แผนการจัดการเรียนรูมุุ่งเนุนสมรรถนะ
ชื่อวืชาืืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหารืืืืืืรหัสวืชาื3404ื2002ืืืืืทฤษฎืืื2ืืปฏืบัตืื2ืืหนวยกืตืื3
หลืักสืตรประกาศนยบัตรวืชาชืพืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืหลืักสืตรประกาศนยบัตรวืชาชืพชืั้นสืง
ประเภทวืชาื คหกรรม

สาขาวืชาื
สาขางาน

อาหารและโภชนาการ

อาหารและโภชนาการ

จัดทําโดย
นายกตพงษ๑ืืืปันปุา

วทยาลัยอาชวะศึกษาเชยงรายื
สํานักงานคณะกรรมการการอาชวศืกึ ษาื
กระทรวงศืึกษาธการ

2

หลุักสุูตรรายวุิชา
ชื่อวืชาืวทยาศาสตร๑ประกอบการอาหาร

รหัสวืชา 3404ื2002 ทฤษฎืืื2 ปฏืบัต 2 หนวยกืต 3ื

หลืักสืตรประกาศนยบัตรวืชาชืพืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื หลืักสืตรประกาศนยบัตรวืชาชืพชืั้นสืง
สาขาวืชาือาหารและโภชนาการ สาขางาน อาหารและโภชนาการ
จุดประสงค์รายวุิชา
1. มความร๎ความเข๎าใจเก่ยวกับโครงสร๎างและองค๑ประกอบทางกายภาพืทางเคมอาหารืและปัจจัยท่ม
ผลตํอคุณภาพอาหารืหลักการและเทคนคในการประกอบอาหารืการตรวจสอบคุณภาพอาหารืและ
การเก็บรักษา
2. มความร๎ความเข๎าใจหลักการทดลองอาหารืการวางแผนการทดลองืการดําเนนงานืการวัดและ
ประเมนผลืการรายงานผลการทดลองื
3.ืมความสามารถค๎นคว๎าืทดลองและประกอบอาหารตามกระบวนการทางวทยาศาสตร๑
4. ตระหนักถุงความสําคัญเก่ยวกับความปลอดภัยของอาหารและผลกระทบตํอส่งแวดล๎อม
5. มกจนสัยในการปฏบัตงานด๎วยความขยันืรอบคอบืสะอาดือดทนืและมความรับผดชอบ
สมรรถนะรายวุิชา
1. แสดงความร๎เก่ยวกับวทยาศาสตร๑การอาหารตามหลักการและกระบวนการ
2. ประกอบืตรวจสอบคุณภาพืเก็บรักษาตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏบัตเก่ยวกับโครงสร๎างืสํวนประกอบทางเคมืการเปล่ยนแปลงทางเคมและทางกายภาพของ
อาหารืหลักการทดลองืการวางแผนการทดลองืการดําเนนงานืการวัดและประเมนผลืการสรุปผลืการรายงาน
ผลการทดลองืการจัดทําตํารับมาตรฐานืการทดลองและประกอบอาหารประเภทตํางๆืตามกระบวนการทาง
วทยาศาสตร๑ืและการพัฒนาผลตภัณฑ๑อาหาร

3

หน่วยการเรียนรู
หน่วยที่

ชุื่อหนุ่วยการเรุียนรู

จำนวน
ชุั่วโมง

สัปดาหที่

4

1

4

2

1

ศึกษาและปฏบัตเก่ยวกับโครงสร๎างืและสํวนประกอบของอาหาร
- องค๑ประกอบทางเคม
- องค๑ประกอบทางกายภาพ

2

การเปล่ยนแปลงทางเคมและกายภาพของอาหาร
- การเปล่ยนแปลงทางเคม
- การเปล่ยนแปลงทางกายภาพ

3

การวเคราะห๑อาหาร
- หลักการทดลอง
- การวางแผนการทดลอง
- การดําเนนงาน
- การวัดผลและประเมนผล
- รายงายผลการทดลอง

4

3

4

การทดลองและประกอบอาหารประเภทตํางๆ
- ผลตภัณฑ๑เน้อสัตว๑
- ผลตภัณฑ๑ไขํ
- ผลตภัณฑ๑นม
- ผลตภัณฑ๑ไขมัน
- ผลตภัณฑ๑ผักและผลไม๎
- แปูงและน้ําตาล
- ธัญชาต
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4

ชือ่ หนุ่วย

หนุ่วยการเรุียนรูและสมรรถนะประจำหน่วย
สมรรถนะ
ความร๎

ทักษะ

คุณลักษณะท่พึงประสงค

หนวยท่ื1
ศึ ก ษาและปฏ บั ต เก่ ย วกั บ โครงสร๎ า งืและ อธบายองค๑ประกอบทางเคมและกายภาพของ แยกแยะองค๑ประกอบโครงสร๎างของอาหาร ตั้งใจศึกษาค๎นคว๎าข๎อมลตํางๆืและปฏบัต
อาหารแตํละประเภท
ได๎อยํางถกต๎อง
ด๎วยความขันืรอบคอบืมความรับผดชอบ
สํวนประกอบของอาหาร
หนวยท่ื2
การเปล่ ย นแปลงทางเคม และกายภาพของ อธบายการเปล่ยนแปลงทางเคมและกายภาพ นํ า เ อ า ลั ก ษ ณ ะ ก า ร เ ป ล่ ย น แ ป ล ง ม า สัง เกตและบอกลักษณะการเปล่ยนแปลง
ของอาหารได๎ถกต๎องตามหลักการ
ประยุกต๑ใช๎ในการประกอบอาหาร
ทางเคมและกายภาพได๎อยํางชัดเจน
อาหาร
หนวยทื่ื3
หลักการทดลอง

ร๎ จั ก การวางแผนการทดลองืการดํ า เน นงานืมเทคนคเบ้องต๎นในการวางแผนืวเคราะห๑ มความรอบคอบและร๎จักใช๎หลักการในการ
การวัดและประเมนผลืการสรุปผลืการรายงาน อาหารืได๎อยํางถกต๎อง
วเคราะห๑อ าหารืม ความรเร่ ม สร๎ างสรรค๑ื
ผล
สนใจใฝุร๎

หนวยื4
การทดลองและประกอบอาหารประเภทตํางๆ ร๎จักการประกอบตามหลักการและกระบวนการ ประยุกต๑ ใช๎ หลัก วทยาศาสตร๑ก ารประกอบ ม ค ว า มรั บ ผ ด ืแ ล ะ เ อ า ใจ ใ สํ ใ น ก า ร
ทางวทยาศาสตร๑
อาหารได๎อยํางถกต๎องและเหมาะสม
ปฏบั ตการทดลอง การควบคุ มคุณ ภาพ
ผลตภัณฑ๑

5

แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชาืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวยืศึกษาและปฏบัตเกย่ วกับโครงสร๎างของอาหาร
ืชอ่ เร่องืองค๑ประกอบทางเคมและกายภาพของอาหาร

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 1
รวม 4 ชั่วโมง
สอนครั้งท่ื1
จํานวน ื4 ชั่วโมง

1. สาระสําคัญ
โครงสร๎างและองค๑ประกอบทางเคมและกายภาพอาหารเป็นวทยาศาสตร๑อาหารท่เก่ยวข๎องกับืสํวนตํางๆใน
อาหารืได๎แกํืน้ําืคาร๑โบไฮเดรตืโปรตนืและืไขมันืซึ่งเป็นสํวนท่ให๎พลังงานกับรํางกายืและยังมสารเคมตํางๆท่ไมํให๎
พลังงานแตํให๎ประโยชน๑แกํรํางกายืได๎แกํืแรํธาตุืและวตามนืืสารเคมในอาหารยังมผลตํอด๎านคุณภาพอาหารืเชํนืสื
กล่นืรสืเน้อสัมผัสืรวมทั้งการเกดปฏกรยาตํางๆระหวํางการเก็บเก่ยวืการแปรรปอาหารืและการเก็บรักษาืซึ่งหากม
การเปล่ยนแปลงโครงสร๎างทางเคมภายในอาหารืก็จะทําให๎อาหารนั้นมการเปล่ยนแปลงทางกายภาพตามไปด๎วยืจึงม
ผลตํอคุณภาพของอาหาร

2. สมรรถนะประจําหน่วย
2.1. แสดงความร๎เก่ยวกับวทยาศาสตร๑การอาหารตามหลักการและกระบวนการ
2.2. ประกอบืตรวจสอบคุณภาพืเก็บรักษาตามหลักการและกระบวนการ

3. จุุดประสงค์การเรียนรู
3.1ืด๎านความร๎
3.1.1. เข๎าใจเก่ยวกับโครงสร๎างและองค๑ประกอบทางเคมในอาหาร
3.1.2. ทราบถึงการเปล่ยนแปลงขององค๑ประกอบทางเคมและกายภาพของอาหารในระหวํางกระบวนการ
แปรรปืและการเก็บรักษา
3.2ืด๎านทักษะ
3.2.1. ประยุกต๑ใช๎หลักการการเปล่ยนแปลงทางโครงสร๎างและองค๑ประกอบของอาหารในชวตประจําวันได๎
อยํางเหมาะสม
3.2.2. ประยุกต๑ใช๎หลักการการเปล่ยนแปลงทางโครงสร๎างและองค๑ประกอบในการปรับปรุงผลตภัณฑ๑อาหาร
3.3ืคืุณลืักษณะท่พืึ่งประสงค๑
3.3.1. ตระหนักถึงข๎อดและข๎อเสยในการเปล่ยนแปลงโครงสร๎างและองค๑ประกอบของอาหาร
3.3.2. สนใจใฝุร๎ืมความรับชอบืตรงตํอเวลาในการปฏบัต
3.3.3. เข๎าใจและปฏบัตงานอยํางมประสทธภาพและปลอดภัย
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชาืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวยืศึกษาและปฏบัตเกย่ วกับโครงสร๎างของอาหาร
ืชอ่ เร่อง องค๑ประกอบทางเคมและกายภาพของอาหาร

