
สารชีวโมเลกลุ 
(Biochemistry) 
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สารชีวโมเลกลุ 

สารชีวโมเลกลุเป็นสารท่ี ส่ิงมีชีวติใชใ้นการด ารงชีวติ ช่วยใหร่้างกายเจริญเติบโต ใหพ้ลงังานในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ช่วยใหร่้างกายแขง็แรง และช่วยถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 

อาหารท่ีรับประทานเขา้ไปมีสารอาหาร 6 ประเภทคือ ไขมนั คาร์โบไฮเดรต โปรตีน แร่ธาตุ วติามิน 
และน ้า  ซ่ึงแร่ธาตุ วติามินและน ้าไม่ใช่สารชีวโมเลกลุเน่ืองจากเป็นสารอนินทรีย ์ สารชีวโมเลกลุท่ี 
กล่าวไปทั้ง 4 ประเภทท่ีกล่าวไปน้ีมีโครงสร้าง สมบติั การเกิดปฏิกิริยา อยา่งไร…? 
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โปรตีนเป็นสารประเภทพอลิเพปไทดท่ี์มีโครงสร้างของโมเลกลุท่ีซบัซอ้น มีธาตุประกอบ 
หลกัซ่ึงประกอบดว้ย คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และไนโตรเจน 

1. โปรตีน (Proteins) 
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ในส่ิงมีชีวติทุกชนิดจะมีหน่วยเลก็ท่ีสุด เรียกวา่ เซลล ์

นิวเคลียสและเยือ่หุม้เซลลป์ระกอบดว้ย โปรตีนและไขมนั 

ไซโทพลาซึม เป็นของเหลวท่ีอยูภ่ายในเซลลป์ระกอบดว้ย โปรตีน ไขมนั และคาร์โบไฮเดรต 

โปรตีนเป็นสารท่ีพบมากท่ีสุดในส่ิงมี 
ชีวติมากกวา่คร่ึงหน่ึงของน ้าหนกัแหง้ 
(dry weight) ของเซลลท์ัว่ไป 
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องคป์ระกอบทางเคมีของโปรตีน (Proteins) 

หน่วยท่ีเลก็ท่ีสุดของโปรตีนเรียกวา่ กรดอะมิโน โดยกรดอะมิโนเหล่าน้ีเช่ือมต่อ
กนัดว้ยพนัธะท่ีเรียกวา่เพปไทด ์(peptide) 

กรดอะมิโนคือ โมเลกลุจะมีหมู่อะมิโน (--NH2) ซ่ึงเป็นเบส และหมู่คาร์บอกซีลิก (--COOH) ซ่ึงเป็นกรด 

กรดอะมิโน 
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กรดอะมิโนสามารถเกิดปฏิกิริยารวมตวั เช่ือมต่อกนัไดด้ว้ยพนัธะเพปไทด ์(peptide) 

ซ่ึงเป็นพนัธะโควาเลนต ์
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ไดเพปไทด์ (dipeptides) เกิดจากกรดอะมิโน 2 ตวัมาเช่ือมต่อกนั 

ไตรเพปไทด์ (tripeptides) เกิดจากกรดอะมิโน 3 ตวัมาเช่ือมต่อกนั 
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โปรตนี (proteins) เกิดจากกรดอะมิโนมากกวา่ 50 ตวัมาเช่ือมต่อกนั 

พอลเิพปไทด์ (polypeptides) เกิดจากกรดอะมิโนไม่เกิน 50 ตวัมาเช่ือมต่อกนั 
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โปรตีนนบัหม่ืนชนิดในร่างกายประกอบดว้ยกรดอะมิโน 20 ชนิดเป็นโครงสร้างพื้นฐานกรดอะมิโนบาง
ชนิดร่างกายสงัเคราะห์ข้ึนเองได ้บางชนิดร่างกายสงัเคราะห์ข้ึนเองไม่ไดเ้รียกกรดอะมิโนท่ีสงัเคราะห์ข้ึน
เองไม่ไดน้ี้วา่ กรดอะมิโนจ าเป็น 



10 

amino acids structure 
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กรดอะมิโนแต่ละชนิดจะมีองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีเหมือนกนัคือ หมู่คาร์บอกซิลิก และ หมู่เอมีนซ่ึงหมู่อะ
มิโนเหล่าน้ีสามารถแบ่งหนา้ท่ีออกเป็น 4 ชนิดหลกัไดแ้ก่ hydrophobic polar acidic และ basic 

ท าใหห้มู่อะมิโนแต่ละชนิดมีสมบติัแตกต่างกนัไดแ้ก่ลกัษณะความมีขั้ว คุณสมบติัการ
แตกตวั ความสามารถในการเกิดพนัธะไฮโดรเจนและคุณสมบติัเฉพาะตวัของสาร 
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การเรียกช่ือโปรตีน 

เรียกช่ือตามล าดบัของกรดอะมิโนโดยเรียกช่ือกรดอะมิโนล าดบัแรกดว้ยการลงทา้ยดว้ย –yl ตามดว้ย
ช่ือกรดอะมิโนตวัสุดทา้ย 
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โครงสร้างของโปรตีน 

