
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที0 8 

เรื0อง  สมบัติและปฏิกิริยาของคาร์โบไฮเดรต              ๒   คาบ 

หน่วยที0 ๑   ชื0อหน่วย  สารชีวโมเลกุล                             ชัGนมัธยมศึกษาปีที0 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                              รายวิชา  เคมี๓  รหัสวิชา ว๔๒๒๒๓                  

 

 

๑. สาระสําคัญ 

สมบตัิทั7วไปของมอนอแซ็กคาไรด์และไดแซ็กคาไรด์  คือละลายนํGาไดด้ี  มอนอแซ็กคาไรด์เป็น

โมเลกุลเล็กละลายนํGาไดด้ีกว่าไดแซ็กคาไรด์  นํGาตาลมอนอแซ็กคาไรด์ทุกชนิดและนํGาตาลไดแซ็กคาไรด์

ส่วนมากยกเวน้ซูโครส  สามารถทาํปฏิกิริยากบัเบเนดิกตไ์ด ้ เกิดตะกอนสีแดงอิฐของคอปเปอร์ (I) 

ออกไซด์  (Cu2O) สารละลายจะเปลี7ยนจากสีนํGาเงินเป็นสีเขียวอมฟ้า  และถา้เกิดปฏิกิริยามากจะเปลี7ยนเป็น

สารละลายไม่มีสี 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้สาระที0 3 :สารและสมบัติของสาร                                         

   มาตรฐาน ว 3.1 : เขา้ใจสมบตัขิองสาร ความสัมพนัธ์ระหว่างสมบตัิของสารกบัโครงสร้างและยึด

เหนี7ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื7อสารสิ7งที7เรียนรู้และนาํความรู้

ไปใชป้ระโยชน ์

มาตรฐานการเรียนรู้สาระที0 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มาตรฐาน ว 8.1 : ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวทิยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู ้

การแกปั้ญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที7เกิดขึGนส่วนใหญ่มีรูปแบบที7แน่นอน สามารถอธิบายและ

ตรวจสอบได ้ภายใตข้อ้มูลและเครื7องมือที7มีอยู่ในช่วงเวลานัGน ๆ เขา้ใจว่าวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี สังคม  และสิ7งแวดลอ้ม มีความเกี7ยวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

๓. ตัวชีGวัด/ผลการเรียนรู้ที0คาดหวัง 

๓.๑ อธิบายโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรตได ้

๓.๒ บอกสมบตัิ  และวิธีการทดสอบคาร์โบไฮเดรตได ้

 

 



  ๔.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  ด้านความรู้ (K) 

๑.  บอกสมบตัิของมอนอแซ็กคาไรด์  ไดแซ็กคารด์และพอลิแซ็กคาไรด์ได ้

๒. อธิบายการทดสอบนํGาตาลโมเลกุลเดี7ยวและนํGาตาลโมเลกุลคู่ได ้

ด้านทกัษะ/กระบวนการ (P) 

๑. เขียนสมการอธิบายกระบวนการทดสอบนํGาตาลได ้

ด้านคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  

๑.  มีความสนใจใฝ่รู ้  

   ๒.  กลา้แสดงออก 

 ๓.  มีความรับผิดชอบ                        

     ๔.  มีระเบียบวินยั 

๕. การบูรณาการ 

ด้านความรู้ ความเข้าใจ การบูรณาการ 

๑. เขียนสมการอธิบาย
กระบวนการทดสอบนํGาตาลได ้

สมการเคมี 

 

 ๖. สาระการเรียนรู้/เนืGอหาสาระ 

๑.มอนอแซ็กคาไรด์และไดแซ็กคาไรด์  การละลายนํGา  ละลายนํGาไดด้ี  พอลิแซ็กคารไรด์ไม่ละลาย

นํGา 

๒. นํGาตาลมอนอแซ็กคาไรด์ทุกชนิดและนํGาตาลไดแซ็กคาไรด์ส่วนมากยกเวน้ซูโครส  สามารถทาํ

ปฏิกิริยากบัเบเนดิกตไ์ด ้ เกดิตะกอนสีแดงอิฐของคอปเปอร์ (I) ออกไซด์  (Cu2O) สารละลายจะเปลี7ยนจาก

