ าเงินเข้ม
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แผนผังขั้นตอนการใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ศึกษาคาชี้แจงประกอบการใช้ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้

ศึกษาคาแนะนา

ศึกษาบัตรคาสั่ ง

ทาแบบทดสอบก่อนเรียน

ปฏิบัติตามชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู้
เล่มที่ 1 คาร์ โบไฮเดรต

ทาแบบทดสอบหลังเรียน

ผ่านเกณฑ์

ไม่ ผ่านเกณฑ์

ศึกษาชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ต่อไป
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คาแนะนาการใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาหรับครู ผู้สอน

คาแนะนาสาหรับครู ผสู ้ อนนี้ ใช้สาหรับประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง
สารชีวโมเลกุล กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เล่มที่ 1 คาร์ โบไฮเดรต
1. บทบาทของครู ผ้ สู อน
1.1 ครู เตรี ยมตัวให้พร้อม โดยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
การจัดชั้นเรี ยน และการเตรี ยมสื่ อการเรี ยนที่ใช้ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้
1.2 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ควรเป็ นไปตามลาดับในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อให้
กิจกรรมเป็ นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุวตั ถุประสงค์ สามารถยืดหยุน่ เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
1.3 ก่อนทากิจกรรมทุกครั้ง ครู ควรอธิ บาย ชี้แจง วิธีปฏิบตั ิกิจกรรมให้ชดั เจน และให้
นักเรี ยนอ่านคาแนะนาในการทากิจกรรม เพื่อให้นกั เรี ยนได้เข้าใจตรงกัน แล้วจึงลงมือทากิจกรรม
ตามขั้นตอนอย่างเคร่ งครัด จึงจะทาให้การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้บรรลุเป้าหมายและมีประสิ ทธิภาพ
1.4 ครู ควรกระตุน้ ให้นกั เรี ยนทุกคนมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรม เพื่อเป็ นการฝึ ก
ให้นกั เรี ยนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รู ้จกั การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น กล้าแสดงออก ช่วยเหลือ
ซึ่ งกันและกัน เน้นให้นกั เรี ยนตั้งใจเรี ยน และระมัดระวังในเรื่ องความปลอดภัยจากการใช้อุปกรณ์
1.5 การจัดการเรี ยนรู ้ โดยครู ผสู ้ อนใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น ดังนี้
1.5.1 ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)
1.5.2 ขั้นสารวจและค้นหา (Exploration)
1.5.3 ขั้นอธิ บายและลงข้อสรุ ป (Explanation)
1.5.4 ขั้นขยายความรู ้ (Elaboration)
1.5.5 ขั้นประเมิน (Evaluation)
1.6 ขณะนักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมครู ควรเดินตรวจดูการทางานของนักเรี ยนแต่ละคน
ในกลุ่ม ครู ซกั ถามหากพบว่านักเรี ยนคนใดคนหนึ่งมีปัญหาเกิดขึ้น ครู ตอ้ งให้ความช่วยเหลือ
เพื่อให้ปัญหานั้นหมดไป
1.7 ครู ควรดูแลนักเรี ยนขณะปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างใกล้ชิดพร้อมกับประเมินทักษะ
กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยน
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1.8 เมื่อสิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนการสอน ครู ให้นกั เรี ยนร่ วมกันตรวจสอบ
และเก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อยเพื่อสะดวกในการใช้ครั้งต่อไป
2. สิ่ งทีค่ รู ต้องเตรียม
ครู ศึกษาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
และเตรี ยมสื่ อสาหรับชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้ครบตามที่ระบุไว้ในชุดกิจกรรม ดังนี้
2.1 บัตรคาสั่ง
2.2 แบบทดสอบก่อนเรี ยน เล่มที่ 1 คาร์ โบไฮเดรต พร้อมกระดาษคาตอบ
2.3 บัตรกิจกรรม
2.3.1 บัตรกิจกรรมที่ 1 เรื่ อง รู ้แล้ว อยากรู ้ เรี ยนรู ้ (Know Want Learned : KWL)
2.3.2 บัตรกิจกรรมที่ 2 เรื่ อง การทดสอบน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว และเตรี ยมอุปกรณ์
พร้อมสารเคมีสาหรับการทดลองตามบัตรกิจกรรม
2.3.3 บัตรกิจกรรมที่ 3 เรื่ อง การย่อยสลายแป้ ง และเตรี ยมอุปกรณ์พร้อมสารเคมี
สาหรับการทดลองตามบัตรกิจกรรม
2.4 บัตรงานที่ 1 เรื่ อง รู ้แล้ว อยากรู ้ เรี ยนรู ้ (Know Want Learned : KWL)
2.5 บัตรเนื้อหา
2.5.1 บัตรเนื้อหาที่ 1 เรื่ อง คาร์ โบไฮเดรต
2.5.2 บัตรเนื้อหาที่ 2 เรื่ อง สมบัติและประโยชน์ของคาร์ โบไฮเดรต
2.6 แบบฝึ กหัด
2.6.1 แบบฝึ กหัดที่ 1 เรื่ อง คาร์ โบไฮเดรต
2.6.2 แบบฝึ กหัดที่ 2 เรื่ อง สมบัติและประโยชน์ของคาร์ โบไฮเดรต
2.7 แบบทดสอบหลังเรี ยน เล่มที่ 1 คาร์ โบไฮเดรต พร้อมกระดาษคาตอบ
2.8 บัตรเฉลย
2.8.1 บัตรเฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน เล่มที่ 1 คาร์โบไฮเดรต
2.8.2 บัตรเฉลยบัตรงานที่ 1 เรื่ อง รู ้แล้ว อยากรู ้ เรี ยนรู ้ (Know Want Learned :
KWL)
2.8.3 บัตรเฉลยแบบฝึ กหัดที่ 1 เรื่ อง คาร์โบไฮเดรต
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2.8.4 บัตรเฉลยบัตรกิจกรรมที่ 2 เรื่ อง การทดสอบน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว
2.8.5 บัตรเฉลยแบบฝึ กหัดที่ 2 เรื่ อง สมบัติและประโยชน์ของคาร์ โบไฮเดรต
2.8.6 บัตรเฉลยบัตรกิจกรรมที่ 3 เรื่ อง การย่อยสลายแป้ ง
2.8.7 บัตรเฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน เล่มที่ 1 คาร์โบไฮเดรต
3. การจัดชั้นเรียน
การจัดชั้นเรี ยนขณะที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนจะทากิจกรรมด้วยกระบวนการ
กลุ่ม โดยแบ่งเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน แต่ละกลุ่มประกอบด้วยคนเก่ง ปานกลาง และอ่อน
จานวนกลุ่มขึ้นอยูก่ บั จานวนนักเรี ยนในชั้นเรี ยนแต่ละห้อง และเมื่อทาแบบทดสอบนักเรี ยนต้อง
แยกออกจากกลุ่มและจัดห้องสอบเป็ นรายบุคคล
แผนผังการจัดชั้นเรี ยน

โต๊ะครู

โต๊ะวางอุปกรณ์

กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

กลุ่ม 4

กลุ่ม 5

กลุ่ม 6

เล่มที่ 1 คาร์โบไฮเดรต

ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง สารชีวโมเลกุล

4. การวัดผลและประเมินผล
วิธีการวัด

เครื่ องมือวัด

ด้ านความรู้ (Knowledge : K)
1. การตรวจแบบฝึ กหัดที่ 1-2 1. แบบฝึ กหัดที่ 1-2
2. การตรวจแบบทดสอบ
หลังเรี ยน

2. แบบทดสอบหลังเรี ยน

ด้ านทักษะ/กระบวนการ (Process : P)
1. การสังเกตพฤติกรรม
1. แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม
การทางานกลุ่ม
2. การประเมินทักษะ
2. แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude : A)
การประเมินคุณลักษณะ
แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
อันพึงประสงค์
- ความใฝ่ เรี ยนรู ้
- ความมุ่งมัน่ ในการทางาน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
การประเมินสมรรถนะสาคัญ แบบประเมินสมรรถนะ
ของผูเ้ รี ยน
สาคัญของผูเ้ รี ยน
- ความสามารถในการสื่ อสาร
- ความสามารถในการคิด

เกณฑ์ การประเมิน
1. ทาได้ถูกต้อง ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80
2. ทาได้ถูกต้อง ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80
1. พฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ผ่านเกณฑ์ในระดับ ดี ขึ้นไป
2. ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ผา่ นเกณฑ์
ในระดับ ดี ขึ้นไป
คะแนนคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ผ่านเกณฑ์
ในระดับ ดี ขึ้นไป

คะแนนสมรรถนะสาคัญของ
ผูเ้ รี ยน ผ่านเกณฑ์ในระดับ
ดี ขึ้นไป

เล่มที่ 1 คาร์โบไฮเดรต

ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง สารชีวโมเลกุล

คาแนะนาการใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาหรับนักเรียน

การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง สารชีวโมเลกุล
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เล่มที่ 1 คาร์ โบไฮเดรต ให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิ
กิจกรรมตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เลือกหัวหน้ากลุ่ม เพื่อเป็ นผูน้ าในการดาเนิ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ รองหัวหน้ากลุ่ม
เพื่อเป็ นผูร้ วบรวมชุดกิจกรรม และเลขานุการกลุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ
และตั้งชื่อกลุ่ม
2. ให้นกั เรี ยนทาความเข้าใจจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เพื่อให้ทราบว่าเมื่อเรี ยนโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้จบแล้วนักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้อะไรได้บา้ ง
3. ให้นกั เรี ยนศึกษาคาแนะนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สาหรับนักเรี ยน ศึกษาขั้นตอน
การใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
4. ปฏิบตั ิตามบัตรคาสั่งอย่างจริ งจัง ไม่เล่นขณะปฏิบตั ิกิจกรรม มีความซื่ อสัตย์ ตรงต่อ
เวลา และไม่ส่งเสี ยงรบกวนผูอ้ ื่น หากไม่เข้าใจให้สอบถามครู
5. สมาชิกทุกคนต้องมีส่วนร่ วม ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ
ร่ วมกัน
6. ก่อนศึกษาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ให้นกั เรี ยนแต่ละคนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ ลงในกระดาษคาตอบ และเมื่อทาแบบทดสอบเรี ยบร้อย
แล้ว รองหัวหน้ากลุ่มรวบรวมกระดาษคาตอบส่ งครู
7. นักเรี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามลาดับขั้นตอน
8. เมื่อนักเรี ยนทากิจกรรมเสร็ จทุกขั้นตอนแล้ว ให้นกั เรี ยนทุกคนทาแบบทดสอบ
หลังเรี ยน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ ลงในกระดาษคาตอบ
9. ตรวจคาตอบของแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน และสรุ ปผลคะแนนที่ได้ลงใน
กระดาษคาตอบ
10. หลังจากศึกษาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เรี ยบร้อยแล้ว ให้รองหัวหน้ารวบรวมชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ส่งคืนครู

เล่มที่ 1 คาร์โบไฮเดรต
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บัตรคาสั่ ง

ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง สารชีวโมเลกุล กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. หัวหน้ากลุ่มรับชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เล่มที่ 1 คาร์ โบไฮเดรต แล้วนาไปแจกให้สมาชิก
2. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน เล่มที่ 1 คาร์ โบไฮเดรต จานวน 10 ข้อ
ใช้เวลา 10 นาที เป็ นรายบุคคล ลงในกระดาษคาตอบ
3. หัวหน้ากลุ่มอ่านคาชี้แจงในบัตรกิจกรรมที่ 1 เรื่ อง รู ้แล้ว อยากรู ้ เรี ยนรู ้ (Know
Want Learned : KWL)
4. นักเรี ยนปฏิบตั ิตามบัตรกิจกรรมที่ 1 เรื่ อง รู ้แล้ว อยากรู ้ เรี ยนรู ้ (Know Want Learned :
KWL) โดยเขียนสิ่ งที่ตนรู ้ (What you know ?) เกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรต ลงในตารางช่องที่ 1 Know
(K) ในบัตรงานที่ 1 เรื่ อง รู ้แล้ว อยากรู ้ เรี ยนรู ้ (Know Want Learned : KWL)
5. ให้สมาชิกในกลุ่มร่ วมกันอภิปรายสิ่ งที่อยากรู ้หรื อสงสัย (What you want to know ?)
เกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรต แล้วเขียนลงในตารางช่องที่ 2 Want (W) ในบัตรงานที่ 1 เรื่ อง รู ้แล้ว
อยากรู ้ เรี ยนรู ้ (Know Want Learned : KWL) ของแต่ละคน
6. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษา และร่ วมอภิปรายในบัตรเนื้อหาที่ 1 เรื่ อง
คาร์โบไฮเดรต โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
7. นักเรี ยนแต่ละคนทาแบบฝึ กหัดที่ 1 เรื่ อง คาร์โบไฮเดรต
8. เมื่อนักเรี ยนทุกคนทาแบบฝึ กหัดเสร็ จเรี ยบร้อย หัวหน้ากลุ่มนาแบบฝึ กหัดที่ 1
ของสมาชิกในกลุ่มตนเอง แล้วนาไปแลกกับกลุ่มอื่น เพื่อตรวจแบบฝึ กหัดจากบัตรเฉลยแบบฝึ กหัด
ตามเกณฑ์การให้คะแนน
9. นักเรี ยนเปิ ดบัตรกิจกรรมที่ 2 เรื่ อง การทดสอบน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว เพื่อปฏิบตั ิการ
ทดลอง หัวหน้ากลุ่มอ่านคาชี้ แจงที่ระบุไว้ในบัตรกิจกรรม และมอบหมายหน้าที่ให้กบั สมาชิก
ภายในกลุ่มก่อนเริ่ มปฏิบตั ิกิจกรรม โดยให้สมาชิกเตรี ยมสาร วัสดุอุปกรณ์
10. สมาชิกทุกคนร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมที่ 2 เรื่ อง การทดสอบน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว
11. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษา และร่ วมอภิปรายในบัตรเนื้อหาที่ 2 เรื่ อง สมบัติและ
ประโยชน์ของคาร์ โบไฮเดรต โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
เล่มที่ 1 คาร์โบไฮเดรต

ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง สารชีวโมเลกุล

12. นักเรี ยนแต่ละคนทาแบบฝึ กหัดที่ 2 เรื่ อง สมบัติของคาร์โบไฮเดรต จากนั้นให้
นักเรี ยนแต่ละคนตรวจแบบฝึ กหัดจากบัตรเฉลยแบบฝึ กหัดตามเกณฑ์การให้คะแนน
13. นักเรี ยนเปิ ดบัตรกิจกรรมที่ 3 เรื่ อง การย่อยสลายแป้ ง เพื่อปฏิบตั ิการทดลอง หัวหน้า
กลุ่มอ่านคาชี้แจงที่ระบุไว้ในบัตรกิจกรรม และมอบหมายหน้าที่ให้กบั สมาชิกภายในกลุ่มก่อนเริ่ ม
ปฏิบตั ิกิจกรรม โดยให้สมาชิ กเตรี ยมสาร วัสดุอุปกรณ์
14. สมาชิกทุกคนร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมที่ 3 เรื่ อง การย่อยสลายแป้ ง
15. นักเรี ยนทุกคนสรุ ปความรู ้ที่ได้เกี่ยวกับคาร์ โบไฮเดรตลงในบัตรงานที่ 1 เรื่ อง รู ้แล้ว
อยากรู ้ เรี ยนรู ้ (Know Want Learned : KWL)
16. นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน เล่มที่ 1 คาร์ โบไฮเดรต จานวน 10 ข้อ
ใช้เวลา 10 นาที เป็ นรายบุคคล
17. หลังจากศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เล่มที่ 1 คาร์โบไฮเดรต เรียบร้อยแล้ว
รองหัวหน้ากลุ่มรวบรวมชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งคืนครู

เล่มที่ 1 คาร์โบไฮเดรต
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สื่ อและเครื่ องมือวัดผล
สาหรับชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้
เล่ มที่ 1 คาร์ โบไฮเดรต

เล่มที่ 1 คาร์โบไฮเดรต

ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง สารชีวโมเลกุล

แบบทดสอบก่อนเรียน
วิชาเคมีพืน้ ฐาน (ว30121)
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

หน่ วยที่ 3 สารชีวโมเลกุล
เล่มที่ 1 คาร์ โบไฮเดรต

คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทาเครื่ องหมายกากบาท ( )
ลงในกระดาษคาตอบ คะแนนเต็ม 10 คะแนน เวลา 10 นาที
1. ธาตุชนิดใดต่ อไปนีไ้ ม่ ได้ เป็ นองค์ ประกอบในสารจาพวกคาร์ โบไฮเดรต
ก. คาร์บอน
ข. ฟอสฟอรัส
ค. ไฮโดรเจน
ง. ออกซิเจน
2. การระบุชนิดของนา้ ตาลโมเลกุลเดี่ยวและโมเลกุลคู่ต่อไปนี้
ข้อ
1
2
3
4

น้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว
กาแลกโทส
กลูโคส
ฟรักโทส
ซูโครส

น้ าตาลโมเลกุลคู่
มอลโทส
แลกโทส
กาแลกโทส
ไรโบส

ข้ อใดถูกต้ อง
ก. 1 และ 2
ข. 2 และ 3
ค. 1 และ 3
ง. 2 และ 4
3. ข้ อใดกล่าวถูกต้ อง
ก. กาแลกโทสจัดเป็ นคาร์โบไฮเดรตประเภทไดแซ็กคาไรด์
ข. ไกลโคเจนสามารถทาปฏิกิริยากับไอโอดีนได้สารละลายสี ม่วง
ค. กลูโคสสามารถทาปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์ เกิดเป็ นตะกอนสี แดงอิฐ
ง. แป้ งเป็ นพอลิแซ็กคาไรด์มีรสชาติหวาน สามารถละลายน้ าได้ดี ดูดซึ มเข้าร่ างกายได้ง่าย
เล่มที่ 1 คาร์โบไฮเดรต

ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง สารชีวโมเลกุล

4. สารทีช่ ่ วยกระตุ้นการทางานของลาไส้ ใหญ่ ให้ เป็ นไปตามปกติ คือสารใด
ก. แป้ง
ข. ฟรักโทส
ค. เซลลูโลส
ง. ไกลโคเจน
5. สาร A ผสมกับสารละลายเบเนดิกต์ เมื่ออุ่นในนา้ เดือด มีตะกอนสี แดงอิฐเกิดขึน้ สาร A
อาจเป็ นสารใดได้ บ้าง
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. คาร์ โบไฮเดรตในข้ อใด ที่สามารถดูดซึมเข้ าสู่ เซลล์ โดยไม่ ต้องผ่ านกระบวนการย่ อยสลาย
ก. กลูโคส
ข. แลกโทส
ค. เซลลูโลส
ง. ไกลโคเจน
7. ข้ อใดต่ อไปนีไ้ ม่ ใช่ ประโยชน์ ของคาร์ โบไฮเดรต
ก. เป็ นตัวทาละลายของวิตามินที่จาเป็ นต่อร่ างกาย
ข. การทางานของสมองใช้กลูโคสเป็ นพลังงานสาคัญ
ค. ช่วยสงวนโปรตีนเอาไว้สาหรับสร้างเซลล์และเนื้อเยือ่
ง. เป็ นองค์ประกอบของเยือ่ หุ ม้ เซลล์ของสิ่ งมีชีวติ บางชนิ ด
8. เมื่อร่ างกายของสิ่ งมีชีวติ ย่ อยคาร์ โบไฮเดรตแล้วจะได้ ผลิตภัณฑ์ เป็ นสารในข้ อใด
ก. คาร์บอน
ข. แอลกอฮอล์
ค. มอนอแซ็กคาไรด์
ง. คาร์ บอนไดออกไซด์และน้ า

เล่มที่ 1 คาร์โบไฮเดรต
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9. สารชนิดหนึ่งสามารถทาปฏิกริ ิยากับทิงเจอร์ ไอโอดีน เปลีย่ นสี ทงิ เจอร์ ไอโอดีนเป็ นสี นา้ เงิน
นักเรียนคิดว่าสารนั้นคือสารในข้ อใด
ก. เซลลูโลส
ข. ไกลโคเจน
ค. ฟรักโทส
ง. แป้ง
10. พิจารณาข้ อความต่ อไปนี้
1) อินซู ลินทาหน้าที่ปรับกลูโคสในเลือดให้อยูใ่ นระดับปกติ
2) คนที่เป็ นโรคเบาหวานควรควบคุมอาหารประเภทน้ าตาลและแป้ ง
3) อินซู ลินเมื่อฉี ดเข้าร่ างกายจะลดการเปลี่ยนกลูโคสเป็ นไกลโคเจน
4) โรคเบาหวานเกิดจากความผิดปกติของตับอ่อนที่สร้างไกลโคเจนมากผิดปกติ
ข้ อใดผิด
ก. 1 และ 2
ข. 2 และ 3
ค. 2 และ 4
ง. 3 และ 4

เล่มที่ 1 คาร์โบไฮเดรต
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กระดาษคาตอบแบบทดสอบก่ อนเรียน
วิชาเคมีพืน้ ฐาน (ว30121)
หน่ วยที่ 3 สารชีวโมเลกุล
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เล่มที่ 1 คาร์ โบไฮเดรต
ชื่อ-สกุล...................................................................ชั้น...............เลขที่.......... กลุ่มที่.............
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง

ทาแบบทดสอบเสร็ จแล้ว
ไปทากิจกรรมต่อไปกันเถอะ

คะแนน
เต็ม

10

ได้

เล่มที่ 1 คาร์โบไฮเดรต
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บัตรกิจกรรมที่ 1 เรื่ อง รู้ แล้ว อยากรู้ เรียนรู้
(Know Want Learned : KWL)

คาชี้แจง
1. What you know ?
ให้นกั เรี ยนแต่ละคนเขียนสิ่ งที่ตนรู ้ (K) เกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรต ลงในตารางช่องที่ 1
Know (K) ในบัตรงานที่ 1 เรื่ อง รู ้แล้ว อยากรู ้ เรี ยนรู ้ (Know Want Learned : KWL)
2. What you want to know ?
ให้สมาชิกในกลุ่มร่ วมกันอภิปรายสิ่ งที่อยากรู ้หรื อสงสัย (W) เกี่ยวกับคาร์ โบไฮเดรต
แล้วเขียนลงในตารางช่องที่ 2 Want (W) ในบัตรงานที่ 1 เรื่ อง รู ้แล้ว อยากรู ้ เรี ยนรู ้ (Know Want
Learned : KWL) ของแต่ละคน
3. ให้นกั เรี ยนศึกษาความรู ้เกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรต จากชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง
สารชีวโมเลกุล เล่มที่ 1 คาร์โบไฮเดรต
4. What you have learned ?
นักเรี ยนเขียนสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ (L) เกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรต ลงในตารางช่องที่ 3 Learned
(L) ในบัตรงานที่ 1 เรื่ อง รู ้แล้ว อยากรู ้ เรี ยนรู ้ (Know Want Learned : KWL) ของแต่ละคน
หลังจากจบชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
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บัตรงานที่ 1 เรื่ อง รู้ แล้ ว อยากรู้ เรี ยนรู้
(Know Want Learn : KWL)
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเขียนข้อความเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรตลงในช่องต่อไปนี้
Know (K)
นักเรี ยนรู้ อะไรบ้ าง

Want (W)
นักเรี ยนต้ องการรู้ อะไร

Learned (L)
นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ อะไร
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บัตรเนื้อหาที่ 1
เรื่ อง คาร์ โบไฮเดรต
สารชีวโมเลกุลคืออะไร ?
เรามาทาความเข้าใจกันนะ
คะ

อาหารเป็ นปั จจัยสาคัญต่อการเจริ ญเติบโต
ของร่ างกาย ในอาหารหลัก 5 หมู่ แต่ละหมู่จะให้
สารอาหารที่ร่างกายนาไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน
สารที่สิ่งมีชีวติ สามารถนาไปใช้ในกระบวนการ
ดารงชีวิต คือ สารชี วโมเลกุล

สารชี วโมเลกุล (biomolecule) หมายถึง สารอินทรี ยท์ ี่มีธาตุคาร์บอนและ
ไฮโดรเจนเป็ นองค์ประกอบหลัก โมเลกุลมีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับโมเลกุลของสาร
ทัว่ ไป พบในสิ่ งมีชีวติ เท่านั้น สารชีวโมเลกุลสามารถจาแนกตามองค์ประกอบของธาตุ
ที่พบเป็ น 4 ประเภท ดังนี้ คาร์ โบไฮเดรต ลิพิดโปรตีน และกรดนิวคลีอิก ประกอบไป
ด้วยธาตุพ้นื ฐาน คือ คาร์ บอน (C) ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O) แต่แตกต่างกันที่
โครงสร้างและอัตราส่ วนของแต่ละธาตุ สาหรับโปรตีนมีธาตุไนโตรเจน (N) หรื อ
ในบางโมเลกุลของโปรตีนอาจมีธาตุอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น กามะถัน (S) และฟอสฟอรัส (P)
และเหล็ก (Fe) ส่ วนกรดนิวคลีอิกมีธาตุที่เป็ นองค์ประกอบเพิ่มเติม คือ ธาตุไนโตรเจน
(N) และฟอสฟอรัส (P)

สารชีวโมเลกุลมีความสาคัญอย่างไร?
เราไปเรี ยนรู ้กนั นะคะ
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เมื่อพิจารณาองค์ประกอบทางเคมีของเซลล์ในร่ างกาย พบว่า โดยทัว่ ไปร้อยละ
50 ของน้ าหนักแห้งของตัวเรา คือ โปรตีน เยือ่ หุ ม้ เซลล์และนิวเคลียสของสิ่ งมีชีวติ
ทุกชนิดประกอบด้วยโปรตีนและไขมัน ภายในเซลล์มีไซโทพลาซึม ซึ่งมีสารโปรตีน
ไขมัน และคาร์ โบไฮเดรต ส่ วนพืชมีผนังเซลล์ที่ประกอบด้วยเซลลูโลสซึ่ งเป็ นสารพวก
คาร์ โบไฮเดรต ดังนั้นสารชีวโมเลกุลจึงมีบทบาทสาคัญต่อสิ่ งมีชีวติ ดังภาพที่ 1

สลายให้พลังงาน
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม

บทบาทสาคัญ
ของสารชีวโมเลกุล

ช่วยให้ผวิ หนังชุ่มชื้น สุ ขภาพผมและเล็บดี
เป็ นส่ วนประกอบของฮอร์ โมน เอนไซม์ และระบบภูมิคุม้ กัน
เป็ นส่ วนหนึ่งในการรักษาสมดุลของน้ า และกรด
ใช้ในการเจริ ญเติบโต
ประโยชน์อื่นๆ

ภาพที่ 1 แสดงบทบาทหน้าที่สาคัญของสารชีวโมเลกุล
การศึกษาเรื่ องสารชีวโมเลกุลช่วยให้เราทราบถึงความสาคัญ
ของสารชีวโมเลกุลที่มีต่อระบบการทางานต่างๆ ของร่ างกาย
และมีวจิ ารณญาณในการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกหลัก
โภชนาการได้เพื่อสุ ขภาพร่ างกายที่ดี
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คาร์ โบไฮเดรต

คาร์ โบไฮเดรต (carbohydrate) คือ สารประกอบอินทรี ยท์ ี่ประกอบด้วยธาตุคาร์บอน (C)
ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O) โดยปกติอตั ราส่ วนโดยจานวนอะตอมของไฮโดรเจนต่อ
ออกซิเจนเป็ น 2 : 1
สู ตรทัว่ ไปเป็ น (CH2O)n หรื อ Cn(H2O)m เมื่อ n และ m คือ เลขจานวนเต็มใด ๆ
ตัวอย่างคาร์ โบไฮเดรตที่มีสูตรเป็ น (CH2O)n เช่น C5H10O5 C6H12O6
ตัวอย่างคาร์ โบไฮเดรตที่มีสูตรเป็ น Cn(H2O)m เช่น C12H22O11 C18H32O16
แล้วนักเรี ยนทราบหรื อไม่วา่ เราจะสามารถพบ
คาร์โบไฮเดรตได้ที่ไหนบ้าง ?