โครงสร้างปฐมภูมิ (Primary structure) 

เป็นโครงสร้างท่ีแสดงการจดัล าดบั ชนิด และ จ านวนโมเลกลุของกรดอะมิโนในสายพอลิเมอร์โซ่ยาว ซ่ึง
โปรตีนแต่ละชนิดจะมีล าดบัของชนิดและจ านวนโมเลกลุของกรดอะมิโนท่ีแน่นอน 
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โครงสร้างทุติยภูมิ (secondary structure) 

เป็นโครงสร้างท่ีขดหรือมว้นตวัของโครงสร้างปฐมภูมิ ถา้เกิดจากการสร้างพนัธะไฮโดรเจนระหวา่ง C=O 
ของกรดอะมิโนหน่ึงกบั N-H ของกรดอะมิโนถดัไปอีก 4 หน่วยในสายพอลิเพปไทดเ์ดียวกนัจะเกิดโครง 
สร้างบิดเป็นเกลียวเรียกวา่ เกลียวแอลฟา ถา้เกิดพนัธะไฮโดรเจนระหวา่งสายพอลิเพปไทดท่ี์อยูคู่่กนั จะเกิด
โครงสร้างแบบแผน่ เรียกวา่ แผน่พลีทบีตา้ 
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โครงสร้างตติยภูมิ (tertiary structure) 

ประกอบดว้ยโครงสร้างทุติยภูมิหลายส่วนรวมกนั โปรตีนแต่ละชนิดมีลกัษณะจ าเพาะข้ึนอยูก่บัล าดบัของ
กรดอะมิโนในสายพอลิเพปไทด ์ท าใหเ้กิดโครงสร้างท่ีเหมาะสมในการท าหนา้ท่ีต่าง ๆ 
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โครงสร้างจตุรภูมิ (quaternary structure) 

เกิดจากการรวมตวัของหน่วยยอ่ยชนิดเดียวกนัหรือต่างชนิดกนัของโครงสร้างตติยภูมิโดยอาจรวมกนัเป็น
ลกัษณะเป็นกอ้นกลม เช่น ฮีโมโกลบินหรือเป็นมดัเส้นใย เช่น คอลลาเจน 
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การทดสอบพนัธะเพปไทด ์

การทดสอบพนัธะเพปไทดด์ว้ยสารละลายเจือจาง CuSO4 ในสารละลายเบส เรียกวา่ปฏิกิริยา ไบยเูรต 
ซ่ึงจะใหผ้ลกบัสารท่ีประกอบดว้ยพนัธะเพปไทดต์ั้งแต่ 2 พนัธะข้ึนไป เป็นปฏิกิริยาท่ีใชท้ดสอบสาร
ประเภทโปรตีนไดทุ้กชนิด รวมถึงผลิตภณัฑท่ี์เกิดจากการไฮโดรไลซ์โปรตีนท่ียงัเป็นโมเลกลุขนาดใหญ่ 
ซ่ึงใหผ้ลการทดสอบเป็น สีน ้าเงินม่วง 

ผลการทดสอบโปรตีนกบัไบยเูรต ไดส้ารสีม่วง 

จงออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบสารประเภทโปรตีนโดยใชว้ธีิ ไบยเูรต (Biuret assay) 
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ปฏิกิริยากบันินไฮดริน (Ninhydrin reaction)  

Ninhydrin เป็นสารไม่มีสีท าปฏิกิริยากบัสารกลุ่มอะมิโนไดส้ารเป็นสีม่วง   

สารท่ีน ามาทดสอบดว้ยวธีิน้ี amino acid, protein, amine 
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กลไกการเกิดปฏิกิริยากบันินไฮดริน (Ninhydrin reaction)  

สีม่วง 
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amino acid  

Proline Hydroxyproline 
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กลไกการเกิดปฏิกิริยากบันินไฮดรินกบัอะมิโนกลุ่ม proline 

สีเหลืองส้ม 
นินไฮดริน proline 
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ชนิดและหนา้ท่ีของโปรตีน 

โปรตีนเส้นใย (fiber protein) 

เกิดจากสายพอลิเพปไทดห์ลายเส้นเรียงขนานกนั และพนัรอบกนัเองคลา้ยเสน้เชือก ละลายน ้าไดน้อ้ยส่วน
ใหญ่ท าหนา้ท่ี เป็นโปรตีนโครงสร้าง เพราะมีความแขง็แรงและยดืหยุน่สูง คอลลาเจนในเน้ือเยือ่เก่ียวพนั 
เคราตินในผม ขน เลบ็ 
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โปรตีนกอ้นกลม(globular protein) 

เกิดจากสายพอลิเพปไทดม์ว้นขดพนักนัเป็นกอ้นกลมละลายน ้าไดดี้ ส่วนใหญ่ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัเมทา
บอลิซึมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในเซลลเ์ช่น เอนไซม ์ฮอร์โมนอินซูลิน ฮีโมโกลบิน โกลบูลินในพลาสมา 
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ชนิด หนา้ที   และแหล่งท่ีพบของโปรตีน 

