
แผนการจัดการเรียนรู้ที0 12 

เรื$อง  สารชีวโมเลกุล       เวลา    2    ชั$วโมง 

หน่วยที$  3 ชื$อหน่วย ไขมนัและนํ=ามนั     ชั=นมธัยมศึกษาปีที$ 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   

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

1. สาระสําคัญ 

 สารชีวโมเลกุลเป็น สารอินทรีย์ ที$มีอยู่ในสิ$งมีชีวิตทุกชนิด และมีอยู่ในอาหารประเภท เนื=อสัตว ์ ไข่ 

นม เมล็ดพืชต่างๆ ผกั และผลไม ้สารชีวโมเลกุลประกอบดว้ยสารหลกั 4 กลุ่ม คือ  ไขมนั โปรตีน 

คาร์โบไฮเดรต และกรดนิวคลีอิก  

 ไขมนั คือ สารประกอบที$เรียกว่า ไตรกลเีซอไรด์ เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างกรดไขมนักบักลีเซอรอล 

ปริมาณของกรดไขมนัอิ$มตวัและไม่อิ$มตวัที$ต่างกนัทาํให้เกดิเป็นไตรกลีเซอไรด์ที$มีลกัษณะเหลวหรือแข็ง

ต่างกนั โปรตีนเป็นสารประกอบที$มีโมเลกุลมีขนาดใหญ่มาก เกิดจากกรดอะมิโนจาํนวนมากเชื$อมต่อกนั

ดว้ย พันธะเพปไทด์ ในรูปของโซ่ยาว พนัเป็นเกลียวหรือมว้น เป็นกอ้นก็ได ้ขึ=นอยูก่บัว่าทาํหนา้ที$อะไรและ

อยู่ในส่วนใดของร่างกาย  ส่วนคาร์ไฮเดรตมีทั=งโมเลกุลขนาดเล็กและใหญ่ ไดแ้ก่ มอโนแซ็กคาไรด์ 

ไดแซ็กคาไรด์ และพอลิแซ็กคาไรด์ สารประกอบไขมนั โปรตีน และคาร์โบไฮเดรต เป็นแหล่งพลงังานของ

ร่างกาย ส่วนกรดนิวคลีอิก (RNA) เป็นสารที$ทาํหนา้ที$ถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 

 ดงันั=น การรู้จกัเลือกรับประทานอาหารที$มีสารชีวโมเลกุลทั=ง 4 กลุ่ม ให้พอเหมาะกบัวยั เพศ และ

กิจกรรม จะทาํให้สมองและร่างกายเจริญเติบโตเต็มที$ ถา้ขาดโปรตีนอย่างรุนแรงหรือมีไขมนัและนํ=าตาลใน

ร่างกายมากเกินไป จะก่อให้เกิดโรคภยัไขเ้จ็บได ้การตรวจหากรดไขมนัไม่อิ$มตวั โปรตีน และนํ=าตาลใน

อาหารชนิดต่างๆทาํไดโ้ดยใชว้ิธีการทดสอบอย่างง่าย 
 

2. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน  ว 3.2  เขา้ใจหลกัการและธรรมชาติของการเปลี$ยนแปลงสถานะของสาร การเกดิ

สารละลาย การเกิดปฏิกริิยา  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  สื$อสารสิ$งที$เรียนรู้  และ

นาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน ์

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชัHน   สืบคน้ขอ้มูล สํารวจตรวจสอบ อภิปรายและอธิบายองคป์ระกอบ สมบตัิ 

ประโยชน์ และปฏิกิริยาของคาร์โบไฮเดรต ไขมนั และกรดไขมนั โปรตีนและกรดอะมิโน 

 
 

 

 



3.  ผลการเรียนรู้ที0คาดหวัง 

1.  อธิบายองคป์ระกอบและโครงสร้างของไตรกลีเซอไรด ์

2.  อธิบายความแตกตา่งระหว่างกรดไขมนัอิ$มตวัและกรดไขมนัไม่อิ$มตวั 

3.   ทดสอบและเปรียบเทียบปริมาณของกรดไขมนัไม่อิ$มตวัที$เป็นส่วนประกอบอยู่ในนํ=ามนัที$กาํหนดให้ 

             4.    อธิบายวิธีการและประโยชนข์องปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนในกรดไขมนัไม่อิ$มตวั 