คาร์ โบไฮเดรต สามารถพบได้ในธรรมชาติท้ งั ในพืชและสัตว์ โดยเฉพาะพืชเป็ นแหล่ง
สาคัญของคาร์ โบไฮเดรต พืชสามารถสร้างอาหารเองได้โดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสง (photosynthesis) เปลี่ยนแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์กบั น้ าเป็ นกลูโคส อาหารที่พืช
สังเคราะห์ได้มกั อยูใ่ นรู ปน้ าตาล ซึ่ งเป็ นหน่วยย่อยของคาร์ โบไฮเดรต โมเลกุลของน้ าตาล
สามารถรวมตัวกันเป็ นโมเลกุลขนาดใหญ่เรี ยกว่า แป้ ง เซลล์ของพืชจะสะสมพลังงานส่ วนที่
เหลือใช้ในรู ปของแป้ งไว้ตามส่ วนต่างๆ ของพืช เช่น ลาต้น ราก ใบ ดอก ผล เมล็ด อาหารจาก
พืชหลายชนิดประกอบด้วยแป้ ง ได้แก่ มันฝรั่ง เผือก และข้าว เมื่อเรารับประทานอาหารเหล่านี้
เข้าไป ร่ างกายจะย่อยสลายแป้ งให้เป็ นกลูโคส ซึ่ งเป็ นน้ าตาลที่เซลล์นาไปใช้ในการผลิตเป็ น

พลังงาน
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แล้วเราสามารถแบ่งประเภทของ
คาร์ โบไฮเดรตได้เป็ นกี่ประเภทคะ?

คาร์ โบไฮเดรตเรี ยกอีกอย่างว่า แซ็กคาไรด์ (saccharide)
แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
1. มอนอแซ็กคาไรด์ (monosaccharide)
2. ไดแซ็กคาไรด์ (disaccharide)
3. พอลิแซ็กคาไรด์ (polysaccharide)

คาร์ โบไฮเดรตแต่ละกลุ่มแตกต่างกันอย่างไร ?
เรามาทาความเข้าใจกันนะ

1. มอนอแซ็กคาไรด์
(monosaccharide)

มอนอแซ็กคาไรด์ (monosaccharide) หรื อน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว เป็ นคาร์ โบไฮเดรต
ที่โมเลกุลเล็กที่สุด ไม่สามารถย่อยสลายต่อไปได้ ประกอบด้วยคาร์ บอน 3 ถึง 8 อะตอม
ซึ่งสามารถจาแนกประเภทของมอนอแซ็กคาไรด์ตามจานวนคาร์บอนที่เป็ นองค์ประกอบได้
เช่น ไตรโอส (triose) เทโทรส (tetrose) เพนโทส (pentose) และ เฮกโซส (hexose) เป็ นต้น
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การอ่านชื่ อมอนอแซ็กคาไรด์จะอ่านตามจานวน
คาร์บอนที่เป็ นองค์ประกอบดังตารางนะ
ตารางที่ 1 การอ่านชื่ อมอนอแซ็กคาไรด์ตามจานวนอะตอมของคาร์บอน
จานวนคาร์ บอน
3
4
5
6

ชื่ อ
ไตรโอส
เทโทรส
เพนโทส
เฮกโซส

มอนอแซ็กคาร์ ไรด์ที่พบมากในธรรมชาติส่วนใหญ่เป็ นเพนโทสและเฮกโซส เพนโทสที่
พบมาก ได้แก่ ไรโบส (ribose) และไรบูโรส (riburose) ซึ่ งมีโครงสร้าง ดังนี้

ไรโบส
ไรบูโรส
ส่ วนเฮกโซสที่พบมาก ได้แก่ กลูโคส (glucose) ฟรักโทส (fructose) และกาแลกโทส
(galactose) ซึ่ งมีโครงสร้างดังนี้

กลูโคส

ฟรักโทส

กาแลกโทส
เล่มที่ 1 คาร์โบไฮเดรต

ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง สารชีวโมเลกุล

กลูโคส (glucose)
กลูโคส มีชื่อเรี ยกหลายแบบ เช่น เด็กซ์โทรส
(dextrose) น้ าตาลองุ่น (grape sugar) น้ าตาลในเลือด
(blood sugar) กลูโคสพบในผลไม้ที่มีรสหวานทัว่ ไป
และผัก พบได้ในเลือด น้ าตาลในเลือดส่ วนใหญ่เป็ น
น้ าตาลกลูโคส กลูโคสเป็ นน้ าตาลที่สาคัญที่สุด
เพราะร่ างกายสามารถดูดซึ มไปใช้ได้โดยตรง
กลูโคสแบบวง
นอกจากนั้นเซลล์สมองและการทางานของกล้ามเนื้อ
ส่ วนใหญ่ตอ้ งการพลังงานจากกลูโคส ถ้าร่ างกายมีกลูโคสในเลือดต่ากว่าปกติ คือต่ากว่า
90-110 มิลลิกรัม จะเกิดอาการอ่อนเพลีย วิงเวียน และอาจหมดสติได้ ผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถ
รับประทานอาหารได้ตามปกติและผูป้ ่ วยก่อนหรื อหลังผ่าตัด จะได้รับสารละลายกลูโคส
ประมาณร้อยละ 0.6-0.9 ผสมในน้ าเกลือเข้าทางหลอดเลือด
กลูโคสส่ วนหนึ่งจะถูกนาไปใช้เป็ นพลังงานให้เพียงพอในแต่ละวัน ส่ วนที่เหลือจะ
ถูกเก็บไว้ในรู ปของไกลโคเจน เมื่อร่ างกายขาดพลังงาน ไกลโคเจนที่สะสมไว้จะถูกสลายเป็ น
กลูโคส การสลายกลูโคสในร่ างกายเป็ นกระบวนการที่ซบั ซ้อน และมีฮอร์ โมนหลายชนิด
ควบคุม ตัวอย่างเช่น อินซู ลนิ เป็ นฮอร์ โมนที่มีหน้าที่ปรับกลูโคสในเลือดให้อยูใ่ นระดับปกติ
กล่าวคือ ถ้ามีกลูโคสในเลือดมาก อินซู ลินจะช่วยกระตุน้ ให้กลูโคสเปลี่ยนไปเป็ นไกลโคเจน
และเก็บสะสมไว้ที่ตบั และกล้ามเนื้อ ถ้าร่ างกายขาดอินซู ลินจะไม่เกิดการสร้างไกลโคเจนจาก
กลูโคส ปริ มาณกลูโคสในเลือดจึงเพิ่มขึ้น ปริ มาณที่มากเกินไปจะถูกขับออกมาทางปั สสาวะ
ซึ่งคืออาการของโรคเบาหวาน ในกรณี ที่อาการของโรครุ นแรง แพทย์จะฉี ดอินซูลินเข้าใต้
ผิวหนัง เพื่อกระตุน้ ให้ร่างกายนากลูโคสส่ วนที่เกินไปใช้ ทาให้ปริ มาณกลูโคสในเลือดลดลง
ชัว่ คราว สาหรับผูป้ ่ วยที่มีอาการมาก จะต้องฉี ดอินซู ลินทุกวันไปตลอดชีวิต

ภาพที่ 2 น้ าตาลกลูโคสพบในองุ่นและข้าวโพด
ที่มา : สุ พทั ธินนั ทน์ จันทร์พุฒ, 2558
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กาแลกโทส (galactose)

กาแลกโทสแบบวง

กาแลกโทสเป็ นน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวที่อยู่
เป็ นอิสระในธรรมชาติ กาแลกโทสพบในน้ านม
ของมนุษย์และสัตว์ โดยปกติกาแลกโทสมักอยูร่ วม
กับสารอื่น เช่น กาแลกโทสรวมกับไขมันในรู ป
ของกาแลกโทลิพิด กาแลกโทสอยูร่ วมกับกลูโคส
ในรู ปของน้ าตาลแลกโทส ซึ่ งเป็ นน้ าตาลโมเลกุลคู่
โครงสร้างของกาแลกโทสจะมีลกั ษณะเป็ น
วงแหวน 6 เหลี่ยม เช่นเดียวกับกลูโคส

ฟรักโทส (fructose)
ฟรักโทสมีชื่อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า
น้ าตาลผลไม้ เป็ นน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวที่มี
รสหวานกว่ากลูโคสและหวานกว่าน้ าตาล
ทรายถึงสองเท่า สามารถพบในผลไม้สุกทัว่ ไป
สายรก และน้ าผึ้ง นอกจากนี้ ฟรักโทสยังเป็ น
ส่ วนประกอบของน้ าตาลทรายซึ่ งเป็ นน้ าตาล
โมเลกุลคู่ โครงสร้างของฟรักโทสจะมี
ลักษณะเป็ นวงแหวน 5 เหลี่ยม

ฟรักโทสแบบวง

น้ าตาลทุกชนิดมีรสหวานแต่ระดับความหวาน
แตกต่างกัน ฟรักโทสมีความหวานมากที่สุด โดยหวานกว่า
น้ าตาลทรายถึงสองเท่า ส่ วนกาแลกโทสหวานน้อยที่สุด
เล่มที่ 1 คาร์โบไฮเดรต
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มอนอแซ็กคาไรด์สามารถทดสอบกับสารละลาย
เบเนดิกต์ เมื่ออุ่นมอนอแซ็กคาไรด์ เช่น กลูโคสกับสารละลาย
เบเนดิกต์ซ่ ึ งมีสีฟ้าจะเกิดตะกอนสี แดงอิฐ และเปลี่ยนจากสี ฟ้า
เป็ นสี ส้ม ความเข้มข้นสี ของตะกอนขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณของ
มอนอแซ็กคาไรด์ที่มีอยู่ ถ้ามีปริ มาณมอนอแซ็กคาไรด์มาก
จะเป็ นสี ส้ม แต่ถา้ มีอยูน่ อ้ ยจะเป็ นสี เหลือง

2. ไดแซ็กคาไรด์
(disaccharide)
ไดแซ็กคาไรด์ (disaccharide) หรื อน้ าตาลโมเลกุลคู่ เป็ นคาร์ โบไฮเดรตที่เกิดจาก
การรวมตัวกันของมอนอแซ็กคาไรด์ 2 โมเลกุล ด้วยพันธะไกลโคซิดิก (glycosidic bond)
โดยเชื่ อมต่อระหว่างคาร์ บอนตัวที่ 1 ของมอนอแซ็กคาไรด์โมเลกุลหนึ่งกับคาร์ บอนอะตอม
ตัวที่ 2 หรื อ 4 ของมอนอแซ็กคาไรด์อีกโมเลกุล เช่น ซู โครส มอลโทส และแลกโทส ดังนี้
ซู โครส (sucrose)
ซู โครสหรื อน้ าตาลทราย เป็ นน้ าตาลโมเลกุลคู่ที่ทาจากอ้อยหรื อต้นบีท เมื่อน้ าตาล
ซู โครสถูกย่อยด้วยเอนไซม์จะได้กลูโคสและฟรักโทสออกมาอย่างละ 1 โมเลกุล ดังสมการ
ซู โครส + น้ า

ซูเครส

กลูโคส + ฟรักโทส

น้ าตาลกลูโคสหรื อฟรักโทส เมื่อนามาหมักกับยีสต์สายพันธุ์ที่เหมาะสม จะเกิด
ผลิตภัณฑ์เป็ นเอทิลแอลกอฮอล์ จะนาไปใช้ในการผลิตเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ดังสมการ
ยีสต์
C6H12O6
กลูโคสหรื อฟรักโทส

2C2H5OH +
2CO2
เอทิลแอลกอฮอล์ คาร์บอนไดออกไซด์

เล่มที่ 1 คาร์โบไฮเดรต
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ภาพที่ 3 น้ าตาลทราย (ซู โครส)
ที่มา : สุ พทั ธินนั ทน์ จันทร์พุฒ, 2558
มอลโทส (maltose)
มอลโทสหรื อน้ าตาลมอลต์ เป็ นน้ าตาล
โมเลกุลคู่ที่พบในข้าวบาเลย์ หรื อข้าวมอลต์
เมื่อน้ าตาลมอลโทสถูกย่อยด้วยเอนไซม์ที่มี
ในน้ าลายและน้ าย่อยในกระเพาะอาหาร
จะได้กลูโคส 2 โมเลกุล ตามสมการ
ภาพที่ 4 ข้าวบาร์เลย์เป็ นแหล่งของ
น้ าตาลมอลโทส
ที่มา : สุ พทั ธินนั ทน์ จันทร์พุฒ, 2558
แป้ง

อะไมเลส

มอลโทส

มอลเทส

กลูโคส + กลูโคส
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แลกโทส (lactose)
แลกโทส โดยปกติพบในน้ านมโดยเป็ น
น้ าตาลโมเลกุลคู่ที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมผลิตจาก
ต่อมน้ านม ในน้ านมวัวจะมีแลกโทสประมาณ
5 เปอร์ เซ็นต์ และในน้ านมมนุษย์จะมีแลกโทส
ประมาณ 8 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อย่อยน้ าตาลแลกโทส
ด้วยเอนไซม์ จะได้กลูโคส และกาแลกโทส
ดังสมการ
แลกโทส + น้ า