ชนิดของโปรตีน หน้าท ี ตัวอย่างแหล่งทีพ่บ 

โปรตีนตวัเร่งปฏิกิริยา 
(Enzyme) 

เร่งปฏิกิริยาในเซลลส่ิ์ง มีชีวติ เอนไซม ์เช่น อะไมเลสใน 
น ้าลาย 

โปรตีนโครงสร้าง 
 

ใหค้วามแขง็แรงและช่วยคงรูปร่างโครงสร้างต่างๆ คอลลาเจน ซ่ึงพบในกระดูก เอน็ เน้ือ
เยอื  เก่ียวพนั เคราติน พบในผม ขน เลบ็ 
กีบสัตว ์ผวิหนงั 

โปรตีนขนส่ง ขนส่งสารไปสู่ส่วนต่างๆ ฮีโมโกลบินในเซลลเ์มด็เลือดแดง พา
ออกซิเจนไปสู่เน้ือเยือ่ต่าง ๆ 

โปรตีนสะสม สะสมธาตุต่างๆ เฟอริทิน สะสมธาตุเหลก็ใน 
ตบั มา้ม และไขกระดูก 

โปรตีนป้องกนั ป้องกนัหรือก าจดัส่ิงแปลกปลอมท่ีเขา้ในเซลล ์ แอนติบอดี 

โปรตีนฮอร์โมน ท าหนา้ท่ีแตกต่างกนัตามชนิดของฮอร์โมน เช่น ควบคุม
การเจริญเติบโตของร่างกาย 

โกรทฮอร์โมน อินซูลิน กลูคากอน 
สร้างท่ีตบัอ่อน 

ตวัพิษ โปรตีนท่ีเป็นพิษต่อร่างกาย พิษงู พิษคอตีบ พิษอหิวาตกโรค 
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เอนไซม ์(Enzyme) 

โปรตีนท่ีมีลกัษณะกอ้นกลมท าหนา้ท่ีเร่งปฏิกิริยาการเปล่ียนแปลงของสารอาหารต่าง ๆ ใน 
ร่างกาย และมีความจ าเพาะต่อปฏิกิริยา 

สารตั้งตน้ท่ีเรียกวา่ สบัสเตรต จบักบัโมเลกลุของเอนไซมด์ว้ยการต่อกบัผวิของเอนไซม์
ในส่วนท่ีเรียกวา่ บริเวณเร่ง (Active site) ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีความจ าเพาะและสามารถ
ต่อกนัไดพ้อดีกบั สบัสเตรทเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จึงเปรียบไดก้บัแม่กญุแจกบัลูกกญุแจ 

E      +      S      →           ES           →       E      +       P   

เอนไซม ์ สารประกอบเชิงซอ้น สบัสเตรด ผลิตภณัฑ ์เอนไซม ์
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการท างานของเอนไซม ์

1) อุณภูมิเอนไซมจ์ะท างานไดดี้จะตอ้งอยูใ่นอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 

2) pH เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการท างานของเอนไซมท่ี์ท าหนา้ท่ีเร่งปฏิกิริยา หาก pH ไม่
เหมาะสมจะท าใหเ้อนไซมท์ าหนา้ท่ีไม่เตม็ท่ี 
3) ความเขม้ขน้ของเอนไซม ์หากเพิ่มความเขม้ขน้จะช่วยเร่งปฏิกิริยาใหเ้กิดเร็วข้ึน 
4) ปริมาณสารตั้งตน้ มีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาของเอนไซม ์เม่ือเพิ่ม สบัสเตรต 
อตัราการเกิดปฏิกิริยาจะเพิ่มข้ึน 

การแปลงสภาพโปรตีน 

แรงยดึเหน่ียวในโครงสร้างสามมิติของโปรตีนถูกท าลาย จะท าใหโ้ครงสร้างของโปรตีน
เปล่ียนแปลงไปโดยการคลายตวัออกและไม่สามารถท าหนา้ท่ีทางชีวภาพได ้เรียกวา่ การ
แปลงสภาพโปรตีน ซ่ึงปัจจยัท่ีท าใหโ้ปรตีนเกิดเปล่ียนสภาพไดแ้ก่ ความร้อน pH 
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ภาวะการขาดโปรตีน สังเกตไดจ้าก  

1.การเจริญเติบโตและพฒันาการชา้ 

2.ผวิหนงัท่ีเป็นแผลจะหายชา้กวา่ปกติ 

3.เลบ็ฉีกขาดง่าย ซีดเซียว 

4.ระบบภมิูคุม้กนัอ่อนแอ ท าใหติ้ดเช้ือไดง่้าย 

5.ผมมีเมด็สีจาง ท าใหผ้มหงอกก่อนวยั หลุดร่วงง่าย และแหง้แตกปลาย 

6.สมองท างานชา้กวา่ปกติ 
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ท าหนา้ท่ีเป็นสารสะสมพลงังาน คาร์โบไฮเดรตไดแ้ก่ กลูโคส (glucose) ซ่ึงมีสูตรโมเลกลุเป็น C6H12O6 