             5.    บอกแหล่ง และประโยชน์ของกรดไขมนัจาํเป็น 

              6.    สามารถบอกสาเหตุที$ทาํให้นํ=ามนัมีกลิ$นเหม็นหืนและวิธีป้องกนั 

              7.    อธิบายเกี$ยวกบัไขมนัในเลือดและโทษจากการที$มีไขมนัในเลือดมากเกินไป 

              8.    บอกวิธีการ ประโยชน์และทาํการทดลอง “ปฏิกิริยาสะพอนิฟิเคชนั” 

              9.    บอกเกณฑที์$ควรใชใ้นการเลือกซื=อนํ=ามนัมาบริโภค พร้อมให้เหตุผลประกอบ 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ด้านความรู้ (K) 

 1.   อธิบายโครงสร้าง ชนิด และบทบาทของไขมนัและนํ=ามนัได ้ 

 2.  บอกประโยชน์และโทษของไขมนั นํ=ามนั และคอเลสเทอรอลได ้ 

 3.  บอกแหล่ง และประโยชน์ของกรดไขมนัจาํเป็นได ้ 

 4.  อธิบายสาเหตุที$ทาํให้นํ=ามนัมีกลิ$นเหม็นหืน และวิธีป้องกนัได ้ 

 5.  อธิบายเกี$ยวกบัไขมนัในเลือด และโทษจากการที$มีไขมนัในเลือดสูงเกินไปได ้ 

 6.   นกัเรียนสามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างกรดไขมนัอิ$มตวักบักรดไขมนัไม่อิ$มตวั  

ไขมนักบันํ=ามนัได ้ 

 7.  นกัเรียนสามารถอธิบายการทดสอบหาปริมาณเปรียบเทียบของกรดไขมนัไม่อิ$มตวัในอาหาร

ชนิดต่าง ๆ ได ้ 

 8.  นกัเรียนสามารถอธิบายการทดลอง “ ปฏิกิริยาสะพอนิฟิเคชนั ” ได ้ 

 9. นกัเรียนสามารถบอกเกณฑที์$ควรใชใ้นการเลือกนํ=ามนัสําหรับประกอบอาหารได ้ 

ด้านทกัษะ/กระบวนการ (P) 

1.  จดักระทาํสื$อขอ้มูลเป็นรูปแบบของแผนผงัมโนทศัน ์

ด้านคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ (A) 

1. นกัเรียนสนใจใฝ่รู้และมีความสุขกบัการเรียนและการร่วมกิจกรรมในชั=นเรียน 

2. นกัเรียนมีความรับผิดชอบในชั=นเรียนและเขา้ชั=นเรียนตรงตามเวลา 

5. การบูรณาการ 

เป็นการบูรณาการแบบสอดแทรก 

 

 



6.สาระการเรียนรู้/เนืHอหาสาระ 

 1. ไขมนัและนํ=ามนัเป็นสารประกอบที$เรียกว่า ไตรกลีเซอไรด์ เกิดจากการรวมตวัของกรดไขมนักับ

กลีเซอรอล กรดไขมนัมีทั=งชนิดอิ$มตวัและไม่อิ$มตวั ซึ$งสามารถตรวจสอบไดโ้ดยใชส้ารละลายไอโอดีน 

 2. ไขมนัและนํ= ามนันาํมาใช้ประโยชน์ได้ทั=งการบริโภคและใช้ในอุตสาหกรรมการบริโภคไขมนัที$

ขาดความระมดัระวงัจะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพได ้

 7. กิจกรรมการเรียนรู้/กระบวนการจัดการเรียนรู้/เทคนิควิธีสอน/รูปแบบการสอน  

 (1.)   ขั=นสร้างความสนใจ   (Engagement  Phase) 

 1.1   ครูให้นกัเรียนอภิปรายร่วมกนัว่าสารชีวโมเลกุลต่างจากสารชนิดอื$นอย่างไร  

มีประเภทใดบา้งมีธาตุใดเป็นองคป์ระกอบหลกั และมีบทบาทหนา้ที$อย่างไรต่อร่างกายมนุษย ์

 1.2   ครูแนะนาํหัวขอ้ที$จะศึกษา คือ เรื$องไขมนัและนํ=ามนั 

(2.)   ขั=นสํารวจและคน้หา  (Exploration  Phase) 

  2.1 ครูอธิบายโดยสรุปในเรื$องไขมนัและนํ=ามนัว่าประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง  

 มีโครงสร้างเป็นแบบใด  (ประกอบไปดว้ยธาตุ C  H  O  มีกลีเซอรอล 1 โมเลกุล รวมตวักบักรดไขมนั 3  