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 1
รวมืื4ืืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื1
จํานวนืื4ืืชั่วโมง

4. เนื้อหาสาระการเรุียนรู
ืืืืบทบาทของน้ําในอาหาร
ืืืืืืน้ําเป็นสํวนประกอบหลักืของอาหารืโดยเฉพาะอาหารสดืเชํนืผักืผลไม๎ืเน้อสัตว๑ืไขํืนมืน้ํามท่มอทธพลตํอ
สมบัตืและคุณภาพด๎านตํางๆืของอาหารืทั้งสมบัตทางกายภาพื(physical properites) ความหนดื(viscosity)
สมบัตด๎านเน้อสัมผัสื(textural properties) ตัวอยํางบทบาทท่สําคัญของน้ําท่มตํออาหารืได๎แกํ
น้ํามผลตํอการเส่อมเสยของอาหารื(food spoilage)
ืืืืืน้ําเป็นตัวทําละลาย
ืืืืืืน้ํามผลตํอเน้อสัมผัสของอาหาร

ืืืืืืน้ําเป็นตัวกระจายสํวนประกอบของอาหารืเชํนืกรดและเบสืสามารถแตกตัวเป็นไอออนได๎ในน้ําืืดังนั้นใสํวนผสม
ของขนมปังเม่อใสํผงฟลงไปในน้ําจึงทําให๎กรดและเบสท่มอยํในผงฟเกดการแตกตัวทําปฏกรยาให๎ก๏าซคาร๑บอนไดออกื
ไซด๑ออกมาืซึ่งจะชํวยให๎ขนมปังขึ้นฟ
1. น้ําเป็นตัวกลางสําคัญในการถํายเทความร๎อนืจากบรเวณท่มความร๎อนไปสํอาหารืเชํนืถ๎าให๎ความร๎อนแกํอาหารใน
กระทะโดยตรงืกระทะและอาหารจะร๎อนขึ้นเร่อยๆือาหารสํวนท่สัมผัสกับกระทะจะไหม๎เกรยมกํอนท่อาหารจะร๎อนทั่ว
ทั้งหมดืแตํถ๎าใสํน้ําลงไปในกระทะด๎วยืน้ําจะดดความร๎อนืและชํวยกระจายความร๎อนไปทั่วทุกสํวนของอาหารืเพราะ
น้ําเป็นตัวนําความร๎อนท่ดืและจะชํวยถํายเทความร๎อนไปสํอาหารท่สัมผัสกับน้ํา
2. น้ําเป็นตัวทําละลายท่ดืหรออาจเรยกวําืตัวทําละลายไอออนไนซ๑ื(Ionixing solvent) หรอตัวทําละลายแบบมขั้วื
เพราะน้ําสามารถละลายสารประกอบอเล็กโตรวาเลนท๑ื(electrovalent) ได๎ืเชํนืกรดและเกลอืเป็นต๎นืนอกจากน้น้ํา
ยังสามารถละลายสารประกอบโควาเลนท๑ื(covalent compound) ได๎ืเชํนืน้ําตาลืและยเรยืเป็นต๎นืความสามารถ
ในการละลายสารพวกโควาเลนท๑ได๎ืทําให๎น้ํามความสําคัญตํอรํางกายของคนืและสัตว๑มากืเพราะเม่อสารเหลํานั้นถก
ยํอยให๎เป็นโมเลกุลมขั้วขนาดเล็กๆืเชํนืน้ําตาลืกรดแอมโนืเป็นต๎นืโมเลกุลขนาดเล็กเหลําน้จะละลายได๎ดในน้ําหรอ
ของเหลวในรํางกายืและมการเคล่อนท่ภายในรํางกายในรปของสารละลายืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื
3. น้ําเป็นตัวทําละลายท่มขั้วอยํางแรงืจึงสามารถจับไอออนตํางๆืในสารละลายได๎ืทําให๎ไมํมไอออนอสระในสารละลายื
สารตํางๆืในรปของสารประกอบท่มขั้วเป็นองค๑ประกอบืสารจะรวมอยํกับโมเลกุลต่ําแม๎วําจะไมํเป็นสารอออนนคืแตํก็
มประจุมขั้วท่สามารถเกดพันธะไฮโดรเจนได๎ืน้ําละลายได๎ในแอลกอฮอล๑ท่มโมเลกุลต่ําได๎ดกวําแอลกอฮอล๑พวกท่ม
โมเลกุลสงืเพราะแอลกอฮอล๑โมเลกุลต่ําืมหมํไฮดรอกซลท่มขั้วืสํวนแอลกอฮอล๑ท่มโมเลกุลสงมอัตราสํวนของโซํ
ไฮโดรคาร๑บอนท่ไมํมขั้วเพ่มขึ้นืทําให๎ละลายน้ําได๎น๎อยลงืโดยโมเลกุลของสารท่มหมํไฮดรอกซลจํานวนมากจะละลายใน
น้ําได๎ดืเพราะมหมํท่มขั้วมากืการดึงดดกันระหวํางโมเลกุลของสารกับโมเลกุลของน้ําจึงมมากขึ้นืเชํนืการละลายของ
น้ําตาลในน้ําืเป็นต๎น
4. การเกดคอลลอยด๑ืสารประกอบหลายชนดในอาหารจะถกแพรํกระจายในน้ําเกดเป็นคอลลอยด๑ืตัวอยํางได๎แกํื
โปรตนซึ่งเป็นสารอาหารท่มขนาดโมเลกุลใหญํและมพ้นท่ผวมากืมขนาดของอนุภาคอยํระหวํางื0.001 ถึงื0.1
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คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) คอืสารอาหารท่ประกอบด๎วยคาร๑บอนื(ืC ) ไฮโดรเจนื(ืH ) และออกซเจนื(ืO
)คาร๑โบไฮเดรต ได๎แกํืพวกแปูง ข๎าวืน้ําตาลืเผอกืมันืฯลฯ มื2 ประเภทื ดังน้
1. น้ําตาล ได๎แกํืคาร๑โบไฮเดรตท่มรสหวาน ละลายน้ําได๎ื ได๎แกํ
ืืืืืืื น้ําตาลเชงเด่ยวื (ืMono saccharide ) เป็นคาร๑โบไฮเดรตท่มขนาดโมเลกุลเล็ก คาร๑โบไฮเดรตแตํละชนดม
สมบัตแตกตํางกัน คอ กลโคสทําปฏกรยากับสารละลายเบเนดกต๑ได๎เร็วกวําืซโครส แปูงไมํทําปฏกรยากับสารละลาย
เบเนดกต๑ แตํทําปฏกรยากับสารละลายไอโอดน สํวยเซลลโลสไมํทําปฏกรยากับสารละลายทั้งสองชนดน้
อาหารท่นํามาทดสอบจะให๎ผลื ดังน้
- เส๎นก๐วยเต๋ยว ขนมปัง วุ๎นเส๎นืกล๎วยน้ําว๎าืทดสอบโดยใช๎สารละลายไอโอดนื ให๎สน้ําเงนแสดงวํา มแปูง
- แบะแซืน้ําผึ้งืน้ําตาลกรวด กล๎วยน้ําว๎า ขนมปัง ( ถ๎ามรสหวานื) ทดสอบโดยใช๎สารละลายเบเนดกต๑ ถ๎าเปล่ยนส
ของสารละลายจากฟูาเป็นเขยว แล๎วเหลองในท่สุด ได๎ตะกอนสแดงส๎มืแสดงวํามน้ําตาล
1. คาร๑โบไฮเดรตตํางชนดกันมสมบัตตํางกัน
2. การทดสอบน้ําตาลใช๎สารละลายเบเนดกต๑ คอ เปล่ยนสของสารละลายเบเนดกต๑จากสฟูาเป็นสเขยวแล๎ว
เหลอง ในท่สุดจะได๎ตะกอนสส๎มแดง ตามลําดับ
3. แปูงไมํทําปฏกรยากับสารละลายเบเนดกต๑ื แตํทําปฏกรยากับสารละลายไอโอดนให๎สน้ําเงน
4. เซลลโลสไมํทําปฏกรยาทั้งสารละลายเบเนดกต๑และสารละลายไอโอดน
5. แปูงสามารถยํอยให๎เป็นน้ําตาลได๎ื โดยการต๎มกับกรดไฮโดรคลอรก
ในการแชํสารละลายของน้ําตาลซโครสและน้ําแปูง กับสารละลายเบเนดกต๑ในน้ําเดอดื ให๎แชํไว๎ภายในเวลาท่
กําหนด ถ๎าแชํนานเกนไป ซโครสหรอน้ําแปูงบางสํวนจะถกเบสในสารละลายเบเนดกต๑ทําให๎แตกตัวเป็นน้ําตาลโมเลกุล
เด่ยว และเกดปฏกรยากับสารละลายเบเนดกต๑ทําให๎เกดตะกอนสส๎มแดงเล็กน๎อย
การต๎มสารละลายกลโคส ซโครส แปูงืและืสําลืกับืกรดไฮโดรคลอรกืเพ่อทําให๎สารละลายเป็นกลางด๎วยสารละลาย
โซเดยวไฮดรอกไซด๑ แล๎วทดสอบด๎วยสารละลายเบเนดกต๑ื ปรากฏวําื น้ําตาลซโครส และืน้ําแปูงมตะกอนสส๎มแดง