ซ่ึงสามารถเขียนเป็น C6(H2O)6 ไดเ้ช่นกนั จากสูตรหลงัจะเห็นไดว้า่สูตรของกลูโคสเหมือนกบัคาร์บอน
ถูกไฮเดรต (ลอ้มรอบดว้ยโมเลกลุของน ้า) จึงเรียกวา่ คาร์โบไฮเดรต 

2. คาร์โบไฮเดรต 
(Carbohydrate) 

    เป็นแหล่งพลงังานอนัดบัแรก สะสมในรูปของแป้งและไกลโคเจนท าหนา้ท่ี เป็นองคป์ระกอบของ
เซลลต่์างๆ เช่น เยือ่หุม้เซลล ์เซลลเ์น้ือเยือ่ ผนงัเซลล ์
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คาร์โบไฮเดรตเป็นสารประกอบประเภทแอลดีไฮด ์(aldehyde) หรือ คีโตน (ketone) ท่ีมี 
หมู่ไฮดรอกซีหลายหมู่ซ่ึงเราสามารถจ าแนกคาร์โบไฮเดรตสามจ าพวกใหญ่ ๆ ตามจ านวนหน่วยของ 
น ้าตาลไดด้งัน้ี 

1.มอนอแซ็กคาไรด ์(Monosaccharide) หรือน ้าตาลโมเลกลุเดียว 

น ้าตาลโมเลกลุเดียวเป็นหน่วยน ้าตาลท่ีเลก็ท่ีสุดประกอบดว้ยคาร์บอน 3 ถึง 8 อะตอม 

ในธรรมชาติเพนโทสท่ีพบมากไดแ้ก่ ไรโบสและไรบูโรส และ เฮกโซสท่ีพบมากไดแ้ก่ 
กลูโคส ฟรักโทส และกาแลกโทส 
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โครงสร้างของน ้าตาลโมเลกุลเด่ียวท่ีพบมากในธรรมชาติ 

กลุ่มของน ้าตาลท่ีมีหมู่อลัดีไฮดจ์ะเรียกน ้าตาล อลัโดส (Aldose) เช่น ไรโบส กลูโคส กาแลกโทส 
และกลุ่มน ้าตาลท่ีมีหมู่ฟังกช์นัเป็นคีโตนจะเรียกน ้าตาลกลุ่มน้ีวา่ คีโตส (Ketose) 

การก าหนดค าน าช่ือของน ้าตาลวา่เป็น D- หมายความวา่อยา่งไร? 
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กลุ่มน ้าตาลแอลโดส 
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กลุ่มน ้าตาลคีโตส 
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การเกิดวงในน ้าตาล 

ในธรรมชาติมอนอแซ็กคาไรดส่์วนใหญ่มีโครงสร้างท่ีเป็นวง เน่ืองจากเป็นโครงสร้างท่ีเสถียรกวา่
โครงสร้างแบบโซ่เปิด โดยการสร้างโครงสร้างแบบวงเกิดจากการเกิดปฏิกิริยาระหวา่ง –C=O กบั  
–OH ในโมเลกลุเดียวกนั 

การเกิดวงท าใหน้ ้ าตาลมีไอโซเมอร์เพิ่มอีกสองรูปคือ อลัฟา (α) และ เบตา้ (β)ซ่ึงต่างกนัท่ี
ต าแหน่ง OH และ H เม่ือเกิดการปิดวง วง –OH อยูด่า้นล่างของวงจะเรียกวา่โครงสร้าง
แบบอลัฟา และ –OH อยูด่า้นบนเรียกเบตา้ 
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ปฏิกิริยาของน ้าตาล 

1.ปฏิกิริยา Oxidation ของ Monosacharide 

Benedict’s หรือ Tollens’ reagents: Reducing sugar 

Tollen’s reagent เป็นสารละลายของไอออนเชิงซอ้นของเงินและแอมโมเนียในเบส 

Benedict’ s solution เป็นไอออนเชิงซอ้นของ Cu (II) citrate ในเบส 

น ้าตาลรีดิวซ์  

น ้าตาล 
รีดิวซ์  
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2.ปฏิกิริยา Reduction ของ Monosacharide 

Aldose และ Ketose สามารถถูกรีดิวซ์โดย NaBH4 เกิดสารประกอบ 
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2. โอลิโกแซ็กคาไรด ์(oligosaccharide) 

โอลิโกแซ็กคาไรด ์(oligosaccharide) น ้าตาลจ าพวกโอลิโกแซ็กคาไรดป์ระกอบดว้ยน ้าตาล
โมเลกลุเด่ียวประมาณ 2-15 หน่วยสร้างพนัธะดว้ย พันธะไกลโคซิดิก พบมากทีสุดของน ้าตาลชนิด
น้ีคือน ้าตาลไดแซ็กคาไรด ์ซ่ึงเกิดจากน ้าตาลโมเลกลุเด่ียวรวมตวักนั 2 หน่วยต่อกนั ไดแ้ก่ ซูโครส 