โมลกุล)  ซึ$งครูจะอธิบายโดยใชแ้ผนภาพปฏิกิริยาและอธิบายไปถึงโครงสร้างและประเภทของกรดไขมนั

วิธีการทดสอบไขมนัวา่ เป็นไขมนัอิ$มตวัหรือไม่อิ$มตวัโดยครูจะจบัประเด็นสําคญัและอธิบายให้นกัเรียนฟัง

โดยสรุปโดยใชโ้ปรแกรม Power point  แสดง concept 

 2.2 นกัเรียนดูวีซีดีอธิบายเกี$ยวกบัความแตกต่างของโครงสร้างระหว่างกรดไขมนัอิ$มตวั

และไม่อิ$มตวั 

 2.3 ครูยกตวัอย่างการแบบฝึกหัดเรื$องไขมนัและนํ=ามนั  

 (3.)    ขั=นอธิบายและลงขอ้สรุป  (Explanation   Phase) 

 3.1     ครูร่วมกบันกัเรียนสรุปทบทวนเนื=อหาบทเรียน 

 3.2     นกัเรียนศึกษาใบความรู้และทาํแบบฝึกหัดเรื$องไขมนัและนํ=ามนัโดยมีครูคอยแนะ

แนวทาง 

 3.2     มีการถาม-ตอบ ปัญหาเกี$ยวกบัเนื=อหาในบทเรียนระหว่างครูกบันกัเรียน   

 (4.)   ขั=นขยายความรู้  (Expansion   Phase) 

 4.1    ครูมอบหมายให้นกัเรียนสรุปเป็นแผนผงัมโนทศัน์เกี$ยวกบัเนื=อหาที$ไดเ้รียนมาลงใน

สมุดประจาํคาบ และครูอธิบายสอดแทรกความรูเ้พิ$มเติม 

 (5.)   ขั=นประเมินผล  (Evaluation  Phase) 

  5.1    ครูให้นกัเรียนร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหัดเรื$องไขมนัและนํ=ามนัและส่งสมุดบนัทึก 

ประจาํคาบ 

 

 



8. สื0อและแหล่งการเรียนรู้ 

 1.  ใบความรู้เรื$อง ไขมนัและนํ=ามนั 

 2.  หนงัสือแบบเรียน สสวท. สาระการเรียนรู้พื=นฐาน สารและสมบตัิของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 

3.  ใบงาน เรื$อง ไขมนัและนํ=ามนั 

4.  Power Point 

9. ชิHนงาน/ภาระงานของนักเรียน 

 1. สมุดบนัทึกประจาํคาบ 

 2. ใบงาน เรื$อง ไขมนัและนํ=ามนั 

10. การวัดผลและประเมินผล 

10.1 วิธีการวัดและประเมินผล   

  10.1.1   สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในชั=นเรียน/การทาํงาน  พิจารณาจาก   

  - ความมีระเบียบวินยั เช่น เขา้เรียนตรงตามเวลา รับผิดชอบต่อหนา้ที$/งาน 

  - การแสดงความสนใจและกระตือรือร้น 

  - การให้ความร่วมมือในชั=นเรียน ตั=งใจเรียน การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 

 10.1.2   แบบประเมินคุณภาพของงาน  พิจารณาจาก 

   - ความรับผิดชอบ ส่งงานตามเวลาที$กาํหนด 

   - ความถูกตอ้ง 

   - ความเรียบร้อยของงาน 

10.2  เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

 บนัทึกคะแนนที$ไดจ้ากการตรวจใบกิจกรรม และพฤติกรรมในการทาํกจิกรรม นาํไปประมวลผลใน

คะแนนรวมของรายวิชา 

สมุดสรุปความรู้ที$ไดจ้ากการเรียน 

A = เขียนสรุปครบทุกประเด็น  สะอาดเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 

B+= เขยีนสรุปครบทุกประเด็น  ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 

B = เขียนสรุปไม่ครบทุกประเดน็  ขาดประเด็นใดประเด็นหนึ$ง  สะอาดเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 

C+ =  เขยีนสรุปไม่ครบทุกประเด็น  ขาดประเดน็ใดประเดน็หนึ$ง  ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 

C = เขียนสรุปไม่ครบทุกประเดน็  ขาดหลายประเด็น  ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

 

 



