
แผนการจัดการเรียนรู้ที0 9 

เรื$อง สารชีวโมเลกุล      เวลา    1    ชั$วโมง 

หน่วยที$ 5  ชื$อหน่วย คาร์โบไฮเดรต    ชั?นมธัยมศึกษาปีที$ 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                               รายวิชา วิทยาศาสตร์ ว 40261   

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

1. สาระสําคัญ 

คาร์โบไฮเดรตจดัเป็นแหล่งพลงังานของสิ$งมีชีวิต พบไดท้ั$วไปในชีวิตประจาํวนั เช่น 

นํ?าตาล แป้ง เซลลูโลสและ ไกลโคเจน โดยมีนํ?าตาลเป็นหน่วยย่อยสําคญั ซึ$งประกอบดว้ยธาตุ   

C , H  และ O  การตรวจสอบชนิดของนํ?าตาลทาํไดโ้ดยใชส้ารละลายเบเนดิกต ์  คาร์โบไฮเดรตเป็น

แหล่งพลงังาน และเป็นส่วนประกอบของเยื$อหุ้มเซลลข์องสิ$งมีชีวิตและกระดองของสัตว ์เช่น ปู 

หอยทาก 

คาร์โบไฮเดรตเรียกอีกอย่างว่า  แซ็กคาไรด์ (saccharide)   มีทั?งโมเลกุลขนาดเล็กไดแ้ก่   

มอนอแซ็กคาไรด์(monosaccharide)   ไดแซกคาไรด ์ ( disaccharide)  ที$มีขนาดใหญ่เรียกว่า  

พอลิแซ็กคาไรด์  (polysaccharide )   

2. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ว 3.2    เขา้ใจหลกัการและธรรมชาติของการเปลี$ยนแปลงสถานะของสาร   การ

เกิดสารละลาย  การเกดิปฏิกิริยา   มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื$อสารสิ$งที$

เรียนรู้ และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั?น   สืบคน้ขอ้มูล สํารวจตรวจสอบ อภิปรายและอธิบาย

องคป์ระกอบ สมบตัิ ประโยชน์ และปฏิกิริยาของคาร์โบไฮเดรต ไขมนั และกรดไขมนั โปรตนีและ

กรดอะมิโน 

3.  ผลการเรียนรู้ที0คาดหวัง 

1.   บอกแหล่งคาร์โบไฮเดรตของมนุษยแ์ละสัตว ์

2.   อธิบายองคป์ระกอบของมอโนแซ็กคาร์ไรด์ ไดแซ็กคาร์ไรด์และพอลิแซ็กคาร์ไรด ์

3.   อธิบายความสําคญัของกลูโคสที$มีต่อร่างกายและกลไกการควบคุมปริมาณของกลูโคส

ในเลือด 

4.   อธิบายประโยชน์ของไดแซ็กคาร์ไรด์และพอลิแซ็กคาร์ไรด ์

5.   อธิบายความแตกต่างระหว่างแป้ง เซลลูโลสและไกลโคเจนพร้อมทั? งประโยชน์ 

ต่อร่างกาย 

6.   เปรียบเทียบปริมาณพลงังานที$ไดจ้ากไขมนั  โปรตีน และคาร์โบไฮเดรต 

 



4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ด้านความรู้ (K) 

1. นกัเรียนสามารถอธิบายโครงสร้าง ชนิด และบทบาทของมอโนแซ็กคาร์ไรด์ 

ไดแซ็กคาร์ไรด์และพอลิ แซ็กคาร์ไรด์ที$มีต่อร่างกายได ้

2. นกัเรียนสามารถบอกแหล่งคาร์โบไฮเดรตของมนุษยแ์ละสัตวไ์ด ้

              3. นกัเรียนสามารถอธิบายองคป์ระกอบของมอโนแซ็กคาร์ไรด์ ไดแซ็กคาร์ไรด์และ 

พอลิแซ็กคาร์ไรด์ได ้

      4. นกัเรียนสามารถอธิบายความสําคญัของกลูโคสที$มีตอ่ร่างกายและกลไกการควบคุม

ปริมาณของกลูโคสในเลือดได ้

     5. นกัเรียนสามารถอธิบายประโยชน์ของไดแซ็กคาร์ไรด์และพอลิแซ็กคาร์ไรด์ได ้

ด้านทกัษะ/กระบวนการ (P) 

            1. นกัเรียนสามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างแป้ง เซลลูโลสและไกลโคเจนพร้อมทั?ง

ประโยชน์ต่อร่างกายได ้ 

            2. นกัเรียนสามารถเปรียบเทียบปริมาณพลงังานที$ไดจ้ากไขมนั โปรตีนและคาร์โบไฮเดรต 

            3. นกัเรียนสามารถบอกเกณฑที์$ใชเ้ลือกบริโภคอาหารเพื$อให้มีสุขภาพที$ดีไดอ้ย่างเหมาะสม

กบัเพศ วยั และกจิกรรมของบุคคลได ้

ด้านคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ (A) 