สีนํGาเงินเป็นสีเขียวอมฟ้า  และถา้เกิดปฏิกิริยามากจะเปลี7ยนเป็นสารละลายไม่มีสี 

๓. แป้งในสภาวะที7เป็นกรดจะถูกไฮโดรไลซ์ไดง่้ายไดส้ารที7มีโมเลกุลเล็กลงเรียกว่า เดก็ซ์ตริน เมื7อ

ถูกไฮโดรไลซ์ต่อไปจะไดม้อลโทสและกลูโคส ตามลาํดบั แป้งที7อยู่ในร่างกายจะถูกย่อยโดยเอนไซม ์      

อะไมเลสและมอลเทส 



๔. เซลลูโลสทาํหนา้ที7เป็นโครงสร้างของพืช การไฮโดรไลซ์เซลลูโลสอย่างสมบูรณ์จะไดก้ลูโคส
เป็นผลิตภณัฑสํ์าหรับไกลโคเจนซึ7งเป็นคาร์โบไฮเดรตที7สะสมอยู่ในเซลลข์องสัตว ์พบมากในตบัและ
กลา้มเนืGอ ไกลโคเจนประกอบดว้ยกลูโคสเชื7อมต่อกนัคลา้ยกบัส่วนที7เป็นอะไมโลเพกตินของแป้ง แตจ่ะมี
มวลโมเลกุลมีโซ่กิ7งมากกว่า 

 

 ๗. กิจกรรมการเรียนการสอน  

 ๑.  ขัGนสร้างความสนใจ (Engage) 

๑.๑ ทบทวนเนืGอหาตอบคาบที7แลว้โดยการถามว่า  มอนอแซ็กคาไรดค์ืออะไร 

 แนวตอบ   มอนอแซ็กคาไรด์ เป็นคาร์โบไฮเดรตที7มีขนาดโมเลกุลเล็กมาก ประกอบดว้ยคาร์บอน  

3 - 8 อะตอม จึงสามารถจาํแนกประเภทของมอนอแซ็กคาไรด์ตามจาํนวนคาร์บอนที7เป็นองคป์ระกอบได ้

เช่น ไตรโอส เทโทรส เพนโทส เฮกโซส มอนอแซ็กคาไรด์ที7พบมากในธรรมชาติที7ส่วนใหญ่เป็นเพนโทส 

และ เฮกโซส เพนโทสที7พบมาก ไดแ้ก่ ไรโบส และไรบูโรส 

๑.๒ ถามนกัเรียนต่อว่า  ไดแซ็กคาไรด์  คืออะไร 

แนวตอบ  ไดแซ็กคาไรด ์เกิดจากการรวมตวัของมอนอแซ็กคาไรด์ 2 โมเลกุล ตวัอย่างเช่น ซูโครส 

เกิดจากกลูโคสรวมตวักบัฟรักโทสอย่างละ 1 โมเลกุล โดยมีพนัธะไกลโคซิดกิเชื7อมต่อระหว่าง                             

มอนอแซ็กคาไรด์ทัGง 2 โมเลกุล 

 ๑.๓ ถามนกัเรียนต่อว่า  พอลิแซ็กคาไรดค์ืออะไร 

แนวตอบพอลิแซ็กคาไรด ์เป็นคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ที7ประกอบดว้ยมอนอแซ็กคาไรด์หลายๆ 

โมเลกุลเชื7อมต่อกนัพอลิแซ็กคาไรด์ที7สําคญัต่อสิ7งมีชีวิต ไดแ้ก่ แป้ง เซลลูโลส และไกลโคเจน  

 ๒.  ขัGนสํารวจและค้นหา (Explore)  

๒.๑ อธิบายต่อว่าเนื7องจากว่าเวลาเราไมพอเรา  ครูจึงขา้มการทดลองไปแต่ครูจะอธิบายว่าผลการ

ทดลองในการทดสอบนํGาตาลเป็นยงัอย่างไร  ดงัต่อไปนีG 

๒.๒ อธิบายต่อ  ดงัต่อไปนีG   การทดสอบคาร์โบไฮเดรต    ก. นํGาตาลเชิงเดี7ยว ( Mono  saccharide ) 