หรอสแดงอฐเกดขึ้นื แสดงวํากรดไฮโดรคลอรกทําให๎น้ําตาลซโครสและแปูงแตกตัวเป็นน้ําตาลโมเลกลุเด่ยวได๎
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1.1.1 น้ําตาลุ
ุุุุุุุุุรํางกายยํอยสลายืและืดดซึมได๎งํายื เชํน กลโคสื(Glucose) เด็กซ๑โทรสืน้ําตาลองุํนื(Grape Sugar)
ฟรุคโตสื(Fructose) หรอืน้ําตาลผลไม๎ื(Fruit Sugar) พบในผลไม๎และน้ําผึ้ง กาแลคโตสื(Galactose) ไมํปรากฎ
อสระในธรรมชาตื แตํมสตรโครงสร๎างแตกตํางกันืื
ืืืืืืืืืืน้ําตาลโมเลกุลเด่ยวื(monosaccharide) เป็นืหนํวยเล็กท่สุดของคาร๑โบไฮเดรตื(carbohydrate) ไมํสามารถ
ถกไฮโดรไลซ๑ื(hydrolysis) ให๎เล็กลงได๎อกืประกอบด๎วยอะตอมของคาร๑บอนื3-9 อะตอมืืน้ําตาลเพนโทสื(pentose)
หมายถึงืน้ําตาลโมเลกุลเด่ยวืท่มคาร๑บอนื5 อะตอมืเชํนืแอราบโนสื(arabinose) ไซโลสื(xylose)ืืน้ําตาลเฮกโซสื
(hexose) หมายถึงืน้ําตาลโมเลกุลเด่ยวืท่มคาร๑บอนื6 อะตอมืใช๎เป็นสารให๎ความหวานื(sweetener) ได๎แกํืน้ําตาล
กลโคสื(glucose) น้ําตาลฟรักโทสื(fructose)ืน้ําตาลกาแล็กโทสื(galactose)ืืน้ําตาลเฮกโซสท่ไมํพบอสระืแตํมัก
พบเป็นสํวนประกอบของืpolysaccharide ได๎แกํืน้ําตาลแมนโนสื(mannose)ืืน้ําตาลกลโคสื(glucose)ืืคาร๑บอนื
6 อะตอมื(hexose) ชนดแอลโดสื(aldose) ลักษณะเป็นของแข็งสขาวืจุดหลอมเหลวื(melting point) ท่ื146 องศา
เซลเซ ยสืพบมากในผลองุํน สุ กืน้ํ าผึ้ งืและผลไม๎ท่ ม รสหวานืม รสหวานน๎อ ยกวํ าน้ํ า ตาลทรายืเป็ นน้ํ า ตาลรด วซ๑ื
(reducing sugar)
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น้ําตาลฟรักโทสุ(fructose)ุุเป็นคาร๑โบไฮเดรตื(carbohydrate) ประเภทืน้ําตาลโมเลกุลเด่ยวื(monosaccharide)
มคาร๑บอน 6 อะตอมื(hexose) ชนดคโทเฮกโซสื(keto hexose) ลักษณะเป็นของแข็งสขาวืจุดหลอมเหลว (melting
point) ท่ื102 องศาเซลเซยสืพบมากในผลองุํนสุกืน้ําผึ้งืและผลไม๎ท่มรสหวานืมรสหวานมากกวําน้ําตาลทราย
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ืืืืืืืืน้ําตาลกาแล็กโทสืมคาร๑บอนื6 อะตอมืืเป็นน้ําตาลชนดแอลโดสื(aldose) ลักษณะเป็นของแข็ง สขาวจุด
หลอมืเหลวื(melting point) 165ืืํ-168 องศาเซลเซยสืมรสหวานน๎อยกวําน้ําตาลทรายืเป็นน้ําตาลรดวซ๑ื(reducing
sugar) ไมํพบอสระในพชและสัต ว๑ืแตํพบโมเลกุลของน้ําตาลกาแล็กโทสืรวมกับโมเลกุลของกลโคสื(glucose) เป็น
โมเลกุลของน้ําตาลแล็กโทสื(lactose) ซึ่งมอยํในน้ํานมเทํานั้นืและพบD-galactose ในโครงสร๎างของพอลแซ็กคาไรด๑ื
(polysaccharide) เชํนืเพกทนื(pectin) คาร๑ราจแนนื(carrageenan) กัมื(gum) อะการ๑ื(agar)
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การทดสอบน้ําตาลกลูโคส
ืืืืืืืืืืืทดสอบโดยใช๎สารละลายเบเนดกต๑ื (ืBenedict s solution ) เตมลงในสารท่ต๎องการทดสอบืนําไปต๎มืถ๎า
เป็นืกลโคสืจะเปล่ยนสื จากสฟูาเป็นตะกอนสส๎มอฐ
ืืืืืืืืืืืืน้ําตาลเชงคํื(Disaccharide รํางกายเม่อได๎รับจะไมํสามารถใช๎ได๎ทันทื ต๎องเปล่ยนเป็นน้ําตาลเชงเด่ยว
กํอนื ได๎จากการรวมตัวของน้ําตาลเชงเด่ยวื 2 โมเลกุลและเกดการควบแนํนได๎น้ํา 1 โมเลกุล
ตัวอยําง
- ืืืืืืืืืซโครสื(ืSucrose ) หรอน้ําตาลทรายื น้ําตาลอ๎อยื หรอืน้ําตาลหัวผักกาดหวานื ประโยชน๑ใช๎ทําลกอมื
เป็นสารถนอมอาหารื ได๎จากน้ําตาลเชงเด่ยวื2 ตัวื ดังสมการ
ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืกลโคสื + ฟรุคโตส > ซโคสื + น้ํา
- มอลโตส ( Maltose ) หรอน้ําตาลมอลล๑ื มในข๎าวบาร๑เลย๑ืหรอข๎าวมอลล๑ท่กําลังงงอกประโยชน๑ืใช๎ทําเบยร๑
ทําเคร่องด่มื และอาหารเด็กได๎จากน้ําตาลเชงเด่ยวื2 ตัวื ดังสมการ
ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืกลโคสื + กลโคส
-> มอลโตสื + น้ํา
แลคโตสื(ืLactose ) หรอืน้ําตาลนมื ผลตภัณฑ๑จากตํอมน้ํานมของสัตว๑ื ประโยชน๑ใช๎ทําขนมปังื อาหาร
เด็กอํอนื ได๎จากน้ําตาลเชงเด่ยวื2 ตัวื ดังสมการ
ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืกลโคสื + กาแลคโตส
> แลคโตสื + น้ํา
1. น้ําตาลโมเลกุลเด่ยวและโมเลกุลคํในปรมาณน้ําหนักตํอโมลเทําๆืกันื จะมความหวานตํางกันื ฟรุกโทสื เป็น
น้ําตาลตามธรรมชาตท่มความหวานมากท่สุด ื ฟรุกโทสมรสหวานมากกวําซโครสื สํวนซโครสมรสหวานมากกวํา
กล โคสและมอลโทสื ในองุํ น ม กล โคสอยํ ม ากื ฟรุ ก โทสม มากในน้ํ า ผึ้ ง ื ซ โครสพบมากในอ๎ อ ยและหั ว
บทื นอกจากน้นผลไม๎ท่มรสหวานเกอบทุกชนดจะมซโครสอยํด๎วยื สํวนมอลโทสพบในข๎าวมอลล๑ท่กําลังงอก
2. ซโครสื เป็นน้ําตาลโมเลกุลคท่รํางกายดดซึมได๎ื กํอนท่รํางกายจะนําไปใช๎ืซโครสจะถกเอนไซม๑ในลําไส๎ยํอยให๎
สลายตัวเป็นน้ําตาลโมเลกุลเด่ยวื คอืกลโคสและฟรุกโทสื แล๎วรํางกายจึงนําไปใช๎
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ืืืืืืืืืืไดแซ็ก คาไรด๑ ืหรอน้ํ าตาลโมเลกุ ลคํื(disacchaide) หมายถึง น้ํ าตาลท่ ประกอบด๎วยน้ําตาลโมเลกุ ลเด่ย วื
(monosaccharide) 2 โมเลกุลืซึ่งอาจเป็นชนดเด ยวกั นืหรอตํางชนดกันก็ไ ด๎เช่อ มตํอกันด๎วยพันธะไกลโคไซด๑ื
(glycosidic bond) เม่อผํานการไฮโดรไลซ๑ื(hydrolysis) จะให๎น้ําตาลโมเลกุลเด่ยว 2 โมเลกุล
ืืืืน้ําตาลโมเลกุลคํท่พบในอาหารืได๎แกํ


น้ําตาลซโครสื(sucrose)



น้ําตาลมอลโทสื(maltose)



น้ําตาลแล็กโทสื(lactose)