ภาพที่ 5 นมเป็ นแหล่งของ
น้ าตาลแลกโทส
ที่มา : สุ พทั ธินนั ทน์ จันทร์พุฒ, 2558

แลกเทส

กลูโคส + กาแลกโทส

พอลิแซ็กคาไรด์
(polysaccharide)
พอลิแซ็กคาไรด์ (polysaccharide) เป็ นคาร์ โบไฮเดรตที่เกิดจากน้ าตาลกลูโคสหลายๆ
โมเลกุลเชื่อมต่อกันเป็ นสายโซ่ยาวที่มีขนาดใหญ่มาก การเชื่อมต่อกันดังกล่าวอาจมีได้หลาย
รู ปแบบ เช่น เป็ นเส้นตรง ขดเป็ นวง แตกเป็ นกิ่ง ทาให้มีโครงสร้างที่ซบั ซ้อนกว่า
คาร์ โบไฮเดรตชนิดอื่นๆ เช่น แป้ ง เซลลูโลส และไกลโคเจน ดังนี้
แป้ ง (Starch)
แป้ง เป็ นพอลิแซ็กคาไรด์ที่เกิดขึ้นและสะสมอยูใ่ นเซลล์ส่วนต่างๆ ของพืช เช่น เมล็ด
ราก ใบ ผล แป้ งมีขนาดโมเลกุลต่างๆ กัน น้ าหนักโมเลกุลอยูร่ ะหว่าง 10,000 ถึง 1,000,000
โมเลกุล แป้ งมีส่วนประกอบที่สาคัญ 2 ชนิด อยูร่ ่ วมกัน คือ อะไมโลส และอะไมโลเพกติน
ทั้งสองชนิดเป็ นพอลิเมอร์ ของกลูโคส แต่มีมวลและโครงสร้างต่างกัน
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1. อะไมโลส (amylose) เป็ นแป้ งที่ละลายน้ าได้ประกอบด้วย น้ าตาลกลูโคสเชื่อมต่อ
กันเป็ นเส้นตรง ไม่มีกิ่ง
2. อะไมโลเพกติน (amylopectin) เป็ นแป้ งที่ไม่ละลายน้ าประกอบด้วยน้ าตาลกลูโคส
เชื่อมต่อกันลักษณะที่เป็ นกิ่งก้านสาขา

ภาพที่ 6 โครงสร้างของอะไมโลสและอะไมโลเพกติน
ที่มา: http://science.srru.ac.th/org/sci-elearning/courseonline/4022503/chapter3-storage1.htm
เม็ดแป้ งในเซลล์มนั ฝรั่ง
อะไมโลส

อะไมโลเพกทิน
ภาพที่ 7 โครงสร้างของแป้ งในมันฝรั่ง
ที่มา: สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2557, หน้า 143
เมื่อแป้ งถูกย่อยด้วยเอนไซม์อะไมเลสที่มีอยูใ่ นน้ าลายจะได้ผลิตภัณฑ์เป็ นมอลโทส
จากนั้นจะถูกย่อยด้วยเอนไซม์มอลเทสที่มีอยูใ่ นน้ าย่อยในกระเพาะอาหารจนได้กลูโคสในที่สุด
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ไกลโคเจน (glycogen)
ไกลโคเจน เป็ นพอลิแช็กคาไรด์ที่ประกอบด้วยโมเลกุลกลูโคสจานวนมากมาเชื่อมต่อ
กัน แต่ไกลโคเจนมีขนาดใหญ่กว่าแป้ งและเซลลูโลสมาก มีโครงสร้างเป็ นสายแบบกิ่ง
ไกลโคเจนพบเฉพาะในคนและสัตว์เท่านั้น โดยปกติเมื่อบริ โภคแป้ งมากเกินไปจะมีปริ มาณ
กลูโคสในเลือดมาก ร่ างกายจะเปลี่ยนกลูโคสไปเป็ นไกลโคเจนและเก็บสะสมไว้ในกล้ามเนื้อ
และตับ

ภาพที่ 8 โครงสร้างของไกลโคเจน
ที่มา: https://writer.dek-d.com/blood-chocolate/story/viewlongc.php?id=848537&chapter=11
ไคติน (chitin)
เป็ นคาร์ โบไฮเดรตที่โมเลกุลประกอบด้วยพอลิเมอร์ เอกพันธ์ เอ็น-แอซีติล กลูโคซามีน
(N-acetyl glucosamine) จะพบในผนังเซลล์ของเห็ดรา ในโครงร่ างแข็งภายนอกของแมลง ใน
เปลือกกุง้ กระดองปู และแกนปลาหมึก มีลกั ษณะแข็ง เหนียว โค้งงอได้ และไม่ละลายน้ า

ภาพที่ 9 โครงสร้างของไคติน
ที่มา: http://science.srru.ac.th/org/sci-elearning/courseonline/4022503/chapter3-structural1.htm
เล่มที่ 1 คาร์โบไฮเดรต

ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง สารชีวโมเลกุล

เซลลูโลส (cellulose)
เซลลูโลส เป็ นพอลิแซ็กคาไรด์ชนิดหนึ่ง เกิดจากกลูโคสจานวนมากมาเชื่ อมต่อกันเป็ น
สายยาว แต่ละสายของเซลลูโลสเรี ยงขนานกันไปและมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสาย ทาให้มี
ลักษณะเป็ นเส้นใย ในไม้หรื อในลาต้นพืชมีเซลลูโลสประมาณร้อยละ 50 แป้งและเซลลูโลส
ต่างประกอบด้วยหน่วยย่อยกลูโคสเหมือนกัน แต่พนั ธะเคมีระหว่างโมเลกุลของกลูโคสต่างกัน
ความแตกต่างเพียงเล็กน้อยดังกล่าวมีความสาคัญมาก กล่าวคือ แป้ งละลายน้ าได้เล็กน้อย
เป็ นอาหารที่คนและสัตว์สามารถย่อยสลายได้ ส่ วนเซลลูโลสไม่ละลายน้ าและร่ างกายคนเรา
ไม่สามารถย่อยสลายได้ แต่ในกระเพาะของวัว ควาย ม้า และสัตว์ที่เท้ามีกีบ มีแบคทีเรี ยและ
เอนไซม์เซลลูเลสที่สามารถย่อยสลายเซลลูโลสให้เป็ นกลูโคสได้
แม้วา่ ร่ างกายย่อยเซลลูโลสไม่ได้
แต่เซลลูโลสก็มีประโยชน์ต่อร่ างกาย เพราะช่วย
กระตุน้ ลาไส้ใหญ่ให้เคลื่อนไหว เส้นใยบางชนิด
ดูดซับน้ าได้ดีจึงทาให้อุจจาระอ่อนนุ่ม ขับถ่ายง่าย
ท้องไม่ผกู ลดโอกาสการเกิดโรคริ ดสี ดวงทวาร
ภาพที่ 10 พืชผักมีเซลลูโลสเป็ น
โรคผนังลาไส้โป่ งพองและมะเร็ งลาไส้ใหญ่
องค์ประกอบส่ วนใหญ่
นอกจากนี้ เส้นใยอาหารยังสามารถดูดซับกลูโคส
ที่มา : นางสาวสุ พทั ธินนั ทน์ จันทร์พุฒ,
และคอเลสเทอรอลบางส่ วนไว้ไม่ให้ถูกดูดซึ ม
2558
เข้าสู่ ผนังลาไส้

ภาพที่ 11 โครงสร้างของเซลลูโลส
ที่มา: http://bio1151.nicerweb.com/Locked/media/ch05/cellulose.html
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เซลลูโลสเป็ นองค์ประกอบสาคัญของผนังเซลล์พืช พบในพืช เช่น เนื้ อไม้ สาลี ฝ้าย เป็ นต้น
ตารางที่ 2 แสดงความเหมือนและความแตกต่างของอะไมโลส อะไมโลเพกติน ไกลโคเจน และ
เซลลูโลส
ข้ อมูล
1. แหล่งทีพ่ บ

อะไมโลส
อะไมโลเพกติน
- ข้าว มันฝรั่ง ถัว่ - ข้าว มันฝรั่ง ถัว่
ข้าวโพด และ
ข้าวโพด และ
ธัญพืช
ธัญพืช

2. ส่ วนประกอบ - พอลิเมอร์ของ
กลูโคสต่อกัน
เป็ นสายยาว
ไม่แตกกิ่ง

- พอลิเมอร์ของ
กลูโคสต่อกัน
แตกกิ่ง

3. การละลายนา้ - ละลายน้ า

- ไม่ละลายน้ า

ไกลโคเจน
- ตับและกล้ามเนื้อ
ของคนและสัตว์

เซลลูโลส
- พบในส่ วนของ
ผนังเซลล์ของ
พืช เช่น เนื้ อไม้
สาลี ฝ้าย
- พอลิเมอร์ของ
- พอลิเมอร์ ของ
กลูโคสต่อกันแตกกิ่ง กลูโคสต่อกัน
มากมาย คล้ายกับ
ไม่แตกกิ่ง คล้าย
อะไมโลเพกติน
กับอะไมโลส
แต่จะมีกิ่งมากกว่า แต่ลกั ษณะ
การเชื่อมต่อของ
กลูโคสต่างกัน
- ไม่ละลายน้ า
- ไม่ละลายน้ า
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แบบฝึ กหัดที่ 1
เรื่ อง คาร์ โบไฮเดรต
คาชี้แจง แบบฝึ กหัดที่ 1 เรื่ อง คาร์ โบไฮเดรต แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ตอนละ 10 คะแนน
รวมคะแนนเต็ม 20 คะแนน
ตอนที่ 1 ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้ลงในช่องว่าง
1. สารชีวโมเลกุลมีความสาคัญต่อสิ่ งมีชีวติ อย่างไร (1 คะแนน)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. คาร์โบไฮเดรตมีธาตุใดเป็ นองค์ประกอบ (1 คะแนน)
............................................................................................................................... .............................
3. คาร์ โบไฮเดรตสามารถแบ่งได้กี่ประเภท แต่ละประเภทมีลกั ษณะอย่างไร (2 คะแนน)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. จงบอกแหล่งที่พบอาหารพวกน้ าตาลกาแลกโทส ซู โครส และไกลโคเจน (2 คะแนน)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5. เพราะเหตุใดร่ างกายมนุษย์จึงไม่สามารถย่อยเซลลูโลสได้เหมือนกับสัตว์ที่กินหญ้า เช่น ช้าง ม้า
ควาย ที่สามารถย่อยเซลลูโลสได้ (2 คะแนน)
.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................
6. การที่แพทย์ให้กลูโคสทางหลอดเลือดให้กบั ผูป้ ่ วยก่อนหรื อหลังผ่าตัด จะมีผลแตกต่างจาก
การให้คนไข้รับประทานอาหารที่มีรสหวานหรื ออาหารจาพวกแป้ งอย่างไร (2 คะแนน)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ตอนที่ 2 ให้นกั เรี ยนนาคาร์ โบไฮเดรตที่กาหนดให้เติมลงหน้าข้อความที่สัมพันธ์กบั คาร์ โบไฮเดรต
ชนิดนั้น (ข้อละ 1 คะแนน)
กลูโคส
แลกโทส
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................

กาแลกโทส
แป้ง

ฟรักโทส
ไกลโคเจน

ซูโครส
เซลลูโลส

มอลโทส
ไคติน

1. เป็ นน้ าตาลที่มีความหวานมากที่สุด
2. เป็ นสารที่สะสมไว้ในตับและกล้ามเนื้อของสัตว์
3. เป็ นน้ าตาลที่สังเคราะห์โดยธรรมชาติจากต่อมท่อน้ านม
4. เป็ นสารที่ประกอบด้วยอะไมโลสและอะไมโลเพกติน
5. เป็ นน้ าตาลที่พบในกระบวนการย่อยแป้ งและไกลโคเจน
6. เป็ นน้ าตาลที่ประกอบไปด้วยโมเลกุลของกลูโคสและฟรักโทส
7. เป็ นสารที่ช่วยในการขับถ่ายและดูดซึ มสารพิษในลาไส้ใหญ่
8. เป็ นน้ าตาลที่ประกอบด้วยโมเลกุลของกลูโคสและกาแลกโทส
9. เป็ นสารที่เป็ นโครงร่ างแข็งภายนอกของสัตว์พวก หอย ปู กุง้
10. เป็ นน้ าตาลที่ถูกน้ าลายและน้ าย่อยในกระเพาะอาหารจะได้กลูโคส 2 โมเลกุล
ไม่ยากเลยใช่ไหม...เด็กๆ

คะแนน
เต็ม
ได้

ผลการประเมิน
20

ผ่าน
ไม่ผา่ น
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บัตรกิจกรรมที่ 2
เรื่ อง การทดสอบนา้ ตาลโมเลกุลเดี่ยว

สมาชิก

1. ....................................................................................... เลขที่ .........
2. ....................................................................................... เลขที่ .........
3. ....................................................................................... เลขที่ .........
4. ....................................................................................... เลขที่ .........
5. ....................................................................................... เลขที่ .........

******************************************************************************************************

คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มปฏิบตั ิการทดลอง เรื่ อง การทดสอบน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว ตามลาดับ
ขั้นตอนการทดลอง และบันทึกรายละเอียดของการทดลอง พร้อมทั้งตอบคาถาม
ท้ายการทดลอง
จุดประสงค์ การทดลอง
ทดลองและอธิ บายวิธีการตรวจสอบน้ าตาลโดยใช้สารละลายเบเนดิกต์ได้
ปัญหาการทดลอง

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
สมมติฐานการทดลอง

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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ตัวแปร
ตัวแปรต้น................................................................................................................
ตัวแปรตาม...............................................................................................................
ตัวแปรควบคุม..........................................................................................................