1. นกัเรียนสนใจใฝ่รู้และมีความสุขกบัการเรียนและการร่วมกิจกรรมในชั?นเรียน 

2. นกัเรียนมีความรับผิดชอบในชั?นเรียนและเขา้ชั?นเรียนตรงตามเวลา 

5. การบูรณาการ 

เป็นการบูรณาการแบบสอดแทรก 

6.สาระการเรียนรู้/เนื?อหาสาระ 

 1.มอนอแซ็กคาไรด ์(monosaccharide)หรือนํ?าตาลโมเลกุลเดี$ยว  

            -  วิธีตรวจสอบนํ?าตาลโมเลกุลเดี$ยวโดยใชส้ารละลายเบนดิกหยดลงไปที$สิ$งที$จะ

ตรวจแลว้นาํไปอุ่น 3 นาทีผลที$ไดจ้ะมีสารละลายสีแดงอิฐ 

 2. ไดแซ็กคาไรด์ (disaccacharide) หรือ นํ?าตาลโมเลกุลคู ่

 -  นํ?าตาลแลกโทส เกิดจาก กาแลกโทสกบักลูโคส 

        -  นํ?าตาลมอลโทส  เกิดจาก กลูโคสกบักลูโคส 

  -   นํ?าตาลซูโครส   เกิดจาก กลูโคส กบั ฟรุกโตส 

3. พอลิแซ็กคาไรด์เกิดจากมอนอแซ็กคาไรด์  (monosaccharide ) ของกลูโคสเชื$อมต่อดว้ย

พนัธะเคมี จนไดโ้มเลกุลขนาดใหญ่ที$เรียกว่าคาร์โบไฮเดรต ซึ$งแบ่งออกเป็น  3  ชนิดคือ  



 - แป้ง   เกิดจากกลูโคสรวมตวักบักลูโคสไดเ้ป็นพอลิแซ็กคาไรด์ สายยาว  

มีกิ$งสาขา พบมากในเมล็ดพืช หัว  เช่น ขา้วโพด ขา้วเจา้  มนัฝรั$ง  แป้งเมื$อไดร้ับความร้อนจะสลาย

ให้ เด็กซ์ตรินซึ$งมีรสหวาน และเหนียว ใชท้าํกาวติดแสตมป์ และกระดาษติดผนงัห้อง 

สารละลายกรดสามารถย่อยสลายแป้งให้เป็นกลูโคสไดเ้ช่นเดียวกบัเอนไซมย์่อยสลายแป้ง

ในร่างกาย  ถา้นาํกรดไฮโดรคลอริกย่อยสลายแป้งให้เป็นกลูโคส และนาํกลูโคสมาทาํปฏิกิริยากบั

สารละลายเบเนดิกต ์ จะเกิดการเปลี$ยนสีขึ?น ถา้ใชแ้ป้งจากแหล่งคาร์โบไฮเดรตที$ต่างกนั จะสามารถ

เปรียบเทียบไดว้่า  คาร์โบไฮเดรตมาจากแหล่งใด มีกลูโคสนอ้ยกว่ากนั 

 - เซลลูโลส    เกิดจากกลูโคสประมาณ 50,000โมเลกุล ต่อเป็นสายยาว ที$เรียกว่า

พอลิแซ็กคาไรด ์ เป็นสายยาวแต่ละสายของเซลลูโลสมีแรงยึดเหนี$ยวระหว่างสายจึงมีลกัษณะเป็น

เส้นใย ร่างกายคนย่อยไม่ไดแ้ต่ในววั มา้ และสัตวสี์$เทา้ที$มีกลีบ ย่อยไดเ้พราะมีแบคทีเรียช่วยย่อยให้

เป็นกลูโคสได ้ เซลลูโลสมีประโยชน์คือกระตุน้ให้ลาํไส้ใหญ่ให้เคลื$อนไหวดูดซับนํ?าไดด้ี ทาํให้

อุจจาระอ่อนนุ่ม การขบัถ่ายง่าย  ทอ้งไม่ผูก ลดโอกาสเกดิโรคริดสีดวง โรคผนงัลาํไส้โป่งพอง 

 - ไกลโคเจน  เป็นพอลิแซ็กคาไรด ์ที$มีโมเลกุลขนาดใหญ่กวา่แป้ง และเซลลูโลส 

เกิดจากกลูโคสแสนถึงลา้นโมเลกุล เชื$อมต่อโครงสร้างเป็นสายยาว มีกิ$ง พบในคน สัตวเ์ท่านั?น  

7. กจกรรมการเรียนรู้/กระบวนการจัดการเรียนรู้/เทคนิควิธีสอน/รูปแบบการสอน  

 (1.)   ขั?นสร้างความสนใจ   (Engagement  Phase)  

  1.1 ครูถามคาํถามนาํเกี$ยวกบัอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต ประโยชนข์อง

คาร์โบไฮเดรต 

  1.2 ร่วมกนัอภิปรายถึงความสําคญัของคาร์โบไฮเดรต รวมถึงธาตุที$เป็น

องคป์ระกอบ การแบ่งคาร์โบไฮเดรตเป็นมอโนแซ็กคาไรด ์ ไดแซ็กคาไรด์ และพอลิแซ็กคาไรด ์

(2.)   ขั?นสํารวจและคน้หา  (Exploration  Phase) 

