
ใบงานที(  3                                                                                                                                     

การทดลอง   เรื(องการทดสอบโปรตีนในอาหาร 

 

ชื#อกลุ่ม……………………………………ชั,น……………… 

1.  ชื#อ………………………..…………...........สกุล…………….…………………...เลขที#………………                     

2.  ชื#อ…………………….……….……...........สกุล………………….………………เลขที#……….……. 

3.  ชื#อ……………………………..……...........สกุล……………………….…………เลขที#……………… 

4.  ชื#อ………………………………..…...........สกุล…………….……………………เลขที#……………… 

5.  ชื#อ…………………..………………...........สกุล………….………………………เลขที#……………… 

จุดประสงค์การทดลอง    

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

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

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

สารเคมี 

1. ไข่ขาว 2  cm3   4 . สารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต   0.1 mol/dm3      2  cm3  

2. ไข่แดง 2  cm3   5. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์    2.5 mol/dm3     2  cm3  

3. นํ,าเตา้หู้ 2  cm3  

อุปกรณ์                                                                                                                                                               

1.หลอดทดลองขนาดเล็ก   6  หลอด                                                                                                        

2. หลอดหยด    2  อนั                                                                                                                      

3. กระบอกตวงขนาด  10 cm3  3  ใบ 

ผลการทดลอง  

หลอดที# อาหารที#ทดสอบ สารที#เติม ผลการทดลอง 

1 ไข่ขาว NaOH CuSO4  

2 ไข่ขาว  CuSO4  

3 ไข่แดง NaOH CuSO4  

4 ไข่แดง  CuSO4  

5 นํ,าเตา้หู้ NaOH CuSO4  

6 นํ,าเตา้หู้  CuSO4  



สรุปผลการทดลอง                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

1. หลอดที#ใส่และไม่ไดใ้ส่สารละลาย  NaOH  ไดผ้ลการทดลองเช่นเดียวกนัหรือไม่  อย่างไร 

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

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

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

2. ไข่ขาว  ไข่แดงและนํ,าเตา้หู้มีองคป์ระกอบเป็นสารประเภทเดียวกนัหรือไม่   ทราบไดอ้ย่างไร 

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

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

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

3. การทดสอบโปรตนีจาํเป็นตอ้งเติมสารละลาย NaOH  เพื#อทาํให้สารละลายมีสมบตัิเป็น…………………….. 

เมื#อเติม  CuSO4  ลงไปจะเกิดปฏิกิริยาอย่างไร………………………………………………………………... 

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

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

4. อาหารที#นาํมาทดสอบโปรตีนมีปริมาณของโปรตีนแตกต่างกนัหรือไม่……………………….……………… 

ถา้แตกต่างกนันกัเรียนสังเกตไดจ้ากอะไร……………………………………………………….……………. 

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

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

5. การทดสอบโปรตนีในอาหารโดยวิธีนี, เรียกว่าอะไร………………………………………………….……….. 

 

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

 

เวลาและวารีไม่ยินดีจะคอยใคร      เข็มนาทีที#เดินไป  แต่ละคนไม่เท่ากนั 

Time and tide wait for no man 

ขอให้นกัเรียนทุกคนตรงต่อเวลา  เพราะหากเราชา้ไปเพียงเสี, ยววินาทีเดียวมนัอาจจะทาํให้เราเสียใจไปตลอดชีวิต 

 

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

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

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

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

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



เฉลย ใบงานที(  3                                                                                                                                     

การทดลอง   เรื(องการทดสอบโปรตีนในอาหาร 

 

ชื#อกลุ่ม……………………………………ชั,น……………… 

1.  ชื#อ………………………..…………...........สกุล…………….…………………...เลขที#………………                     

2.  ชื#อ…………………….……….……...........สกุล………………….………………เลขที#……….……. 

3.  ชื#อ……………………………..……...........สกุล……………………….…………เลขที#……………… 

4.  ชื#อ………………………………..…...........สกุล…………….……………………เลขที#……………… 

5.  ชื#อ…………………..………………...........สกุล………….………………………เลขที#……………… 

จุดประสงค์การทดลอง     

1. ทาํการทดลองเพื#อศึกษาวิธีทดสอบหาโปรตีน 

2. เปรียบเทียบปริมาณของโปรตีนในอาหารที#นาํมาทดลองได ้

3. อธิบายวิธีทดสอบไบยูเร็ตและปฏิกิริยาที#เกิดขึ,นได ้

สารเคมี 

4. ไข่ขาว 2  cm3   4 . สารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต   0.1 mol/dm3      2  cm3  

5. ไข่แดง 2  cm3   5. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์    2.5 mol/dm3     2  cm3  