บันทึกหลังการสอน 

วิชา วิทยาศาสตร์ ว 40261       ชั=นมธัยมศึกษาปีที$ 6/5,6/6,6/7 
 เรื$อง ไขมนัและนํ=ามนั      ภาคเรียนที$ 2  ปีการศึกษา 2552 

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

1.  ผลการจัดการเรียนรู้ 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

2.  ปัญหาและอปุสรรค 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

3.  วิธีแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

      ลงชื$อ………………………………………ผูส้อน 

      

 

 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบความรู้ 

 บทที0 1  เรื0องสารชีวโมเลกุล (Biomolecules)  
 

 
 

สารชีวโมเลกุล คือสารเคมีต่าง ๆ ที$เป็นองคป์ระกอบของสิ$งมีชีวิต เป็นสารอินทรียที์$มีธาตคุาร์บอน

และไฮโดรเจนเป็นองคป์ระกอบหลกั ประกอบดว้ยธาตุหลกัที$เหมือนกนัคือ   มีธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจนและ

ออกชิเจน  แต่ต่างกนัที$โครงสร้างและอตัราส่วนของแต่ละธาต ุ นอกจากนี=  โปรตีนยงัมีธาตุไนโตรเจนและ

กรดนิวคลีอิกยงัมีธาตุไนโตรเจน  ฟอสฟอรัสเป็นองคป์ระกอบรองอีกดว้ย 

โดยทั$วไปมีขนาดโมเลกุลใหญ่มาก เมื$อเทียบกบัโมเลกุลทั$วไป เพราะเกิดจากปฏิกิริยาควบแน่นของ

โมโนเมอร์แต่ละชนิด พบอยู่ในสิ$งมีชีวิตเท่านั=น 

 

สารชีวโมเลกุลแบ่งออกเป็น 4 ประเภท  คือ 

1.   ไขมนัและนํ=ามนั (lipids) ไดแ้ก่ แป้ง  นํ=าตาล ซึ$งเป็นสารอาหารของสิ$งมีชีวิตต่างๆ และทาํ

หนา้ที$อื$นๆอีกมาก  

 2.   โปรตีน (proteins) เป็นสารที$เป็นสารโครงสร้าง เช่น ผิวหนงั  ขน เล็บ  เป็นเอนไซม ์ และอื$นๆ  

 3.   คาร์โบไฮเดรต (carbohydrates) เป็นสารอาหาร ทาํหนา้ที$สะสมพลงังานในรูปแบบต่างๆ พบใน

พืช สัตว ์

 4.   กรดนิวคลิอิก (nucleic acids) เป็นสารพนัธุกรรมของสิ$งมีชีวิตต่างๆ ตั=งแต่พืชและสัตวช์ั=นตํ$า 

จนถึงสัตวช์ั=นสูง มนุษย ์
 

สารชีวโมเลกุลมีบทบาทสําคญัต่อสิ$งมีชีวิต ดงันี= 

1. ใชใ้นการเจริญเติบโต 

2. เป็นส่วนประกอบของฮอร์โมน 

3. ถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 

4. ช่วยให้ผิวหนงัชุ่มชื=น  สุขภาพผมและเล็บดี 

5. สลายตวัแลว้ให้พลงังาน 

6. เป็นส่วนหนึ$งในการรักษาสมดุลของนํ=า กรด-เบส 

 

 

 

 



 ไขมันและนํHามัน 
 

ไขมันและนํHามัน เป็นสารประกอบที$มีอยู่ในเนื=อสัตวทุ์กชนิดและในเมล็ดพืชโดยเฉพาะในนํ=ามนั

พืช  นํ=ามนัหมู   และเนยชนิดต่าง ๆ    ถา้เรารับประทานมากกว่าพลงังานที$เราใชจ้ะทาํให้เก็บสะสมไว้

ใตผิ้วหนงัทาํให้เกิดโรคอว้นได ้ ถา้ไม่รับประทานเลยจะทาํให้เกิดโรคขาดวติามินไดแ้ก่ วติามิน  A  D  

E  K  วิตามิน  A  มีประโยชน์คือช่วยบาํรุงสายตาไม่ให้สายตาฝ้าฟาง วิตามิน  D เมื$อถูกแสงแดด

เปลี$ยนเป็นพลงังาน  วิตามิน  E  มีประโยชน์ช่วยให้ผิวหนงัชุ่มชื=นวิตามินKช่วยให้ร่างกายเกิดสมดุล  