น้ําตาลโมเลกุลคํท่พบทั่วไปในอาหาร
โอล 10 โมเลกุลเช่อมตํอกันด๎วยพันธะไกลโคไซด๑ื(glycosidic bond)
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1.1.2 แปูงและเซลลโลส สรุปได๎วําทั้งแปูงและเซลลโลสื ตํางประกอบด๎วยโมเลกุลของกลโคสจํานวนมากมาย
นับพันโมเลกุลแตํสารทั้งสองมสมบัตตํางกันเน่องจากโครงสร๎างไมํเหมอนกันื พวกท่ไมํใชํน้ําตาลเป็นคาร๑โบไฮเดรตทไมํ
มรสหวานื และไมํละลายน้ําื เรยกวําืคาร๑โบไฮเดรตเชงซ๎อนื(ืPolysaccharide )
ืืตัวอยํางื เชํนื แปูงื ไกลโคเจนื เซลลโลสื ไคตน
- แปูงื พบในเมล็ดื รากื หรอหัวื และใบของพขื เชํนื ข๎าวื มันื เผอกื กลอย
- ไกลโคเจนื มในรํางกายมนุษย๑ถกสะสมไว๎ทต่ ับและกล๎ามเน้อเม่อรํางกายขาดแคลนเปล่ยนเป็นกลโคสได๎
ืืกลโคส
--> ไกลไคเจน
- เซลลโลสื พบท่ผนังเซลล๑ของพชทุกชนดเอนไซม๑ในรํางกายมนุษย๑ยํอยไมํได๎แตํชํวยเพ่มกากอาหร
- ไคตนื เป็นสารท่พบในเปลองกุ๎งื และืแมลง
ืืืสํวนของพชท่ประกอบด๎วยืแปูงื ได๎แกํืเมล็ดืรากืและลําต๎นใต๎ดนืสํวนของพชท่ประกอบด๎วเซลลโลสืคอโครงสร๎าง
เกอบทั้งหมดของพชโดยเฉพาะท่เปลอกืใบื และเส๎นใยท่ปนในเน้อผลไม๎
ข๎าวท่หุงดบๆืสุกๆืหรอืข๎าวโพดดบื เม่อกนเข๎าไปแล๎วอาจมอาการท๎องอดื ท๎องเฟูอื เพราะแปูงยํอยสลายเป็นกลโคส
ได๎ยาก
ืืืในรํางกายของมนุษย๑ไมํมเอนไซม๑สําหรับยํอยอาหารของสัตว๑ท่กนพชจะมส่งมชวตเซลล๑เดยวจําพวกโปรโตชัวอาศัยอยํ
เป็นจํานวนมาก โปรโตซัวเหลําน้สามารถปผลตเอนไซม๑ออกมายํอยสลายเซลลโลสให๎เป็นกลโคสได๎ื สัตว๑จําพวกดังกลําวื
เชํน วัว ควายืปลวก จึงสามารถใช๎ประโยชน๑จากเซลลโลสได๎ไกลโคเจนื ซึ่งเป็นคาร๑โบไฮเดรตประเภทแปูงท่สะสมใน
รํางกายื คนและสัตว๑
การทดสอบแป้ง
ทดสอบโดยใช๎สารละลายไอโอดน มสเหลอง น้ําตาล ถ๎าเป็นแปูงและเปล่ยนเป็นสน้ําเงนเข๎มืหรอืมํวงดํา
หนาที่และประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต
1. ให๎พลังงานและความร๎อนื(1 กรัมืให๎พลังงานื4 แคลอร่ื)
2. ชํวยสงวนโปรตนให๎รํางกายนําไปใช๎ในทางท่เป็นประโยชน๑มากท่สุด
3. คาร๑โบไฮเดรตท่เหลอใช๎ืเปล่ยนเป็นไขมันสะสมในรํางกายได๎
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ความหมายของพอลแซ็กคาไรด๑ื(Polysaccharide)
พอลแซ็กคาไรด๑ เป็นคาร๑โบไฮเดรตเชงซ๎อนืซึ่งในโมเลกุลประกอบด๎วยมอโนแซ็กคาไรด๑ท่เป็นชนดเดยวกันื
(homopolysaccharide) หรอตํางชนดกันื(heteropolysaccharide) เรยงตํอกันด๎วยพันธะไกลโคไซด๑เป็นสายยาว
ตั้งแตํื10 โมเลกุลขึ้นไปถึงจํานวนหลายร๎อยโมเลกุลืเชํนืสตาร๑ชืเซลลโลสืเพกทนืและกัมื(ยางของพช)ืเป็นต๎น
ประเภทของพอลแซ็กคาไรด๑
Homopolysaccharide เป็นืพอลแซ็กคาไรด๑ท่ในโมเลกุลเป็น monosaccharide ชนดเดยวกันเช่อมตํอกันด๎วย
พันธะไกลโคไซด๑ื(glycosidic bond) ได๎แกํืสตาร๑ซื(starch) ซึ่งประกอบด๎วยือะไมโลสื(amylose) อะไมโลเพกทนื
(amylopectin) เซลลโลสื(cellulose) พชสร๎างพอลแซ็กคาไรด๑ได๎จากกระบวนการสังเคราะห๑แสงืสะสมเป็นแหลํง
พลังงานในสํวนตํางๆืhomopolysacchardie ท่พบในสัตว๑ืคอืไกลโคเจนื(glycogen)
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Heteropolysaccharide เป็นพอลแซ็กคาไรด๑ท่ในโมเลกุลเป็น monosaccharide มากกวําื1 ชนดืเช่อมตํอกันด๎วย
พันธะไกลโคไซด๑ื(glycosidic bond) ตัวอยํางได๎แกํ
กัมจากยางพชื(exudate gum) ซึ่งเป็นของเหลวท่ไหลออกมาจากเปลอกไม๎เม่อแตกหรอเป็นแผลืและจะ
แข็งตัวเป็นก๎อนืเม่อสัมผัสกับอากาศืได๎แกํืกัมอาราบกื(gum arabic) กัมแกตตื(gum ghatti) กัมครรายาื(karaya
gum)
กัมจากเมล็ดพชื(seed gum) เชํนืกัวกัมื(guar gum) โลคัสต๑บนกัมื(locust bean gum)สกัดได๎จากสาหรํายื
เชํนืคาร๑ราจแนนื(carrageenan) วุ๎นื(agar) แอลจเนตื(algenate) เฟอเซลลาแรนื(fercellaran)
ืืืืืืืืืกัมจากจุลนทรย๑ืเชํนืแซนแทนกัมื(xanthan gum)

รปแสดงโครงสร๎างของ Xanthan gum เป็นตัวอยํางของืheteropolysaccharide ท่ผลตได๎จากแบคทเรย
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โปรตีน
ืืืืืืืืืเป็นสารประกอบอนทรย๑ืซึ่งเป็นพอลเมอร๑สายยาวของกรดแอมโนื(amino acid) ในแงํโภชนาการืโปรตนเป็น
สารอาหาร ท่ให๎พลังงานืคอโปรตนื1 กรัมให๎พลังงานื4 แคลอรื(calorie)


โปรตนเป็นสํวนประกอบของรํางกายืท่มปรมาณมากเป็นอันดับสองรองจากน้ําืโดยเป็นสํวนประกอบพ้นฐาน
ของเซลล๑ของส่งท่มชวตทุกชนดืเชํน เอนไซม๑ (enzyme) ฮอร๑โมนืซึ่ง จําเป็นตํอการทํางานืและการดํารงชวตืม
ความสําคัญ ตํอการเจรญเตบโตและการเสรมสร๎างเน้อเย่อสํวนท่สึกหรอของสัตว๑ืเม่อรับประทานอาหารท่มโปรตนื
รํางกายจะยํอยสลายโปรตนได๎เป็นกรดแอมโนืและกรดแอมโนท่รํางกายได๎รับจากอาหารจะนําไปใช๎ประโยชน๑ตํางๆื
ดังน้สังเคราะห๑โปรตนท่เป็นโครงสร๎างตํางๆืขึ้นใหมํตามท่รํางกายต๎องการืเชํนืสร๎างกล๎ามเน้อืโครงกระดก
 สังเคราะห๑สารอ่นืเชํนืเป็นสารตั้งต๎นของการสร๎างสารสํงสัญญาณประสาทื(Neurotransmitter) สังเคราะห๑
ฮอร๑โมนไทรอกซนื(thyroxine) และเอนไซม๑เป็นต๎น
 เป็นสารตั้งต๎นหรอตัวกลางในการสังเคราะห๑กรดแอมโนชนดอ่นืๆ
 ชํวยเพ่มการสะสมไกลโคเจนื(glycogenesis) และไขมัน
 สร๎างน้ําตาลกลโคสในยามท่รํางกายขาดแคลนน้ําตาลกลโคสื(gluconeogenesis)
 ให๎พลังงานแกํรํางกายืเม่อรํางกายขาดคาร๑โบไฮเดรตและไขมัน
ืืืืืืในการประเมนคุณภาพโปรตนืใช๎วธืProtein Digestibility Corrected Amino Acid Score โดยดจาก
คํา amino acid score ซึ่งเป็นคําเปรยบเทยบปรมาณกรดอมโนในอาหารกับกรดแอมโนจากโปรตนอ๎างองือัตราสํวน
ของกรดแอมโนจําเป็นชนดใดมคําน๎อยท่สุดืตัวเลขนั้นคอ amino acid score ของอาหารนั้นืและเรยกกรดแอมโนท่ม
คําน๎อยท่สุดวําืกรดแอมโนจํากัดื(limiting amino acid)
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แหล่งของโปรตีนในอาหาร
ืืืืืืืืืพชสังเคราะห๑โปรตนได๎จากไนโตรเจนืสํวนคนและสัตว๑ชั้นสงอาศัยกรดแอมโนท่ได๎รับจากอาหาร แหลํงอาหาร
โปรตนท่มคุณภาพดและสําคัญของมนุษย๑และสัตว๑ืได๎แกํืเน้อสัตว๑ื(meat) น้ํานมื(milk) ไขํื(egg) ถั่วื(legume)
เชํน ถั่วเหลอง เมล็ดธัญพชื(cereal grain) นอกจากน้ืจุลนทรย๑ืเชํน ยสต๑ สาหรํายเห็ด หนอน แมลงท่ก นได๎ก็เป็น
แหลํงของโปรตนท่ด
ืืืืืืืืืโมเลกุลของกรดแอมโนซึ่งเป็นสํวนประกอบหลักของโปรตนืประกอบด๎วยธาตุหลักคอืคาร๑บอนืออกซเจนื
ไนโตรเจนืไฮโดรเจนืและกํามะถันืภายในโมเลกุลของกรดแอมโนทุกชนดืมหมํแอมโนื(-NH2) และหมํกรดคาร๑บอกซลื
(COOH) อยํางละื1 หมํืกรดแอมโนแตํละชนดแตกตํางกันท่หมํืR (side chain) ซึ่งมกรดแอมโนท่แตกตํางกันประมาณื
20 ชนดื(ดรายละเอยด amino acid) โมเลกุลของกรดแอมโนืเช่อมตํอกันด๎วยพันธะเพปไทด๑ื(peptide bond) ซึ่ง
เป็นพันธะโควาเลนท๑ืได๎เป็นสายยาวของกรดแอมโนืเรยกวําพอลเพปไทด๑ื(polypeptide)

