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อาหาร คือ คือ สิ่งที่รบัประทานไดไมเปนพิษและกอใหเกิดประโยชนตอรางกาย ชวยใหรางกายเจริญเติบโตแข็งแรง

ตานทานโรค 

สารอาหาร คือ สารเคมีที่สิ่งมีชีวิตไดรบัเมื่อกินอาหาร (ไดจากกระบวนการ …………………………) และนำไปใชประโยชนได 

ไดแก ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. 

 

 

 

อาหารกบัการดำรงชีวิต 

อาหาร vs สารอาหาร 

 

Review อาหารหลัก 5 หมู 
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สารอาหารแบงออกเปน 2 ประเภท 

✔ สารอาหารที่ใหพลงังานแกรางกาย  

ไดแก …………………………. (___ kcal/g), …………..…………….. (___ kcal/g), ………………………… (___ kcal/g) 

✔ สารอาหารที่ไมใชพลงังานแกรางกาย 

ไดแก ………………………….. ………………………….. ………………………….. 

แหลงสะสมพลงังานในรางกาย  

✔ Carbohydrate พบใน Blood sugar, Glycogen storage in Liver and Muscle 

✔ Lipid พบใน Subcutaneous tissue 

✔ Protein พบใน Body protein (hair, muscle, etc.), Plasma protein (Albumin) 

**การเก็บพลงังานรูป Carbohydrate มีปริมาณจำกดั แตการเก็บในรูป Lipid ไมจำกัด** 

ลำดบัการดึงพลงังานมาใชของรางกาย = _____________ > _________ > ____________ 

 

ศพัทนารู!! 

Polymer = _____________________________________  

Monomer = ____________________________________  

 

 

Carbo มาจาก ____________ = C / Hydrate = ____________  

ดงันั้น Carbohydrate = carbon ที ่________________    ถาให n = 6  

อตัราสวน C:H = ……………….. 

 

 

คารโบไฮเดรต (Carbohydrate)  

สารอาหาร 
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1. ใหพลงังานแกรางกาย โดยคารโบไฮเดรต 1 กรมั ใหพลงังาน ______________  

2. ควบคุมการเผาผลาญอาหารจำพวกไขมนัใหเกิดขึ้นอยางสมบูรณ เพราะถาการเผาผลาญไขมนัในรางกายไมสมบูรณ  

จะเกิดสารคีโตน ซึ่งมีอนัตรายตอสมองมนุษย 

3. เปนสวนประกอบที่สำคญัของสารพนัธุกรรมในโมเลกุลของดีเอ็นเอ 

4. หากบริโภคมากเกินความตองการของรางกาย ตบัจะเปลี่ยนกลูโคสที่เหลือใหเปน __________ และจะสะสมไวใตผิวหนงั 

 

 

หนวยยอยสุดของคารโบไฮเดรต  

คือ ______________________  

** saccharide = ____________** 

 

1. Polysaccharide  

✔ คารโบไฮเดรตของพืชเรียกวา “____________”  

จะถูกสะสมไวบริเวณเมล็ด หวั และราก  

✔ คารโบไฮเดรตที่สะสมในรางกายมนุษยและสตัวเรียกวา “_______________”  

ซึ่งสวนใหญจะสะสมใน________ และ_______________ 

✔ ทั้งแปงและไกลโคเจนจะถูกเปลี่ยนเปน ___________ เพื่อใชเผาผลาญพลงังานในยามที่เราตองการ 

 

2. Oligosaccharide ex. ____________________________ (มธัยม ไมสนใจ) 

 

3. Disaccharide ex. _____________________________________________  

(นํ้าตาลโมเลกุลคู)  

 

4. Monosaccharide ex. ___________________________________________ 

(นํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยว) 

ชนิดของคารโบไฮเดรต 

หนาทีข่องคารโบไฮเดรต 
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Monosaccharide = นํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยว  

เปนนํ้าตาลที่มีโมเลกุลขนาดเล็กที่สุด จึงยอยใหมีขนาดเล็กลงอีกไมได ซึ่งเมื่อเขาสูรางกายสามารถดูดซึมไปใชประโยชนได

ทนัทีโดยไมตองผานกระบวนการยอยอีกนํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยวไดแก  