...............................................................................................................................
อุปกรณ์ /สารเคมี
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4

รายการ
สารเคมี
สารละลายเบเนดิกต์
สารละลายกลูโคส 1mol/ dm3
น้ าผลไม้
นมสดชนิดจืด
สารละลายน้ าตาลทราย
น้ ากลัน่
อุปกรณ์
หลอดทดลองขนาดกลาง
กระบอกตวงขนาด 10 cm3
บีกเกอร์ขนาด 250 cm3
ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่ก้ นั ลม

จานวนต่อกลุ่ม
10 cm3
4 cm3
4 cm3
4 cm3
4 cm3
4 cm3
5 หลอด
1 อัน
1 ใบ
1 ชุด

วิธีการทดลอง
1. ใส่ สารละลายเบเนดิกต์ลงในหลอดทดลอง 5 หลอด หลอดละ 2 cm3
2. เติมสารละลายกลูโคส น้ าผลไม้ นมสดชนิดจืด สารละลายน้ าตาลทราย และน้ ากลัน่
ชนิดละ 4 cm3 ลงในหลอดทดลองที่ 1-5 ตามลาดับ
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3. เขย่าหลอดทดลองให้สารในแต่ละหลอดผสมเป็ นเนื้ อเดียวกัน สังเกตและบันทึกผลการ
เปลี่ยนแปลง
4. นาหลอดทดลองทั้ง 5 หลอด อุ่นในน้ าร้อนเกือบเดือดประมาณ 5 นาที สังเกตและ
บันทึกผลการเปลี่ยนแปลง
ตารางบันทึกผลการทดลอง
สารที่ทดสอบ

ผลการทดสอบกับสารละลายเบเนดิกต์
ก่ อนอุ่นในนา้ ร้ อน
หลังอุ่นในนา้ ร้ อน

สารละลายกลูโคส
น้ าผลไม้
นมสดรสจืด
สารละลายน้ าตาลทราย
น้ ากลัน่
สรุ ปผลการทดลอง

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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คาถามท้ายการทดลอง

1. การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็นจากการทดลองเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร
เพราะเหตุใด

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

2. สี เดิมของสารที่นามาทดสอบมีผลต่อผลการทดสอบหรื อไม่ เพราะเหตุใด

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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บัตรเนื้อหาที่ 2
เรื่ อง สมบัติและประโยชน์ ของคาร์ โบไฮเดรต

สมบัติของมอนอแซ็กคาไรด์ และไดแซ็กคาไรด์
1. น้ าตาล เช่น กลูโคส ฟรักโทส กาแลกโทส (มอนอแซ็กคาไรด์) ซูโครส มอลโทส
แลกโทส (ไดแซ็กคาไรด์) เป็ นผลึกของแข็ง สามารถละลายน้ าได้
2. น้ าตาลแต่ละชนิดจะมีรสหวาน แต่มีความหวานไม่เท่ากัน ฟรักโทสเป็ นน้ าตาลที่มี
รสหวานที่สุด รองลงมาคือ น้ าตาลซู โครส น้ าตาลกลูโคส ตามลาดับ
3. น้ าตาลกลูโคสและฟรักโทส เมื่อนามาหมักกับยีสต์ในภาวะที่ไม่มีอากาศจะได้
เอทิลแอลกอฮอล์ (เอทานอล) และแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) ดังสมการ

C6H12O6
กลูโคสหรื อฟรักโทส

ยีสต์

2C2H5OH + 2CO2
เอทานอล แก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์

กระบวนการนี้ใช้ในการผลิตไวน์ สุ รา และเครื่ องดื่มชนิดอื่นๆ ที่มีแอลกอฮอล์ สารตั้งต้น
ที่ใช้ในการหมักอาจใช้แป้ งหรื อน้ าตาลซู โครสก็ได้ โดยสารทั้งสองจะถูกย่อยเป็ นน้ าตาลกลูโคส
(กรณี แป้ง) หรื อกลูโคสกับฟรักโทส (กรณี น้ าตาลซู โครส) ก่อน โดยมีเอนไซม์จากยีสต์เป็ นตัวเร่ ง
ปฏิกิริยา
4. น้ าตาลพวกมอนอแซ็กคาไรด์และไดแซ็กคาไรด์ (ยกเว้นน้ าตาลซู โครส) เมื่อต้มกับ
สารละลายเบเนดิกต์ (สารละลายเบเนดิกต์ประกอบด้วยคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4)
โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) และโซเดียมซิ เตรต (Na3C6H5O7.H2O) และสารละลายเบเนดิกต์มี
สี ฟ้า) จะเกิดตะกอนสี แดงอิฐของคอปเปอร์ (I) ออกไซด์ (Cu2O) ส่ วนสารละลายเปลี่ยนจากสี ฟ้า
เป็ นสี ส้ม ดังสมการ
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O
R – C – H + 2Cu2+ + 5OHน้ าตาลพวก สารละลาย
มอนอแซ็กคาไรด์ เบเนดิกต์
กับไดแซ็กคาไรด์

O
R – C – O- + Cu2O + 3H2O
เกลือของ ตะกอน
กรดอินทรี ย ์ สี แดงอิฐ

น้ าตาลซู โครสถ้าต้มกับสารละลายเบเนดิกต์เป็ นเวลานาน น้ าตาลซู โครสจานวน
เล็กน้อยจะถูกย่อยกลายเป็ นกลูโคสและฟรักโทส ซึ่ งทาปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์ได้
เกิดตะกอนสี แดงอิฐเล็กน้อย และสารละลายมีสีเขียวอมเหลือง แต่ถา้ ต้มกับสารละลาย
กรดแก่ เช่น กรดไฮโดรคลอริ กก่อน จะถูกย่อยกลายเป็ นกลูโคสกับฟรักโทส จึงทาปฏิกิริยา
กับสารละลายเบเนดิกต์ เกิดเป็ นตะกอนสี แดงอิฐและสารละลายจะเปลี่ยนเป็ นสี ส้ม
เรี ยกน้ าตาลที่สามารถทาปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์วา่ นา้ ตาลรีดิวซ์
2+
ส่ วน Cu จากสารละลายเบเนดิกต์เป็ นตัวออกซิไดซ์ไปเป็ น Cu+ หรื อ อาจกล่าวว่า Cu2+
เป็ นตัวถูกรี ดิวซ์ไปเป็ น Cu+ และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็ นปฏิกิริยารี ดอกซ์
5. น้ าตาลไม่ทาปฏิกิริยากับสารละลายไอโอดีน เช่น ทิงเจอร์ ไอโอดีน
สมบัติของพอลิแซ็กคาไรด์
สมบัติของแป้ ง
1. ไม่เป็ นผลึก เป็ นผงสี ขาว ไม่มีรสหวาน
2. ไม่ละลายในน้ าเย็น แต่เมื่อให้ความร้อนจะได้สารแขวนลอย และกลายเป็ น
คอลลอยด์ในที่สุด และในการให้ความร้อนทาให้มีความหนืดเพิม่ ขึ้นด้วย (ถ้าละลายแป้ งใน
น้ าร้อนจะได้กาวหรื อแป้ งเปี ยก)
3. ทาปฏิกิริยากับสารละลายไอโอดีน เช่น ทิงเจอร์ ไอโอดีน ได้สารสี น้ าเงิน
4. แป้ งไม่ทาปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์
5. เมื่อนาแป้ งมาต้มกับสารละลายกรดแก่ เช่น กรดไฮโดรคลอริ ก (HCl)
กรดซัลฟิ วริ ก (H2SO4) กรดจะเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาให้แป้ งเกิดไฮโดรลิซิส (ทาปฏิกิริยากับน้ า)
ได้กลูโคส สามารถทาปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์ ได้สารละลายสี ส้ม มีตะกอนสี แดงอิฐ
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6. เอนไซม์แอลฟาอะไมเลส (-amylase) ซึ่ งมีอยูใ่ นน้ าลายและน้ าย่อยจากตับอ่อน
สามารถย่อยแป้ งให้กลายเป็ นน้ าตาลมอลโทส (ไม่สามารถย่อยจนถึงกลูโคสได้) แต่อย่างไร
ก็ตามน้ าตาลมอลโทสที่เกิดขึ้นจะถูกย่อยต่อไปอีกด้วยเอนไซม์มอลเทส (maltase) ได้น้ าตาล
กลูโคส
7. แป้ งเมื่อถูกย่อยให้มีขนาดเล็กลง จะทาปฏิกิริยากับไอโอดีนให้สีต่างกัน
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงลาดับของสารทีไ่ ด้ จากการย่อยแป้ ง
ลาดับของสารที่เกิดจากการย่ อยแป้ ง
แป้ง (starch)

ปฏิกริ ิยากับสารละลายไอโอดีน
สี น้ าเงิน

สารละลายของแป้ง (soluble starch)

สี น้ าเงิน

กรดหรื อเอนไซม์แอลฟาอะไมเลส

อะไมโลเด็กตริ นซ์ (amylodextrin)

สี ม่วง

กรดหรื อเอนไซม์แอลฟาอะไมเลส

อีริโทรเด็กตริ นซ์ (erithrodextrin)

สี แดง

กรดหรื อเอนไซม์แอลฟาอะไมเลส

มอลโทส (maltose)

ไม่มีสี

กรดหรื อเอนไซม์มอลเทส

กลูโคส (glucose)

ไม่มีสี

สมบัติของไกลโคเจน
1. ไกลโคเจนที่บริ สุทธิ์ ไม่เป็ นผลึกแต่เป็ นผงสี ขาว
2. ไม่มีรสหวาน ไม่ละลายน้ า
3. ไกลโคเจนเมื่อต้มกับสารละลายกรดแก่ เช่น กรดไฮโดรคลอริ ก (HCl) จะถูกย่อย
กลายเป็ นกลูโคส
4. ไกลโคเจนไม่ทาปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์
5. ไกลโคเจนทาปฏิกิริยากับสารละลายไอโอดีนได้สารสี แดงเข้ม
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สมบัติของเซลลูโลส
1. ไม่มีรสหวาน ไม่ละลายน้ า แต่ละลายได้ในตัวทาละลายบางชนิด เช่น กรด
ซัลฟิ วริ กเข้มข้น (H2SO4) กรดไฮโดรคลอริ กเข้มข้น (HCl) เป็ นต้น
2. เมื่อต้มกับสารละลายกรดแก่เข้มข้นจะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส ได้น้ าตาล
เซลโลไบโอส (cellobiose) และน้ าตาลกลูโคส ตามลาดับ (เซลโลไบโอส คือ ไดแซ็กคาไรด์
ที่ประกอบด้วย กลูโคส 2 โมเลกุล แต่มีโครงสร้างต่างจากมอลโทส)
3. ไม่ทาปฏิกิริยากับสารละลายไอโอดีนและสารละลายเบเนดิกต์
4. เอนไซม์เซลลูเลส (cellulase) ซึ่ งมีอยูใ่ นสัตว์เคี้ยวเอื้อง (เช่น วัว ควาย) หรื อใน
ปลวก (เอนไซม์เซลลูเลสในสัตว์เคี้ยวเอื้องหรื อปลวกผลิตโดยแบคทีเรี ยที่อาศัยอยูใ่ น
กระเพาะ) สามารถย่อยสลายเซลลูโลสให้เป็ นกลูโคสได้ (เกิดไฮโดรลิซิสโดยมีเอนไซม์
เซลลูเลสเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา) ส่ วนคนหรื อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมอื่นๆ ไม่สามารถย่อย
เซลลูโลสได้ เพราะไม่มีเอนไซม์เซลลูเลส
ประโยชน์ ของคาร์ โบไฮเดรต
1. เป็ นแหล่งกาเนิ ดและสะสมพลังงานทางเคมีของสิ่ งมีชีวติ คาร์ โบไฮเดรต 1 กรัม
ให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี คาร์ โบไฮเดรตที่เป็ นแหล่งสะสมพลังงาน ได้แก่ น้ าตาลไรโบส
กลูโคส และไกลโคเจน เป็ นต้น
2. ช่วยสงวนโปรตีนเอาไว้สาหรับสร้างเซลล์และเนื้อเยือ่ เพราะถ้าร่ างกายได้รับ
คาร์ โบไฮเดรตอย่างเพียงพอแล้วร่ างกายจะไม่นาเอาโปรตีนมาสลายให้พลังงาน
3. เป็ นโครงสร้างที่สาคัญของสิ่ งมีชีวติ เช่น เป็ นโครงสร้างของพืช ได้แก่ เซลลูโลส
เป็ นโครงร่ างแข็งภายนอกของสัตว์พวกหอย ปู กุง้ แมลงต่าง ๆ ได้แก่ ไคติน (chitin) เป็ นต้น
4. เป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญของโมเลกุลที่ทาหน้าที่ควบคุมสารพันธุกรรม ได้แก่
น้ าตาลไรโบส ในกรดไรโบนิวคลีอิก (RNA) และน้ าตาลดีออกซี ไรโบสในกรดดีออกซี ไรโบ
นิวคลีอิก (DNA)
5. เป็ นองค์ประกอบของเยือ่ หุ ม้ เซลล์ ช่วยในกระบวนการจดจาระหว่างเซลล์
6. การทางานของสมองต้องพึ่งกลูโคสเป็ นตัวให้กาลังงานที่สาคัญ
7. กรดกลูคูโรนิก (glucuronic acid) ซึ่งเป็ นสารอนุพนั ธุ์ของกลูโคส ทาหน้าที่
เปลี่ยนสารพิษที่เข้าสู่ ร่างกายเมื่อผ่านไปที่ตบั ให้มีพิษลดลงและอยูใ่ นสภาพที่ขบั ถ่ายออกได้
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แบบฝึ กหัดที่ 2
เรื่ อง สมบัติและประโยชน์ ของคาร์ โบไฮเดรต
คาชี้แจง แบบฝึ กหัดที่ 2 เรื่ อง สมบัติและประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต แบ่งออกเป็ น 2 ตอน
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ตอนที่ 1 ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (5 คะแนน)
1. จากการทดลองทดสอบคาร์โบไฮเดรต 3 ชนิด ได้ขอ้ มูลดังตาราง
สาร
A
B
C

การละลายน้ า
ไม่ละลาย
ละลายได้เล็กน้อย
ละลาย

การเปลี่ยนแปลงเมื่อต้มกับสารละลายเบเนดิกต์
สารละลายมีสีฟ้า
สารละลายมีสีฟ้า
สารละลายเปลี่ยนเป็ นสี ส้ม มีตะกอนสี แดงอิฐ

1.1 สาร A B และC ควรเป็ นสารประเภทใด (1 คะแนน)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
1.2 เมื่อนาสาร A B และC ไปทดสอบกับสารละลายไอโอดีนจะได้ผลเช่นใด (1 คะแนน)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
2. ให้นกั เรี ยนระบุสมบัติทางกายภาพที่แตกต่างกันระหว่างมอนอแซ็กคาไรด์กบั พอลิแซ็กคาไรด์
(1 คะแนน)
สมบัติทางกายภาพ
การละลายน้ า
รสชาติ

มอนอแซ็กคาไรด์
…………………………..
…………………………..