เป็นคาร์โบไฮเดรตที7มีขนาดโมเลกุลเล็กคาร์โบไฮเดรตแตล่ะชนิดมีสมบตัิแตกต่างกนั คือกลูโคสทาํปฏิกิริยา



กบัสารละลายเบเนดิกตไ์ดเ้ร็วกว่า  ซูโครส  แป้งไม่ทาํปฏิกริิยากบัสาร ละลายเบเนดิกต ์  แต่ทาํปฏิกิริยากบั

สารละลายไอโอดีน   ส่วยเซลลูโลสไม่ทาํปฏิกิริยากบัสารละลายทัGงสองชนิดนีG    

 อาหารที7นาํมาทดสอบจะให้ผล   ดงันีG   

        -  เส้นก๋วยเตี_ยว  ขนมปัง  วุน้เส้น  กลว้ยนํGาวา้  ทดสอบโดยใชส้ารละลายไอโอดีน  ให้สีนํGาเงินแสดง

ว่า มีแป้ง        

        -  นํGาผึGง  นํGาตาลกรวด   กลว้ยนํGาวา้  ขนมปัง  ( ถา้มีรสหวาน )   ทดสอบโดยใชส้ารละลายเบเนดิกต ์  ถา้

เปลี7ยนสีของสารละลายจากฟ้าเป็นเขียว  แลว้เหลืองในที7สุดไดต้ะกอนสีแดงส้ม  แสดงว่ามีนํGาตาล 

๒.๓ อธิบายต่ออีกดงันีG   ในการแช่สารละลายของนํGาตาลซูโครสและนํGาแป้ง   กบัสารละลายเบเน

ดิกตใ์นนํGาเดือด  ให้แช่ไวภ้ายในเวลาที7กาํหนดถา้แช่นานเกนิไป   ซูโครสหรือนํGาแป้งบางส่วนจะถูกเบสใน

สารละลายเบเนดิกตท์าํให้แตกตวัเป็นนํGาตาลโมเลกุลเดี7ยว  และเกิดปฏิกิริยากบัสารละลายเบเนดิกตท์าํให้

เกิดตะกอนสีส้มแดงเล็กนอ้ย    การตม้สารละลายกลูโคส  ซูโครส  แป้ง และ สําลี กบั กรดไฮโดรคลอ

ริก      เพื7อทาํให้สารละลายเป็นกลางดว้ยสารละลายโซเดียวไฮดรอกไซด์    แลว้ทดสอบดว้ยสารละลาย 

เบเนดิกต ์  ปรากฏว่า  นํGาตาลซูโครส และ นํGาแป้งมีตะกอนสีส้มแดงหรือ  สีแดงอิฐเกิดขึGน  แสดงว่ากรด

ไฮโดรคลอริกทาํให้นํGาตาลซูโครสและแป้งแตกตวัเป็นนํGาตาลโมเลกลุเดี7ยวได ้   

๒.๔ อธิบายต่อว่า  การทดสอบนํGาตาลกลูโคส 

ทดสอบโดยใชส้ารละลายเบเนดิกต ์ ( Benedict s   solution )  เติมลงในสารที7ตอ้งการทดสอบนาํไป

ตม้  ถา้เป็นกลูโคส จะเปลี7ยนสี   จากสีฟ้าเป็นตะกอนสีส้มอิฐ 

นํGาตาลเชิงคู่   ( Disaccharide )   ร่างกายเมื7อไดร้ับจะไม่สามารถใชไ้ดท้นัที   ตอ้งเปลี7ยนเป็นนํGาตาล

เชิงเดี7ยวก่อนไดจ้ากการรวมตวัของนํGาตาลเชิงเดี7ยว  2  โมเลกุลและเกิดการควบแน่นไดน้ํGา  1  โมเลกุล   

ตัวอย่า     ซูโครส ( Sucrose ) หรือนํGาตาลทราย  นํGาตาลออ้ย  หรือ นํGาตาลหัวผกักาดหวาน 

ประโยชน์ใช ้    ทาํลูกอม  เป็นสารถนอมอาหารไดจ้ากนํGาตาลเชิงเดี7ยว 2  ตวั    ดงัสมการ 

