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สารเคมีในสิ่งมีชีวิต ได้แก่ สารอนินทรีย์ และสารอินทรีย์ 

 สารอนินทรีย์ ได้แก่ น้้า (water) และแร่ธาตุ (mineral) 

 สารอินทรีย์ ได้แก ่คาร์โบไฮเดรท (carbohydrate) โปรตีน (protein) ไขมัน (lipid) กรด

นิวคลิอิก (nucleic acid)  และวิตามิน (vitamin) 

 สารอินทรีย์ คือสารที่มีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก และส่วนใหญ่เกิดจากสิ่งมีชีวิตผลิต

ข้ึนมา ดังนั้นเราจึงพบสารอินทรีย์อยู่ภายในเนื้อเยื่อ และร่างกายของสิ่งมีชีวิต 

 สารอินทรีย์ท่ีไม่ได้เป็นสารอาหาร คือ ...................................................................................... 

 สารอินทรีย์ท่ีไม่ได้เป็นสารชีวโมเลกุล ตือ ............................................................................... 

 สารอินทรีย์ท่ีไม่ได้เป็นสาร polymer คือ .................................................................................. 

 

น้้า (Water) 

 เป็นโมเลกุลที่มีข้ัว (polar) 

 อะตอมของไฮโดรเจน กับออกซิเจน ยึดกันด้วยพันธะ....................................... 

 แต่ละโมเลกุลยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงที่เรียกว่า...................................................... 

 เป็นตัวท้าละลายท่ีดี และมีความจุความร้อนสูง 

ในร่างกายของเรามีน้้าประมาณ 75 % ร่างกายต้องการน้้าวันละประมาณ 3 ลิตร 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 2 

เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 
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แร่ธาตุ (Mineral) 

ชนิดของแร่ธาตุ หน้าที่ 

ก. แร่ธาตุในพืช                 

1. ไนโตรเจน 

เป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโน โปรตีน โคเอนไซม์กรดนิวคลีอิก สารสี เช่น     

คลอโรฟิลล์ 

2. ฟอสฟอรัส เป็นองค์ประกอบของนิวคลีโอโปรตีนและฟอสโฟลิพิดเยื่อหุ้มเซลล์ 

3. โพแทสเซียม เป็นโคแฟกเตอร์ของเอนไซม์หลายชนิด ช่วย ปิด – เปิด ปากใบของพืช เกี่ยวข้อง

กับเอนไซม์ของกระบวนการหายใจ ช่วยให้พืชดูดน้้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. แคลเซียม เป็นองค์ประกอบในการสร้างแผ่นกั้นเซลล์ จ้าเป็นต่อการสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ เป็น

ตัวกระตุ้นการท้างานของเอนไซม์บางชนิด 

5. แมกนีเซียม เป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์ เป็นตัวเร่งกระบวนการเมแทบอลิซึมของแป้ง 

กรดนิวคลีอิก และฟอสเฟต 

6. ก้ามะถัน เป็นองค์ประกอบของโปรตีน และเป็นโคเอนไซม์ 

ข. แร่ธาตุในคน                 

1. แคลเซียม 

เป็นองค์ประกอบของกระดูก ฟัน ช่วยในการแข็งตัวของเลือด และการหดตัวของ

กล้ามเนื้อ 

2. ฟอสฟอรัส เกี่ยวข้องกับการเจริญของกระดูก การสร้าง DNA และกระบวนการเมแทบอลิซึม 

3. แมกนีเซียม เป็นโคแฟกเตอร์ของเอนไซม์ ช่วยในการท้างานของเซลล์ประสาทและกล้ามเนื้อ 