            ในชีวิตประจาํวนัทุกวนันี= มีอาหารเร่งด่วนที$เด็กและวยัรุ่นนิยมรับประทานมกัทาํจากเนื=อสัตวที์$มี

ไขมนัค่อนขา้งสูง ควรระวงัในการบริโภคอาหารเร่งด่วนเช่นขนมปังไส้เนยครีม  และไส้อื0นๆ 

 

แหล่งอาหารที0มีไขมัน 

http://202.129.15.68/chemistry/boonrawd_site/biomolecule.htm 
 

1.1 องค์ประกอบและโครงสร้างของไขมันและกรดไขมัน 
 

ไขมนัและนํ=ามนัเป็นสารประกอบประเภทเอสเทอร์  โดยไขมนัเป็นเอสเทอร์ที$มีสถานะของแข็ง  

ส่วนนํ=ามนัเป็นเอสเทอร์ประเภทของเหลวที$อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นสารที$ไม่ละลายนํ=า แต่ละลาย 

ในตวัทาํละลายอินทรีย ์เช่น เฮกเซน อีเทอร์ คลอโรฟอร์ม  ไขมนัพบไดท้ั=งในพืชและสัตว ์  ประกอบดว้ย 

กรดไขมนักบักลีเซอรอลรวมตวักนัเรียกว่าไตรกลีเซอรไรด์หรือนํ=ามนั โดยเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างแอลกอฮอล์

ที$ชื$อกลีเซอรอล (glycerol)  1 โมเลกุล กบักรดไขมนั (fatty acid) 3 โมเลกุล  ไตรกลีเซอรไรด์ที$อุณหภูมิปกตจิะ

เป็นของแข็งที$เรียกว่า ไขมัน เมื$ออุณหภูมิสูงขึ=นจะมีสถานะเป็นของเหลวที$เรียกว่า นํHามัน 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

1. กรดโอเลอิก  

H3C–CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2= CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CO2 H 

              เขียนย่อเป็น CH3(CH2)7-CH = CH (CH2)7-CO2H 

   2.  กรดสเตียริก 

H3C–CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CO2 H 

              เขียนย่อเป็น  CH3(CH2)16-CO2H 
 

              กรดไขมนัที$พบในธรรมชาติมี 40 ชนิด เช่น กรดโอเลอิกเป็นกรดไขมนัที$ไม่อิ$มตวัพบมากที$สุดใน

นํ=ามนัถั$วเหลืองส่วนกรดสเตียริกเป็นกรดไขมนัอิ$มตวัพบมากที$สุดในนํ=ามนัถั$วลิสง 
 

ชนิดของกรดไขมัน 

           กรดไขมัน (Fatty Acid) คือ กรดไขมนัที$พบในไขมนัหรือนํ=ามนัจากเซลลพื์ชหรือสัตว ์แบ่งเป็น 2 

ชนิด ไดแ้ก ่

          1. กรดไขมันอิ0มตัว (saturated fatty acid)  เป็นกรดไขมนัที$พนัธะระหว่างอะตอมคาร์บอนกบั

คาร์บอน ยึดเหนี$ยวดว้ยพนัธะเดี$ยวทั=งหมด(C-C) มีสูตรทั$วไปเป็น CnH2n+1COOH หรือเขียนสูตรไดเ้ป็น 

CH3(CH2)nCOOH  เช่น  กรดไขมนัอิ$มตวัที$มีจาํนวนอะตอมคาร์บอน 18 อะตอม จะมีสูตรทั$วไปเป็น 

CH3(CH2)16COOH หรือ  C17H35COOH 

กรดไขมนัอิ$มตวัที$พบมากที$สุด ไดแ้ก่ กรดปาลมิ์ตกิ (palmitic acid) และกรดสเตียริก (stearic acid) 

 

 

 

 

 

           ไขมนัจากสัตว ์มีกรดไขมนัอิ$มตวัมากกว่ากรดไขมนัไม่อิ$มตวั                                                                                                                           

http://202.129.15.68/chemistry/boonrawd_site/kind_of_fattyacid.htm 
 

 

 

 

กรดไขมนัที,มีสายโซ่ยาว จะมีการเชื,อมโยงทั ;งพนัธะเดี,ยวและ
พนัธะคู่ ระหว่างอะตอมของธาตุคาร์บอนและ 

หมู่คาร์บอกซิล(CO2H) ซึ,งมีสมบติัเป็นกรด 

ตวัอย่างเช่น 



   2. กรดไขมันไม่อิ0มตัว (unsaturated fatty acid) เป็นกรดไขมนัที$พนัธะระหว่างอะตอมคาร์บอนกบั