การเกิดพนัธะไกโคซิดิก 
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น ้าตาลโมเลกลุคู่ท่ีพบมากในธรรมชาติ 

กลูโคส + กลูโคส  กลูโคส + ฟรุกโทส 

กลูโคส + กาแลกโทส  
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3. พอลิแซ็กคาไรด ์(polysaccharide) 

พอลิแซ็กคาไรด ์(polysaccharide) เป็นคาร์โบไฮเดรตโมเลกลุใหญ่ท่ี ประกอบดว้ยมอนอแซ็กคาไรด ์
หลายๆ โมเลกลุเช่ือมต่อกนัพอลิแซ็กคาไรดท่ี์ส าคญัต่อส่งมีชีวติ ไดแ้ก่ แป้งเซลลูโลส และไกลโคเจน 

3.1 พอลิแซ็กคาไรดส์ะสมซ่ึงท าหนา้ท่ีสะสมอาหาร ไดแ้ก่ แป้งในพืชและไกลโคเจนในสตัว ์

แป้ง (starch) เป็นสารโมเลกลุใหญ่ท่ีประกอบดว้ยพอลิแซ็กคาไรด ์2 ชนิดดว้ยกนัคือ อะไมโลส ซ่ึงเป็น
พอลิแซ็กคาไรดแ์บบโซ่ตรงและอะไมโลเพกตินซ่ึงเป็นพอลิแซ็กคาไรดแ์บบโซ่ก่ิงโดย ทัว่ไปแป้งประกอบ 
ดว้ยอะไมโลสประมาณร้อยละ 20 และอะไมโลเพกตินประมาณร้อยละ 80 พืชจะสะสมกลูโคสในรูปของ
แป้ง 
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โมเลกลุของอะไมโลสและการพนัเกลียวของโมเลกลุ 
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โครงสร้างโมเลกลุของอะไมโลเพกติน 
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ไกลโคเจน (Glycogen) เป็นพอลิแซ็กคาไรดซ่ึ์งพบไดใ้นตบัและกลา้มเน้ือสตัวไ์กลโคเจนมีสูตร
โครงสร้างคลา้ย อะไมโลเพกติน แต่มีก่ิงมากกวา่และสายโมเลกลุสั้นกวา่ละลายน ้าไดน้อ้ย เกิดจาก
กลูโคสท่ี ไดจ้ากการยอ่ยอาหารสร้างพนัธะต่อกนั ไกลโคเจนมีความส าคญัต่อการรักษาระดบัน ้าตาลใน
เลือดใหค้งที 

ท่ีมา http://www.chm.bris.ac.uk/motm/glucose/glycogen.gif 

ฮอร์โมนอินซูลิน ท าหนา้ท่ีอะไร? 



45 

3.2 พอลิแซ็กคาไรดโ์ครงสร้าง คือพอลิแซ็กคาไรดท่ี์ท าหนา้ท่ีเป็นโครงสร้างของพืชและสตัว ์

เซลลูโลส (cellulose) ประกอบดว้ยกลูโคสจ านวนมากเช่ือมต่อกนัเป็นพอลิเมอร์เช่นเดียวกบั   
อะไมโลสแต่ลกัษณะการเช่ือมต่อของกลูโคสต่างกนั พบในตน้ไมห้รือล าตน้พืช ประมาณ 50% 
ร่างกายคนไม่สามารถยอ่ยสลายได ้แต่ในกระเพาะของววั ควาย มา้และสตัวกี์บจะมีแบคทีเรียท่ี
สามารถยอ่ยสลายเซลลูโลสใหเ้ป็นกลูโคสได ้
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ไคติน (chitin) พบมากในเปลือกนอกของสตัวท่ี์ ไม่มีกระดูกสนัหลงั หรือผวิท่ีห่อหุม้แมลง เช่น
กระดองปู เปลือกกุง้ ประกอบดว้ยอะเซติลกลโูคซามีน (N-acetyl-D-glucosamine) 



47 

ลิพิด  
(Lipid) 
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“ลิพิด เป็น สารชีวะโมเลกลุท่ีประกอบดว้ยธาตุหลกั 3 ชนิด คือ C, H และ O ลิพิดท่ีมีสถานะเป็นของแขง็
เช่น ไขมนั ส่วนลิพิดท่ีมีสถานะเป็นของเหลว เช่น น ้ามนั ” 

3.ลิพิด (Lipids) 

ไขมนั น ้ามนั 

ลิพิดมีความส าคญัต่อส่ิงมีชีวติในแง่ท่ีเป็นทั้งแหล่งพลงังานของส่วนประกอบเน้ือเยือ่ และฮอร์โมน ลิพิด
ส่วนใหญ่เป็นสารประกอบของกรดไขมนักบักลีเซอรอล 
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ไขมนัและน ้ามนั มีหนา้ท่ีดงัน้ี 