1. Glucose เปน นํ้าตาล ที่พบ__________ ในธรรมชาติ 

✔ เปนนํ้าตาลหลกัในกระบวนการ __________   

✔ พบไดใน นํ้าผึ้ง ผัก ผลไมบางชนิด เชน____________________  

✔ ในกระแสเลือดจะมีกลูโคสรอยละ 0.08 และในปสสาวะมีรอยละ 0.2  

ซึ่งหากมีมากกวานี้จะทำใหเกิดโรค_______________ 

 

 

2. Fructose 

✔ เปนนํ้าตาลที่ม ี__________ที่สุด 

✔ ไดจากการยอย __________ 

✔ พบตามธรรมชาติไดใน ผลไม เชน สม แอปเปล 

✔ เปนนํ้าตาลที่เปนสารอาหารหลกัของ  __________ 

 

 

3. Galactose 

✔เปนนํ้าตาลที่มีความหวาน__________ 

✔ ไดจากการยอยสลาย__________และ วุน 

✔ ไมเกิดอิสระในธรรมชาต ิในรางกายไดจากการยอยแล็กโทส หรือนํ้าตาลที่มีอยูใน _______ 

✔ มีความสำคญั โดยรวมกบัไขมนัเปน สวนประกอบของเซลลประสาท 

Monosaccharide 
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Disaccharide = นํ้าตาลโมเลกลุคู 

เปนนํ้าตาลที่เกิดจากการรวมตวัของนํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยว ______ โมเลกุล เชื่อมตอกนัดวยพนัธะ ________________ 

เมื่อเขาสูรางกายไมสามารถนำไปใชประโยชนไดทนัทีแตตองยอยใหเปนนํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยวกอน 

Concept 

  2 Hexose sugars 

 

 

 

 

 

       Disaccharide + _________ 

Dehydration (ปฏิกิริยาการสูญเสีย____) 

 

1 Maltose 

✔ Glucose + ___________ = Maltose + water 

✔ พบในขาวมอลท ขาวบารเลย เมล็ดธญัพืชที่กำลงังอก 

 

2. Sucrose 

✔ Glucose + ___________ = Sucrose + water 

✔ คือ ___________ พบไดในออย มะพราว  

✔ เปนนํ้าตาลที่พืชใชลำเลียงในทออาหาร

  

Disaccharide 
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3 Lactose 

✔ Glucose + ………………… = Lactose + water 

✔นํ้าตาลในพบใน ………………… ของสตัวเลี้ยงลูกดวยนมทุกชนิด  

✔มีความหวานนอยมากเมื่อเทียบกบัซูโครส 

✔ อาจพบในปสสาวะ หญิงมีครรภ 

 

 

มี 2 วิธีในการทดสอบ คือ  

⦿ Tollen’s reagent: ม.ตน ไมออก!!  

⦿ Benedict’s reagent: Cu2+ in base change from light blue solution to brick red precipitates 

สารละลายที่ใชทดสอบคือ _______________ มีสี ______________ 

ถานำไปทดสอบสารใดใดแลวเปลี่ยนจากส_ี_________ เปนส_ี___________ แสดงวาสารนั้นมีนํ้าตาล 

ยกเวน !! ________ ไมเปลี่ยนสี (ใหผล - ) แตถาเอาซูโครสไป ___________ กอนแลวนามาทดลองจะเปลี่ยนส ี

 

 

   

การทดสอบนํ้าตาล 
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Polysaccharide = นํ้าตาลโมเลกลุใหญ 

✔ จดัเปนสาร polymer คือ สารที่เกิดจากหนวยยอย ____________ หลายหนวยมาตอๆกนั 

✔ Polysaccharide (polymer) เกิดจากการนำโมเลกุล ___________________  (monomer)  

มาตอกนัเปนสายยาวๆๆๆ  

 

ตวัอยาง Polysaccharide 

1. แปง (starch) เกิดจากโมเลกุล _________ มาตอเปนสายยาว 

พบในเมล็ดขาว หัวเผือก หัวมัน หวักลอย มนัเทศ ซึ่งเก็บสะสมไวที่หวั ลำตน และราก 

1.1 Amylose _____ แตกแขนง 

1.2 Amylopectin _____ แตกแขนง 

แปงที่มีสดัสวน amylopectin มากจะมีความเหนียว 

✔ขาวเหนียว มีสดัสวน amylopectin _____ amylose 

✔ขาวสวย มีสดัสวน amylose _____ amylopectin 

การทดสอบแปง  

ทดสอบดวยสารละลาย__________   à    เมื่อหยดลงบนแปงจะ 

มีสี _________          เปลี่ยนสีเปน _________ 

 

