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สารชีวโมเลกุล 1 



สารชีวโมเลกุล 
สารชีวโมเลกุล คือ สารอินทรียท่ีมีโมเลกุลขนาดใหญ พบไดในส่ิงมีชีวิต ซ่ึง

ประกอบดวยธาตุหลักไดแก C H และ O หรือในบางกรณีจะมี N P และ S 

แบงออกเปนสาร 4 ชนิดไดแก  

 1. โปรตีน  

 2. คารโบไฮเดรต  

 3. ไขมัน  

 4. กรดนิวคลีอิค 



ประโยชนของสารชีวโมเลกุล 

ประโยชนของสารชีวโมเลกุลตอส่ิงมีชีวิตดังน้ี 

 1. ใชในการเจริญเติบโต 

 2. ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

 3. ชวยใหผิวหนังชุมชื้น สุขภาพผมและเล็บดี 



4. เปนสวนหน่ึงในการรักษาสมดุลของน้ำและกรด-เบส 

5. เปนแหลงพลังงานหลักของรางกาย 

6. เปนสวนประกอบของฮอรโมน เอนไซมและระบบภูมิคุมกัน 



โปรตีน 
   โปรตีนจัดเปนสารพอลิเมอรธรรมชาติชนิดหน่ึงท่ีมีความสำคัญกับส่ิงมีชีวิต 

โดยเราพบวาน้ำหนักแหงของมนุษยจะประกอบดวยโปรตีน โปรตีนมีหนวยยอยท่ีเรียก

วา กรดอะมิโน (amino acid) โปรตีนเกิดจากกรดอะมิโนจำนวนมากมาเช*อมตอกัน

ดวยพันธะระหวางโมเลกุลของกรดอะมิโนท่ีเรียกวา พันธะเพปไทด (Peptide bond) 

 





ชนิดของกรดอะมิโน 



ปฏิกิริยารวมตัวแบบควบแนนของกรดอะมิโน 
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ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของสารประกอบเพปไทด 
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การเรียกช*อสารประกอบเพปไทด 

จำนวนกรดอะมิโน จำนวนพันธะเพปไทด ช*อสาร 

2 1 ไดเพปไทด 

3 2 ไตรเพปไทด 

4 3 เตตระเพปไทด 



จำนวนกรดอะมิโน จำนวนพันธะเพปไทด ช*อสาร 

ต้ังแต 10-50 9-49 พอลิเพปไทด 

มากกวา 50 มากกวา 49 โปรตีน 



การทดสอบโปรตีน 

การทดสอบไบยูเร็ต 

 ใชสารละลายไบยูเร็ต (Biyuret) ซ่ึงเปน CuSO4 ใน NaOH หรือในเบสจะไดตะกอนสี

มวงปนน้ําเงิน ซ่ึงเกิดเปนสารเชิงซอนท่ีเรียกวา “ไบยูเร็ต”  

-  ปฏิกิริยาน้ีจะเกิดข้ึนก็ตอเม*อสารตัวอยางน้ันประกอบไปดวยพันธะเพปไทดต้ังแต 

2 พันธะข้ึนไป 

	  
	
	





การทดสอบโปรตีน 



การเสียสภาพของโปรตีน 

ประกอบไปดวยปจจัยตางๆ ดังตอไปน้ี 

-  ความรอน 

 -   ความเปนกรด-เบส 

 -  โลหะหนักบางชนิด 

 -  ตัวทำละลายอินทรีย 

 
 

 

 



โครงสรางของโปรตีน 

เราสามารถแบงโครงสรางโปรตีนเปน 4 ระดับดังน้ี 

1. โครงสรางปฐมภูมิ (primary structure)  

 

 



2. โครงสรางทุติยภูมิ (secondary structure) 



3. โครงสรางตติยภูมิ (tertiary structure)  

 

 

 
 

                    



 
4. โครงสรางจตุรภูมิ (quaternary structure)  



คารโบไฮเดรต 
 คารโบไฮเดรตจัดเปนสารชีวโมเลกุลอีกชนิดหน่ึงท่ีมีความสำคัญกับส่ิงมีชีวิต ซ่ึงมีสวน

สำคัญกับการเปน “เชื้อเพลิง” ของส่ิงมีชีวิต 

   เราสามารถแบงคารโบไฮเดรตออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี 

•  มอนอแซคคาไรด (Monosaccharide) 

•  โอลิโกแซคคาไรด (Oligosaccharide) 

•  พอลแิซคคาไรด (Polysaccharide 

 