พอลิแซ็กคาไรด์
…………………………..
…………………………..
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3. ให้นกั เรี ยนเติมคาตอบเกี่ยวกับการย่อยแป้ งลงในช่องว่างให้ถูกต้อง (1 คะแนน)
แป้ง อะไมเลส

.................... ................ มอลโทส ................

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

4. ให้นกั เรี ยนอธิ บายประโยชน์ของคาร์ โบไฮเดรตต่อร่ างกายมนุษย์มา 4 ข้อ (1 คะแนน)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ตอนที่ 2 ให้นกั เรี ยนพิจารณาข้อความต่อไปนี้ โดยทาเครื่ องหมาย หน้าข้อความที่ถูก
ทาเครื่ องหมาย  หน้าข้อความที่ผดิ และถ้าผิดให้แก้ไขให้ถูกต้อง (5 คะแนน)
1. ในการทดสอบน้ าตาลด้วยสารละลายเบเนดิกต์
.......... 1.1 สารละลายเบเนดิกต์ทาหน้าที่เป็ นตัวออกซิไดซ์ และน้ าตาลจะถูกเปลี่ยนเป็ น
แอลกอฮอล์
........................................................................................................................................................
.......... 1.2 Cu2+ ถูกออกซิไดซ์ไปเป็ น Cu+
........................................................................................................................................................
.......... 1.3 เกิดตะกอนสี แดงอิฐของ CuO
........................................................................................................................................................
.......... 1.4 น้ าตาลโมเลกุลคู่บางชนิดไม่เกิดปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์
........................................................................................................................................................
.......... 1.5 น้ าตาลที่สามารถทาปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์เรี ยกว่า น้ าตาลรี ดิวซ์
........................................................................................................................................................
ทาแบบฝึ กหัดเสร็ จแล้วเรามาทา
กิจกรรมต่อกันเลยนะคะ

คะแนน
เต็ม
ได้

ผลการประเมิน
10

ผ่าน
ไม่ผา่ น
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บัตรกิจกรรมที่ 3
เรื่ อง การย่ อยสลายแป้ ง

สมาชิก

1. ....................................................................................... เลขที่ .........
2. ....................................................................................... เลขที่ .........
3. ....................................................................................... เลขที่ .........
4. ....................................................................................... เลขที่ .........
5. ....................................................................................... เลขที่ .........

******************************************************************************************************

คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มปฏิบตั ิการทดลอง เรื่ อง การย่อยสลายแป้ ง ตามลาดับขั้นตอน
การทดลอง และบันทึกรายละเอียดของการทดลอง พร้อมทั้งตอบคาถามท้ายการทดลอง
จุดประสงค์ การทดลอง
ทดลองและอธิ บายปฏิกิริยาระหว่างแป้ งกับสารละลายกรดได้
ปัญหาการทดลอง

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
สมมติฐานการทดลอง

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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ตัวแปร
ตัวแปรต้น................................................................................................................
ตัวแปรตาม...............................................................................................................
ตัวแปรควบคุม..........................................................................................................

...............................................................................................................................
อุปกรณ์ /สารเคมี
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5

รายการ
สารเคมี
ข้าวเจ้าสุ กบดละเอียด
มันฝรั่งบดละเอียด
น้ ากลัน่
สารละลายกรดไฮโดรคลอริ ก เข้มข้น 6 mol/ dm3
สารละลายเบเนดิกต์
ทิงเจอร์ไอโอดีน 1 %
อุปกรณ์
หลอดทดลองขนาดใหญ่
หลอดหยด
กระบอกตวงขนาด 10 cm3
บีกเกอร์ขนาด 500 cm3
ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่ก้ นั ลม

จานวนต่อกลุ่ม
10 g
10 g
30 cm3
20 cm3
10 cm3
5 cm3
8 หลอด
2 อัน
1 อัน
1 ใบ
1 ชุด
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วิธีการทดลอง
1. นาข้าวเจ้าสุ กบดละเอียด 10 g แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน เท่าๆ กัน ใส่ ลงในหลอดทดลอง
ขนาดใหญ่ 4 หลอด
2. เติมน้ ากลัน่ จานวน 5 cm3 ลงในหลอดทดลองที่ 1 และ 3
3. เติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริ กจานวน 5 cm3 ลงในหลอดทดลองที่ 2 และ 4
4. เขย่าสารละลายในหลอดที่ 1-4 ให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้ 10 นาที
5. หยดทิงเจอร์ ไอโอดีน 2-3 หยด ลงในหลอดทดลองที่ 1 และ 2 เขย่า สังเกต
การเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล
6. เติมสารละลายเบเนดิกต์จานวน 2 cm3 ลงในหลอดที่ 3 และ 4 เขย่าแล้วนาไปอุ่น
กับน้ าร้อนเกือบเดือดประมาณ 3 นาที สังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล
7. ทาซ้ าการทดลองข้อ 2-6 แต่เปลี่ยนจากข้าวเจ้าสุ กเป็ นมันฝรั่งบดละเอียด
ตารางบันทึกผลการทดลอง
หลอดที่
1
2
3
4
5
6
7
8

สารทีใ่ ส่
ข้าวเจ้าสุ ก + น้ ากลัน่ + ทิงเจอร์ ไอโอดีน
ข้าวเจ้าสุ ก + กรดไฮโดรคลอริ ก + ทิงเจอร์ไอโอดีน
ข้าวเจ้าสุ ก + น้ ากลัน่ + เบเนดิกต์
ข้าวเจ้าสุ ก + กรดไฮโดรคลอริ ก + เบเนดิกต์
มันฝรั่งสุ ก + น้ ากลัน่ + ทิงเจอร์ ไอโอดีน
มันฝรั่งสุ ก + กรดไฮโดรคลอริ ก + ทิงเจอร์ ไอโอดีน
มันฝรั่งสุ ก + น้ ากลัน่ + เบเนดิกต์
มันฝรั่งสุ ก + กรดไฮโดรคลอริ ก + เบเนดิกต์

ผลการทดสอบ
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สรุ ปผลการทดลอง

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

คาถามท้ายการทดลอง

1. การเปลี่ยนแปลงสี ที่สังเกตเห็นในการทดลองเกิดขึ้นได้อย่างไร จงอธิ บาย

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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2. ถ้าเปลี่ยนจากสารละลายกรดไฮโดรคลอริ กเป็ นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
จะให้ผลการทดลองที่แตกต่างไปจากเดิมหรื อไม่ อย่างไร

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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แบบทดสอบหลังเรียน
วิชาเคมีพืน้ ฐาน (ว30121)
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

หน่ วยที่ 3 สารชีวโมเลกุล
เล่มที่ 1 คาร์ โบไฮเดรต

คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทาเครื่ องหมายกากบาท ( )
ลงในกระดาษคาตอบ คะแนนเต็ม 10 คะแนน เวลา 10 นาที
1. ข้ อใดกล่าวถูกต้ อง
ก. กาแลกโทสจัดเป็ นคาร์โบไฮเดรตประเภทไดแซ็กคาไรด์
ข. ไกลโคเจนสามารถทาปฏิกิริยากับไอโอดีนได้สารละลายสี ม่วง
ค. กลูโคสสามารถทาปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์ เกิดเป็ นตะกอนสี แดงอิฐ
ง. แป้ งเป็ นพอลิแซ็กคาไรด์มีรสชาติหวาน สามารถละลายน้ าได้ดี ดูดซึ มเข้าร่ างกายได้ง่าย
2. ธาตุชนิดใดต่ อไปนีไ้ ม่ ได้ เป็ นองค์ ประกอบในสารจาพวกคาร์ โบไฮเดรต
ก. คาร์บอน
ข. ฟอสฟอรัส
ค. ไฮโดรเจน
ง. ออกซิเจน
3. พิจารณาข้ อความต่ อไปนี้
1) อินซู ลินทาหน้าที่ปรับกลูโคสในเลือดให้อยูใ่ นระดับปกติ
2) คนที่เป็ นโรคเบาหวานควรควบคุมอาหารประเภทน้ าตาลและแป้ ง
3) อินซู ลินเมื่อฉี ดเข้าร่ างกายจะลดการเปลี่ยนกลูโคสเป็ นไกลโคเจน
4) โรคเบาหวานเกิดจากความผิดปกติของตับอ่อนที่สร้างไกลโคเจนมากผิดปกติ
ข้ อใดผิด
ก. 1 และ 2
ข. 2 และ 3
ค. 2 และ 4
ง. 3 และ 4
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4. สารชนิดหนึ่งสามารถทาปฏิกริ ิยากับทิงเจอร์ ไอโอดีน เปลีย่ นสี ทงิ เจอร์ ไอโอดีนเป็ นสี นา้ เงิน
นักเรียนคิดว่าสารนั้นคือสารในข้ อใด
ก. เซลลูโลส
ข. ไกลโคเจน
ค. ฟรักโทส
ง. แป้ง
5. คาร์ โบไฮเดรตในข้ อใด ที่สามารถดูดซึมเข้ าสู่ เซลล์ โดยไม่ ต้องผ่ านกระบวนการย่ อยสลาย
ก. กลูโคส
ข. แลกโทส
ค. เซลลูโลส
ง. ไกลโคเจน
6. สาร A ผสมกับสารละลายเบเนดิกต์ เมื่ออุ่นในนา้ เดือด มีตะกอนสี แดงอิฐเกิดขึน้ สาร A
อาจเป็ นสารใดได้ บ้าง
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. เมื่อร่ างกายของสิ่ งมีชีวติ ย่ อยคาร์ โบไฮเดรตแล้วจะได้ ผลิตภัณฑ์ เป็ นสารในข้ อใด
ก. คาร์บอน
ข. แอลกอฮอล์
ค. มอนอแซ็กคาไรด์
ง. คาร์ บอนไดออกไซด์และน้ า
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8. การระบุชนิดของนา้ ตาลโมเลกุลเดี่ยวและโมเลกุลคู่ต่อไปนี้
ข้อ
1
2
3
4

น้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว
กาแลกโทส
กลูโคส
ฟรักโทส
ซูโครส

น้ าตาลโมเลกุลคู่
มอลโทส
แลกโทส
กาแลกโทส
ไรโบส

ข้ อใดถูกต้ อง
ก. 1 และ 2
ข. 2 และ 3
ค. 1 และ 3
ง. 2 และ 4
9. สารทีช่ ่ วยกระตุ้นการทางานของลาไส้ ใหญ่ ให้ เป็ นไปตามปกติ คือสารใด
ก. แป้ง
ข. ฟรักโทส
ค. เซลลูโลส
ง. ไกลโคเจน
10. ข้ อใดต่ อไปนีไ้ ม่ ใช่ ประโยชน์ ของคาร์ โบไฮเดรต
ก. เป็ นตัวทาละลายของวิตามินที่จาเป็ นต่อร่ างกาย
ข. การทางานของสมองใช้กลูโคสเป็ นพลังงานสาคัญ
ค. ช่วยสงวนโปรตีนเอาไว้สาหรับสร้างเซลล์และเนื้อเยือ่
ง. เป็ นองค์ประกอบของเยือ่ หุ ม้ เซลล์ของสิ่ งมีชีวติ บางชนิ ด
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กระดาษคาตอบแบบทดสอบหลังเรียน
วิชาเคมีพืน้ ฐาน (ว30121)
หน่ วยที่ 3 สารชีวโมเลกุล
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เล่มที่ 1 คาร์ โบไฮเดรต
ชื่อ-สกุล...................................................................ชั้น...............เลขที่.......... กลุ่มที่.............
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง

ผ่านแล้ว...เรามาทาชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้เล่มต่อไปเลย

คะแนน
เต็ม

10

ได้
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บัตรเฉลย
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บัตรเฉลยแบบทดสอบก่ อนเรียน
เล่มที่ 1 คาร์ โบไฮเดรต

ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เฉลย
ข
ก
ค
ค
ข
ก
ก
ค
ง
ง
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บัตรเฉลยบัตรงานที่ 1 เรื่ อง รู้ แล้ ว อยากรู้ เรียนรู้
(Know Want Learn : KWL)
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเขียนข้อความเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรตลงในช่องต่อไปนี้
Know (K)
นักเรี ยนรู้ อะไรบ้ าง

Want (W)
นักเรี ยนต้ องการรู้ อะไร

เขียนทบทวนและดึง

นักเรี ยนเขียนสิ่ งที่อยากรู ้

ความรู ้เดิมว่ารู ้อะไรมาบ้าง

หรื อสงสัยเกี่ยวกับ

เกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรตอย่าง

คาร์โบไฮเดรตอย่างอิสระ

อิสระ

จากนั้นครู ร่วมกันอภิปราย
และเชื่อมโยงไปยัง เรื่ อง
คาร์โบไฮเดรต เพื่อเป็ น
การสนองความต้องการ
การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ทั้งนี้
เรื่ องที่นกั เรี ยนอยากรู ้อาจจะ