  2.1  แบ่งนกัเรียนเป็น 7 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน    

  2.2   แบ่งหัวขอ้ให้นกัเรียนศึกษา เป็น 7 หัวขอ้ย่อย ไดแ้ก ่

- ขอ้ที$ 1 กลูโคส - ขอ้ที$ 5 แป้ง 

- ขอ้ที$ 2 มอลโทส - ขอ้ที$ 6 เซลลูโลส 

- ขอ้ที$ 3 แลคโทส - ขอ้ที$ 7 ไกลโคเจน 

- ขอ้ที$ 4 ซูโครส 

 จากนั?นให้สมาชิกกลุ่มเลือกหัวขอ้ย่อย  เพื$อศึกษาตามความสามารถของตนเอง 

 คนละ 1 หัวขอ้ย่อย ไม่ซํ?ากนั 

  2.3 นกัเรียนในกลุ่มเดิมแต่ละคนแยกกลุ่มกนัและเขา้กลุ่มใหม่ ซึ$งเป็นกลุ่มที$เลือก

หัวขอ้ย่อยเดียวกนั ให้เป็นกลุ่มผูเ้ชี$ยวชาญ  (Expert Group) 



  2.4 นกัเรียนในกลุ่มผูเ้ชี$ยวชาญ ร่วมกนัศึกษาในหัวขอ้ย่อยเดียวกนัจากหนงัสือ

เและใบความรู้เรื$อง คาร์โบไฮเดรตโดยการสนทนา อภิปราย และซักถาม เพื$อหาขอ้สรุปร่วมกนั 

ดว้ยการบนัทึกลงในสมุดของตนเอง 

  2.5 นกัเรียนในกลุ่มผูเ้ชี$ยวชาญกลบัมายงักลุ่มเดิมของตนเอง แต่ละคนหมุนเวียน

กนัอธิบายในหัวขอ้เรื$องที$ตนเองศึกษามา ให้เพื$อนสมาชิกในกลุ่มฟังทีละหัวขอ้       

จากนั?นให้นกัเรียนในกลุ่มหาขอ้สรุปร่วมกนัถึงความสัมพนัธ์ของหัวขอ้ย่อยแต่ละเรื$อง  

ดว้ยการจดัทาํเป็นผงัมโนมติ แผนภาพ หรือ ตารางสรุป   

 (3.)    ขั?นอธิบายและลงขอ้สรุป  (Explanation   Phase) 

   3.1 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุป เรื$อง แซ็กคาไรด์  อธิบายโครงสร้าง องคป์ระกอบ 

ประโยชนข์องแซ็กคาไรด์  แต่ละชนิดรวมทั?งจาํแนกประเภทของแซ็กคาไรด์ตามขนาดของโมเลกุล 

  3.2  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายวิธีการทดสอบนํ?าตาลและแป้งโดยใช้

ฐานความรู้เดิม    นกัเรียนควรสรุปไดว้่า  

   การทดสอบนํ?าตาลโมเลกุลเดี$ยวใชส้ารละลายเบเนดิกตใ์นการทดสอบ

ผลิตภณัฑที์$เกดิขึ?นคือ ตะกอนสีแดงอิฐของคอปเปอร์ (I) ออกไซด์ ในสารละลายเบเนดิกตที์$มีสีฟ้า 

ดงันั?น สีที$สังเกตไดจ้ึงขึ?นอยู่กบัปริมาณของตะกอน ซึ$งสามารถบอกปริมาณเชิงเปรียบเทียบของ

ตะกอนจากนอ้ยไปมากได ้

   การทดสอบแป้งใชส้ารละลายไอโอดีนในการทดสอบ ถา้สารตวัอย่างมี

แป้งอยู่ ผลิตภณัฑที์$ไดจ้ะเปลี$ยนจากสีแดงอิฐเป็นตะกอนสีนํ?าเงิน สีที$สังเกตไดจ้ึงขึ?นอยูก่บัปริมาณ

ของตะกอนซึ$งสามารถบอกปริมาณเชิงเปรียบเทียบของตะกอนจากนอ้ยไปมากไดเ้ช่นกนั  

 (4.)   ขั?นขยายความรู้  (Expansion   Phase) 

 4.1   ครูให้ความรู้เพิ$มเติม “การหมกันํ?าตาลกลูโคสและฟรกัโทสที$มีในผลไมช้นิด

ต่าง ๆ กบัยีสต ์แลว้ไดผ้ลิตภณัฑที์$นาํมาทาํเครื$องดื$มที$มีเอทิลแอลกอฮอลเ์ป็นองคป์ระกอบใน

สัดส่วนและรสชาติแตกต่างกนั  ขึ?นอยูก่บัวตัถุดิบที$ใชใ้นการหมกั” 

 4.2  สรุปเกี$ยวกบัสารชีวโมเลกุลทั?งสามชนิด คือ ไขมนั โปรตีน และ

คาร์โบไฮเดรต ในดา้นของพลงังานและความตอ้งการของร่างกาย 

 (5.)   ขั?นประเมินผล  (Evaluation  Phase) 

  5.1   ให้นกัเรียนส่งแผนผงัมโนมติหรือแผนภาพ จากการทาํกิจกรรมในครั? งนี? 