มอนอแซคคาไรด 

 น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวมีสูตรท่ัวไปเปน (CH2O)n  เชน น้ำตาลท่ีมีจำนวนคารบอน 6 

อะตอม เชน กลูโคส กาแลกโตสและฟรักโทสมีสูตรโมเลกุลเหมือนกัน (C6H12O6) แตสูตร

โครงสรางตางกันจึงมีสมบัติตางกัน เรายังสามารถแบงน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวตามหมู

ฟงกชัน ดังน้ี 

•  น้ำตาลอัลโดส (aldoses)   
•  น้ำตาลคีโตส (ketoses)   



นอกจากน้ีน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวยังสามารถแบงออกไดอีกโดยอาศัยหลักเกณฑตาม

จำนวนคารบอนในโมเลกุลก็ได เชน 

1.  น้ำตาลเพนโทส (pentose sugar คือน้ำตาลท่ีมี 5 คารบอน) 
2.  น้ำตาลเฮกโซส (hexose sugar คือน้ำตาลท่ีมี 6 คารบอน) 



มอนอแซคคาไรด 



โอลิโกแซคคาไรด 

 โอลิโกแซคคาไรดเปนสารท่ีเกิดจากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว 2 - 10 โมเลกุลมา

รวมตัวกัน โดยการเช*อมดังกลาวน้ันจะเปนการเช*อมแบบ C-O-C หรือเรียกวา

พันธะไกลโคซิดิก (Glycosidic bond) ซ่ึงเปนหมูฟงกชันอีเทอรท่ีเกิดข้ึนจากหมู

ไฮดรอกซีของน้ำตาลแตละวงท่ีมีเกิดปฏิกิริยาควบแนนรวมกัน ไดแก 

  



 ไดแซคคาไรด (disaccharides) หรือน้ำตาลโมเลกุลคู จะเกิดจากน้ำตาล

โมเลกุลเดี่ยว 2 โมเลกุลมารวมตัวกันโดยกำจัดน้ำออกไป 1 โมเลกุล เชน ซูโครส 

(C12H22O11) เกิดจากกลูโคสรวมตัวกับฟรุกโตส	  



การทดสอบน้ำตาล 

 ใชสารละลายเบเนดิกตเปนสารละลายท่ีประกอบดวยคอปเปอร (II) ซัลเฟต 

โซเดียมคารบอเนต และโซเดียมซีเตรต ปกติเปนสารละลายท่ีมีฟา แตเม*อทำปฏิกิริยาจะใหเปน

ตะกอนสีแดงอิฐ โดยปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนเปนปฏิกิริยารดีอกซไดกับสารท่ีมีหมูฟงกชันเปนแอ

ลดีไฮด / แอลฟาไฮดรอกซีคีโตน / มอนอแซคคาไรดและไดแซคคาไรดท่ัวไป ยกเวน ซูโครส 





การทดสอบน้ำตาล 



พอลแิซคคาไรด 
 พอลแิซคคาไรด เกิดจากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวหลายโมเลกุลมาเช*อมตอกันเปน

สายยาว เชน แปง เซลลูโลส ไกลโคเจน ซ่ึงทำใหพอลิแซคคาไรดเปนสาร

คารโบไฮเดรตท่ีมีโครงสรางซับซอนมากท่ีสุด 



ชนิดของพอลิแซคคาไรด 
1. แปง 

 เปนคารโบไฮเดรตท่ีสะสมอยูในพืช พบท้ังใบ ลำตน ราก ผล และเมล็ด มีลักษณะเปนผงสี 

 ขาว ไมละลายน้ำ ประกอบดวยพอลิแซคคาไรด 2 ชนิด คือ  

 1.1 อะไมโลส (Amylose) ซ่ึงเปนกลูโคสท่ีตอเปนโซยาวและขดเปนเกลียว (20%) 

 1.2 อะไมโลเพกติน (Amylopectin) ซ่ึงเปนกลูโคสท่ีตอโซก่ิง (80%) 

 

 





ชนิดของพอลิแซคคาไรด 
การทดสอบแปง 

 เราสามารถทำการทดสอบแปงไดโดยการใช สารละลายไอโอดีนซ่ึงจะให

สารประกอบเชิงซอนท่ีมีสีน้ำเงิน 



ชนิดของพอลิแซคคาไรด 
การทดสอบแปง 



ชนิดของพอลิแซคคาไรด 

2. ไกลโคเจน 

 เปนคารโบไฮเดรตท่ีอยูในสัตว ประกอบดวยกลูโคสท่ีตอกันแบบโซยาวและมีก่ิง 

ซ่ึงมักจะถูกสะสมในตับของคนและสัตวและใชเปนแหลงพลังงานสำรองและมีหนาท่ีปรับ

ระดับกลูโคสเลือดใหคงท่ี   ไกลโคเจนมีลักษณะเปนผงสีขาว ไมละลายน้ำ 

 