4. โพแทสเซียม ช่วยรักษาสมดุลของออสโมซิสภายในเซลล์ ช่วยการถ่ายทอดกระแสประสาทและ

การหดตัวของกล้ามเนื้อ 

5. คลอรีน รักษาสมดุลของความเป็นกรด – เบส เป็นองค์ประกอบของกรดไฮโดรคลอริกใน

กระเพาะอาหาร 

6. ไอโอดีน  เป็นองค์ประกอบของฮอร์โมนไทรอกซินจากต่อมไทรอยด์ 

7. เหล็ก เป็นองค์ประกอบของฮีโมโกลบินในเซลล์เม็ดเลือดแดงช่วยล้าเลียงออกซิเจนไปยัง

เซลล์ต่างๆ 

8. โคบอลต์ เป็นองค์ประกอบของวิตามิน B12 

9. โซเดียม รักษาดุลยภาพของความเป็นกรด – เบส สมดุลของน้้าในร่างกาย ช่วยถ่ายทอด

กระแสประสาทร่วมกับโพแทสเซียม 

10. ฟลูออไรด์ เป็นองค์ประกอบของสารเคลือบฟัน ป้องกันฟันผุ ช่วยให้กระดูกแข็งแรง และช่วย

ในการดูดซึมธาตุเหล็ก 
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สารอินทรีย์ เป็นสารที่มีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก และส่วนใหญ่เกิดจากสิ่งมีชีวิตผลิตข้ึนมา 

ดังนั้นเราจึงพบสารอินทรีย์อยู่ภายในเนื้อเยื่อ และร่างกายของสิ่งมีชีวิต บางชนิดเป็นสารโพลิเมอร์ที่เป็น

องค์ประกอบในเซลล์ส่ิงมีชีวิต 

มี 5 ชนิด ได้แก่ 

1. คาร์โบไฮเดรท 

2. โปรตีน 

3. ไขมัน 

4. กรดนิวคลิอิก 

5. วิตามิน  

 

สารชีวโมเลกุล (Macro molecule) จะเป็นสารโมเลกุลใหญ่ แต่ละตัวจะมีหมู่ฟังก์ชั่น (functional 

group) แตกต่างกัน และท้างานแตกต่างกันในร่างกายส่ิงมีชีวิต สารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรท 

(carbohydrate) โปรตีน (protein) ไขมัน (lipid) และ กรดนิวคลิอิก (nucleic acid) ส่วนวิตามินเป็น

สารอินทรีย์โมเลกุลเล็ก ไม่นับเป็นสารชีวโมเลกุล 

คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) 

 มีสูตรโครงสร้างทั่วไป คือ (CH2O)n  ได้แก่ น้้าตาล และสารที่มีน้้าตาลเป็นองค์ประกอบ   

เมื่อสลายโมเลกุล จะให้พลังงาน  4 kcal / g 

a. น้้าตาลโมเลกุลเดี่ยว ได้แก่ กลูโคส, ฟรุกโทส, กาแลคโตส 

b. น้้าตาลโมเลกุลคู่ ได้แก่ ซูโครส (Glu + Fruc) , มอลโตส (Glu + Glu), แลคโตส 

(Glu + Galac) 

c. น้้าตาลโมเลกุลใหญ่ ได้แก่ แป้ง, ไกลโคเจน, เซลลูโลส, ไคติน, ลิกนิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ้านวนอะตอมคาร์บอน  ชื่อมอโนแซ็กคาไรด์  

3  ไดรไอส (triose)  

4  เทโทรส (tetrose)  

5  เพนโทส (pentose)  

6  เฮกโซส (hexose)  

7  เฮพโทส (heptose)  

สารอินทรีย ์
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สูตรโครงสร้างของน้้าตาลโมเลกุลเดี่ยว ระหว่างโมเลกุลน้้าตาล เชื่อมกันด้วยพันธะ ........................... 

 
 

โมเลกุลของโพลิแซคคาไรด์ 

 
 

 แป้ง มีโครงสร้าง 2 แบบ คือ อะไมโลส และ  อะไมโลเพกติน 

 แป้ง ไกลโคเจน และเซลลูโลส ประกอบโมเลกุลย่อยเหมือนกัน คือ ............................... 