จัดไม่ได้ทนั ที แต่อาจจัด
การเรี ยนรู ้ภายหลัง

Learned (L)
นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ อะไร
- ความหมายของ
สารชีวโมเลกุล
- คาร์ โบไฮเดรต
ประกอบด้วยธาตุ คาร์บอน
ไฮโดรเจน และออกซิเจน
- การแบ่งประเภทของ
คาร์โบไฮเดรตตามจานวน
หน่วยย่อย แบ่งออกเป็ น
3 ชนิด ได้แก่
มอนอแซ็กคาไรด์
ไดแซ็กคาไรด์ และ
พอลิแซ็กคาไรด์
- น้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวและคู่
สามารถทดสอบได้โดย
สารละลายเบเนดิกต์ (ยกเว้น
น้ าตาลซู โครส)
- ปฏิกิริยาการย่อยสลายแป้ ง
และการทดสอบ
- ประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต
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บัตรเฉลยแบบฝึ กหัดที่ 1
เรื่ อง คาร์ โบไฮเดรต
คาชี้แจง แบบฝึ กหัดที่ 1 เรื่ อง คาร์ โบไฮเดรต แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ตอนละ 10 คะแนน
รวมคะแนนเต็ม 20 คะแนน
ตอนที่ 1 ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้ลงในช่องว่าง
1. สารชีวโมเลกุลมีความสาคัญต่อสิ่ งมีชีวติ อย่างไร (1 คะแนน)
สารชีวโมเลกุลเป็ นแหล่งพลังงานเคมี สิ่ งมีชีวติ สามารถเผาผลาญเพื่อให้ได้พลัง.............................
งาน
...............................................................................................................................
ใช้ในการดารงชีวิตของสิ่ งมีชีวติ และเป็ นส่ วนประกอบสาคัญในร่ างกาย และระบบการท
างาน
...............................................................................................................................
.............................
2. คาร์โบไฮเดรตมีธาตุใดเป็ นองค์ประกอบ (1 คะแนน)
คาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O)
...............................................................................................................................
.............................
3. คาร์ โบไฮเดรตสามารถแบ่งได้กี่ประเภท แต่ละประเภทมีลกั ษณะอย่างไร (2 คะแนน)
คาร์ โบไฮเดรตสามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท ดังนี้
...............................................................................................................................
.............................
1. มอนอแซ็กคาไรด์ มีลกั ษณะเป็ นน้ าตาลซึ่ งประกอบด้วยคาร์ บอน 3–8 อะตอม
...............................................................................................................................
.............................
ร่ างกายสามารถดูดซึ มไปใช้ประโยชน์ได้ทนั ที
...............................................................................................................................
.............................
2. ไดแซ็กคาไรด์ มีลกั ษณะเป็ นน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว 2 โมเลกุล เชื่อมต่อกันด้ว.............................
ยพันธะเคมี
...............................................................................................................................
ร่ างกายไม่สามารถดูดซึ มไปใช้ได้ทนั ที เมื่อย่อยสลายจะได้น้ าตาลโมเลกุลเดี.............................
่ยว 2 โมเลกุล
...............................................................................................................................
3. พอลิแซ็กคาไรด์ มีลกั ษณะเป็ นน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวเชื่ อมโยงต่อเป็ นสาย ร่ างกายไม่
สามารถ
...............................................................................................................................
.............................
ดูดซึ มไปใช้ได้ทนั ที ต้องอาศัยการย่อยสลายยาวนาน หรื อบางชนิดไม่สามารถย่.............................
อยสลายได้เลย
...............................................................................................................................
4. จงบอกแหล่งที่พบอาหารพวกน้ าตาลกาแลกโทส ซู โครส และไกลโคเจน (2 คะแนน)
กาแลกโทส พบใน น้ านมของมนุษย์และสัตว์
.............................................................................................................................................................
ซูโครส พบใน อ้อยและต้นบีท
.............................................................................................................................................................
ไกลโคเจน สะสมอยูใ่ นเซลล์สัตว์ พบมากในตับและกล้ามเนื้อ
.............................................................................................................................................................
5. เพราะเหตุใดร่ างกายมนุษย์จึงไม่สามารถย่อยเซลลูโลสได้เหมือนกับสัตว์ที่กินหญ้า เช่น ช้าง ม้า
ควาย ที่สามารถย่อยเซลลูโลสได้ (2 คะแนน)
เนื่องจากในกระเพาะอาหารสัตว์มีแบคทีเรี ยและเอนไซม์เซลลูเลสที่สามารถย่อยสลายเซลลูโลส
.............................................................................................................................................................
ให้เป็ นกลูโคสได้ แต่มนุษย์ไม่มี
.............................................................................................................................................................
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6. การที่แพทย์ให้กลูโคสทางหลอดเลือดให้กบั ผูป้ ่ วยก่อนหรื อหลังผ่าตัด จะมีผลแตกต่างจากการ
ให้คนไข้รับประทานอาหารที่มีรสหวานหรื ออาหารจาพวกแป้ งอย่างไร (2 คะแนน)
การฉี ดกลูโคสให้กบั คนไข้ที่มีอาการอ่อนเพลีย จะช่วยเพิ่มปริ มาณกลูโคสในเลือดของคนไข้ให้
.............................................................................................................................................................
สู งขึ้นโดยเร็ ว ทาให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่เป็ นแหล่งพลังงานซึ่ งสามารถนาไปใช้ได้ทนั ที
.............................................................................................................................................................
แต่ถา้ ให้คนไข้รับประทานอาหารที่มีรสหวานหรื ออาหารจาพวกแป้ ง อาหารเหล่านั้นจะต้องผ่าน
.............................................................................................................................................................
กระบวนการย่อยโดยเอนไซม์จนได้เป็ นกลูโคส แล้วจึงจะถูกดูดซึ มไปใช้ได้ ซึ่งต้องใช้เวลานาน
.............................................................................................................................................................
ตอนที่ 2 ให้นกั เรี ยนนาคาร์ โบไฮเดรตที่กาหนดให้เติมลงหน้าข้อความที่สัมพันธ์กบั คาร์ โบไฮเดรต
ชนิดนั้น (ข้อละ 1 คะแนน)
กลูโคส
แลกโทส
ฟรักโทส
.........................
ไกลโคเจน
.........................
กาแลกโทส
.........................
แป้ง
.........................
กลูโคส
.........................
ซูโครส
.........................
เซลลูโลส
.........................
แลกโทส
.........................
ไคติน
.........................
มอลโทส
.........................

กาแลกโทส
แป้ง

ฟรักโทส
ไกลโคเจน

ซูโครส
เซลลูโลส

มอลโทส
ไคติน

1. เป็ นน้ าตาลที่มีความหวานมากที่สุด
2. เป็ นสารที่สะสมไว้ในตับและกล้ามเนื้อของสัตว์
3. เป็ นน้ าตาลที่สังเคราะห์โดยธรรมชาติจากต่อมท่อน้ านม
4. เป็ นสารที่ประกอบด้วยอะไมโลสและอะไมโลเพกติน
5. เป็ นน้ าตาลที่พบในกระบวนการย่อยแป้ งและไกลโคเจน
6. เป็ นน้ าตาลที่ประกอบไปด้วยโมเลกุลของกลูโคสและฟรักโทส
7. เป็ นสารที่ช่วยในการขับถ่ายและดูดซึ มสารพิษในลาไส้ใหญ่
8. เป็ นน้ าตาลที่ประกอบด้วยโมเลกุลของกลูโคสและกาแลกโทส
9. เป็ นสารที่เป็ นโครงร่ างแข็งภายนอกของสัตว์พวก หอย ปู กุง้
10. เป็ นน้ าตาลที่ถูกน้ าลายและน้ าย่อยในกระเพาะอาหารจะได้กลูโคส 2 โมเลกุล
ไม่ยากเลยใช่ไหม...เด็กๆ

คะแนน
เต็ม
ได้

ผลการประเมิน
20

ผ่าน
ไม่ผา่ น
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บัตรเฉลยบัตรกิจกรรมที่ 2
เรื่ อง การทดสอบนา้ ตาลโมเลกุลเดี่ยว

สมาชิก

1. ....................................................................................... เลขที่ .........
2. ....................................................................................... เลขที่ .........
3. ....................................................................................... เลขที่ .........
4. ....................................................................................... เลขที่ .........
5. ....................................................................................... เลขที่ .........

******************************************************************************************************

คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มปฏิบตั ิการทดลอง เรื่ อง การทดสอบน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว ตามลาดับ
ขั้นตอนการทดลอง และบันทึกรายละเอียดของการทดลอง พร้อมทั้งตอบคาถาม
ท้ายการทดลอง
จุดประสงค์ การทดลอง
ทดลองและอธิ บายวิธีการตรวจสอบน้ าตาลโดยใช้สารละลายเบเนดิกต์ได้
ปัญหาการทดลอง

เมื่อนาสารละลายกลูโคส น้ าผลไม้ นมสดชนิดจืด และสารละลายน้ าตาลทราย
.................................................................................................................................
มาทดสอบกับสารละลายเบเนดิกต์จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างไร
.................................................................................................................................
สมมติฐานการทดลอง
สารละลายกลูโคส สามารถทาปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์ได้
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
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ตัวแปร
สารละลายกลูโคส น้ าผลไม้ นมสดชนิดจืด และสารละลายน
้ าตาลทราย
ตัวแปรต้น.....................................................................................
...........................
การเปลี่ยนแปลงสี ของสารละลายเบเนดิกต์
ตัวแปรตาม...............................................................................................................

ปริ มาณสารละลายกลูโคส น้ าผลไม้ นมสดชนิดจืด สารละลายน้ าตาลทราย
ตัวแปรควบคุม..........................................................................................................
ปริ มาณและความเข้มข้นของสารละลายเบเนดิกต์
...............................................................................................................................
อุปกรณ์ /สารเคมี
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4

รายการ
สารเคมี
สารละลายเบเนดิกต์
สารละลายกลูโคส 1mol/ dm3
น้ าผลไม้
นมสดชนิดจืด
สารละลายน้ าตาลทราย
น้ ากลัน่
อุปกรณ์
หลอดทดลองขนาดกลาง
กระบอกตวงขนาด 10 cm3
บีกเกอร์ขนาด 250 cm3
ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่ก้ นั ลม

จานวนต่อกลุ่ม
10 cm3
4 cm3
4 cm3
4 cm3
4 cm3
4 cm3
5 หลอด
1 อัน
1 ใบ
1 ชุด

วิธีการทดลอง
1. ใส่ สารละลายเบเนดิกต์ลงในหลอดทดลอง 5 หลอด หลอดละ 2 cm3
2. เติมสารละลายกลูโคส น้ าผลไม้ นมสดชนิดจืด สารละลายน้ าตาลทราย และน้ ากลัน่
ชนิดละ 4 cm3 ลงในหลอดทดลองที่ 1-5 ตามลาดับ
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3. เขย่าหลอดทดลองให้สารในแต่ละหลอดผสมเป็ นเนื้ อเดียวกัน สังเกตและบันทึกผลการ
เปลี่ยนแปลง
4. นาหลอดทดลองทั้ง 5 หลอด อุ่นในน้ าร้อนเกือบเดือดประมาณ 5 นาที สังเกตและ
บันทึกผลการเปลี่ยนแปลง
ตารางบันทึกผลการทดลอง
สารที่ทดสอบ
สารละลายกลูโคส
น้ าผลไม้
นมสดชนิดจืด
สารละลายน้ าตาลทราย
น้ ากลัน่

ผลการทดสอบกับสารละลายเบเนดิกต์
ก่ อนอุ่นในนา้ ร้ อน
หลังอุ่นในนา้ ร้ อน
สารละลายสี ฟ้า
สารละลายสี ส้มแดง มีตะกอนสี แดงอิฐ
สารละลายสี ฟ้า
สารละลายสี ส้ม
สารละลายสี ฟ้า
สารละลายสี เหลือง
สารละลายสี ฟ้า
สารละลายสี เหลือง
สารละลายสี ฟ้า
ไม่เปลี่ยนแปลง

สรุ ปผลการทดลอง

จากการทดลองพบว่าสารละลายที่นามาทดสอบกับสารละลายเบเนดิกต์ เปลี่ยนสี
.................................................................................................................................
สารละลายเบเนดิกต์จากสารละลายสี ฟ้าเป็ นสี ส้มแดงและสี ตะกอนสี แดงอิฐ แสดงว่า
.................................................................................................................................

สารละลายนั้นเป็ นสารละลายที่มีน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว โดยสี ของสารละลายในแต่ละหลอด
.................................................................................................................................
จะแตกต่างกัน ถ้ามีน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวมากพอสารละลายจะเปลี่ยนเป็ นตะกอนสี แดงอิฐ
.................................................................................................................................
ทั้งหมด เช่น สารละลายกลูโคส
.................................................................................................................................
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คาถามท้ายการทดลอง

1. การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็นจากการทดลองเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร
เพราะเหตุใด
แตกต่างกัน เพราะตะกอนสี แดงอิฐเกิดขึ้นมากน้อยแตกต่างกันตามปริ มาณ
..........................................................................................................................................
น้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวในสารที่ใช้ทดสอบ ถ้ามีปริ มาณมอนอแซ็กคาไรด์มากพอสารละลาย
..........................................................................................................................................
เบเนดิกต์จะเปลี่ยนเป็ นตะกอนสี แดงอิฐ แต่ถา้ มีปริ มาณน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวน้อย
..........................................................................................................................................
สารละลายเบเนดิกต์จะสี จางลง
..........................................................................................................................................