 โครงสร๎างของโปรตนื(protein structure)
 การสญเสยสภาพธรรมชาตของโปรตนื(protein denaturation)
 สมบัตเชงหน๎าท่ของโปรตนื(functional properties of protein)
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กรดอะมิโน
ืืืืืืืกรดอะมโนเป็นหนํวยท่เล็กท่สุดของโปรตนื(protein) โครงสร๎างโมเลกุลของกรดอะมโนประกอบด๎วยหมํอะมโนื
(amino group, NH2) หมํคาร๑บอกซลื(carboxyl group,COOH) และืหมํื-ืR (side chain) กรดอะมโนสํวนใหญํได๎
จากการไฮโดรไลซ๑ื(hydrolyze) โปรตนอยํางสมบรณ๑ืมทั้งหมดื20 ชนด

หมูุ่R (side chain) ของกรดแอมิโน
ืืืืืืืืืกรดแอมโนแตํละชนดจะแตกตํางกันท่ืหมํื R มผลให๎สมบัตของกรดแอมโนืเชํนืการชอบน้ําหรอไมํชอบน้ํา
แตกตํางกันืโดยหมํืR ของกรดแอมโนแบํงออกได๎เป็นกลุํมตํางๆืได๎ดังน้
1. หมํืR ท่โมเลกุลืมขั้วและไมํมประจุื(polar, uncharged) จะเป็นกรดแอมโนท่ชอบน้ําื(hydrophilic) สามารถ
สร๎างพันธะไฮโดรเจนกับน้ําได๎ืเชํน
- Hydroxyl amino acid กรดแอม โนท่ ม ืหมํ ื R
ได๎แกํ Serine,ThreonineและTyrosine

ม หมํ ไ ฮดรอกซ ลื(hydroxyl

group,

OH)ืืืืืืืืืืืื
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- Amide amino acid หมํืR มหมํเอไมด๑ื(amide group,-CO-NH2) ได๎แกํAsparagine และGlutamine
(Asparagine ถกไฮโดรไลซ๑ได๎งํายในสภาวะท่เป็นกรดได๎เป็นกรดแอสพาร๑ตกื(aspartic acid) สํวน glutamine ถก
ไฮโดรไลซ๑ได๎งํายในสภาวะท่เป็นดํางได๎เป็นกรดกลตามกื(glutamic acid)
- Thiol amino acid หมํืR มหมํไทออลื(thiol group, -SH) ได๎แกํืซสเตอนื(cysteine)
-ืกรดแอมโนืglycine มหมํืR เป็นไฮโดรเจนืเป็นกรดแอมโนท่มขนาดเล็กและมน้ําหนักโมเลกุลน๎อยท่สุดื(ไกลซน
ไมํมขั้วแตํชอบน้ําืมักจัดรวมอยํในกลุํมแอมโนท่ชอบน้ํา)
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2. หมํืR มประจุืมทั้งท่เป็นประจุบวกและประจุลบืเป็นกรดแอมโนท่ชอบน้ํามากื(highly hydrophilic)
2.1 หมํืR ท่มประจุบวกื(positively charge) ซึ่งเป็นกรดแอมโนท่มสมบัตเป็นดํางหรอเบสในหมํืR มหมํเอมนื
(amine) ได๎แกํไลซนื(lysine) อาร๑จนนื(arginine) และฮสทดนื(histidine)

2.2 หมํืR ท่มประจุลบื(negatively charge) ซึ่งเป็นกรดแอมโนท่มสมบัตเป็นกรดืท่หมํืR มหมํคาร๑บอกซลื
(carboxyl group,COOH) ได๎แกํกรดแอสพาร๑ตกื(aspartic acid) และืกรดกลตามกื(glutamic acid)
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3. หมํืR เป็นโมเลกุลท่ไมํมขั้วื(non polar) จะเป็นกรดแอมโนท่ไ มํชอบน้ําื(hydrophobic) เชํนืแอลาน นื
(alanine) วาลนื(valine) ลซนื(leucine) ไอโซลซนื(isoleucine) ฟีนลแอลานนื(phenylalanine) เมไทโอนนื
(methionine) ทรพโตแฟนื(tryptophan) และโพรลนื(proline)
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กรดอะมโนจําเป็นื(essential amino acid) หมายถึง กรดแอมโนื(amino acid) ซึ่งเป็นองต๑ประกอบในโมเลกุล
ของโปรตน เป็นกรดแอมโนท่รํางกายสร๎างเองไมํได๎ต๎องได๎รับจากการรับประทานอาหารการขาดกรดอะมโนท่จําเป็น
ชนดใดชนดหนึ่งมผลทําให๎รํางกายไมํสามารถซํอมแซมโปรตนสํวนท่สึกหรอได๎ืหรอการทํางานของเอนไซม๑ในเมแทบอล
ซึมไมํปกตซึ่งกรดืแอมโนจะไมํสะสมในรํางกายเหมอนคาร๑โบไฮเดรต และ ไขมัน ดังนั้นจึงต๎องรับประทานโปรตนท่ม
คุ ณ ภาพด ทุ ก วั น เพ่ อ ให๎ รํ า งกายได๎ รั บ กรดอะม โนจํ า เป็ น อยํ า งเพ ยงพอืแตกตํ า งจากกรดอะม โนท่ ไ มํ จํ า เป็ น ืืืืืืืืืืื
(non essential amino acid) ซึ่งเป็นกรดอะมโนท่รํางกายสังเคราะห๑ได๎จากสารอาหารอ่น ืืกรดอะมโนท่จําเป็นืม10
ชนดืสําหรับเด็กื(*)ืและมื8 ชนดสําหรับผ๎ใหญํืได๎แกํ
Non essential amino acid

Essential amion acid

Alanine

Arginine*

Asparagine

Histidine*

Aspartate

Isoleucine

Cysteine

Leucine

Glutamate

Lysine

Glutamine

Methionine

Glycine

Phenylalanine

Proline

Threonine

Serine

Tyrptophan

Tyrosine

Valine
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ืืืืืืืลิพิดุ(lipid) คอืสารอนทรย๑ท่ประกอบด๎วยืคาร๑บอนืไฮโดรเจนืและออกซเจนเป็นหลักืมฟอสฟอรัสในโมเลกุล
ของฟอสโฟลพด
ุุสมบัติของลิพิด
 ไมํมขั้วื(nonpolar)
 สํวนใหญํไมํชอบน้ําื(hydrophobic) ไมํละลายในน้ําแตํละลายได๎ดในตัวทําละลายอนทรย๑ทไมํมขั้วืื(ืเชํนืืืืืื
เฮกเซน แอลอกฮอล๑ื)
 เป็นองค๑ประกอบทํีสําคัญของเย่อหุ๎มเซลล๑ื(cell membrane)
 เป็นสารอาหารท่ืให๎พลังงานแกํรํางกายได๎มากท่สุด
 เป็นตัวละลายวตามนืท่ละลายได๎ในไขมันืเชํน Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E และ Vitamin K
ุุประเภทของลิพิด
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1. Simple lipids ได๎แกํืไตรกลเซอไรด๑ื(triglyceride) เชํน น้ํามัน ไขมัน และแวกซ๑ื(wax)
2. Compound lipids ได๎แกํ
- ฟอสโฟลพดื(phospholipid)
- ไกลโคลพดื(glycolipid)
- ลโพโปรตนื(lipoprotein)
3. Derived lipids ได๎แกํ
-

กลเซอรอลื(glycerol)
กรดไขมันื(fatty acid)
มอโนกลเซอไรด๑ื(monoglyceride)
ไดกลเซอไรด๑ื(diglyceride)