 พันธะที่มีท้าให้เกิดโครงสร้างโซ่กิ่ง คือ ............................................................................ 

ตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

1. ข้อใดเป็นสารประกอบที่ประกอบด้วย  มอโนแซ็กคาไรด์มากกว่า 1 ชนิด (มข.51) 

1.   ไกลโคเจน      2.   เซลลูโคส 

3.   แลกโทส      4.   มอลโทส 

2. น้้าตาลราฟินโนสเป็นโอลิโกแซคคาร์ไรด์ที่เกิดข้ึนจากน้้าตาลกาแลคโทส 1  โมเลกุลเชื่อมต่อกับ

น้้าตาลซูโครส  1  โมเลกุล  สูตรโมเลกุลของน้้าตาลราฟิโนส  คือ (มข.52) 

1.  C18H32O16      2.   C18H36O18 

3.   C18H30O15      4.   C18H34O17 
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โปรตีน (Protein)  

เป็นสารประกอบอินทรีย์ท่ีพบมากเป็นอันดับสอง รองจากน้้า มีหน้าที่ส้าคัญ คือ เป็นโครงสร้าง

ของเซลล์ และเป็นเอนไซม์ เร่งปฏิกริยาเคมีภายในเซลล์ ให้พลังงาน 4 kcal / g 

หน่วยย่อยของโปรตีน มีกรดอะมิโนประกอบ ธาตุองค์ประกอบที่ส้าคัญ คือ C, H, O, N 

กรดอะมิโน มีทั้งหมด 20 ชนิด แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก ่

 กรดอะมิโนที่จ้าเป็น (essential amino acid)  

 กรดอะมิโนที่ไม่จ้าเป็น (non-essential amino acid)  

 

 

 

 

 

 

**Arginine และ Histidine เป็นกรดอะมิโนที่จ้าเป็นในเด็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรดอะมิโนที่จ้าเป็น  กรดอะมิโนที่ไม่จ้าเป็น  

Arginine** Histidine**  Isoleucine   Leucine   

Lysine 

Methionine   Phenylalanine  Threonine   

Tryptophan   Valine 

Alanine  Sapartic acid  Cystine  Glutamic 

acid 

Glycine  Hydroxyproline  Proline Serine 

Tyrosine  
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 โปรตีนสามารถเรียงตัวเป็นเส้น (fibrous protein) เช่น โปรตีนในเส้นผม 

 โปรตีนเรียงตัวเป็นก้อน (globular protein) เช่น เอนไซม์ต่างๆ, โปรตีนที่ใช้ต่อต้านสิ่ง

แปลกปลอม (immunoglobulin), โปรตีนเคซินในน้้านมเป็นต้น 

 
 

 

โปรตีน สามารถเสียสภาพได้ (denature) ท้าให้โปรตีน................................................................................. 

โดยมีสาเหตุจาก........................................................................................... 
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ตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

1. ไข่ขาว เนื้อ ไก่ และหอยนางรม ในข้อใดต่อไปนี้ ข้อใดที่โปรตีนไม่ถูกท้าลายหรือแปลงสภาพ (O-

NET 49) 

 1)  ไข่ขาวดิบที่คนไข้กลืนเข้าไปเพื่อขจัดยาพิษ 

 2)  เนื้อที่แช่ไว้ในตู้เย็นเพื่อแกงใส่บาตร 

 3)  ไก่ที่ทอดจนเหลืองกรอบจะปลอดภัยจากไข้หวัดนก 

 4)  หอยนางรมบีบมะนาวเป็นอาหารโปรดของมนัส 

2. จากโครงสร้างของโมเลกุลเพปไทด์ที่ก้าหนดให้ (O-NET 50) 

 

 

 

 

 

จ้านวนพันธะเพปไทด์ และชนิดของกรดอะมิโน ข้อใดถูก     

 

