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               ใบงานที(  7 

เรื(อง สารชีวโมเลกุล                          เวลา 2 คาบ      

หน่วยที( 1                      สารชีวโมเลกุล                     ชั:นมัธยมศึกษาปีที( 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั:นที( 4          รายวิชา   สารและสมบัติของสาร                   รหัสวิชา ว 30103     

 

1. สารชีวโมเลกุลแบ่งออกเป็น ............... ประเภท  คือ 

1. ........................................ (lipids) ไดแ้ก่ แป้ง  นํ+าตาล ซึ1งเป็นสารอาหารของสิ1งมีชีวิตต่างๆ และทาํหนา้ที1

อื1นๆอีกมาก  

2.   ........................................ (proteins) เป็นสารที1เป็นสารโครงสร้าง เช่น ผิวหนงั  ขน เล็บ  เป็นเอนไซม ์ 

และอื1นๆ  

3.   .......................................  (carbohydrates) เป็นสารอาหาร ทาํหนา้ที1สะสมพลงังานในรูปแบบต่างๆ พบใน

พืช สัตว ์

4.   ........................................  (nucleic acids) เป็นสารพนัธุกรรมของสิ1งมีชีวิตต่างๆ  

2. องค์ประกอบและโครงสร้างของไขมันและกรดไขมัน  ประกอบดว้ย ...................................กบั

..................................รวมตวักนัเรียกว่า........................................................... โดยเกดิจากปฏิกิริยาระหว่าง

แอลกอฮอล์ที(ชื(อกลีเซอรอล (glycerol)  ......โมเลกุล กบักรดไขมัน (fatty acid) ............. โมเลกุล  ไตรกลีเซอรไรด์ที(

อุณหภูมิปกติจะเป็น.................ที1เรียกว่า ไขมัน เมื1ออุณหภูมิสูงขึ+นจะมีสถานะเป็นของเหลวที1เรียกว่า 

................................... ดงัสมการ 

 

 

 

 

3. กรดไขมนัที1พบในธรรมชาติมี 40 ชนิด เช่น .....................................................เป็นกรดไขมนัที1ไม่อิ1มตวั พบมาก

ที1สุดในนํ+ามนัถั1วเหลืองส่วน....................................................เป็นกรดไขมนัอิ1มตวั พบมากที1สุดในนํ+ามนัถั1วลิสง 

4. กรดไขมันอิ(มตัว (saturated fatty acid)  เป็นกรดไขมันที(พันธะระหว่างอะตอมคาร์บอนกบัคาร์บอน ยึดเหนี1ยว

ดว้ยพนัธะ..................ทั+งหมด(C-C) มีสูตรทั1วไปเป็น CnH2n+1COOH  หรือเขียนสูตรไดเ้ป็น CH3(CH2)nCOOH  

เช่น  กรดไขมนัอิ1มตวัที1มีจาํนวนอะตอมคาร์บอน 18 อะตอม จะมีสูตรทั1วไปเป็น CH3(CH2)16COOH หรือ  

C17H35COOH  กรดไขมนัอิ1มตวัที1พบมากที1สุด ไดแ้ก่ กรดปาลมิ์ติก (palmitic acid) และ....................................... 

(stearic acid) 

5. กรดไขมันไม่อิ(มตัว (unsaturated fatty acid) เป็นกรดไขมนัที1พนัธะระหว่างอะตอมคาร์บอนกบัคาร์บอนยดึ

เหนี1ยวดว้ยพนัธะ...........อย่างนอ้ย ....... พนัธะ  ซึ1งมีจาํนวนอะตอมคาร์บอนนอ้ยกว่ากรดไขมนัอิ1มตวั 2 อะตอม
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มีสูตรทั1วไปเป็น       CnH2n–2O2 เช่น  กรดไขมนัไม่อิ1มตวัที1มีจาํนวนอะตอมคาร์บอน 18 อะตอม มีพนัธะคู่ที1

คาร์บอนตาํแหน่ง 9–10 จะมีสูตรดงันี+   ...................................................................................................... หรือ 

C17H33COOH กรดไขมนัไม่อิ1มตวัที1พบมากที1สุด ไดแ้ก่ .............................. (oleic acid) และกรดไลโนเลอิก 