 

Polysaccharide 
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2. ไกลโคเจน (Glycogen) เกิดจากโมเลกุล ______ ตอเปนสายยาว 

โดยมีการแตกแขนง ______________ 

✔ พบใน ______ และ ____________ ชวยเก็บสารองพลงังานไว 

✔ จะสามารถสลายตวัเพื่อเพิ่มปริมาณ ____________ ในกระแสเลือดไดเมื่อขาด

แคลนพลงังาน 

 

 

3. เซลลูโลส (Cellulose)เกิดจากโมเลกุล________ มาตอกนัเปนสายยาว 

✔ เปน polysaccharide ที่พบ_______ในธรรมชาติ 

✔ พบตามสวนตาง ๆ ที่เปนโครงสรางสวนใหญของพืช ผกั และหญา ซึ่งพืชแตละชนิด

มีเซลลูโลสมากนอยแตกตางกนั  

✔ รางกายมนุษย _______ สามารถยอยเซลลูโลสได จึงขบัถายออกในรูปของกาก หรือ

เสนใยอาหาร ซึ่งชวยกระตุนลำไสใหทำงานอยางมีประสิทธิภาพ และขบัถายดีขึ้น  

✔ สตัวที่สามารถยอยเซลลูโลสได คือ ปลวก ววั ควาย เพราะมีโปรโตซวัหรือแบคทีเรียอยูในระบบทางเดินอาหาร  

ที่สามารถผลิตเอนไซม___________  ออกมายอยเซลลูโลสใหเปนกลูโคสได 
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✔เปนสวนประกอบสำคญัของทุกเซลล รางกายมนุษยประกอบดวยโปรตีนรอยละ 20 ของนํ้าหนกัตวั  

โดยโปรตีนจะอยูในกลามเนื้อ  

✔ชวยเสริมสรางการเจริญเติบโต และซอมแซมเซลลตางๆ ของรางกาย  

✔เปนสวนประกอบของ เลือด กระดูก ฟน ฮอรโมน เอนไซม 

✔เอนไซมมีหนาที่เฉพาะคือ ชวยเรงและควบคุมระบบตางๆใหทำงานไดเปนปกต ิ

✔นอกจากนั้นรางกายยงัสามารถไดรบัพลงังานจากการสลายโปรตีนไดอีกดวย 

✔ ธาตุที่เปนองคประกอบสำคญัคือ ___________ 

✔ ประกอบจากหนวยยอย คือ __________________  

เชื่อมตอกนัดวยพนัธะ _________________ 

✔ ละลายนํ้าได  ✔ ไมละลายในแอลกอฮอล 

✔ ใหพลงังานแกรางกาย 1 กรมั ใหพลงังาน ____ kcal 

 

Polypeptide 

» Amino acid ตอกนัเปนสายโดยพนัธะ _________ 

เชื่อมระหวาง amino acid 2 โมเลกุล 

 

 

Concept ! 

 

Amino acid +   Amino acid    _____________ 

 

Amino acid  + Amino acid + Amino acid + Amino acid + …       ______________________  

โปรตีน (Protein)  
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การทดสอบโปรตีน 

✔ ใชสารละลาย___________ มีส ี__________ ประกอบจาก __________ + ____________  

✔ เมื่อเจอสารประเภทโปรตีนจะเปลี่ยนเปนส ี____________ เกิดสีที่ __________ 

 

 

 

          

 

 

Essential Amino Acid 

»  กรดอะมิโนจำเปน คือ กรดอะมิโนที่รางกาย _____ สามารถสรางไดเอง 

เทคนิคจำชื่อกรดอะมิโนจำเปน 

 

Leucine   Valine   Isoleucine   Lysine 

 

Tryptophan  Phenylalanine  Threonine   Methionine 

 

✔ เนื้อ นม ไข เครื่องใน amino acid จำเปน _____ 

✔ โปรตีนจากพืช เชน ขาวโพด amino acid จำเปน _____ 
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การแบงประเภทโปรตีนจากรูปราง 