1. ป้องกนัการสูญเสียน ้า 
ท าใหผ้วิหนงัชุ่มช้ืน 

2. ป้องกนัการสูญเสียความ
ร้อน ช่วยใหร่้างกายอบอุ่น 

3. ป้องกนัการกระแทก
ต่ออวยัวะภายใน 

4. ช่วยท าใหผ้มและ
เลบ็มีสุขภาพดี 

5. ช่วยละลายวิตามิน A, 

D, E และ K 
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ไตรเอซีลกลีเซอรอล 
(Triacylglycerols) 

ไตรเอซีลกลีเซอรอล (Triacylglycerols) หรือไตรกลีเซอไรด ์(Triglycerides) คือ น ้ามนั
และไขมนัท่ีไดจ้ากพืชและสตัว ์

น า้มนั คือไตรเอซิลกลีเซอรอลท่ีเป็นของเหลวท่ีอุณหภูมิปกติ ไดแ้ก่น ้ามนัพืช 

ไขมนั คือไตรเอซิลกลีเซอรอลท่ีเป็นของแขง็ท่ีอุณหภูมิปกติ ไดแ้ก่ไขมนัสตัว ์

ไตรกลีเซอไรด ์(Triglycerides)  
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ไขมนัและน ้ามนัคือไตรกลีเซอไรดซ่ึ์งเป็นเอสเทอร์ท่ีเกิดจากปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชนัระหวา่งกลีเซอรอล
กบักรดไขมนั 

ไขมนัและน ้ามนั 
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ไขมนัสตัวจ์ะมีไฮโดรคาร์บอนเป็นพนัธะเด่ียวเกือบทั้งหมด ท าใหโ้มเลกลุสามารถอยูใ่กลก้นัไดม้าก 
แรงดึงดูดระหวา่งโมเลกลุจึงสูง เป็นผลใหจุ้ดหลอมเหลวของไขมนัสูงกวา่น ้ามนัพืช 

ไขมนัสัตว ์
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น ้ามนัพืชจะมีพนัธะคู่มากกวา่ไขมนัสตัว ์และมีโครงสร้างแบบ cis-form ท าใหจุ้ดหลอมเหลวของน ้ามนั
ต ่า เน่ืองจากโครงสร้างท าใหโ้มเลกลุไม่สามารถเขา้ใกลก้นัไดม้ากแรงดึงดูดระหวา่งโมเลกลุจึงต ่า 

น ้ามนัพืช 
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กรดไขมนัในธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
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สมบติัทางเคมีของไตรเอซิลกลีเซอรอล 

1.ปฏิกิริยาไฮโดรลิซีส 

เอนไซมท่ี์อยูใ่นระบบทางเดินอาหาร จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาท าใหเ้กิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซีส 

ไตรกลีเซอไรด ์(Triglycerides)  กลีเซอรอล กรดไขมนั 
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2.ปฎิกิริยา Saponification 

ไตรเอซิลกลีเซอรอลท าปฏิกิริยากบัเบสแก่เช่นโซเดียมไฮดรอกไซด ์หรือโปแตสเซียมไฮดรอกไซด ์
จะใหผ้ลิตผลเป็นกลีเซอรอลและเกลือของกรดไขมนัซ่ึงคือ สบู่ 

ไตรกลีเซอไรด ์(Triglycerides)  กลีเซอรอล เกลือของกรดไขมนั (สบู่) 
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ประกอบดว้ยส่วนท่ีมีขั้ว (Hydrophilic) ซ่ึงเป็นส่วนท่ีชอบน ้า คือ หมู่ -COO- และส่วนท่ีไม่มีขั้วซ่ึง
ไม่ชอบน ้า (Hydrophobic) คือส่วนของไฮโดรคาร์บอนโครงสร้างเช่นน้ีเรียกวา่ Amphiphile 

เกลือของกรดไขมนั (สบู่) 

ส่วนประกอบของสบู่ 
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เม่ือละลายในน ้าจะรวมตวักนั โดยหนัส่วนท่ีชอบน ้าไวด้า้นนอกและเกบ็ส่วนท่ีไม่ชอบน ้าไวด้า้นใน ท า
ใหเ้กิดโครงสร้างท่ีเรียกวา่ micelle 

โครงสร้างแบบ micelle ท าใหส้บู่สามารถละลายน ้าไดเ้พราะสบู่มีส่วนท่ีมีขั้วซ่ึงสามารถละลายน ้าได ้
และสามารถช าระคราบไขมนัท่ีติดอยูบ่นภาชนะหรือเส้ือผา้ได ้เพราะสบู่จะดึงเอาไขมนัเขา้มาละลายใน
ส่วนท่ีไม่มีขั้วซ่ึงอยูด่า้นใน 