- เทอร๑ปีนื(terpene) และืเทอร๑พนอยด๑ื(terpenoid)
- สเตอรอยด๑ื(steroid) ไขื(wax)
ืปฏกรยาของลพด
• Saponification
• Halogenation
• Lipid oxidation
• Interesterification
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การตรวจสอบคุณภาพของลิพิด
 Smoke point
 Peroxide value
 Acid value
 Saponification number
 Iodine value
 Polenske number
 Reichert Meissl Number
ไตรกลเซอไรด๑ื(triglyceride) หรออาจเรยกวําืไตรเอซลกลเซอรอลื(triacylglycerol) เป็นสารในกลุํมลพดื(lipid)
ซึ่งเป็นสํวนประกอบหลักของน้ํามันและไขมันท่ใช๎เป็นอาหาร
ืืืืโมเลกุลของไตรกลเซอไรด๑ืเกดจากการรวมตัวของกรดไขมันื(fatty acid) 3 โมเลกุลืกับกลเซอรอลื1 โมเลกุลด๎วย
พันธะเอสเทอร๑ โดยท่กรดไขมันทั้งสามโมเลกุลื(R1, R2, R3) ในโมเลกุลของไตรกลเซอไรด๑ืหากเหมอนกันืเรยกวําื
simple trigleyceride หรอหากแตกตํางกันืเรยกวําืmixed triglyceride
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ปฏิกิริยาของไตรกลีเซอไรด์
ืืืืืืืืืืปฏกรยาไฮโดรไลซสื(hydrolysis) เป็นปฏกรยาการยํอยสลายพันธะเอสเทอร๑ในืโมเลกุลของไตรกลเซอรไรด๑
ด๎วยน้ํา ทําให๎ได๎กรดไขมันอสระื(free fatty acid) โดยมเอนไซม๑ลเพสื(lipase) เป็นตัวเรํงปฏกรยาืทําให๎มคําความ
เป็นกรด (acid value) สงขึ้น

 ปฏกรยาอนเตอร๑เอสเทอรฟิเคชันื(interesterification) เป็นปฏกรยาท่ใช๎ดัดแปลงโครงสร๎างไตรกลเซอไรด๑ืใน
น้ํามันหรอไขมัน ใช๎เอนไซม๑ลเพสื(lipase) ป็นตัวเรํงปฏกรยาืเพ่อเปล่ยนแปลงชนดืหรอตําแหนํงของกรด
ไขมันื(fatty acid) ในโมเลกุลของไตรกลเซอไรด๑ืทําให๎ได๎ผลตภัณใหมํท่เรยกวํา structure triglyceride
 วัตถุประสงค๑เพ่อปรับปรุงคุณคําทางโภชนาการืปรับเปล่ยนสมบัตทางกายภาพืเชํนืจุดหลอมเหลวื(meling
point) ตัวอยํางเชํน เนยโกโก๎เทยมื(Cocoa butter equivalent) สารทดแทนไขมันในน้ํานมแมํื(human
breast milk fat substitutes) ไขมันพลังงานต่ํา (low-calories fat) และน้ํามันท่อุดมด๎วยกรดไขมันจําเป็นื
(oil enriched essential fatty acid) เป็นต๎น
 ปฏก รยาการเกดออกซเดชัน ของลพ ดื(lipid oxidation) เกดกับไตรกลเซอไรด๑ ท่ม กรดไขมันไมํอ่ มตั วื
(unsaturated fatty acid) เป็นสํวนประกอบทําให๎เกดการเหม็นหนื(rancidity)
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การย่อยสลายในร่างกาย
ืืืืืืืไตรกลเซอไรด๑จะถกยํอยด๎วยเอนไซม๑ลเพลื(lipase) ได๎กรดไขมันอสระื(fatty acid) และกลเซอรอลื(glycerol)
เม่อลําเลยงเข๎าสํเซลล๑ กรดไขมันจะถกเปล่ยนเป็นแอซทลโคเอนไซม๑เอื(acetyl CoA) โดยกระบวนการบตา-ออกซเดชันื
(β-oxidation) แล๎วนําเข๎าสํวัฏจักรเครบส๑ (Krebs' cycle) สํวนกลเซอรอลจะถกเปล่ยนเป็นืglyceraldehyde-3phoshate (PGAL) และเข๎าสํวถไกลโคไลซสื(glycolysis) ตํอไป
ืืืืืืืกรดไขมันอสระื(free fatty acid) หมายถึงกรดไขมันื(fatty acid) ท่ไมํได๎รวมอยํเป็นองค๑ประกอบในโมเลกุลของ
ไตรกลเซอไรด๑ (triglyceride)
ืืืืืืืืโดยปกต กรดไขมันซึ่งจัดเป็นลพดื(lipid) มักพบอยํในน้ํามันและไขมันทํีใช๎ปรุงอาหารบรโภคืโดยจะรวมกันใน
รปของไตรกลเซอไรด๑ื(triglyceride) หากถกแยกออกมาโดยการไฮโดรไลซ๑ืจะอยํในรปของกรดไขมันอสระ
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ืืืืืืืืืืการเกดกรดไขมันอสระในอาหารืเป็นดัชนบํงช้คุณภาพของน้ํา มันพชื(vegetable oil) ไขมันและน้ํามันทอด
ซ้ํา รวมทั้งอาหารท่มไขมันสงืปรมาณกรดไขมันอสระืเป็นต๎นเหตุสําคัญของการเส่อมเสยอาหารื(food spoilage) คอ
การเกดกล่นผดปกตื(off flavour) ท่เรยกวําืกล่นหนื(rancidity) และทําให๎คําความเป็นกรดื(acid value, AV) ของ
น้ํามันสงขึ้น
ืืืืืืืืืืกรดไขมันอสระืท่เป็นกรดไขมันท่มสายสั้นื(short chain fatty acid) เชํน butyric acid ตัวมันเองมกล่นเม่อ
หลุด ออกมาเป็น โมเลกุ ลอ สระทํา ให๎เ กดกล่น ผดปกต ในอาหารืนอกจากน้ ืกรดไขมั นอสระืประเภท กรดไขมั นไมํ
อ่มตัว (unsaturated fatty acid) เป็นสาเหตุเบ้องต๎นของการเกดปฏกรยาออกซเดชันของลพดื(lipid oxidation) ซึ่ง
เป็นปฏกรยาลกโซํท่ทําให๎การเหม็นหนเกดขึ้นอยํางตํอเน่องและรวดเร็ว
สาเหตุของการเกิดกรดไขมันอิสระ
ไตรกลเซอไรด๑ ถกยํอยด๎วยเอนไซม๑ไลเพสโดยมน้ําืเป็นสํวนรํวมในปฏกรยาืเรยกวําืhydrolytic rancidityจุด
เกดควันื(smoke point) คออุณหภมท่ น้ํามัน หรอไขมันท่ใช๎บรโภคืหรอปรุงอาหารืเชํน น้ํามันพช ซึ่ง สํวนใหญํ
ประกอบด๎วย ไตรกลเซอไรด๑ (triglyceride) เร่มสลายตัวืได๎เป็นกลเซอรอลื(glycerol) และกรดไขมันอสระื(free
fatty acid)
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ืืืืืืื
ืืืืืืืืเม่อเร่มกระบวนการทอดื(frying) น้ํามันจะมอุณหภมเพ่มสงขึ้นืโมเลกุลของกลเซอรอลจะเปล่ยนเป็นือะโครลนื
(acrolein) ซึ่งเป็นสารท่เป็นสํวนประกอบของสารเกดควันืควันท่เกดขึ้นทําให๎เกดการแสบตาืแสบคอ