(linoleic acid) 

 

6. วิธีการตรวจสอบว่านํ+ามนัชนิดใดอิ1มตวัหรือไม่อิ1มตวัทาํไดง่้ายๆโดย......................................ของสารละลาย

.................................................ที1หยดลงไปในนํ+ามนั ถา้จาํนวนหยดของสารละลายทิงเจอร์ไอโอดีนนอ้ยแสดงว่า

เป็นนํ+ามนัที1มีกรดไขมนั.........................นอ้ยดงันั+นในนํ+ามนั............มีกรดไขมนัไม่อิ1มตวันอ้ยกว่าใน........... 

7. กรดไขมนัไม่อิ1มตวั เมื1อทาํปฏิกิริยากบัไฮโดรเจนที1ความดนัสูงและมีตวัเร่งปฏิกิริยาที1เหมาะสม เช่น 

............................(Pt) จะเปลี1ยนเป็นกรดไขมนั........................ได ้ปฏิกิริยานี+ เรียกว่า ปฏิกิริยา

.................................................. (hydrogination)  

8. การเหม็นหืนของไขมนัหรือนํ+ามนั  เกิดจากปฏิกิริยาเคมี 2 ชนิด  คือ  .................................... และ 

..........................................  โดย ปฏิกิริยาออกซิเดชัน  เกิดจาก..................................ในอากาศเขา้ทาํปฏิกิริยาตรง

ตาํแหน่ง....................................ระหว่างอะตอมของ...................................ในโมเลกุลของกรดไขมนั ไดก้รดไขมนั

โมเลกุลเล็ก ๆ ซึ1งมีกลิ1นเหม็น.................. 

9. ในธรรมชาติจะมีวิตามิน...................ช่วยป้องกนัการเหม็นหืนได ้

10. คอเลสเทอรอล (Cholesterol )  เป็นสารตั+งตน้ในการสรา้ง .........................................ทุกชนิด  ร่างกายสังเคราะห์เอง

ไดแ้ต่ไม่พอจึงตอ้งรับประทานจากอาหารจาํพวก..................................................................ถา้รับประทานมากเกินไป

ทาํให้ไขมนั................ใน เส้นเลือดเกิดโรค.............................  อวยัวะขาดเลือด เกิดกลา้มเนื+อหัวใจวาย หรือ หลอด

เลือดในสมองตีบได ้ จึงควรออกกาํลงักายอย่างสมํ1าเสมอ ควบคุมอาหารควบคุมนํ+าหนกัอย่าให้มากเกินไปและตรวจเชค็

ร่างกายเป็นประจํา 
11. มอโนแซ๊กคาไรด์ (นํ:าตาลโมเลกุล...................) เป็นคาร์โบไฮเดรตที1มีหน่วยเล็กที1สุด มีหลายชนิด ต่างกนัที1

จาํนวนคาร์บอนและโครงสร้าง 

 

 นํ+าตาลที1มีคาร์บอน  5  อะตอม เรียกว่า..................... (ribose) มีสูตรโมเลกุลว่า  C5H10O5   ถา้

คาร์บอน  6   อะตอม  เช่น ...................... (glucose) ...................... (galactose)  และ........................ (fructose) มี

สูตรโมเลกุล เหมือนกนั คือ ............................... แต่มีสูตรโครงสร้างต่างกนัจึงมีสมบตัติ่างกนั มีรสหวาน กาแลก

โทส พบในนํ+านม คน ถึง 7%  ส่วนใน นํ+านมสัตวพ์บถึง 5 %  โดย.............................. เป็นนํ+าตาลที1มีรส

หวานที1สุด   

 

12. .............................เป็นนํ:าตาลที(สําคัญที(สุด เพราะร่างกายสามารถดดูซึมเอาไปใช้ได้โดยตรง ซึ(งการสลายกลูโคส 

มีฮอร์โมนควบคุม เช่น .................................... ซึ1งทาํหนา้ที1ปรับกลูโคสในเลือดให้อยู่ในระดบัปกติ ถา้มีกลูโคส
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......................อินซูลินจะช่วยกระตุน้ให้เปลี1ยนเป็นไกลโคเจนและเก็บไวที้1ตบั กลา้มเนื+อ ถา้ร่างกายขาดอินซูลินจะไม่

เกิดการสร้างไกลโคเจนจากกลูโคสทาํให้มีกลูโคสในเลือดมากถูกขบัออกมาที1เรียกว่า โรค................................ 