8. สื0อและแหล่งการเรียนรู้ 

 1.  ใบความรู้เรื$อง คาร์โบไฮเดรต 

 2.  หนงัสือแบบเรียน สสวท.  สาระการเรียนรู้พื?นฐาน  สารและสมบตัิของสาร กลุ่มสาระ

การเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ 

3.  ภาพประกอบการสอน 



9. ชิ?นงาน/ภาระงานของนักเรียน 

 1. แผนผงัมโนมติหรือแผนภาพ 

10. การวัดผลและประเมินผล 

10.1 วิธีการวัดและประเมินผล   

  10.1.1   สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในชั?นเรียน/การทาํงาน  พิจารณาจาก 

  

  - ความมีระเบียบวินยั เช่น เขา้เรียนตรงตามเวลา รับผิดชอบต่อหนา้ที$/งาน 

  - การแสดงความสนใจและกระตือรือร้น 

  - การให้ความร่วมมือในชั?นเรียน ตั?งใจเรียน การอภิปรายและ 

แสดงความคดิเห็น 

 10.1.2   แบบประเมินคุณภาพของงาน  พิจารณาจาก 

   - ความรับผิดชอบ ส่งงานตามเวลาที$กาํหนด 

   - ความถูกตอ้ง 

   - ความเรียบร้อยของงาน 

10.2  เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

 บนัทึกคะแนนที$ไดจ้ากการตรวจใบกิจกรรม และพฤติกรรมในการทาํกจิกรรม นาํไป

ประมวลผลในคะแนนรวมของรายวิชา 

สมุดสรุปความรู้ที$ไดจ้ากการเรียน 

A = เขียนสรุปครบทุกประเด็น  สะอาดเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 

B+= เขยีนสรุปครบทุกประเด็น  ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 

B = เขียนสรุปไม่ครบทุกประเดน็  ขาดประเด็นใดประเด็นหนึ$ง  สะอาดเป็น

ระเบียบเรียบร้อย 

C+ =  เขยีนสรุปไม่ครบทุกประเด็น  ขาดประเดน็ใดประเดน็หนึ$ง  ไม่เป็นระเบียบ

เรียบร้อย 

C = เขียนสรุปไม่ครบทุกประเดน็  ขาดหลายประเด็น  ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 
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คาร์โบไฮเดรต
 

คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate)  เป็นสารอาหารหลกัซึ$งให้พลงังานเท่ากบัโปรตีน คือ  

4 กิโลแคลลอรี$/1 กรัม และจดัเป็นสารชีวโมเลกลุที$มีมากที$สุดในธรรมชาติ อีกทั?งเป็นองคป์ระกอบ

ที$สําคญัของสิ$งมีชีวิตทุกชนิด โดยเฉพาะในพืชมีมากถึง 70 % ของวตัถุแห้งในตน้พืช และอาจถึง 85 

% ในเมล็ดธญัพืช โดยมีบทบาทหนา้ที$มากมายในสิ$งมีชีวิต เช่น ทาํหนา้ที$เป็นส่วนประกอบของ

โครงสร้างเยื$อหุ้มเซลลข์องสิ$งมีชีวิต อีกทั?งยงัมีบทบาทในวิถีเมตะบอลิซึมต่าง ๆ ของร่างกาย และ

ยงัเป็นแหล่งพลงังานเพื$อใชใ้นการประกอบกิจกรรมต่างๆ เป็นตน้ ส่วนในพืชนั?นคาร์โบไฮเดรตจะ

ถูกเก็บไวใ้นรูปของแป้ง เพื$อทาํหนา้ที$เป็นแหล่งอาหารสํารอง หรือถูกเปลี$ยนเป็นเซลลูโลส 

(cellulose) ซึ$งทาํหนา้ที$เป็นโครงสร้างและเป็นผนงัเซลลข์องพืช 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงอาหารที$มีคาร์โบไฮเดรต 

 

คาํว่า คาร์โบไฮเดรต มาจากคําว่า คาร์บอน (carbon) และคําว่าไฮเดรต (hydrate) ซึ$ ง

รวมกนัหมายถึง คาร์บอนที0อิ0มตัวไปด้วยนํ?า มีสูตรโมเลกุลคือ (C•H2O) n  เมื$อ n เป็นจาํนวนอะตอม

ของคาร์บอน คาร์โบไฮเดรตนั?นเรียกอีกอย่างว่า นํ?าตาล หรือ แซ๊กคาไรด์ (saccharide) สามารถแบ่ง

ไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

1. คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี$ยว (Simple carbohydrate) คือ คาร์โบไฮเดรตที$ไม่มีสารชนิดอื$น 

ประกอบอยู่ในโมเลกุล 

2.คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน (Complex carbohydrate) คือ คาร์โบไฮเดรตที$มีสารชนิดอื$นๆ 

เช่น ไขมนั หรือ โปรตีน ประกอบอยู่ในโมเลกุลดว้ย 

นอกจากนี?ยงัแบ่งตามลกัษณะขนาดของโมเลกุล คือ โมเลกุลขนาดเล็ก ไดแ้ก่  

มอนอแซ็กคาไรด์ (monosaccharide) และ ไดแซ็กคาไรด์ (disaccharides)   