คาร์บอนยึดเหนี$ยวดว้ยพนัธะคู่อย่างนอ้ย 1 พนัธะ ซึ$งมีจาํนวนอะตอมคาร์บอนนอ้ยกว่ากรดไขมนัอิ$มตวั 2 อะตอม

มีสูตรทั$วไปเป็น CnH2n–2O2 เช่น  กรดไขมนัไม่อิ$มตวัที$มีจาํนวนอะตอมคาร์บอน 18 อะตอม มีพนัธะคู่ที$คาร์บอน

ตาํแหน่ง 9–10 จะมีสูตรดงันี=   CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH หรือ C17H33COOH 

             กรดไขมนัไม่อิ$มตวัที$พบมากที$สุด ไดแ้ก่ กรดโอเลอิก (oleic acid) และกรดไลโนเลอิก (linoleic acid) 

 

 

 

 

 

 

ไขมนัจากพืช มีกรดไขมนัไม่อิ$มตวัมากกว่ากรดไขมนัอิ$มตวั

http://202.129.15.68/chemistry/boonrawd_site/biomolecule.htm 

ไขมนัและนํ=ามนัที$ไดจ้ากสัตวแ์ละพืชประกอบดว้ยของผสมของกรดไขมนัหลายชนิด ของผสมที$มี

ร้อยละของกรดไขมนัอิ$มตวัสูงจะเป็นของแข็ง กค็ือเป็นไขมนั เช่น ไขววั แต่ถา้มีร้อยละของกรดไขมนัไม่

อิ$มตวัสูงก็จะเป็นนํ=ามนั เช่น นํ=ามนัพืช 

  

 

 

 

 

กรดไขมนัไม่อิ$มตวั เมื$อทาํปฏิกิริยากบัไฮโดรเจนที$ความดนัสูงและมีตวัเร่งปฏิกิริยาที$เหมาะสม เช่น 

โลหะแพลทินมั (Pt) จะเปลี$ยนเป็นกรดไขมนัอิ$มตวัได ้ปฏิกิริยานี= เรียกว่า ปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจน 

(hydrogination)  

              ปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจน (hydrogination) ของไตรกลีเซอไรด์มีความสําคญัในอุตสาหกรรมการ

ผลิตมาการีนและเนยเทียม ซึ$งปฏิกิริยาที$เกิดขึ=นเป็นการเตมิไฮโดรเจนให้แก่ตาํแหน่งพนัธะคู่ เช่น 

 ......วิธีการตรวจสอบว่านํ=ามนัชนิดใดอิ$มตวัหรือไม่อิ$มตวัทาํไดง่้ายๆ 

 โดยนบัจาํนวนหยดของสารละลายทิงเจอร์ไอโอดีนที$หยดลงไปในนํ=ามนั ถา้จาํนวนหยดของ

สารละลายทิงเจอร์ไอโอดีนนอ้ยแสดงว่าเป็นนํ=ามนัที$มีกรดไขมนัไม่อิ$มตวันอ้ยดงันั=นในนํ=ามนั

สัตวมี์กรดไขมนัไม่อิ$มตวันอ้ยกว่าในพืช 



   CH3(CH2)7-CH = CH (CH2)7-CO2H  +  H2 
     Pt       CH3(CH2)16-CO2H 

                กรดโอเลอิก                                      กรดสเตียริก 
 

ประเภทของกรดไขมัน 

             กรดไขมนั แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  

 1. กรดไขมันไม่จําเป็น (Nonessential Fatty Acid) คือ กรดไขมนัที$ร่างกายสัตวสั์งเคราะห์ขึ=นไดเ้อง 

เช่น กรดปาลมิโตเลอิก (palmitoleic acid) และกรดโอเลอิก (oleic acid) พบมากที$สุดในไขมนัสัตว ์โดย

สังเคราะห์จาก CoA เอสเตอร์ของกรดไขมนัอิ$มตวัที$ตบั และเนื=อเยื$อไขมนั 

 2. กรดไขมันจําเป็น (Essential Fatty Acid, EFA) คือ กรดไขมนัที$ร่างกายไม่สามารถสัง เคราะห์

ขึ=นไดเ้อง แต่มีความสําคญัต่อเมแทบอลิซึมที$ปกติ ไดแ้ก่ กรดลิโนเลอิก (linoleic acid) กรดลิโนเลนิก 