ืืืืืืืืืการเกดควันของน้ํามันเกดขึ้นเม่อน้ํามันได๎รับความร๎อนสงกวําจุดเกดควันืเชํนืการทอดแบบน้ํามันทํวมื(deep
frying) การผัดด๎วยไฟแรงื(stir fry)
น้ํามันทอดซ้ํา เป็นสาเหตุของการเส่อมเสยของน้ํามันืสญเสยคุณคําทางโภชนาการืและทําให๎น้ํามันเกดกล่นหนื
(rancidity) ได๎งํายืน้ํามันท่ใช๎สําหรับทอดืหรอปรุงอาหารด๎วยไฟแรงืจึงแนะนําให๎ใช๎น้ํามันท่มจุดเกดควันสง
ืืืืืืืืซาพอนนฟิเคชันื(saponification) เป็นปฏกรยาของลพดื(lipid) เชํนืไตรกลเซอไรด๑ื(triglyceride) ถกสลาย
พันธะเอสเทอร๑ด๎วยดํางืเชํนืโซเดยมไฮดรอกไซด๑ืหรอืโพแทสเซยมไฮดรอกไซด๑ืจะได๎กลเซอรอลและเกลอของกรด
ไขมัน หรอสบํื(soap) สบํท่เกดขึ้นน้มสมบัตละลายในน้ําได๎
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ืืืืืืปฏกรยาืsaponificationล พดท่ถกไฮโดรไลซ๑ไ ด๎ด๎วยดํางืเรยกวําืซาพอนนฟิ เคชันืแมทเทอร๑ื(saponifiable
matter) เชํนืไตรกลเซอไรด๑ื(triglyceride) ฟอสโฟลพดื(phospholipid) ข้ผึ้งื(wax) เป็นต๎นืสํวนลพดท่ไมํถกไฮโดร
ไลซ๑ด๎วยดํางืจัดเป็นืunsaponifiable matter หรอืnon-saponifiable matter
รงควัตถุุ
ืืืืืืสของอาหารท่ปรากฏแกสายตาคนเรานั้นเปนผลเน่องจากรงควัตถุหรอสารส ื(pigments) ท่มในือาหารท่ดดกลน
แสงบางชวงคล่นไวแลวสะทอนแสงบางชวงคล่นของืืแสงท่ตาเรามองเห็น ื(visible light) มืความยาวคล่นในชวงืืืืืื
380-780ืนาโนเมตรืื
ืืืืืืสอาหารมความสําคัญเพราะเป็นส่งท่ชวนให๎อยากรับประทานหรอปฏเสธอาหารนั้นืเพราะสของือาหารบงบอกถึง
คุณภาพตางืๆืเชนืบอกความสดืความเกาเก็บืหรอการเนาเสยเป็นตนืสารสธรรมชาตเกดืจากการสังเคราะหในเซล
พชหรอสัตวพบในไซโทพลาซึมืบางครั้งกระบวนการถนอมและแปรรปอาหารทําืให๎สารสธรรมชาตเส่อมเสยไปจึงทําให
สจางลงืหรอสเปล่ยนไปืจึงทําใหมการสังเคราะหสารเคมบางชนดืใชเปนสผสมอาหารืสารสธรรมชาตแบงออกเปนื4ื
ชนดืตามลักษณะโครงสรางโมเลกุลของสารสเหลานั้นืดังตอไปน้คอื
1. สารสท่มมโครงสรางของวงไพโรลื4 วงื(tetrapyrrole) ประกอบดวยคลอโรฟลล ฮมืและเม็ดสืในน้ําดืื
2. สารสท่มโครงสรางแบบไอโซพรนืืเชนืสารแคโรทนนอยด
ื
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3. สารท่มโครงสร๎างแบบเบนโซไพรานืคอืแอนโทไซยานนและฟลาโวนอยด๑
4. สารสกลุมบตาไซยานนหรอบตาเลน
สารสีที่มีโครงสรางของวงไพโรลุ4ุวงุ
ืืืืืืืสารท่มโครงสรางของวงไพโรลื4ืวงืืหรอเรยกวงทั้งื4ืรวมกันวาืวงพอรไพรนืดังรปท่ื6.1ืืพบในืสัตวเรยกวาื
ฮมืซึ่งมเหล็กอยตรงกลางสรางพันธะกับไนโตรเจนของวงไพโรลทั้งื4ืวงืพบในพชเรยกวาคลอโรฟลลมแมกนเซยมอย
ตรงกลางืืฮมในกลามเน้อสัตวเรยกวาืืไมโอโกลบนืืืและในเลอดเรยกวาืืฮโมโกลบนืืื
ุไมโอโกลบินุุุุุ
ืืืืืืืไมโอโกลบนเปนสารประกอบเชงซอนของโปรตนโกลบนืืืกับวงพอรไฟรนโดยอะตอมของเหล็ก ืท่อยในวงพอร
ไฟรนจะจับกับกรดอะมโนฮสตดนของโปรตนโกลบนืโดยไมโอโกลบนนั้นโปรตนโกลบนซึ่งเปนโมเลกุลท่เปนพอลเพป
ไทดสายเด่ยวมน้ําหนักโมเลกุลื16.8ืกโลดาลตันขดลอมรอบวงพอรไฟรนืไว ดานในดังรปท่ื6.1ืขณะท่ฮโมโกลบน
ประกอบดวยืไมโอโกลบนื4ืหนวยืเกาะเก่ยวกันเปนเตตระเมอรทั้ง ืฮโมโกลบนและไมโอโกลบนมหนาท่จับกับ
ออกซเจนโดยหมของฮมืและใหสแดงแกเม็ดเลอดืและืกลามเน้อสัตว จะพบวากลามเน้อสัตวแตละชนดหรอกลาม
เน้อจากสัตวชนดเดยวกันแตอย ในตําแหนงืตางกันจะมสแตกตางกันืืทั้ง น้เน่องจากปรมาณไมโอโกลบนมปรมาณ
แตกตางกันไปืถามปรมาณมากจะให สเขมืมปรมาณนอยจะใหสออนื

รูปทีุ่6.1 โครงสรางพ้นฐานของเม็ดสท่มลักษณะเปนวงพอรไฟรนืืA โครงสรางพ้นฐานของฮมืB โครงสรางพ้นฐาน
ของคลอโรฟลล C โครงสรางพ้นฐานของเม็ดสในน้ําด
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รูปทีุ่6.2 โครงสร๎างแบบตตยภมของไมโอโกลบน
ืืืืืืืืไมโอโกลบนเปนโปรตนท่พบในืซารโคพลาซึมของกลามเน้อืละลายไดในน้ําและสารละลายเกลอืท่มความแรง
ของไอออนต่ําืไมโอโกลบนของสัตวท่มชวตมสมวงแดงืเม่อรวมกับออกซเจนดวยพันธะโควาืเลนต จะมสแดงของออก
ซไมโอโกลบนื(oxymyoglobin) เม่อสัตวถกฆาออกซเจนถกใชไปหมดอยางืรวดเร็วืไมโอโกลบนจะเปล่ยนเปนสมวง
แดงืถาเก็บเน้อไวท่อุณหภมต่ําื(แชแข็ง)ืเปนเวลานานเน้อชั้นในจะมสมวงแดงเพราะไมไดรับออกซเจนืเวลาตัดขาด
ตามรอยตัดมสแดงสดชั่วขณะหนึ่งืเพราะไมโอโกลบนืรวมกับออกซเจนในอากาศอกืดวยเหตุน้เน้อจึงมสแดงสด
เฉพาะดานนอกืสวนดานในมสมวงแดงทั้งไมโอืโกลบนและออกซไมโอโกลบนืไอออนของเหล็กอยในรปของเฟอรรัส
ไออนื(Fe2+)ืืแตเม่อืเกดปฏกรยาออกซเดชันเฟอรรัสจะเปล่ยนืเปนเฟอรรกไอออนื(Fe3+)ืืไมโอโกลบนในสภาพท่
ถกออกซไดซ เรยกวาเมทไมโอโกลบนจะมสน้ําตาลแดงในเน้อสัตวสดืการเปล่ยนแปลงน้เปนปฏกรยาท่เปล่ยนกลับไป
มาืได ดังปฏกรยาท่ปรากฏดานลางืและไมโอโกลบนดดกลนแสงท่ความยาวคล่นื555ืนาโนเมตรืืขณะท่เมทไมโอโกลบนดดกลนแสงท่ความยาวคล่นื505ืนาโนเมตรื
MbO2
Mb
MetMb
ออกซไมโกบน(สแดง)ืืืืืืืืืืืไมโอโกลบนื(สมวงแดง)ืืืืืืืืืืืืเมทไมโอโกลบนื(สีาตาลแดง)
น๎
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ืืืืืืืการเปล่ยนเปนสน้ําตาลแดงืไมทําใหกล่นรสของเน้อเปล่ยนไปืเพยงแตทําใหสไมนาดืสารท่ลดืออกซเจนืเชนื
กรดแอสคอรบกืมประโยชนในการรดวซเมทไมโอโกลบนกลับไปเปนไมโอโกลบนได การเกดเมทไมโอโกลบนเกดเร็ว
มากืืถาหากเน้อมเช้อแบคทเรยเจอปนอย และท่อุณหภมสงทําใหโกลบนถกืแปลงสภาพื(denatured) การถนอม
อาหารหรอการไดรับสารกระตุนบางชนดจะเรงปฏกรยาเมทไมโอืโกลบนได เชนืการแชแข็งืืการหมักเกลอืืแสงอัล
ตราไวโอเวลตืืและโลหะบางชนดืืืสเขยวท่เกดในเน้อืเกดจากรงควัตถุสเขยวซึ่งเปนผลจากการเปล่ยนแปลงของฮมื
ปฏกรยาเกดท่วงพอรไฟรนโดยจุดท่ถกทําลายืคอืืืα - methene bridge ซึ่งจะมผลทําใหเกดการทําลายพันธะค
ณืจุดน้ืจากนั้นจะมการทําลายพันธะคหลายืพันธะท่เปนสวนของวงพอรไฟรนและทําลายโครงสรางเรโซแนนซองมันื
วงพอรไฟรนอาจไมแตกหักในืขั้นน้ืเพราะอาจเกดรงควัตถุสเขยวท่ประกอบดวยวงพอรไฟรนอย นอกจากน้ยังอาจ
เกดเวอรโดฮมื(verdohemes) สเขยวืซึ่งเกดจากการแตกออกของคารบอนอะตอมทําใหเกดการเปดวงพอรไฟรนื
methene bridge อ่นๆืืก็อาจเกดปฏกรยาในทํานองเดยวกันืทําใหเกดการแตกตัวเปนหนวยยอยท่ประกอบดวยวง
ไพร โรลืหลายสวนืืืการเกดสเขยวในเน้ออาจเกดจากการเกดืH2S หรอืH2O2ืในเน้อืืกรณเชนน้อาจเกดจากเช้อื
แบคทเรยืในกรณของเน้อสดืการเกดืH 2O2ืืไมมปญหาอะไรืืืเพราะในเน้อมเอนไซมแคทาเลสซึ่งยอยืสลายื
H2O2ืืได ในกรณของเน้อบมไมมเอนไซมแคทาเลสอย ถามืH2O2ือย จะทําใหเกดสเขยวขึ้นท่เน้ออยางรวดเร็วืืืืื
ปฏกรยาการเกดสแดงืสน้ําตาลแดงและสเขยวของเน้อสัตว แสดงอย ในรปท่ื6.3 เม่อตมเน้อสดซึ่งืมสแดงืเน้อจะ
เปล่ยนเปนสน้ําตาลเกดจากโปรตนโกลบนในไมโอโกลบนถกแปลงสภาพไปและเหล็กถกืออกซไดซจากืFe2+ ไปเปนื
F3+ ไดสารช่อวาืdenatured globin hemichrome ดังรปท่ื6.3