1. โปรตีนลักษณะเสน _______________ protein 

» เรียงตวัเปนสายยาว แข็งแรงเหนียว ยืดหยุนไดมาก 

» ทำหนาที่ดาน _____________  

» ตวัอยาง   

✔เคอราตีน พบมากในเล็บ ขน ผล และเขาสตัว  

✔คอลลาเจน พบมากในกระดูกออน และผิวหนงั 

2. โปรตีนลักษณะกอน ___________ protein 

» เปนสายขด มีแรงดึงดูดระหวางสวนตางๆของสาย  

» ตวัอยาง  

✔เอนไซม hemoglobin immunoglobulin พบมากใน ________ ทำงานรวมกบั

เซลลเม็ดเลือดขาวในการตอตานเชื้อโรค 

✔โปรตีนสะสมอาหาร  

- อลับูมีน พบมากใน __________ 

- เคซีน พบมากใน _________ 
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ปริมาณของโปรตีนที่รางกายควรไดรับ 

»	เด็ก    ปริมาณ 2 กรมั ตอนํ้าหนกัตวั 1 กิโลกรมั 

»	ผูใหญ  ปริมาณ 1 กรมั ตอนํ้าหนกัตวั 1 กิโลกรมั 

ผลของการขาดโปรตีน 

»	เด็ก ถาหากขาดโปรตีนอยางมากจะทำใหเกิดโรค_______________  
มีอาการออนเพลีย บวม ตบัโต ผิวหนงับางและลอกหลุด  

»	ผูใหญ ซูบผอม ไมมีเรี่ยวแรง ฟนจากโรคไดชา 

 

 

 

 

 

✔ เปนสารชีวโมเลกุลที่ไมละลายนํ้า  

✔ และสารชีวโมเลกุลเดียวที่ไมเปน polymer 

** ซึ่งไขมนัก็ถือเปนลิพิดอยางหนึ่ง ** 

แบงออกเปนชนิดตางๆ ดงันี ้

1. __________________  

2. __________________  

3. ___________________ 

ลิพิด (Lipid) 
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ไขมนั คือ สารอินทรียมีสมบตัิไมละลายนํ้า แตละลายไดในตวัทำละลายที่ ___________ 

หนาที่ไขมัน 

1. โครงสรางเยื่อหุมเซลล  2. ใหความอบอุน 

3. ไขมัน 1 กรมัใหพลงังาน ______ kcal (ใหพลงังานมากสุด) 

4. ปองกนัการกระทบกระเทือนของอวยัวะภายในรางกาย 

5. เปนฉนวนปองกนัการสูญเสียความรอนของรางกาย และชวยใหรางกายอบอุนในเวลาอากาศหนาว 

6. เปลี่ยนเปน vit ____ และชวยละลาย vit อื่นๆที่ละลายใน ________ ได คือ ______________________ 

 

✔ ธาตุองคประกอบหลกัของไขมนัคือ C H O 

แตสดัสวน H : O ไมเทากบั _____________ เหมือน carbohydrate 

 

โครงสรางไขมัน 

ประกอบดวย 2 สวนสำคญั 

1. _________________ 

2. _________________ เปนสารประเภท แอลกอฮอล 

 

 

 

 

 

 

1. ไขมัน 
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✔ Fatty acid ตอกบั Glycerol ดวยพนัธะ _____________________ 

1. Glycerol + ……. fatty acid = Monoglyceride  

2. Glycerol + ……. fatty acid = Diglyceride  

3. Glycerol + …… fatty acid = Triglyceride  

 

 

 

 

 

 

 

กรดไขมัน (Fatty Acid) 

มีเกณฑการแบง 2 แบบคือ  

1. แบงตามความตองการของรางกาย ไดเปน กรดไขมนั ______ และ กรดไขมนั__________ 

2. แบงตามความอิ่มตวั ไดเปน กรดไขมนั_________ และ กรดไขมนั__________ 

แบงตามความตองการของรางกาย 

1. กรดไขมันจำเปนตอรางกาย  

คือ กรดไขมนัที่รางกายสรางเอง _________ ไดแก  

✔ 1.1 กรดไลโนลีอิก linole___ acid มีมากในนํ้ามนัดอกคำฝอย นํ้ามนัดอกทานตะวนั  

นํ้ามนัถั่วเหลือง เปนกรดไขมนัที่ __________ 

✔ 1.2 กรดไลโนลีนิก linole____ acid ถาขาด ผิวหนงัจะแตกแหง ติดเชื้องาย 

2. กรดไขมันไมจำเปน คือ รางกายสรางเอง _________ 
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1. กรดไขมันไมอิ่มตัว Unsaturated fatty acid 