6. นํ,าเตา้หู้ 2  cm3  

อุปกรณ์                                                                                                                                                               

1.หลอดทดลองขนาดเล็ก   6  หลอด                                                                                                        

2. หลอดหยด    2  อนั                                                                                                                      

3. กระบอกตวงขนาด  10 cm3  3  ใบ 

ผลการทดลอง  

หลอดที# อาหารที#ทดสอบ สารที#เติม ผลการทดลอง 

1 ไข่ขาว NaOH CuSO4 ไดส้ารสีนํ,าเงินม่วง 

2 ไข่ขาว  CuSO4 ไม่เกิดการเปลี#ยนแปลง 

3 ไข่แดง NaOH CuSO4 ไดส้ารสีนํ,าเงินม่วง 

4 ไข่แดง  CuSO4 ไม่เกิดการเปลี#ยนแปลง 

5 นํ,าเตา้หู้ NaOH CuSO4 ไดส้ารสีนํ,าเงินม่วง 

6 นํ,าเตา้หู้  CuSO4 ไม่เกิดการเปลี#ยนแปลง 



สรุปผลการทดลอง                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

6. หลอดที#ใส่และไม่ไดใ้ส่สารละลาย  NaOH  ไดผ้ลการทดลองเช่นเดียวกนัหรือไม่  อยา่งไร 

ตอบ แตกต่างกนั หลอดที#เติม  NaOH  ผลการทดลองที#ไดจ้ะไดส้ารสีนํ,าเงินม่วง  ส่วนหลอดที#ไม่ไดเ้ติม 

NaOH  จะไม่เกิดการเปลี#ยนแปลง 

7. ไข่ขาว  ไข่แดงและนํ,าเตา้หู้มีองคป์ระกอบเป็นสารประเภทเดียวกนัหรือไม่   ทราบไดอ้ย่างไร 

ตอบ ไข่ขาว  ไข่แดง  และนํ,าเตา้หู้มีองคป์ระกอบที#เป็นโปรตีนเหมือนกนัเพราะเมื#อเติม NaOH ลงไปแลว้ตาม

ดว้ย CuSO4  พบว่าไดส้ารสีนํ,าเงินม่วงแสดงว่ามีโปรตีนเป็นองคป์ระกอบ 

8. การทดสอบโปรตนีจาํเป็นตอ้งเติมสารละลาย NaOH  เพื#อทาํให้สารละลายมีสมบตัิเป็น  เบส                        

เมื#อเติม  CuSO4  ลงไปจะเกิดปฏิกิริยาอย่างไร  เมื#อเติมสารละลาย  CuSO4  ลงไปจะไดส้ารสนํ,าเงินม่วง  ซึ#ง

เป็นปฏิกิริยาที#เกดิขึ,นเนื#องจากพนัธะเพบไทด์ในโปรตนีทาํปฏิกิริยากบัสารละลาย  CuSO4  เกิดเป็นสาร

เชิงซ้อน 

9. อาหารที#นาํมาทดสอบโปรตีนมีปริมาณของโปรตีนแตกต่างกนัหรือไม่  แตกต่างกนั 

ถา้แตกต่างกนันกัเรียนสังเกตไดจ้ากอะไร สังเกตไดจ้ากสีนํ,าเงินม่วงที#เกดิขึ,นมีความแตกต่างกนั  สีเขม้มาก

แสดงว่ามีโปรตีนมากกว่าสีเขม้นอ้ย 

10. การทดสอบโปรตนีในอาหารโดยวิธีนี, เรียกว่าอะไร  การทดสอบไบยูเรต 

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

 

เวลาและวารีไม่ยินดีจะคอยใคร      เข็มนาทีที#เดินไป  แต่ละคนไม่เท่ากนั 

Time and tide wait for no man 

ขอให้นกัเรียนทุกคนตรงต่อเวลา  เพราะหากเราชา้ไปเพียงเสี, ยววินาทีเดียวมนัอาจจะทาํให้เราเสียใจไปตลอดชีวิต 

 

 

 

 

 

 

ผลการทดลองที#ไดอ้าหารที#นาํมาทดสอบหลอดที# 1 ไข่ขาว, หลอดที# 3 ไข่แดง, หลอดที# 5 นํ,าเตา้หู้เมื#อ

เติมสารละลาย  NaOH ลงไป  แลว้ตามดว้ยสารละลาย CuSO4  จะไดส้ารสีนํ,าเงินม่วง  สําหรับหลอดที#  2, 4, 6  

ที#ไม่ไดเ้ติมสารละลาย NaOH ลงไปไม่เกิดการเปลี#ยนแปลง  ดงันั,นแสดงว่าอาหารที#นาํมาทดสอบทั,ง   3  ชนิด

เป็นสารอาหารที#มีโปรตีนเป็นองคป์ระกอบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