การจบัตวัแบบ micelle ของสบู่ 



59 

การจดัตวัของโมเลกลุสบู่เม่ือละลายน ้า 

การก าจดัคราบน ้ามนัและส่ิงสกปรกของสบู่ 
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3. ปฏิกิริยาของสบู่ในน ้ากระดา้ง 

น ้ากระดา้งเป็นน ้าท่ีประกอบดว้ย Fe2+ , Mg2+ และ Ca2+ ของ HCO-
3, Cl-  และ SO2-

4 

ในกรณีน ้ากระดา้งซ่ึงมีไอออนของแคลเซียม แมกนีเซียม หรือเหลก็ละลายอยู ่ซ่ึงเกลือแคลเซียม เกลือ
แมกนีเซียม และเกลือเหลก็ของกรดไขมนัจะไม่รวมตวัเป็น Micelle ในน ้าดงันั้นเม่ือใชส้บู่ในน ้ากระดา้งจึง
มกัตกตะกอนเป็นไคลสีขาวท่ีเรียกวา่ ไคลสบู่ 
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น ้ากระดา้งไดท้  าใหป้ระสิทธิภาพการท าความสะอาดของสบู่จึงลดลง จึงไดมี้การสงัเคราะห์สารซกัฟอกซ่ึง
มีสมบติัเหมือนเช่นสบู่แต่ดีกวา่สบู่คือ เม่ือท าปฏิกิริยากบั Ca2+ , Mg2+ ในน ้ากระดา้งกย็งัละลายน ้าได ้

เกลือโซเดียมของกรดอลัคิลเบนซลัโฟนิก 

โครงสร้างโมเลกลุของผงซกัฟอกประกอบไปดว้ย 2 ส่วนเช่นเดียวกบัสบู่ คือส่วนทีไม่ชอบ(หมู่ R) 
และส่วนที ชอบน ้า คือส่วนของหมู่ -OSO-

3Na+, -SO -3Na+ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีละลายน ้าได ้

เกลือโซเดียมอลัคิลซลัเฟต 
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ผงซกัฟอกท่ีใชใ้นปัจจุบนั 
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4. การเกิดการเหมน็หืน 

วางน ้ามนัหรือไขมนัไวใ้นท่ีช้ืนและอบอุ่นในช่วงระยะเวลาหน่ึง จะท าใหเ้กิดการเหมน็หืนข้ึนเกิดได ้2 ปัจจยั 

1) ปฏิกิริยาไฮโดรลิซีสของเอสเทอร์ เกิดเน่ืองจากแบคทีเรียบางชนิดในอากาศท าหนา้ท่ี
เป็นเอนไซมต์วัเร่งปฏิกิริยา ท าใหเ้กิดกรดไขมนัต่าง ๆ ซ่ึงมีกล่ินเหมน็ 

2) ปฏิกิริยาออกซิเดชนัของพนัธะคู่ แลว้ท าใหเ้กิดแอลดีไฮด ์และกรดไขมนัต่างๆ ซ่ึงมี
กล่ินเหมน็ 
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น ้ามนัพืชเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัไดย้ากกวา่ไขมนัสตัว ์เพราะมีสารพวกแอลฟา-tocopherol ซ่ึงเป็นตวั
ขดัขวางการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนั (antioxidant) อยูต่ามธรรมชาติ  น ้ ามนัพืชท่ีขายในทอ้งตลาดบาง
ชนิดจะเติมสารกนัหืน เช่น butylated hydroxytoluene (BHT) หรือ Butylated 

hydroxyanisole (BHA) 

butylated hydroxytoluene (BHT) Butylated hydroxyanisole (BHA) 
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Lipid อ่ืน ๆ 

เอสเทอร์ของกรดไขมนักบัแอลกอฮอลท่ี์มีจ  านวนคาร์บอนสูง พบตามผวิหนงัของสตัวเ์ป็นตวัเคลือบใบไม้
และผลไม ้

ข้ีผึ้งหรือไข 

กรดปาลมิ์ติก แอลกอฮอล ์ ข้ีผึ้งหรือไข 
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เป็นเอสเทอร์ของกลีเซอรอลกบักรดไขมนั 2 กลุ่ม ส่วนกลุ่มที  3 เป็นกรดฟอสฟอริก 

ฟอสโฟลิพิด 

Diacylglycerol phosphate 

กรดฟอสฟอริก 
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เยือ่หุม้เซลล ์ประกอบดว้ยฟอสโฟลิพิดและโปรตีน โดยโมเลกลุจะอยูใ่นสภาพ 2 ชั้น (bilayer) โมเลกุลจะ
จดัเป็น 2 แถว หนัดา้นไฮโดรโฟบิกเขา้ดา้นใน และดา้นไฮโดรฟิลลิกออกดา้นนอก ชั้นเยือ่หุม้เซลลน้ี์จะเป็น
ทางผา่นของอาหาร ของเสีย ฮอร์โมน คาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโนตลอดจนไอออนต่างๆ เช่นโพแทสเซียม
ไอออน โซเดียมไอออน 