» กรดไขมนัที่คารบอนในโมเลกุลมีการจบักนัดวยพนัธะ _____ 

» สมบตัิ จุดหลอมเหลว____ จึงเปลี่ยนเปนของเหลวงาย 

» มีความสำคญัทางโภชนาการและดีตอสุขภาพกวาไขมนัอิ่มตวั 

» กรดไขมนัไมอิ่มตวัมีขอเสียคือ ___________  
เกิดจาก พนัธะคูทำปฏิกิริยากบั O2 ในบรรยากาศ ทำใหเกิดสารประกอบ 

Ketone ที่มีกลิ่นเฉพาะตวั 

» การปองกนั : ใชสาร Antioxidant  
เชน วิตามิน ___ ชะลอการเหม็นหืนได 

ตวัอยาง - กรดโอเลอิก มีจุดหลอมเหลว 16 C พบมากในนํ้ามนัมะกอก และนํ้ามนัถั่วลิสง 

- กรดไลโนเลอิก มีจุดหลอมเหลว -5 Cพบมากในนํ้ามนัรำ นํ้ามนัถั่วลิสง และนํ้ามนัดอกคำฝอย 

- กรดไลโนเลนิก มีจุดหลอมเหลว-11 C พบมากในนํ้ามนัถั่วลิสง และนํ้ามนัลินสีด 

 

2. กรดไขมันอิ่มตัว Saturated fatty acid 

» มีจุดหลอมเหลวสูง เมื่อทิ้งไวในอากาศจะไมเหม็นหืนเพราะไมทำปฏิกิริยากบัออกซิเจนในอากาศ  

»	แตเปลี่ยนสถานะเปนของแข็งไดงาย ดงันั้นเมื่อเขาสูรางกายจึงยอยยาก และเกิดการอุดตนัในเสนเลือด  

»	กอใหเกิดโรคอวน โรคหวัใจ และโรคไขมนัอุดตนัในเสนเลือด 

»	พบมากใน ไขมนัจาก _____________________________ 

ตวัอยาง  

- กรดลอริก มีจุดหลอมเหลว 44 C พบมากในนํ้ามนัมะพราว ไขมนัสตัว 

- กรดไมรีสติก มีจุดหลอมเหลว54 C พบมากในนํ้ามนัมะพราว และนํ้ามนัหม ู

- กรดปาลมิติก มีจุดหลอมเหลว 63 C พบมากในนํ้ามนัมะพราว นํ้ามนัหมู 

นํ้ามนัมะกอกและนํ้ามนัปาลม 

- กรดสเตียริก มีจุดหลอมเหลว70 C พบมากในนํ้ามนัถั่วลิสง นํ้ามนัมะกอก 

นํ้ามนัดอกคำฝอย 
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1.2 ไข (Wax) 

ตวัอยางของ wax 

⦿ Bee wax = Triacontanoyl Palmitate  

⦿ Ear wax (ขี้หู) = ชวยปองกนั และฆาเชื้อในชองห ู

⦿ Spermaceti oil (ไขปลาวาฬ) นำไปใชทำ lotion ขี้ผึ้งทาผิว และสารขดัมนั 

⦿ Cutin ที่เคลือบใบของพืช = ชวยปองกนัไมใหนํ้าซึมเขาสูผิวใบ 

    

   

 

 

ฟอสโฟลิพิด Phospholipid 

» โครงสรางคลายกบั Simple lipid แตกตางเพียง มี fatty acid เพียง 2 ตวั มาตอกบั glycerol 

» Fatty acid อีกตวัมี __________ มาแทนที ่

» เปนสวนประกอบใน ____________________________ 

 

 

 

ฟอสโฟลิพิด 
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สเตียรอยด steroid 

»  ไมใชไขมนัแทจริงแตละลายไดในไขมนั ไมละลายนํ้า 

»  ประกอบดวยคารบอนเรียงตวัเปนวง 4 วงหลกั 

 

ตวัอยาง สาร steroid เชน _____________ และฮอรโมนเพศ 

» คอเลสเตอรอลไมทำใหอวน จะพบมากใน  
สมองสตัว หนงัสตัว ไขแดง 

»  ฮอรโมนเพศชายที่เปน steroid คือ ______________________ 

»  ฮอรโมนเพศหญิงที่เปน steroid คือ _____________________ 

 

Steroid 