 

 

 

 

 

3. ข้อใดคือ  monomer  ของเอนไซม์  

1.   fatty  acid      2.   carbohydrate 

3.   hexose  carbon      4.   amino  acid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จ้านวนพันธะเพปไทด์ จ้านวนชนิดของกรดอะมิโน 

1) 

2) 

3) 

4) 

3 

3 

4 

4 

3 

4 

3 

4 
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ไขมัน (Lipid)  

เป็นสารประกอบอินทรีย์ท่ีไม่ละลายน้้า แต่ละลายในตัวท้าละลายท่ีไม่มีข้ัว เช่น  คลอร์โรฟอร์ม , 

อีเธอร ์

ประกอบด้วยธาตุ C, H, O เหมือนคาร์โบไฮเดรท (แต่อัตราส่วน H: O ไม่เท่ากับ 2: 1)  

 ให้พลังงาน 9 kcal / g 

 โมเลกุลของไขมันส่วนใหญ่ ประกอบด้วย กรดไขมัน (fatty acid) 3 โมเลกุล กับ กลีเซอรอล 

(glycerol) 1 โมเลกุล  

 การย่อยสลายไขมันจะใช้ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส ในคนจะย่อยอาหารพวกไขมันในอวัยวะส่วน

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

 ไขมันใต้ผิวหนังสามารถเปลี่ยนรูปไปเป็นวิตามินดีได้ เม่ือได้รับการกระตุ้นจากรังสี UV 

 ช่วยละลายวิตามิน A D E K, เป็นแหล่งสร้างฮอร์โมน, น้้าดี, คอเลสเตอรอล 

 ไขมันมีหน้าที่เป็นโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ 

 

กรดไขมัน มี 2 ชนิด คือ  

 กรดไขมันอิ่มตัว (Saturated fatty acid) พบมากในไขมันสัตว์ เนย และน้้ามันมะพร้าว เม่ือ

อุณหภูมิต่้าจะเป็นของแข็ง (เป็นไข) 

 กรดไขมันไม่อิ่มตัว (Unsaturated fatty acid) พบในน้้ามันจากพืช มีความส้าคัญทาง

โภชนาการมาก  
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กรดไขมันอิ่มตัว กรดไขมันไม่อิ่มตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

1. เมื่อทดลองแช่ขวดน้้ามัน A และขวดน้้ามัน B ในตู้เย็น 1 คืน พบว่าน้้ามัน A แข็งตัว แต่น้้ามัน B 

ยังเป็นของเหลว 

พิจารณาข้อสรุปต่อไปนี้ (O-NET 49) 

 น้้ามัน A น้้ามัน B 

ก 

ข 

ค 

มีจุดหลอมเหลวต่้า 

มีกรดไขมันอิ่มตัวมาก 

เหม็นหืนยาก 

มีจุดหลอมเหลวสูง 

มีกรดไขมันไม่ติ่มตัวมาก 

เหม็นหืนง่าย 

ข้อใดถูกต้อง 

 1)  ก. เท่านั้น 2)  ข. และ ค. เท่านั้น 3)  ก. และ ค. เท่านั้น 4)  ทั้ง ก. ข. และ ค. 

2. น้้ามันพืชที่ใช้ทอดอาหารแล้วเกิดกลิ่นเหม็นหืนมากที่สุด แสดงว่ากรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบใน

น้้ามันพืชนั้น มีสูตรโครงสร้างดังต่อไปนี้ (O-NET 49) 

 1)  CH3 - (C12H24) – CO2H   2)  CH3 - (C14H26) – CO2H 

 3)  CH3 - (C16H26) – CO2H   4)  CH3 - (C18H24) – CO2H 

3. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (O-NET 50) 

 ก. กรดไขมันในร่างกายคน เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเป็นส่วนมาก 