(linolenic acid) และ กรดอะราคิโดนิก (arachidonic acid) (กลุ่มโอเมกา-3 หรือ โอเมกา-6) พบมากในนํ=ามนั 

พืชยกเวน้นํ=ามนัมะพร้าว และในนํ=ามนัปลา 
 

การเหม็นหืน 

             การเหม็นหืนของไขมนัหรือนํ=ามนั  เกิดจากปฏิกิริยาเคมี 2 ชนิด  คือ  

             1. ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส  ระหว่างไขมนักบันํ=า โดยมีเอนไซมจ์ากจุลินทรียใ์นอากาศเป็นตวัเร่ง

ปฏิกิริยาไดผ้ลิตภณัฑเ์ป็นกรดไขมนัโมเลกุลเล็กที$ระเหยง่ายและมีกลิ$นเหม็น 

2.  ปฏิกิริยาออกซิเดชัน  เกิดจากออกซิเจนในอากาศเขา้ทาํปฏิกิริยาตรงตาํแหน่งพนัธะคู่ระหว่างอะตอม                            

คาร์บอนในโมเลกุลของกรดไขมนั ไดก้รดไขมนัโมเลกุลเล็ก ๆ ซึ$งมีกลิ$นเหม็นหืนและสารชนิดอื$น 
 

การป้องกันการเหม็นหืน         

1.  การเก็บไขมนัหรือนํ=ามนัโดยไม่ให้เกดิการเหม็นหืน หรือชะลอการเหม็นหืนให้ชา้ที$สุดจะตอ้ง

เก็บในบริเวณที$มีอุณหภูมิตํ$า ตอ้งปิดฝาภาชนะให้สนิท ไม่ให้สัมผสักบัออกซิเจนและไอนํ=าในอากาศเพื$อ

ป้องกนัการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัและปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส 

  2.  ในธรรมชาติจะมีวิตามินE ช่วยป้องกนัการเหม็นหืนได ้

 3.  นํ=ามนัพืชมีกรดไขมนัไม่อิ$มตวัมากกว่าไขมนัสัตว ์จึงน่าจะเหม็นหืนง่ายกว่าไขมนัสัตว ์แต่มีการ

เติมสารเคมีบางชนิดลงไป เช่น BHT , BHA เพื$อป้องกนัการเหม็นหืน สารทั=งสองชนิดเป็นสารประกอบ

ประเภทฟีนอล คือ BHA (Butylated hydroxyl anisole)   BHT (Butylated hydroxyl toluene)  

 

 

 

 

 



1.2  ไขมันในเลือด 

     คอเลสเทอรอล (Cholesterol )  เป็นสารตั=งตน้ในการสรา้งฮอร์โมนเพศทุกชนิด  สร้างนํ=าดี  สร้าง

สารสเตอร์ลอยที$อยู่ใตผิ้วหนงั สามารถเปลี$ยนเป็นวิตามิน ดี  เมื$อไดร้ับแสงอาทิตย ์และเป็นฉนวนของ

เส้นประสาท ร่างกายสังเคราะห์เองไดแ้ต่ไม่พอจึงตอ้งรับประทานจากอาหารจาํพวกไข่แดง เครื$องในสัตว ์

อาหารทะเล  ถา้รับประทานมากเกินไปทาํให้ไขมนัอุดตนัในเส้นเลือดเกิดโรคอมัพาต  อวยัวะขาดเลือด  

เกิดกลา้มเนื=อหัวใจวาย หรือหลอดเลือดในสมองตีบได ้ จึงควรออกกาํลงักายอย่างสมํ$าเสมอ ควบคุมอาหาร

ควบคุมนํ=าหนกัอย่าให้มากเกินไปและตรวจเช็คร่างกายเป็นประจาํ 

 

http://www.kmitl.ac.th/health/art45-01.html 

 

1.3    ประโยชน์ของไขมัน 

อุตสาหกรรมการผลิตสบู่ 

             กระบวนการผลิตสบู่ในอุตสาหกรรมทาํไดโ้ดยผสมไขมนัหรือนํ=ามนักบัสารละลายโซเดียมไฮดร

อกไซด์ และให้ความร้อนโดยการผ่านไอนํ=าลงไปในสารผสมเป็นเวลา 12 – 24 ชั$วโมง จากนั=นจึงเติม