ที$มีขนาดใหญ่มาก เรียกว่า  พอลแิซ็กคาไรด์ (polysaccharide)  
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เป็นนํ?าตาลเชิงเดี$ยว (simple sugar)  ซึ$งมีจาํนวนอะตอมของคาร์บอนตั?งแต่ 3-8 อะตอม และเป็น

คาร์โบไฮเดรตที$มีขนาดโมเลกุลเล็กที$สุด (monomer) มีสูตรอย่างง่าย คือ (CH2O)n  โดยอตัราส่วนระหว่าง

อะตอมของไฮโดรเจนกบัอะตอมของออกซิเจน เท่ากบั  2:1  เมื$อนาํนํ?าตาลโมเลกุลเดี$ยวมารวมกนัหลายๆ 

โมเลกุล จะไดน้ํ?าตาลโมเลกุลใหญ่ขึ?น  

–  ไตรโอส (triose) เป็นคาร์โบไฮเดรตที$มีคาร์บอน  3 อะตอม  

–  เทโทรส (tetrose) เป็นคาร์โบไฮเดรตที$มีคาร์บอน  4 อะตอม เช่น อีริโทรส (erythrose) 

–  เพนโทส (pentose) เป็นคาร์โบไฮเดรตที$มีคาร์บอน 5 อะตอม เช่น ไรโบส (ribose)  ดีออกซีไรโบส  

(deoxyribose)   

–  เฮกโซส (hexose) เป็นคาร์โบไฮเดรตที$มีคาร์บอน  6  อะตอม ไดแ้ก่ กลูโคส  ฟรักโทส และกาแลกโทส  

เป็นเฮกโซสที$พบมากที$สุด  

–  เฮปโทส (heptose) เป็นคาร์โบไฮเดรตที$มีคาร์บอน 7 อะตอม เช่น ซีโดเฮปทูโลส (sedoheptulose)  

–  ออกโทส (octose) เป็นคาร์โบไฮเดรตที$มีคาร์บอน   8  อะตอม  

นํ?าตาลเฮกโซส (hexose) 

นํ?าตาลกลูโคส (glucose) เป็นนํ?าตาลเชิงเดี$ยวที$มีความสําคญั เพราะเป็นนํ?าตาลพื?นฐานของ

คาร์โบไฮเดรตทุกตวั หรือเป็นสารตั?งตน้ของการผลิตพลงังาน นํ?าตาลเชิงเดี$ยวทุกตวัจะตอ้งเปลี$ยนเป็น

นํ?าตาลกลูโคสที$ตบัก่อน จึงจะนาํไปใชไ้ด ้ดว้ยเหตุนี?นํ?าตาลกลูโคสจึงเป็นนํ?าตาลที$พบมากในร่างกาย

โดยเฉพาะในเลือดบางครั? งจึงเรียกว่า บลดั ซูการ์ (blood sugar) ระดบันํ?าตาล หรือนํ?าตาลกลูโคสในเลือด

ปกติจะประมาณ 70-110 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร เซลลใ์นสมองใชก้ลูโคสเพียงอย่างเดียวเป็นแหล่งพลงังาน 

สมองจึงตอ้งไดร้ับกลูโคสจากเลือดตลอดเวลา  

       แหล่งอาหารธรรมชาติที$พบกลูโคส คือ ขา้ว แป้ง นํ?าตาล นํ?าผึ?ง ผกั และผลไม ้ผลไมที้$พบว่ามีมาก คือ 

องุ่น ในร่างกายของคน และสัตวไ์ดจ้ากการย่อยแป้ง และนํ?าตาลทุกชนิด ดว้ยเหตุนี?กลูโคสจึงเป็นนํ?าตาลที$

พบมากในร่างกาย  

 

 

มอนอแซ็กคาไรด์   (Monosaccharide) 



ฟรักโทส (fructose) เลวูโลส (levulose) หรือฟรุตซูการ์ (fruit sugar) คือ นํ?าตาลเชิงเดี$ยวที$พบอิสระ

ในธรรมชาติ พบตามเกสรดอกไม ้นํ?าผึ?ง ผกั และผลไม ้พบปนอยู่กบักลูโคส ฟรักโทสเป็นนํ?าตาลเชิงเดี$ยวที$

มีความหวานมากที$สุด  ในร่างกายพบหลงัจากกนิอาหารประเภทผกั ผลไม ้และอาหารที$ปรุงโดยใชน้ํ?าตาล

ทุกชนิด ฟรักโทสไดจ้ากการย่อยซูโครส ซึ$งเป็นนํ?าตาลโมเลกุลคู่หลงัการดูดซึมฟรกัโทสจะถูกเปลี$ยนเป็น

กลูโคสที$ตบั 

นํ?าตาลกาแลกโทส (galactose) เรียกอีกอย่างว่า นํ?าตาลสมอง (brain sugar) คือ นํ?าตาลเชิงเดี$ยวที$ไม่

พบอิสระในธรรมชาติไดจ้ากการย่อยแลกโทส (lactose) หรือนํ?าตาลในนม (milk sugar) ซึ$งเป็นนํ?าตาล

โมเลกุลคู่เมื$อดูดซึมที$ลาํไส้เล็กจะถูกเปลี$ยนเป็นกลูโคสที$ตบั และกาแลกโทส สามารถเปลี$ยนเป็นไกลโคเจน