2. สี เดิมของสารที่นามาทดสอบมีผลต่อผลการทดสอบหรื อไม่ เพราะเหตุใด
มีผล เพราะถ้าสารที่นามาทดสอบมีสีใกล้เคียงกับสี แดงอิฐหรื อสารที่มีตะกอนอาจทาให้
..........................................................................................................................................
สังเกตการเปลี่ยนแปลงยาก
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
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บัตรเฉลยแบบฝึ กหัดที่ 2
เรื่ อง สมบัติและประโยชน์ ของคาร์ โบไฮเดรต
คาชี้แจง แบบฝึ กหัดที่ 2 เรื่ อง สมบัติและประโยชน์ของคาร์ โบไฮเดรต แบ่งออกเป็ น 2 ตอน
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ตอนที่ 1 ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (5 คะแนน)
1. จากการทดลองทดสอบคาร์โบไฮเดรต 3 ชนิด ได้ขอ้ มูลดังตาราง
สาร
A
B
C

การละลายน้ า
ไม่ละลาย
ละลายได้เล็กน้อย
ละลาย

การเปลี่ยนแปลงเมื่อต้มกับสารละลายเบเนดิกต์
สารละลายมีสีฟ้า
สารละลายมีสีฟ้า
สารละลายเปลี่ยนเป็ นสี ส้ม มีตะกอนสี แดงอิฐ

1.1 สาร A B และC ควรเป็ นสารประเภทใด (1 คะแนน)
สาร A และ B เป็ นพอลิแซ็กคาร์ไรด์ และสาร C เป็ นมอนอแซ็กคาไรด์
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
1.2 เมื่อนาสาร A B และC ไปทดสอบกับสารละลายไอโอดีนจะได้ผลเช่นใด (1 คะแนน)
สาร A และ C ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ส่ วนสาร B สารละลายจะเปลี่ยนเป็ น
..........................................................................................................................................
สี น้ าเงินเข้ม
..........................................................................................................................................
2. ให้นกั เรี ยนระบุสมบัติทางกายภาพที่แตกต่างกันระหว่างมอนอแซ็กคาไรด์กบั พอลิแซ็กคาไรด์
(1 คะแนน)
สมบัติทางกายภาพ
การละลายน้ า
รสชาติ

มอนอแซ็กคาไรด์
ละลายน้ า
หวาน

พอลิแซ็กคาไรด์
ไม่ละลาย
ไม่หวาน
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3. ให้นกั เรี ยนเติมคาตอบเกี่ยวกับการย่อยแป้ งลงในช่องว่างให้ถูกต้อง (1 คะแนน)
แป้ง อะไมเลส

อะไมเลส มอลโทส ................
มอลเทส
เด็กตริ นซ์ ................

กลูโคส

4. ให้นกั เรี ยนอธิ บายประโยชน์ของคาร์ โบไฮเดรตต่อร่ างกายมนุษย์มา 4 ข้อ (1 คะแนน)
1. ช่วยสงวนโปรตีนเอาไว้สาหรับสร้างเซลล์และเนื้อเยือ่
............................................................................................................................................................
2. เป็ นโครงสร้างที่สาคัญของสิ่ งมีชีวติ
.............................................................................................................................................................
3. เป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญของโมเลกุลที่ทาหน้าที่ควบคุมสารพันธุ กรรม
.............................................................................................................................................................
4. เป็ นองค์ประกอบของเยือ่ หุ ม้ เซลล์ ช่วยในกระบวนการจดจาระหว่างเซลล์
.............................................................................................................................................................
5. การทางานของสมอง
.............................................................................................................................................................
6. เปลี่ยนสารพิษที่เข้าสู่ ร่างกายเมื่อผ่านไปที่ตบั ให้มีพิษลดลง
.............................................................................................................................................................
ตอนที่ 2 ให้นกั เรี ยนพิจารณาข้อความต่อไปนี้ โดยทาเครื่ องหมาย หน้าข้อความที่ถูก
ทาเครื่ องหมาย  หน้าข้อความที่ผดิ และถ้าผิดให้แก้ไขให้ถูกต้อง (5 คะแนน)
1. ในการทดสอบน้ าตาลด้วยสารละลายเบเนดิกต์
 1.1 สารละลายเบเนดิกต์ทาหน้าที่เป็ นตัวออกซิไดซ์ และน้ าตาลจะถูกเปลี่ยนเป็ น
..........
แอลกอฮอล์
เพราะ น้ าตาลจะถูกเปลี่ยนเป็ นเกลือของกรดอินทรี ย ์
........................................................................................................................................................
 1.2 Cu2+ ถูกออกซิไดซ์ไปเป็ น Cu+
..........
เพราะ Cu2+ เป็ นตัวออกซิไดส์ไปเป็ น Cu+ หรื อ Cu2+ เป็ นตัวถูกรี ดิวซ์ไปเป็ น Cu+
........................................................................................................................................................
 1.3 เกิดตะกอนสี แดงอิฐของ CuO
..........
เพราะเกิดตะกอนสี แดงอิฐของ Cu2O
........................................................................................................................................................
 1.4 น้ าตาลโมเลกุลคู่บางชนิดไม่เกิดปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์
..........
........................................................................................................................................................
..........
 1.5 น้ าตาลที่สามารถทาปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์เรี ยกว่า น้ าตาลรี ดิวซ์
........................................................................................................................................................
ทาแบบฝึ กหัดไม่ยากเลย
ใช่ไหมคะ
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บัตรเฉลยบัตรกิจกรรมที่ 3
เรื่ อง การย่ อยสลายแป้ ง

สมาชิก

1. ....................................................................................... เลขที่ .........
2. ....................................................................................... เลขที่ .........
3. ....................................................................................... เลขที่ .........
4. ....................................................................................... เลขที่ .........
5. ....................................................................................... เลขที่ .........

******************************************************************************************************

คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มปฏิบตั ิการทดลอง เรื่ อง การย่อยสลายแป้ ง ตามลาดับขั้นตอน
การทดลอง และบันทึกรายละเอียดของการทดลอง พร้อมทั้งตอบคาถามท้ายการทดลอง
จุดประสงค์ การทดลอง
ทดลองและอธิ บายปฏิกิริยาระหว่างแป้ งกับสารละลายกรดได้
ปัญหาการทดลอง
เมื่อนาข้าวเจ้า และมันฝรั่งมาต้มกับน้ ากลัน่ หรื อกรดไฮโดรคลอริ กแล้วทดสอบ
..............................................................................................................................
กับสารละลายทิงเจอร์ ไอโอดีนและสารละลายเบเนดิกต์มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างไร
..............................................................................................................................
สมมติฐานการทดลอง
ข้าวเจ้าที่ตม้ กับน้ ากลัน่ แล้วทดสอบกับสารละลายทิงเจอร์ ไอโอดีนเกิดการ
..............................................................................................................................
เปลี่ยนแปลงและข้าวเจ้าที่ตม้ กับกรดไฮโดรคลอริ กแล้วทดสอบกับสารละลายเบเนดิกต์
..............................................................................................................................

เกิดการเปลี่ยนแปลง
..............................................................................................................................
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ตัวแปร
ข้าวเจ้า มันฝรั่ง
ตัวแปรต้น................................................................................................................
การเปลี่ยนแปลงสี ของสารละลายเบเนดิกต์
ตัวแปรตาม...............................................................................................................

ปริ มาณข้าวเจ้า มันฝรั่ง ปริ มาณและความเข้มข้นของ
ตัวแปรควบคุม..........................................................................................................
สารละลายกรดไฮโดรคลอริ ก สารละลายเบเนดิกต์ และทิงเจอร์ไอโอดีน
...............................................................................................................................
อุปกรณ์ /สารเคมี
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5

รายการ
สารเคมี
ข้าวเจ้าสุ กบดละเอียด
มันฝรั่งบดละเอียด
น้ ากลัน่
สารละลายกรดไฮโดรคลอริ ก เข้มข้น 6 mol/ dm3
สารละลายเบเนดิกต์
ทิงเจอร์ไอโอดีน 1 %
อุปกรณ์
หลอดทดลองขนาดใหญ่
หลอดหยด
กระบอกตวงขนาด 10 cm3
บีกเกอร์ขนาด 500 cm3
ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่ก้ นั ลม

จานวนต่อกลุ่ม
10 g
10 g
30 cm3
20 cm3
10 cm3
5 cm3
8 หลอด
2 อัน
1 อัน
1 ใบ
1 ชุด
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วิธีการทดลอง
1. นาข้าวเจ้าสุ กบดละเอียด 10 g แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน เท่าๆ กัน ใส่ ลงในหลอดทดลอง
ขนาดใหญ่ 4 หลอด
2. เติมน้ ากลัน่ จานวน 5 cm3 ลงในหลอดทดลองที่ 1 และ 3
3. เติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริ กจานวน 5 cm3 ลงในหลอดทดลองที่ 2 และ 4
4. เขย่าสารละลายในหลอดที่ 1-4 ให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้ 10 นาที
5. หยดทิงเจอร์ไอโอดีน 2-3 หยด ลงในหลอดทดลองที่ 1 และ 2 เขย่า สังเกต
การเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล
6. เติมสารละลายเบเนดิกต์จานวน 2 cm3 ลงในหลอดที่ 3 และ 4 เขย่าแล้วนาไปอุ่น
กับน้ าร้อนเกือบเดือดประมาณ 3 นาที สังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล
7. ทาซ้ าการทดลองข้อ 2-6 แต่เปลี่ยนจากข้าวเจ้าสุ กเป็ นมันฝรั่งบดละเอียด
ตารางบันทึกผลการทดลอง
หลอดที่
1
2
3
4

ข้าวเจ้าสุ ก
ข้าวเจ้าสุ ก
ข้าวเจ้าสุ ก
ข้าวเจ้าสุ ก

+
+
+
+

สารทีใ่ ส่
น้ ากลัน่ + ทิงเจอร์ ไอโอดีน
กรดไฮโดรคลอริ ก + ทิงเจอร์ไอโอดีน
น้ ากลัน่ + เบเนดิกต์
กรดไฮโดรคลอริ ก + เบเนดิกต์

5
6
7
8

มันฝรั่งสุ ก
มันฝรั่งสุ ก
มันฝรั่งสุ ก
มันฝรั่งสุ ก

+
+
+
+

น้ ากลัน่ + ทิงเจอร์ ไอโอดีน
กรดไฮโดรคลอริ ก + ทิงเจอร์ ไอโอดีน
น้ ากลัน่ + เบเนดิกต์
กรดไฮโดรคลอริ ก + เบเนดิกต์

ผลการทดสอบ
สารละลายสี น้ าเงิน
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
สารละลายสี ส้มและ
มีตะกอนสี แดงอิฐ
สารละลายสี น้ าเงิน
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
สารละลายสี ส้มและ
มีตะกอนสี แดงอิฐ
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สรุ ปผลการทดลอง

1. ข้าวเจ้าสุ กและมันฝรั่งสุ ก หลอดที่ 1 และ 5 ที่ตม้ กับน้ ากลัน่ ทดสอบกับทิงเจอร์ ไอโอดีน
..........................................................................................................................................

เกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนเป็ นสารละลายสี น้ าเงิน แต่หลอดที่ 3 และ 7 ที่ทดสอบกับ
..........................................................................................................................................
สารละลายเบเนดิกต์ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแสดงว่ามีแป้ งเป็ นองค์ประกอบแต่ไม่มีโมเลกุล
..........................................................................................................................................
ของน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว
..........................................................................................................................................
2. ข้าวเจ้าสุ กและมันฝรั่งสุ ก หลอดที่ 4 และ 8 ที่ตม้ กับกรดไฮโดรคลอริ กทดสอบกับ
..........................................................................................................................................
เบเนดิกต์เกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนเป็ นสารละลายสี ส้มและมีตะกอนสี แดงอิฐ ส่ วนหลอดที่ 2 และ 6
..........................................................................................................................................
ทดสอบกับไอโอดีนไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าแป้ งถูกย่อยกลายเป็ นน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว
..........................................................................................................................................
คาถามท้ายการทดลอง
1. การเปลี่ยนแปลงสี ที่สังเกตเห็นในการทดลองเกิดขึ้นได้อย่างไร จงอธิ บาย
เมื่อนาข้าวเจ้าสุ กและมันฝรั่งสุ ก ซึ่ งต่างก็เป็ นแป้ งมาเติมทิงเจอร์ ไอโอดีนจะได้
..........................................................................................................................................
สารละลายสี น้ าเงิน เนื่องจากแป้ งสามารถเกิดสารประกอบเชิงซ้.................................................
อนกับไอโอดีนที่อยูใ่ นทิงเจอร์
.........................................................................................
ไอโอดีนได้สารละลายสี น้ าเงิน ดังการทดลองหลอดที่ 1 และ 5 ถ้านาข้าวเจ้าสุ กและมันฝรั่งสุ ก
..........................................................................................................................................
มาเติมสารละลายเบเนดิกต์จะได้สารละลายสี ฟ้าเนื่องจากแป้ งไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาได้
..........................................................................................................................................
ดังการทดลองในหลอดที่ 3 และ 7 แต่ถา้ ทาการเติมกรดไฮโดรคลอริ กลงไปก่อนจะทาให้เกิด
..........................................................................................................................................
การย่อยแป้ งให้เป็ นน้ าตาล ซึ่ งถ้าแป้ งถูกย่อยหมดเมื่อเติมทิงเจอร์ ไอโอดีนจะได้สารละลาย
..........................................................................................................................................
สี น้ าตาลของทิงเจอร์ ไอโอดีนดังการทดลองในหลอดที่ 2 และ 6 ส่ วนในหลอดที่ 4 และ 8
..........................................................................................................................................
แป้ งจะถูกย่อยเป็ นน้ าตาลแล้ว จึงทาปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์เป็ นสารละลายสี ส้มและ
..........................................................................................................................................
มีตะกอนสี แดงอิฐ
..........................................................................................................................................
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2. ถ้าเปลี่ยนจากสารละลายกรดไฮโดรคลอริ กเป็ นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
จะให้ผลการทดลองที่แตกต่างไปจากเดิมหรื อไม่ อย่างไร
ถ้าเปลี่ยนจากสารละลายกรดไฮโดรคลอริ กเป็ นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
..........................................................................................................................................

จะให้ผลการทดลองคล้ายคลึงกัน เนื่องจากจะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิ สเหมือนเดิมแต่เป็ น
..........................................................................................................................................
ในสภาวะเบส
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
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บัตรเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
เล่มที่ 1 คาร์ โบไฮเดรต

ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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ก
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