 ข. น้้ามันสัตว์เหม็นหืนง่ายกว่าน้้ามันพืช เพราะไม่มีวิตามิน E ช่วยยับยั้งการเกิดปฏิกิริยา 

 ค. อาหารที่ทอดโดยใช้น้้ามันเก่าจะท้าให้เศษอาหารที่ตกค้างในน้้ามันไหม้เกรียมสลายเป็นสารก่อ

มะเร็ง 

ง. โรคหัวใจ และอัมพาตมีสาเหตุส้าคัญจากการรับประทานอาหารที่มีคอเลสตอรอลสูง และขาด

การออกก้าลังกาย 

  ข้อใดถูก 

  1) ก.และ ข. เท่านั้น 2) ค.และ ง. เท่านั้น  3) ก.,ข.และ ค.     4) ข.,ค.

และ ง. 

4. น้้ามันพืชเกิดจากการรวมตัวของสาร 2 ชนิด โครงสร้างของน้้ามันพืชจึงประกอบด้วย 2   

ส่วน พิจารณาน้้ามันพืช A และ B ต่อไปนี้ ข้อใดถูก (O-NET 50) 
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ชนิดของน้้ามัน

พืช 

ส่วนของโครงสร้างของน้้ามันพืช 

ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 

A X กรดโอเลอิก:CH3-(CH2)7- CH=CH-(CH2)7- CO2H 

B Y กรดสเตียริก:CH3- (CH2)16- CO2H 

  ก. X และ Y ของน้้ามันพืช A และ B เป็นสารชนิดเดียวกัน 

  ข. กรดไขมันของน้้ามันพืช A เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัว 

  ค. น้้ามันพืช B สามารถเกิดปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนได้ 

  ง. เมื่อเติมสารละลายไอโอดีนลงในน้้ามันพืช A สีของไอโอดีนจะจางลง 

 1) ก.,ข.และ ค.       2) ก.,ข.และ ง.  3) ข.,ค.และง.      4) ข.และ ง. เท่านั้น 

กรดนิวคลิอิก (nucleic acid)  

 มี 2 ชนิด ได้แก่ DNA (Deoxyribonucleic acid) และ RNA (Ribonucleic acid) 

 ท้ัง 2 ชนิด มีองค์ประกอบย่อยๆเป็น นิวคลิโอไทด์ 

 นิวคลีโอไทด์ ประกอบด้วย  หมู่ฟอสเฟต (Phosphate group)                      

น้้าตาล (Deoxyribose / Ribose) เบส (Nitrogenous base) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ความแตกต่างระหว่างโมเลกุลนิวคลิโอไทด์ของ DNA กับ RNA  ได้แก่หมู่

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

 เบส A กับ T ยึดเหนี่ยวกันด้วย .................................................. 

 เบส C กับ G ยึดเหนี่ยวกันด้วย .................................................. 
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ตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

1. สารพันธุกรรมเป็นสารประเภทใด (O-NET 49) 

 1)  คาร์โบไฮเดรต     

2)  โปรตีน  

3)  ลิพิด    

4)  กรดนิวคลีอิก 

วิตามิน (Vitamin) 

 เป็นสารชีวโมเลกุลที่ไม่ให้พลังงาน 

 ร่างกายต้องการปริมาณน้อย แต่ขาดไม่ได้ ถ้าร่างกายขาดวิตามินจะมีอาการผิดปกติ 

 ไม่เป็นองค์ประกอบของเนื้อเยื่อ แต่เป็นองค์ประกอบของโปรตีน และเอนไซม์ในการท้างาน 

 วิตามินที่ละลายในไขมัน ได้แก่................................................................ 

 วิตามินที่ละลายในน้้า ได้แก่..................................................................... 