ไดโ้ดยตรงเก็บสะสมที$ตบั ในเด็กจะพบกาแลกโทสมาก เพราะดื$มนมเป็นอาหารหลกั กาแลกโทสเป็น

องคป์ระกอบที$สําคญัของสมอง การเจริญเติบโตของสมองจะอยู่ในช่วงแรกเกิดถึงอายุ 3 ขวบ ซึ$งเป็นช่วงที$

สมองมีการเจริญเติบโตถึงร้อยละ 25  ดงันั?นถา้เด็กขาดนม  ซึ$งนอกจากจะทาํให้ขาดโปรตีนแลว้ยงัขาดทาํให้   

กาแลกโทส  ซึ$งมีผลทาํให้เด็กสมองเสื$อม   
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เป็นนํ?าตาลที$ประกอบดว้ยนํ?าตาลโมเลกุลเดี$ยว 2 โมเลกุลมาเชื$อมต่อกนัดว้ยพนัธะเคมี เรียกว่า   

นํ?าตาลโมเลกุลคู่  สามารถแบ่งตามชนิดของนํ?าตาลโมเลกลุเดี$ยวที$มารวม 

นํ?าตาลซูโครส (sucrose) คือ นํ?าตาลโมเลกุลคู่ที$ใชม้ากที$สุดในชีวิตประจาํวนัที$รู้จกักนัดีในชื$อ 

นํ?าตาลทราย   ไดจ้ากออ้ย หรือหัวบีท นอกจากนี?ยงัพบในนํ?าผึ?ง ผลไม ้และผกั ผลิตภณัฑน์ํ?าตาลทุกชนิดจะมี

ซูโครสปริมาณสูง คนทั$วไปไดร้ับพลงังานจากซูโครส ประมาณร้อยละ 25 ของพลงังานที$ไดจ้าก

คาร์โบไฮเดรต เป็นผลึก ละลายนํ?าไดด้ี  

 
        อ้อย                           นํ?าผึ?ง 

ซูโครส เกิดจากการเชื$อมต่อกนัของกลูโคส กบัฟรกัโทส 

C6 H12O6 + C6 H12O6   ------->  C12 H22O11 +  H2O 

glucose  +  fructose  ------>    sucrose  + H2O 

เมื$อแตกตวัโดยเอนไซมซู์เครส (sucrase) จะไดก้ลูโคส กบัฟรักโทส 

 

 
โมเลกุลของนํ?าตาลซูโครส 

 

ไดแซกคาไรด์   (Disaccharide) 
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นํ?าตาลมอลโทส (maltose)   เป็นนํ?าตาลโมเลกุลคู่ที$เกดิจากการรวมตวัของกลูโคส 2 โมเลกุล  

มีสูตรโมเลกุล   คือ  

C6 H12O6 + C6 H12O6  -------> C12 H22O11 +  H2O  

    glucose +  glucose  ------->    maltose  +   H2O   

           - ละลายนํ?าไดค้่อนขา้งดี ไม่เกิดในรูปอิสระในธรรมชาติ แต่จะพบมากในเมล็ดขา้วที$กาํลงังอกหรือ

นํ?าที$สกดัจากขา้วงอก (malt-liquors)  ข้าวบาร์เลย์  ข้าวมอลต์  ข้าวโพด 

 

 
ข้าวบาร์เลย์ 

 

 - เกิดจากกระบวนการย่อย แป้งหรือไกลโคเจนโดยใชเ้อนไซมอ์ะไมเลส เช่น ในเมล็ด ธญัพืชที$

กาํลงังอกหรือในขา้วมอลต ์หรือเรียก มอลทซู์การ์ (malt sugar) หรือขา้วบาร์เลยที์$นาํมาผลิตเบียร์ เครื$องดื$ม

และอาหารสําหรับเด็ก ที$มีการย่อย สลายแป้งจนกลายเป็นมอลโทส  

 - เมื$อย่อยมอลโทสโดยนํ?าย่อย มอลเทส (maltase) จะแตกตวัไดก้ลูโคส 2 โมเลกุล ในร่างกาย

มอลโทสเกิดจากการย่อยแป้ง  

  

 

 

ไดแซกคาไรด์   (Disaccharide) 
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นํ?าตาลแลกโทส (lactose)  หรือมิลค ์ซูการ์ (milk sugar) คือนํ?าตาลที$พบในต่อมนํ?านมของคน และ 

สัตว ์อาหารนม และผลิตภณัฑจ์ากนม แลกโทสเป็นนํ?าตาลที$หวานนอ้ยกว่าซูโครส 5 เท่า ละลายนํ?าได ้

นอ้ย ย่อยชา้กว่านํ?าตาลตวัอื$น และบูด (ferment) ยากกว่านํ?าตาลซูโครส  มีลกัษณะเป็นผลึก ละเอียด 

คลา้ยทราย ละลายนํ?าไดไ้ม่ดี มีความหวานนอ้ยมากเมื$อเทียบกบัซูโครส  

 
นํ?านมและผลิตภัณฑ์จากนม  

 

แลกโทสเกิดจากการเชื$อมต่อกนัของกลูโคสและกาแลกโทส 

C6 H12O6 + C6 H12O6    -------> C12 H22O11 +  H2O 

glucose  + galactose  ------->   lactose  +   H2O 

 
 

