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สารชีวโมเลกุล 2 
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กรดไขมันท่ีไมอ่ิมตัว 



ไข 

  ไข เปนสารประกอบเอสเทอรท่ีเกิดจากกรดไขมันทำปฏิกิริยากับ

แอลกอฮอลโมเลกุลใหญ (C ต้ังแต 24-36 อะตอม) มักจะมีสถานะเปนของแข็ง เชน 

ข้ีผึ้ง ไขคานูบา ไขปลาวาฬ เปนตน โดยสวนใหญเราจะนำไขมาใชทำเปนสารเคลือบผิว

เพ*อปองกันน้ำ เทียนไข เคร*องสำอาง 





คุณสมบัติและปฏิกิริยาเคมีของไขมัน 

การทดสอบความอ่ิมตัวไขมันโดยใชน้ำโบรมีน 

 เราสามารถทดสอบความอ่ิมตัวของกรดไขมันไดโดยการใชน้ำโบรมีน  

ซ่ึงสามารถทำไดโดยการนับหยดปริมาณโบรมีนท่ีใชในการฟอกสี (หยดจนกระท่ัง  

ไมฟอกสีแลวบันทึกจำนวนหยด) 



เปลืองโบรมีนนอย à กินนอย à อ่ิมมาก 
เปลืองโบรมีนมาก à กินมาก à ไมอ่ิม 
  



คุณสมบัติและปฏิกิริยาเคมีของไขมัน 

การเหม็นหืน 

 กล่ินหืนเกิดจากการท่ีเราต้ังไขมันหรือน้ำมันท้ิงไวในอากาศนาน จนทำใหเกิด

ปฏิกิริยาเคมี 2 ชนิด ดังน้ี 

  



 2. ปฏิกิริยาออกซิเดชัน เกิดจาก O2 ในอากาศจะ Oxidize 

ตรงตําแหนงพันธะคู จะไดพวกแอลดีไฮดท่ีมีกล่ิน 

 1. ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส เกิดจากน้ําในอากาศเขาไป Hydrolyze 

ไขมันทำใหไดกรดไขมันและกลีเซอรอลท่ีมีกล่ิน ซ่ึงจะเกิดไดจะตองมี

แบคทีเรียเปนตัวเรงปฏิกิริยา 



คุณสมบัติและปฏิกิริยาเคมีของไขมัน 
การเหม็นหืน 

 ถาดูจากโครงสรางพวกไขมันหรือน้ํามันจากพืชจะเหม็นหืนดีกวาจากสัตว  
แตสภาพเปนจริงจากพืชจะเหม็นหืนนอยกวาสัตว เน*องจากมีพวกสารกันหืน  

(Antioxidant) เชน Vitamin C และ E นอกจากน้ียังมีสารกันหืนท่ีไดจากการสังเคราะห 

เชน butylated hydroxyanisole (BHA), butylated hydroxytoluene (BHT)  

	
	
 
	





คุณสมบัติและปฏิกิริยาเคมีของไขมัน 

การทำเนยเทียม 

 กระบวนการการนำน้ำมันมาทำปฏิกิริยาไฮโดรจเินชัน (เติมไฮโดรเจนเขาไปใน

พันธุคูหรือพันธะสาม) โดยจะตองตัวเรงปฏิกิริยาท่ีเหมาะสม เชน โลหะ Pt หรือ Ni 

ทำใหไดโมเลกุลท่ีอ่ิมตัว และมีผลทำใหมีจุดหลอมเหลวเพิ่มข้ึนดวย 

 

 

 





คุณสมบัติและปฏิกิริยาเคมีของไขมัน 
การทำสบู 

 ปฏิกิริยาการเกิดสบู เรียกวา ปฏิกิริยาสะปอนนิฟเคชัน (Sponification) ซ่ึงเปน

ปฏิกิริยาท่ีเกิดจากการนำสบูไปตมกับสารละลายเบส จะไดเกลือของกรดไขมัน ดังน้ี 



คุณสมบัติและปฏิกิริยาเคมีของไขมัน 

การทำงานของสบู 

 อาศัยหลักการ “Like Dissolve Like”  



คุณสมบัติและปฏิกิริยาเคมีของไขมัน 
ผงซักฟอก 

 เปนสารซักลางท่ีผลิตข้ึนมาใชแทนสบู ซ่ึงเปนเกลือโซเดียมซัลโฟเนตของ

ไฮโดรคารบอน มีสูตรท่ัวไปเปน R-SO3
-Na+ ผงซักฟอกมีขอดีเหนือสบูคือสามารถ

ทำงานไดดี แมในน้ำกระดางท่ีมีไอออน Ca2+, Fe2+, Fe3+ และ Mg2+ 



กรดนิวคลีอิก 

 กรดนิวคลีอิก เปนสารท่ีมีโมเลกุลขนาดใหญ เปนพอลิเมอรท่ีพบบนโครโมโซม

ในนิวเคลียสของเซลล มีสมบัติเปนกรด และมีหนาท่ีควบคุมการสังเคราะหโปรตีนซ่ึงนำไป

สูการถายทอดทางพันธุกรรมจากรุนพอแมไปสูรุนลูก  

 แบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ 

 1. กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (Deoxyribonucleic acid): DNA 