  

วิตามินที่ละลายในไขมัน วิตามินที่ละลายในน้้า 

1. เมื่อได้รับมากเกินไป จะสะสมในร่างกาย 

2. อาจเกิดอาการแพ้ เม่ือบริโภคมากเกินไป 

3. แสดงอาการขาดวิตามินช้า 

4. ดูดซึมโดยระบบน้้าเหลือง 

5. เป็นวิตามินที่พบในสัตว์ชั้นสูง 

1. ไม่สะสมในร่างกาย ก้าจัดออกได้ทาง

ปัสสาวะ 

2. ไม่เกิดอาการแพ้ 

3. แสดงอาการขาดวิตามินเร็ว 

4. ดูดซึมโดยระบบเลือด 

5. พบท้ังในสัตว์ชั้นสูง และชั้นต่้า 

 

วิตามินที่ละลายในไขมัน 

วิตามิน แหล่งที่พบ หน้าที่ อาการเมื่อขาดวิตามิน 

วิตามิน A 

(retinol) 

วิตามิน D 

(calciferol) 

วิตามิน E 

(-tocopherol) 

วิตามิน K 

(-phylloquinone) 

 

แครอท ผักใบเขียว ผลไม้ 

ตับ ปลา น้้ามันตับปลา 

ตับ ไข่แดง เนย อาหาร

ทะเล 

ผักใบเขียว นม ไข่ เนื้อสัตว์ 

ถ่ัวลิสง ถ่ัวเหลือง ข้าวโพด 

มะเขือเทศ กระหล่้าปลี     

กระหล่้าดอก คะน้า ผักขม 

ตับ ไข่ เนื้อวัว 

ช่วยในการสร้างโปรตีน  

รักษาเนื้อเยื่อบุผิว 

ช่วยรักษาระดับ Ca และ P 

ช่วยในการดูดซึม Ca ที่ล้าไส้ 

ช่วยสร้างพลังงาน 

ช่วยสลายโมเลกุลไขมัน 

ช่วยสร้างโพรทรอมบิน 

ช่วยในการถ่ายทอด e
-
 ใน

กระบวนการหายใจในเซลล์ 

ตาฝ้าฟางตอนกลางคืน 

ความต้านทานต่้า 

กระดูกอ่อน ฟันผุ 

ชัก 

เป็นหมัน กล้ามเนื้อลีบ 

เม็ดเลือดแดงใหญ่ผิดปกต ิ

เลือดแข็งตัวช้า 
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วิตามินที่ละลายในน้้า 

วิตามิน แหล่งที่พบ หน้าที ่ อาการเมื่อขาดวิตามิน 

วิตามิน B1 

(thiamine) 

 

วิตามิน B2 

(riboflavin) 

 

วิตามิน B5 

(niacin) 

 

วิตามิน B6 

(pyridoxine) 

 

วิตามิน B12 

(cyanocobalamin) 

 

วิตามิน C 

(ascorbic acid) 

 

 

กรดโฟลิก 

(folic acid) 

 

ไบโอติน 

(biotin) 

 

กรดแพนโทเทนิก 

(pantothenic 

acid) 

 

คาร์นิทีน 

(carnitine) 

ร้าข้าว ยีสต์ ตับ ข้าวซ้อมมือ เนื้อ นม ไข่ 

ถั่วต่างๆ 

 

ยีสต์ ตับ ข้าว ไข่ ปลาทูสด        ถั่ว

เหลือง ถัว่ด้า 

  

ยีสต์ ตับ เนื้อสัตว์ ผักสด ข้าวสาลีถั่ว 

ร่างกายสังเคราะห์ได้จาก tryptophane 

 

ตับ นม ไข่ เนื้อสัตว ์

เครื่องในสัตว์ ผักใบเขียว 

 

ตับ นม ไข่ปลา เนื้อสัตว์ เนื้อปู ไข่แดง 

น้้าปลา 

 

ฝรั่ง ส้ม มะนาว มะเขือเทศ มะขามป้อม 

วิตามินซีจะเสื่อมสภาพเมื่อโดนแสง ความ

ร้อน การบด หรือเก็บไว้นานๆ 

 