          เมื$อถูกย่อยโดยเอนไซมแ์ลกเทส (lactase) จะไดก้ลูโคส และ กาแลกโทส   

 

 
 

ไดแซกคาไรด์   (Disaccharide) 
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แป้ง (starch) แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตที$สะสมอยู่ในพืชซึ$ งพบทั?งในใบ ลาํต้น ราก ผล และเมล็ด 

แป้งมีมวลโมเลกุลตั?งแต่ 10,000 ถึง 1,000,000 มีสูตรทั$วไปเป็น (C6H10O5)n นอกจากนั?น ยงัพบว่าแป้ง 

ประกอบดว้ยพอลิแซ็กคาไรด์ 2 ชนิด (แป้งเป็นพอลิเมอร์ กลูโคสเป็นมอนอเมอร์) แต่มีมวลโมเลกุลและ 

โครงสร้างต่างกนั  อาหารจาํพวกแป้งหรือนํ?าตาลชนิดอื$นที$ไม่ใช่นํ?าตาลโมเลกุลเดี$ยว ร่างกายไม่สามารถ 

นาํไปใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยตรง ตอ้งย่อยสลายดว้ยเอนไซม ์อะไมเลส (amylase) และมอลเทส (maltase)  ที$มี 

ในนํ?าลายและนํ?าย่อยในกระเพาะอาหารให้เป็นกลูโคสก่อน ดงัสมการ 
 

แป้ง          อะไมเลส                 มอลโทส        มอลเทส              กลโูคส  
 

เมื$อแป้งถูกความร้อนจะสลายเป็นเดก็ซ์ตริน ซึ$งเป็นสารที$มีรสหวานเล็กนอ้ยและมีสมบตัิเหนียว

แบบกาว จึงใชท้าํกาวตดิแสตมป์ และกระดาษตดิผนงัห้อง 

แป้ง           ความร้อน             เดก็ซ์ตริน 

สมบัติของแป้ง  

1. ไม่เป็นผลึก เป็นผงสีขาว ไม่มีรสหวาน  

2. ไม่ละลายในนํ?าเยน็ แต่เมื$อให้ความร้อนจะไดส้ารแขวนลอย และกลายเป็นสารคอลลอยด์ในที$สุด

และในการให้ความร้อนทาํให้มีความหนืดเพิ$มขึ?นดว้ย (ถา้ละลายแป้งในนํ?าร้อนจะไดก้าวหรือแป้งเปียก)  

3.  ทาํปฏิกิริยากบัสารละลายไอโอดีน ไดส้ารสีนํ?าเงิน  

4.     แป้งไม่ทาํปฏิกิริยากบัสารละลายเบเนดกิต ์ 

5.     เมื$อนาํแป้งมาตม้กบัสารละลายกรด กรดจะเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาให้แป้งเกิดไฮโดรลิซิส ซึ$งถา้เกิด

อย่างสมบูรณ์จะไดก้ลูโคส (ในสารละลายเบสไม่เกดิไฮโดรลิซิส)  

6.     เอนไซมอ์ะไมเลส ซึ$งมีอยู่ในนํ?าลาย และนํ?าย่อยจากตบัอ่อนสามารถย่อยแป้งให้กลายเป็นนํ?าตาล

มอลโทส หรือกล่าวไดว้่าเอนไซมอ์ะไมเลสเร่งให้แป้งเกิดปฏิกิริยา ไฮโดรลิซิส  กลายเป็นนํ?าตาลมอลโทส

ซึ$งเป็นไดแซ็กคาไรด ์และจะถูกย่อยต่อไปอีก ดว้ยเอนไซมม์อลเทส (Maltase) ไดน้ํ?าตาลกลูโคส  

7.     แป้งเมื$อถูกย่อยให้มีขนาดเล็กลง จะทาํปฏิกิริยากบัไอโอดีนให้สีต่างกนั แป้งเมื$อถูกย่อยบางส่วนจะ

ได ้พอลิแซ็กคาไรด์ที$มีมวลโมเลกุลลดลง  (ขนาดเล็กลง) ซึ$งเรียกว่า เดคตริน(Dextrins) สามารถละลายนํ?า

ไดเ้ดคตรินมีหลายชนิดแลว้แตข่นาดโมเลกุล เมื$อถูกย่อยตอ่ไปอีกจะไดม้อลโทส และกลูโคสตามลาํดบั  

สารต่างๆ ที$ไดจ้าก การย่อยแป้ง (โดยใชส้ารละลายกรดหรือเอนไซม)์ เมื$อให้ทาํปฏิกิริยากบัสารละลาย

ไอโอดีนจะเกดิสี  

พอลิแซกคาไรด์   (Polysaccharide) 
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ไกลโคเจน (Glycogen)  

ไกลโคเจน หรืออาจเรียกว่าแป้งในสัตว ์(Animal starch) มีมวลโมเลกุล 1,000,000 ถึง 4,000,000  

เป็นพอลิเมอร์ซึ$งเกิดจากกลูโคส (มอนอเมอร์) หลายๆ โมเลกุล มารวมตวักนัเช่นเดยีวกบัแป้ง แต่มี