การจดัเรียงตวัของลิปิดเป็นผนงัเซลลส์องชั้น 
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สเตอรอยด ์คือสารประกอบท่ีมีน ้าหนกัโมเลกลุสูง โครงสร้างของโมเลกลุจะตอ้งประกอบดว้ย 
สเตอรอยดนิ์วเคลียส 

สเตอรอยด ์

โครงสร้างหลกัของสเตอรอยด ์

ลิพิดท่ีเยือ่เซลลช์นิดสเตอรอยดเ์ป็นลิพดิ
โครงสร้างท่ีเป็นวงแหวไฮโดรคาร์บอน 
4 วง ซ่ึงเป็นวงคาร์บอน 6 อะตอมสาม
วงและวงคาร์บอน 5 อะตอมอีกหน่ึงวง 
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ตวัอยา่งสารประเภทสเตอรอยด ์

คอเลสเตอรอล 

เป็นของแขง็สีขาว พบในส่ิงมีชีวติทุกชนิด ยกเวน้แบคทีเรียโดยในสตัวพ์บเป็นส่วนประกอบในเยือ่ หุม้
เซลลแ์ละเป็นสารตั้งตน้ ในการสร้างน ้าดี ฮอร์โมน วติามิน ในคนพบเป็นส่วนประกอบส าคญัของระบบ
ประสาทส่วนกลาง 

โครงสร้างของคอเลสเตอรอล 
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ฮอร์โมนเพศ 

(1) ฮอร์โมนเพศชาย ฮอร์โมนเพศชายท่ีส าคญั คือ testosterone 

(2) ฮอร์โมนเพศหญิง ฮอร์โมนเพศหญิงท่ีส าคญั คือ estradiol 

(3) ฮอร์โมนท่ีเก่ียวกบัการตั้งครรภ ์ฮอร์โมนท่ีส าคญั คือ progesterone 

testosterone estradiol progesterone 
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แบบฝึกหดัทา้ยบท 

1) สาร A และ B และ C เป็นกรดไขมนั บรรจุอยูใ่นขวดสารเคมีโดยขวดท่ีบรรจุสาร A มีสญัลกัษณ์
ขา้งขวดคือ A 20:0 ส่วนขวดท่ีบรรจุสาร B มีสญัลกัษณ์ขา้งขวดคือ B 18:1,      -8 และขวด C มี
สญัลกัษณ์ขา้งขวดคือ C 22:4 Δ4, 7, 10, 13 จงเขียนสูตรโครงสร้างของกรดไขมนัทั้ง 3 ชนิด 

3) กรดไขมนัอ่ิมตวัและไม่อ่ิมตวัแตกต่างกนัอยา่งไร และแต่ละชนิดมีขอ้ดีขอ้เสียอะไรบา้ง 

4) จงอธิบายกลไกของรางกายในการยอ่ยแป้งใหเ้ป็นน ้าตาลโมเลกลุเด่ียว พร้อมกบัวาดรูปประกอบดว้ย  

2) ถา้ไขมนัชนิดหน่ึงมีองคป์ระกอบเป็นกรดปาลมิ์โตเลอิก (C15H29COOH) เม่ือตม้ไขมนัชนิดน้ี
กบัโพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์สารประกอบท่ีไดจ้ะมีสูตรอยา่งไร   

5) จงเขียนโครงสร้างของโปรตีนท่ีเกิดจาก 
5.1 Valine+Lysine                   5.2 Aspartic acid+Glycine 

5.3 Glutamic acid+Serine       5.4  Alanine+Cysteine+Valine 

6) จงบอกมอนอแซ็กคาไรดท่ี์เกิดจากการไฮโดรไลซิสสารต่อไปน้ี 
6.1 ซูโครส                                       6.2 ไกลโคเจน 
6.3 แป้ง                                            6.4 อะไมโลส  
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ปลายภาค 

ขอ้สอบแบบปรนยั จ านวน 20 ขอ้ (20 คะแนน) 
ขอ้สอบแบบอตันยั จ  านวน 4 ขอ้ (20 คะแนน) 

ขอ้สอบแบบอตันยั จ  านวน 4 ขอ้ (20 คะแนน) 

-อธิบายลกัษณะโครงสร้างของโปรตีน (ทุติยภูมิ) 
-เขียนอธิบายเก่ียวกบั micelle 
-การเกิดการเหมน็หืนของน ้ามนั 
-องคป์ระกอบพอลิแซ็กคาไรด ์ของแป้ง 

ขอ้สอบแบบปรนยั จ านวน 20 ขอ้ (20 คะแนน) 

-ลกัษณะการเกิดพนัธะเพปไทด ์
-การทดสอบดว้ยวธีิไบยเูรต 
-การทดสอบดว้ยปฏิกิริยานินไฮดริน 
-การทดสอบโดยใช ้Benedict’s solution 

-การทดสอบโดยใช ้Tollen’s solution 

-ระบบการยอ่ยแป้งในร่างกาย 
-ปฏิกิริยา Esterification 
-ปฏิกิริยา Saponification 
 