โซเดียมคลอไรด์ลงไปเพื$อแยกสบู่ออกจากสารละลาย ทาํสบู่ให้บริสุทธิk  ผสมนํ=าหอมหรือสีลงไปเพื$อให้ได้

กลิ$นหรือสีตามที$ตอ้งการ แลว้ทาํให้เป็นกอ้นเพื$อจาํหน่ายตอ่ไป  

กลีเซอรอล ซึ$งเป็นผลพลอยไดจ้ากกระบวนการทาํสบู่จะแยกออกจากสารละลายและนาํไปใช้

ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเครื$องสําอาง พลาสติก และใชเ้ป็นสารให้รสหวานในอาหารหรือยา กระบวนการ

ดงักล่าวอาศยัการเกิด ปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน  (Saponification) ซึ$งเป็นปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสไขมนัและ

นํ=ามนัดว้ยเบส เกิดเกลือของกรดไขมนั(สบู่) กบั กลีเซอรอล ดงันี=  
  

 

 

 

 



ไข  (Waxes) 

                     ไข  (Waxes)  พบทั=งในพืชและสัตว ์ในพืชมกัพบส่วนที$เคลือบ 

ผิวใบ ผล  กา้น  เพื$อป้องกนัการระเหยของนํ=า ป้องกนัเชื=อรา และศตัรูพืช  

เช่น ไขคาร์นูบา ไดจ้าตน้ปาลม์บราซิลใชเ้คลือบเฟอร์นิเจอร์  ขดัรถยนต ์พื=น 

ไขโจโจบา ใชท้าํเทียนไข และส่วนประกอบของเครื$องสําอางเช่นลิปสติก  

ไขที$พบในสัตวเ์ช่นบริเวณที$เป็นผิวหนงั   ขน  ไดแ้ก่  ขนนก  ขนเป็ด  
   

โทษของไขมัน 

ไขมนัที$เกาะในผนงัลาํไส้ กระเพาะอาหารตบัมา้มให้ดูดซึมบกพร่องเป็นเหตุให้เกิดโรคต่างๆ ดงันี= 

              1. ถุงนํ=าดี ทาํให้นอนไม่หลบั อารมณ์ฉุนเฉียว นิ$วในไต สายตาเสื$อม ปวดเมื$อยตามร่างกาย 

              2. เลือดเลี=ยงสมองไม่พอ ทาํให้มึนศีรษะ          

              3. ไตเสื$อม ทาํให้ความจาํลดลงและเป็นคนขี=หนาว 

              4. มา้มชื=น ทาํให้อาหารที$กินเขา้ไปแปรสภาพเป็นไขมนัเป็นผลทาํให้อว้นง่าย 

              5. มา้มโต ทาํให้เหนื$อยง่ายเพราะมา้มไปเบียดปอด 

              6. ถา้ไขมนัเกาะลาํไส้เล็กมากๆ จะทาํให้ลาํไส้เล็กไม่สามารถดูดซึมวิตามินซีได ้เป็นผลทาํให้เป็น

หวดัในตอนเชา้หรือหวดัเรื=อรัง กลั=นปัสสาวะไม่อยู่ เกิดโรคภูมิแพ ้

              7. ถา้ไขมนัในตบัสูง การสร้างเม็ดเลือดจะลาํบาก  

 

…………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ที0ทําจากไข 



ใบงานเรื0อง  ไขมันและนํHามัน 

 

ชื0อ.........................................นามสกลุ...........................................ชัHน..........................เลขที0......................... 
 

คําสั0ง : จงตอบคาํถามต่อไปนี= 

1. ไขมนัและนํ=ามนัมีโครงสร้างทางเคมีเหมือนหรือต่างกนัอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

2.  เมื$อนาํนํ=ามนัถั$วเหลือง นํ=ามนัมะกอก นํ=ามนัหมูและนํ=ามนัมะพร้าวแช่ตูเ้ยน็ นํ=ามนัชนิดใดจะแข็งตวั 

เป็นไข เพราะเหตุใด 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

3.  กรดไขมนัในร่างกายเราส่วนใหญ่ เป็นกรดไขมนัอิ$มตวัหรือไม่อิ$มตวั อธิบายประกอบ 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

4.   การเหม็นหืนเกดิไดจ้ากสาเหตุใด และมีวิธีป้องกนัอย่างไร 

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

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

5.  เหตุใดนกัโภชนาการจึงไม่แนะนาํให้บริโภคอาหารที$ใชน้ํ=ามนัเก่าทอดซํ=า ๆ 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………....................................... 
 

 