โครงสร้างต่างกนัไกลโคเจนจะมีโครงสร้างที$เป็นกิ$งกา้นสาขามากกว่า   ไกลโคเจนจะสะสมในตบัและ

กลา้มเนื?อของคนและสัตวใ์ชสํ้าหรับเป็นแหล่งของพลงังาน เพราะเมื$อร่างกายตอ้งการก็สามารถเปลี$ยน

กลบัมาเป็นกลูโคสไดอี้ก  นอกจากนั?นไกลโคเจนในตบัยงัมีประโยชน์ในการมีไวเ้พื$อปรับระดบักลูโคสใน

เลือดให้คงที$ 

 

สมบัติของไกลโคเจน  

1. ไกลโคเจนที$บริสุทธิk ไม่เป็นผลึกแต่เป็นผงสีขาว  
2. ไม่เกิดไฮโดรลิซิสในสารละลายเบส ดงันั?นในการแยกไกลโคเจน จงึใชว้ิธีตม้กบัสารละลายเบส

แลว้ตกตะกอนออกจากสารละลายโดยใชเ้อทานอล  

3. ไม่มีรสหวาน ไม่ละลายนํ?า  

4. ไกลโคเจนเกิดไฮโดรลิซิลในสารละลายกรด (กรดเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา) ไดก้ลูโคส  

5. ไกลโคเจนไม่ทาํปฏิกิริยากบัสารละลายเบเนดิกต ์ 

6. ไกลโคเจนทาํปฏิกิริยากบัสารละลายไอโอดีนไดส้ารสีแดงเขม้ (Deep red) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

พอลิแซกคาไรด์   (Polysaccharide) 
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เซลลูโลส (Cellulose) 

เซลลูโลส เป็นคาร์โบไฮเดรตอีกชนิดหนึ$งที$เป็นพอลิเมอร์ของกลูโคส (ประกอบดว้ยนํ?าตาลกลูโคส 

รวมตวักนั) แต่มีโครงสร้างต่างจากแป้งและไกลโคเจน คือโมเลกุลของกลูโคสต่อกนัเป็นโซ่ยาวแบบไม่มี 

กิ$งกา้นสาขาแต่ลกัษณะการต่อกนั (เกิดพนัธะ) ระหว่างกลูโคสแต่ละคู่ต่างจากในแป้งและไกลโคเจน 

เซลลูโลส มีมวลโมเลกุลประมาณ 200,000 ถึง 400,000 เซลลูโลสเป็นองคป์ระกอบสําคญัของผนงัเซลลข์อง 

พืช เซลลูโลสซึ$งพบในพืช เช่น เนื?อไม ้สําลี และฝ้าย เป็นตน้ (สําลีมีเซลลูโลสประมาณ 90%) 

 
สมบัติของเซลลูโลส  

1.    ไม่มีรสหวาน ไม่ละลายนํ?า แต่ละลายไดใ้นตวัทาํละลายบางชนิด เช่น กรดซัลฟิวริกเขม้ขน้ เป็นตน้  

2.    ไม่เกิดปฏิกิริยาเมื$ออยู่ในสารละลายเบส  

3.    เมื$อตม้กบัสารละลายกรดเขม้ขน้จะเกิดไฮโดรลิซิส (ย่อยสลาย) ไดน้ํ?าตาลเซลโลไบโอสและกลูโคส 

(เซลโลไบโอสคือ ไดแซ็กคาไรด์ที$ประกอบดว้ยกลูโคส 2 โมเลกุล แต่มีโครงสร้างต่างจาก มอลโตส)  

4.    ไม่ทาํปฏิกิริยากบัสารละลายไอโอดีน หรือสารละลายเบเนดิกต ์ 

5.    เอนไซมเ์ซลลูเลส (Cellulase) ซึ$งมีอยู่ในสัตวจ์าํพวกเคี?ยวเอื?อง (เช่น ววั ควาย) หรือในปลวก (เอนไซม์

เซลลูเลสในสัตวเ์คี?ยวเอื?องหรือปลวกผลิตโดยแบคทีเรียที$อาศยัอยู่ในกระเพาะ) สามารถย่อยสลายเซลลูโลส

ให้เป็นกลูโคสไดส่้วนคนหรือ สัตวเ์ลี?ยงลูกดว้ยนมอื$นๆ ส่วนใหญ่ไม่สามารถย่อยเซลลูโลสได ้เพราะไม่มี

เอ็นไซมเ์ซลลูเลส  

6.    เซลลูเลสเมื$อให้ทาํปฏิกิริยากบักรดจะไดเ้อสเทอร์ เช่น เมื$อทาํปฏิกิริยากบักรดผสมระหว่างกรดไนตริก 

และกรดซัลฟิวริก จะไดเ้อสเทอร์เซลลูโลสไนเตรต เป็นตน้  

7.    เซลลูเลสทาํปฏิกิริยากบัแอซีติกแอนไฮไดรด์ (Acetic anhydride) จะไดเ้ซลลูโลสไตรแอซีเตต 

(Cellulose triacetate)  ซึ$งใชท้าํฟิลม์ภาพยนตร์  

 
 

พอลิแซกคาไรด์   (Polysaccharide) 