ตับ ไต เห็ด ถั่ว ข้าวโพด เนื้อ นม ข้าว

ซ้อมมือ 

 

ยีสต์ ตับ ผักสด ผลไม้  เนื้อ นม ไข่แดง 

 

 

เนื้อสัตว์ ตับ ไข่แดง ถั่งต่างๆ 

 

 

 

เนื้อสัตว์ 

ร่างการสร้างได้จาก Lysine 

ร่วมท้าปฏิกิริยากับคาร์โบไฮเดรท 

 

 

เป็นโคเอนไซม์ของ FAD
+
 

เป็นส่วนประกอบของไซโตโครมC 

 

เป็นโคเอนไซม์ของ NAD
+
 และ NADP

+
 

 

 

ร่วมท้าปฏิกิริยากับกรดอะมิโน และ

กรดไขมัน ช่วยในการสร้างฮีม 

 

ช่วยสังเคราะห์กรดนิวคลิอิก 

ร่วมท้าปฏิกิริยากับกรดอะมิโน 

 

ช่วยให้ผนังเส้นเลือดยึดหยุ่น 

สร้างเนื้อเยื่อต่างๆ  

ช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็ก 

ร่วมท้าปฏิกิริยากับกรดอะมิโน 

ช่วยในการแบ่งเซลล ์

สร้างเม็ดเลือดแดง 

 

ช่วยในการสังเคราะห์กรดไขมัน และ

กรดอะมิโน 

 

เป็นส่วนประกอบของ                 

โคเอนไซม์ A จ้าเป็นต่อการหายใจ และ

สังเคราะห์ไขมัน 

 

ช่วยสลายกรดไขมัน 

เหน็บชา 

ประสาท 

 

ปากนกกระจอก 

โตช้า ผิวแห้ง 

 

ผิวหนังหยาบแห้ง  

ลิ้นบวม  

ระบบประสาทผิดปกต ิ

บวมคันตามผิวหนัง 

เม็ดเลือดแดงเล็ก 

 

ฮีโมโกบินน้อย 

โลหิตจาง 

 

โรคลักปิด ลักเปิด 

เหงือกบวม 

แผลหายช้า 

ภูมิคุ้มกันลดลง 

เม็ดเลือดแดงไม่เจริญ

เต็มที่ น้อย แต่ขนาด

ใหญ ่

ผิวแตก ระบบประสาท

ผิดปกติ เบ่ืออาหาร 

 

เบ่ืออาหาร ซึมเศร้า 

ปวดท้อง นอนไม่หลับ 

ภูมิคุ้มกันลดลง 

 

เกิดการคั่งของไขมันใน

อวัยวะต่างๆ เช่น ตับ 

กล้ามเนื้อ 
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การทดสอบสารอาหาร 

 

1. ใช้สารละลายไอโอดีน ทดสอบคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ (Polysaccharide) 

 การทดสอบแป้ง โดยการน้าน้้าแป้งมาเติม I2 จะได้ ........................................................... 

2. ใช้สารละลายเบเนดิกต์ ทดสอบน้้าตาล 

 
* ยกเว้น ซูโครส(น้้าตาลทราย) ต้องต้มกับกรดเจือจางก่อน 

3. การทดสอบโปรตีน และกรดอะมิโน มีหลายวิธี 

 ปฏิกิริยากับสารละลายไบยูเรต โปรตีนและเพปไทด์ท้าปฏิกิริยากับสารละลายไบยูเร็ต (Biuret 

solution) ซ่ึงประกอบด้วยคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต [CuSO4] ในเบส เช่น NaOH ให้สารละลายสี

น้้าเงินม่วง ซ่ึงเป็นสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง Cu
2+
 กับพันธะเพปไทด์ สามารถน้าวิธีนี้มา

ประยุกต์ใช้หาปริมาณของโปรตีนในสารละลายได้ กรดอะมิโนซ่ึงไม่มีพันธะเพปไทด์ในโมเลกุลจะ