ชนิดของพอลิแซคคาไรด 
2. เซลลูโลส 

 เปนคารโบไฮเดรตท่ีประกอบดวยกลูโคสจำนวนมากมายมาตอกันเปนโซยาวไมมีก่ิง

และเกิดพันธะระหวางกันเปนเบตากลูโคส ซ่ึงจะแตกตางจากแปงและไกลโคเจนท่ีเปน

แอลฟากลูโคส เซลลูโลสเปนสวนประกอบของผนังเซลลของพืช นอกจากน้ีรางกายของ

มนุษยไมสามารถยอยเซลลูโลสไดเน*องจากไมมีเอนไซมท่ีเหมาะสม  





ตัวอยางขอสอบเขามหาวิทยาลัย 

1. ขอความเก่ียวกับโปรตีนตอไปน้ี ขอท่ีผิด คือ 

     1.  มวลโมเลกุลสูง 

      2.  ประกอบดวยธาตุ C, H, O, และ N เทาน้ัน 

      3.  เม*อไฮโดรไลซดวยกรดเจือจางจะไดกรดอะมิโน 

      4.  ประกอบดวยหมู – CONH – 



2. กรดอะมิโน (ก), (ข) และ (ค) มีโอกาสทำปฏิกิริยากันไดเพบไทดก่ีชนิด 

 1.  3 

 2.  4 

 3.  5 

 4.  มากกวา 5 



3. เม*อนำสารละลายท่ีไดจากส่ิงมีชีวิตชนิดหน่ึงมาวิเคราะหโดยนำไปตม ปรากฏวาสารละลาย

ขุนข้ึน  เม*อนำไปใสหลอดทดลอง แลวปนในเคร*องเหวี่ยง จะไดสารละลายใส  และตะกอน

ขาว เม*อเอาสารละลายใสไปเติมสารละลายผสมของคอปเปอร (II) ซัลเฟต  โซเดียมซิเตรต 

และโซเดียมคารบอเนต  แลวนำไปอุนจะไดของแข็งสีแดงอิฐ  แตถานำตะกอนขาวท่ีแยกใน

ครั้งแรกไปเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดตามดวยสารละลายคอปเปอร (II) ซัลเฟตจะได

สารสีมวงสมมติฐานท่ีเปนไปไดคือ สารละลายท่ีไดจากส่ิงมีชีวิตน้ัน ในสารละลายสวนท่ีใสและ

ในตะกอนมีสารตอไปน้ีตามลำดับ  

   



1.  กลูโคส และกรดอะมิโน 

2.  ซูโคส และกรดอะมิโน 

3.  กลูโคส และสารจำพวกเพปไทด 

  4.  ซูโคส และสารจำพวกเพปไทด	  



4. ในการทดสอบน้ำตาลท่ีมีหมูฟอรมิล (R-CHO) ดวยสารละลายเบเนดิกตน้ัน 
ขอความใดตอไปน้ีถูกตอง 

 1. สารละลายเบเนดิกตทำหนาท่ีเปนตัวออกซิไดซและน้ำตาลถูกเปล่ียนไป เปนแอลกอฮอล 

 2. น้ำตาลถูกเปล่ียนเปนเกลือของกรดอินทรียและ Cu2+ และถูกเปล่ียนไปเปน Cu+ 

 3. Cu+ ถูกออกซิไดซไปเปน Cu2+ ใหตะกอนสีแดงอิฐของ CuO 

 4. น้ำตาลทำหนาท่ีเปนตัวถูกรีดิวซและถูกเปล่ียนไปเปนแอลกอฮอล 



5. ขอความใดถูกตองสำหรับการทดสอบดวยสารเบเนดิกต 

 1. สารละลายประเภทน้ำตาลเทาน้ันท่ีเกิดปฏิกิริยาดวยสารละลายเบเนดิกตไดตะกอนสีแดง 

 2. กลูโคส ฟรักโทส และซูโครส จะเกิดปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกตท้ังส้ิน 

 3. เหตุท่ีแปงและสำลีไมเกิดปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกตเพราะไมใชสารคารโบไฮเดรต 

 4. การเปล่ียนสีของสารละลายเบเนดิกตเกิดจาก Cu2+ ถูกรีดิวซกลายเปน Cu+ 