          กลูโคส    +   ฟรุคโตส           ได ้            ซูโคส   +   นํGา 

๒.๕ อธิบายต่อว่า  การทดสอบแป้งทดสอบโดยใชส้ารละลายไอโอดีน    มีสีเหลือง   นํGาตาล   ถา้

เป็นแป้ง  และเปลี7ยนเป็นสีนํGาเงินเขม้  หรือ ม่วงดาํ 

 

 



๓.ขัGนการอธิบาย (Explain)  

๓.๑ อธิบายสรุปดงัต่อไปนีG  

1.  คาร์โบไฮเดรตต่างชนิดกนัมีสมบตัิต่างกนั 

         2.  การทดสอบนํGาตาลใชส้ารละลายเบเนดิกต ์   คือ   เปลี7ยนสีของสารละลายเบเนดิกตจ์าก

สีฟ้าเป็นสีเขียวแลว้เหลืองในที7สุดจะไดต้ะกอนสีส้มแดงตามลาํดบั 

         3.  แป้งไม่ทาํปฏิกิริยากบัสารละลายเบเนดกิต ์ แต่ทาํปฏิกริิยากบัสารละลายไอโอดีนให้สี

นํGาเงิน 

         4.  เซลลูโลสไม่ทาํปฏิกิริยาทัGงสารละลายเบเนดิกตแ์ละสารละลายไอโอดีน 

         5.  แป้งสามารถย่อยให้เป็นนํGาตาลได ้ โดยการตม้กบักรดไฮโดรคลอริก 

๓.๒ อธิบายต่อว่าการทดสอบแป้งทดสอบโดยใชส้ารละลายไอโอดีน    มีสีเหลือง   นํGาตาล   ถา้เป็น

แป้ง  และเปลี7ยนเป็นสีนํGาเงินเขม้  หรือ ม่วงดาํ     

 ๔. ขัGนการขยายความรู้ (Elaborate)  

๑.  ทบทวนนกัเรียนเรื7องที7เรียนมาแลว้ 

๕. ขัGนการประเมินผล (Evaluation)                                                                                                              

๑. ใบงานที7 8  เรื7องสมบตัิและปฏิกิริยาของคาร์โบไฮเดรต  

สื0อ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. ใบงานที7  8  เรื7องสมบตัิและปฏิกิริยาของคาร์โบไฮเดรต                                                                           

๒. ใบความรู้ที7  6, 7  เรื7องสมบตัิและปฏิกิริยาของคาร์โบไฮเดรต 

๓.หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พืGนฐานและเพิ7มเติม เคมี เล่ม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชัGนมธัยมศึกษาปีที7 6 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

๔.คู่มือครูสาระการเรียนรู้พืGนฐานและเพิ7มเติม เคมี เล่ม 5 กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ ชัGน

มธัยมศึกษาปีที7 6 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

๘. ชิGนงาน/ภาระของนักเรียน 

๑. ใบงานที7 8  เรื7องสมบตัิและปฏิกิริยาของคาร์โบไฮเดรต 

 



๙. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลด้าน วิธีการวัด เครื0องมือวัด เกณฑ์การผ่าน 

1. ดา้นความรู้ความเขา้ใจ วดัจากผลการตรวจใบงาน ใบงานที7  8 ไดค้ะแนนมากกว่า 70% 

ไดค้ะแนนมากกว่า 70% 

2. ดา้นทกัษะ

กระบวนการ 

วดัจากผลการตรวจใบงาน ใบคะแนนใบงานที7 8 คะแนนมากกว่า 70% 

ไดค้ะแนนมากกว่า 70% 

3. ดา้นคณุลกัษณะที7พึง

ประสงค ์

การสังเกตพฤตกิรรมความ

สนใจและตัGงใจเรียน 

แบบสังเกตพฤติกรรม

ความสนใจและตัGงใจเรียน 

ไดค้ะแนนในระดบั 10 

ขึGนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้      

๑๐.๑  ผลการจดัการเรียนรู ้

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

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

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

๑๐.๒  ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

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

๑๐.๓  วิธีแกไ้ข / ขอ้เสนอแนะ 

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

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

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

ลงชื7อ………………………………………ผูส้อน 

    

                   