แพทยจ์ึงฉีดอินซูลินทางใตผิ้วหนงัเพื1อกระตุน้ให้ร่างกายนาํกลูโคสไปใช ้

13. ไดแซ็กคาไรด์ (นํ:าตาลโมเลกุล..............) ไดแซ็กคาไรด์ จดัอยู่ในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตที1ให้รสหวาน เป็น

คาร์โบไฮเดรตที1เกิดจาก ..........................แซ็กคาไรด์  2 โมเลกุลมารวมตัวกันและเชื(อมต่อกันด้วยพันธะ

................................... นํ+าตาลแต่ละชนิดมีความสามารถในการละลายนํ+ าต่างกันไป คือ นํ+าตาล..........................

ละลายนํ+าไดด้ี นํ+าตาล.......................ละลายนํ+าไดค้่อนขา้งดี ส่วนนํ+าตาล...............................ละลายนํ+าไดเ้ล็กนอ้ย 

 

14. นํ+าตาลโมเลกุลคู่ แบ่งออกเป็น .............. ชนิด คือ 

1. นํ:าตาลซูโครส (sucrose)  หรือ..........................หรือนํ+าตาลออ้ย เป็นนํ+ าตาลที1เรารับประทานกนัมากกว่า

คาร์โบไฮเดรตอื1นๆ พบว่าเมื1อนํ+ าตาลซูโครสแตกตวัหรือถูกย่อยจะให้นํ+าตาล........................................................  

อย่างละ 1 โมเลกุล นํ+าตาลชนิดนี+พบมากในออ้ย หัวบีต และผลไมที้1มีรสหวานเกือบทุกชนิด   

2. นํ:าตาลมอลโทส (moltose) เป็นนํ+ าตาลโมเลกุลคู่ที1เกิดจาการรวมตวัของ.............................................. 2 

โมเลกุล ไม่เกิดในรูปอิสระในธรรมชาต ิแต่จะพบมากในเมล็ดขา้วที1กาํลงังอกหรือนํ+าที1สกดัจากขา้วกลอ้งงอก (malt-

liquors) 

3. นํ:าตาลแลกโทส(lactose)เป็นนํ+ าตาลโมเลกุลคู่ที1เกิดจากการรวมตวัของ .............................. อย่างละ1 

โมเลกุล ไม่พบในพืชมกัพบอยู่ใน................... เราจึงรู้จกัในชื1อ นํ+าตาลนม และพบในปัสสาวะหญิงมีครรภ์ นํ+าตาล

แลกโทสนี+แตกต่างกบันํ+าตาลสองชั+นตวัอื1น คือ จะมีความหวานน้อยกว่า ละลายนํ:าได้น้อยกว่า ย่อยได้ช้ากว่าและบดู 

(ferment) ได้ยากกว่าซูโครส และมอลโทส  

15. ......................................... (Polysaccharide)  เกิดจาก.................................................. (Monosaccharide) ของ

........................จาํนวนมากมายเชื1อมต่อกนัดว้ยพนัธะเคมี จนไดโ้มเลกุลขนาดใหญ่และซับซ้อน ที1เรียกว่า 

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

16. พอลิแซ็กคาไรด์นั+นจดัอยู่ในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตที1ไม่มีรสหวาน และไม่ละลายนํ+า เป็นคาร์โบไฮเดรตที1พบใน

ธรรมชาติ และมีมากที1สุด ไดแ้ก่ ................................................................................................. 

17. จากการศึกษาพบว่าโปรตนีเป็นสารอินทรียที์1ประกอบดว้ยธาตุ  ..................................  และ  ...............  เป็นหลกั

และอาจจะมีธาตุอื1น ๆ เป็นองคป์ระกอบดว้ย ทั+งนี+ขึ+นอยูก่บัชนิดของโปรตีน  

 

     

 
 

จบแล้วจ้า ขอให้ทาํข้อสอบปลายภาคได้นะ 
 