ไม่เกิดปฏิกิริยานี้  

4. ไขมัน : มี 2 วิธี 

 การทดสอบทางกายภาพ เพ่ือทดสอบภาวะโปร่งแสง เนื่องจากโมเลกุลของไขมันจะเข้าไปแทนที่

โมเลกุลของอากาศเมื่อน้าน้้ามันไปทาบนกระดาษ และไขมัน มีดัชนีหักเหของแสงน้อยกว่าอากาศ 

จึงท้าให้เกิดภาวะโปร่งแสง 

  การทดสอบคุณสมบัติทางเคมี สามารถท้าได้โดยน้าไขมันไปต้มกับสารละลายด่าง เช่น NaOH 

จะได้สารประกอบชนิดใหม่ ซ่ึงมีลักษณะลื่นเหมือนด่าง แต่มีฟองมากมายเมื่อขย้ี (สบู่) 

5. วิตามิน C  

 โดยใช้น้้าแป้งมาหยดสารละลายไอโอดีน (ได้สีน้้าเงิน) เป็นตัวทดสอบ โดยน้าสารอาหารที่สงสัย

ว่ามีวิตามินซี มาหยดลงไป โดยถ้าสีน้้าเงินจางหายไป แสดงว่ามี วิตามินซี (จ้านวนหยดน้อย มีวิตามินซี

มากจ้านวนหยดมาก มีวิตามินซีน้อย) 

6. น้้า  

 ใช้จุนสีสะตุ (Anhydrus Copper Sulphate) ซ่ึงมีสีขาว ถ้าถูกน้้าจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า ถึงน้้าเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารละลายเบเนดกิต์ 

(สีฟ้า) 

 

น า้ตาล ตะกอนสีแดงอฐิ + 

http://www.promma.ac.th/main/chemistry/boonrawd_site/peptide_synth.htm
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ตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

1. การทดสอบอาหาร A, B, C และ D ได้ผลดังตาราง (O-NET 49) 

ชนิดของสารอาหาร สารละลายไอโอดีน สารละลายเบเนดิกต์ สารละลาย NaOH ผสมกับ 

CuSO4 

A 

B 

C 

D 

สีน้้าเงิน 

สีน้้าตาลอมเหลือง 

สีน้้าเงิน 

สีน้้าตาลอมเหลือง 

ตะกอนสีแดงอิฐ 

สีฟ้า 

สีฟ้า 

ตะกอนสีแดงอิฐ 

สีฟ้า 

สีม่วง 

สีฟ้า 

สีฟ้า 

ถ้านักเรียนต้องดูแลคนไข้ที่มีระดับน้้าตาลในเลือดสูงกว่า 110 mg ต่อ 100 cm
3
 ของเลือด และมีความ

ดันสูง นักเรียนไม่ควรให้อาหารชนิดใดกับคนไข้ 

 1)  A เท่านั้น  2)  C เท่านั้น  3)  A และ D  4)  B และ C 

 

2. ในการท้าโครงงานวิทยาศาสตร์ มีการน้าวัตถุดิบจากธรรมชาติ 3 ชนิด มาทดสอบได้ผล ดัง

ตาราง  

วัตถุดิบ การเปลี่ยนแปลงเมื่อเติมสารทดสอบ 

สารละลาย I2 สารละลายเบเนดิกต์ สารละลาย NaOH และ CuSO4 

A 

B 

C 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

สีน้้าเงินเข้ม 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

ตะกอนสีแดงอิฐ 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

ตะกอนสีม่วง 

วัตถุดิบชนิดใด เม่ือน้ามาหมักกับยีสต์ จะให้ของเหลวใสติดไฟได้ ใช้ส่วนผสมในการผลิต  

เชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ (O-NET 50) 

  1) A เท่านั้น       2) B เท่านั้น 3) A และ B  4) B และ C 

 