 2. กรดไรโบนิวคลีอิก (Ribonucleic acid): RNA 



องคประกอบของกรดนิวคลีอิก 

ประกอบดวยสวนยอยๆ 3 สวน ดังน้ี 

 1. น้ำตาลไรโบส (ใน RNA) และน้ำตาลดีออกซีไรโบส (ใน DNA) 

 2. เบสท่ีมีไนโตรเจนเปนองคประกอบหรือ Nitrogenous base (N-base) 

ซ่ึงแบงออกเปน 2 กลุม คือ 

  



 2.1 เบสพิริมิดีน(Pyrimidine base) ไดแก Cytosine (C),  

Thymine (T), Uracil (U) 

 2.2 เบสพิวรีน (Purine base) ไดแก Adenine (A), Guanine (G)  

     3. กรด H3PO4 หรือ H แตกตัวออกหมดเปนหมูฟอสเฟต 



องคประกอบของกรดนิวคลีอิก 





ตัวอยางขอสอบเขามหาวิทยาลัย 

1. พิจารณาผลการหาจุดหลอมเหลวของกรดไขมัน 

กรดไขมัน A B C D 

จุดหลอมเหลว ( ๐C) 44.2 -0.5 13.4 -5 



ขอใดสรุปผิด 

 1. A เปนของแข็ง สวน B, C และ D เปนของเหลวท่ีอุณหภูมิหอง 

 2. B, C และ D สามารถทำปฏิกิริยากับสารละลาย Br2 ได 

 3. เม*อนำ A และ C ไปรวมกับกลีเซอรอล จะไดไขมันของ A และ 

    ไดน้ำมันของ C 

 4. เม*อ A รวมกับกลีเซอรอลจะไดผลิตภัณฑท่ีเกิดปฏิกิริยาเหม็นหืน     

    ไดไวกวาเม*อใช C แทน A 



2. ละลายน้ำมัน A, B, C และ D ในเฮกเซนใหมีความเขมขนเทากัน แลวทดสอบ

การฟอกสีกับ Br2 

น้ำมัน A B C D 

จำนวนหยดของสารละลาย Br2 37 45 74 90 



ขอสรุปใดผิด 

 1. น้ำมัน D มีกรดไขมันไมอ่ิมตัวมากท่ีสุด 

 2. น้ำมัน C มีกรดไขมันอ่ิมตัวนอยกวาในน้ำมัน B 

 3. น้ำมัน A มีกรดไขมันไมอ่ิมตัวนอยท่ีสุด 

 4. น้ำมัน D และ C กรดไขมันอ่ิมตัวเปนสองเทาของท่ีมีในน้ำมัน B 

 และ A ตามลำดับ 



3. การท่ีสบูสามารถดึงหยดน้ำมันออกจากเส้ือผาไดเพราะเหตุใด 

 1. โมเลกุลของน้ำมันมีขนาดเล็กสามารถถูกลอมรอบโดยโมเลกุลของน้ำได 

 2. โมเลกุลของสบูเขาไปอยูภายในโมเลกุลของน้ำมันทำใหน้ำมันแตกออกเปนหยดเล็กๆ 

 3. โมเลกุลของสบูหันปลายท่ีไมมีข้ัวไปละลายน้ำมันสวนปลายท่ีมีข้ัวอยูในน้ำ 

 4. โมเลกุลของสบูละลายน้ำมันไดด ี

   



4. เกลือโซเดียมของกรดไขมันแตกตางจากเกลือโซเดียมของกรดซัลโฟนิกในขอใด 

 1. สมบัติการทำความสะอาดตางกัน 

 2. สมบัติการละลายน้ำตางกัน 

 3. เม*อเก็บไวนานๆ จะมีการละลายน้ำตางกัน 

 4. เม*อมีเกลือของโลหะบางชนิด เชน Ca2+ อยูดวย ทำใหการละลายน้ำตางกัน 



5. ผลการทดสอบสาร 3 ชนิด A, B, C ไดขอมูลดังตาราง 

ชนิดของสาร 
การเปล่ียนแปลงเม*อทดสอบกับ 

สารละลายเบเนดิกต สารละลาย I2 ใน KI สารละลาย NaOH ใน CuSO4 

A - - เกิดสารมีมวง 

B - เกิดสารสีน้ำเงิน - 

C ตะกอนสีแดงอิฐ - - 



ขอใดถูก 

1. สาร A ยอยไดโดยเอนไซมอะไมเลสไดผลิตภัณฑท่ีใหตะกอนสีแดงอิฐ  

กับสารละลายเบเนดิกต 

2. สาร B หมักไดดวยยีสตไดผลิตภัณฑท่ีเกิดสารสีน้ำเงินกับ I2 กับ KI 

3. สาร C หมักไดดวยยีสตไดผลิตภัณฑท่ีเปนสารติดไฟได 

4. สาร A และ B ยอยไดโดยน้ำสับปะรด เกิดตะกอน 