รูปทีุ่6.3 การเปล่ยนแปลงสในเน้อสดและเน้อหมัก
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ืืืืืืืืการบมเน้อเปนขบวนการสําคัญในการผลตผลตภัณฑเน้อหลายประเภทืและยัง ใชสําหรับถนอมเน้อืไดดวยืืืืืื
ขบวนการดังกลาวน้กอใหเกดการเปล่ยนสของเน้อท่บมืเชนืแหนมืืืแฮมและเบคอนืเปนตนืสวนประกอบท่สําคัญท่
ใชในการบมคอืเกลอแกงและไนเตรทืืหรอไนไตรท นอกจากน้อาจใสน้ําตาลและืสารปรุงรสอ่นืๆืเปนตนืการใส
เกลอแกงก็เพ่อปรุงรสของเน้อืมไดมจุดประสงคเพ่อการถนอมเน้อือยางไรืก็ตามแมวาเกลอแกงท่ใชจะมความเขมข
นต่ําืแตก็มผลอยบางในการชวยถนอมเน้อืโดยเกลอแกงชวยลดืปรมาณน้ําซึ่งเปนแหลงเจรญเตบโตของเช้อจุลนทรย
ทั่วไปืและเอ้อตอการเจรญของเช้อจุลนทรยกลุมท่ผลตืกรดแลกตกืซึ่งชวยเปล่ยนไนเตรทเปนไน-ไตรท ืืืในกรณ
การทําแหนมการทําใหเกดสชมพบนเน้อท่บมืสามารถทําไดโดยใหไมโอโกลบนในเน้อสัมผัสโดยตรงกับแกสไนตรกออก
ไซด ซึ่งเปนแกสท่ไมมสและืละลายน้ําไดเล็กนอยืแตในทางการคายังไมมการใชวธดังกลาวืืในการบมเน้อวธท่ใชกัน
คอการทําใหเกดืแกสไนตรกออก-ไซดโดยการรดวซ ไนเตรทและไนไตรต ถาใชไนเตรทมันจะตองถกเปล่ยนเปนไน
ไตรตกอนแลวจึงจะถกรดวซไปเปนไนตรกออกไซด ถาใชไนไตรตโดยตรงืสจะเกดเร็วขึ้นืดัง นั้นในทางการคาจึงืน
ยมใชไนไตรตมากกวาไนเตรตืื
ืืืืืืืืมกลไกหลายอยางในการเปล่ยนแปลงไนไตรตเปนกาซไนตรกออกไซดท่พเอชของเน้อื(5.5-6.0) สวนหนึ่งของ
สารละลายไนไตรตในน้ําจะกลายเปนกรดไนตรัสืื(HNO2) และท่พเอชดังกลาวน้ืกรดไนตรัสืจะสลายตัวใหไนตรกอ
อกไซดดังสมการตอไปน้
3HNO 2
HNO3 +2NO +H2O
ืืืืืืืืแตการเกดไนตรกออกไซดโดยวถทางน้ตองใชเวลามากจึงเปนวธท่มความสําคัญนอยตอการบมเน้อืท่ตองการ
ความรวดเร็วืืซับสเตรทและเอนไซมจากปฏกรยาตางๆืเชนืจากวัฎจักรกรดไตรคารบอซลกท่ยังมือย และยังทํางาน
อย สามารถใหสารรดวซ เชนืNADH ภายใตสภาวะืไรอากาศืสารรดวซเหลาน้จะถกใชโดยลกโซการขนสงอเล็กต
รอนื(electron transport chain) ของไมโตืคอนเตรยไปรดวซไนไตรต ปฏกรยารดักชันน้ือาจทําใหเกดแกสไนตร
กออกไซดบางสวนท่จําเปนสําหรับืการเปล่ยนสของเน้อือยางไรก็ตามขบวนการน้เกดชามากืและสามารถผลตแกสื
ไนตรกออกไซดท่ปรมาณเพยงพอเฉพาะเม่อมการบมนาน
ืืืืืืืืการเกดแกสไนตรกออกไซดอาจถกเรงใหเร็วขึ้นโดยจุลนทรยหรอโดยใสสารรดวซ เชนืเกลอืโซเดยมของกรด
แอสคอบกและกรดอรทอรบกื(erythorbic acid) ปฏกรยาท่เกดระหวางการบมเน้อืแสดงรปืท่ืื6.3 ไนไตรตเปนื
สารออกซไดซท่ดสําหรับไมโอโกลบนืปฏกรยาขั้นแรกอาจเกดจากไมโอโกลบนและืออกซไมโมโกลบนืืืืืถกเปล่ยน
เปนไนตรกออกไซด ไมโอโกลบนและืไนตรกออกไซดจะรวมกับสวนฮมของเมทไมโอโกลบนเกดเปนืไนตรกออก
ไซดเมทไมโอโกลบนืืไนตรกออกไซดเมทไมโอโกลบนจะตองถกรดวซเปนไนตรกออกไซดไมโอโกลบนืจึงจะไดรงควัตถุของืเน้อท่บมืการรดวซไนตรกออกไซดเมทไมโอโกลบนเก่ยวของกับการเตมอเล็กตรอนื1 ตัวเขาท่ืFe3+ ของฮม
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ทําให Fe3+ ถกเปล่ยนเปนืFe2+ การรดวซ น้ือาจเกดโดยธรรมชาตในเน้อหรอโดยการเตมสารรดวซลงในืสวน
ประกอบท่ใชบมืถาใชสารรดวซ ระยะเวลาท่ใชบมจะสั้นลงเปนสอง-สามชั่วโมงืแทนท่จะเปนสองืสามวันถาปลอยให
เกดการรดวซเองืืืในการบมเน้อเพ่อทําแฮมและเบคอนืจะใชวธเตมสารรดวซ
ืืืืืืืืืการตมเน้อท่บมแลวใหสุกืจะไดไนโตรซลเฮโมโครมื(nitrosyl hemochrome) ซึ่งโปรตนในไมโอืโกลบนจะ
ถกแปลงสภาพไปืแตโครงสรางของฮมท่มไนตรกออกไซดตดอยยังคงเดมืการแปลงสภาพของืโปรตนโดยการตมเน้อื
มผลทําใหไนตรกออกไซดไมโอโกลบนซึ่งมสแดงืเปล่ยนเปนไนโตรซลเฮโมโครมืซึ่ง มสชมพืืืืสของไนโตรซลเฮโม
โครมคงทนกวาสของไนตรก-ืออกไซดไมโอโกลบน
ืืืืืืืืถาตมเน้อนานืๆืสของไนโตรซลเฮโมโครมจะไมเปล่ยนแปลงืืืืืแตถาไนตรกออกไซด ไมโอโกลบนและไนโตร
ซลเฮโมโครมถกแสงืืืสจะซดลงได ถานําเน้อท่บมแลวไปวางไวใตแสงฟลออเรนืเซนต fluorescent elumination)
ในขณะท่สัมผัสกับอากาศดวยืสท่ผวเน้อจะซดลงภายในประมาณหนึ่งืชั่วโมงืภายใตสภาวะเดยวกันน้เน้อสดจะยังคง
สเดมเปนเวลาืื3 วันืหรอนานกวานั้นืการท่สของเน้อบมซดืลงเกดจากขบวนการื2 ขั้นตอนืืืคอการแตกตัวของไน
ตรกออกไซดจากฮมืซึ่งเปนปฏกรยาท่เรงดวยแสงืืตดตามดวยการออกซไดซไนตรกออกไซดโดยออกซเจนืนอกจากน้
หมฮมก็ถกออกซไดซโดยออกซเจนได ดวยเกดสเทาน้ําตาลบนผวของเน้อในระหวางท่แสงทําใหสซดลงืทั้งน้เพราะใน
ขณะน้รงควัตถุสซดซึ่งบางทืเรยกวาืเฮมโครมื(hemichrome) มหมฮมอยในสภาวะเฟอรรกื
ืืืืืืืืืการปองกันไมใหสซดทําไดโดยการปองกันมใหออกซเจนสัมผัสกับผวของเน้อืวธท่ไดผลคอืการืบรรจุเน้อแบบ
สุญญากาศืหรอบรรจุในแผนฟลมท่ออกซเจนผานเขาออกไมได ถาปราศจากออกซเจนไนตรืกออกไซดจะไมถกออกซ
ไดซ และสามารถรวมกับฮมไดใหม การเตมกรดแอสคอรบกในเน้อบมืหรอการืพนแอสคอรเบทืืืืืืืจะชวยใหมการ
เกดแกสไนตรกออกไซดอยางืตอเน่องจากไนไตรตท่มในเน้อืการใชวัสดุบรรจุภัณฑท่ทึบแสงืก็ป องกันมใหสซดได
เพราะทั้งแสงและืออกซเจนมสวนทําใหเน้อบมมสซดลง
คลอโรฟลล
ืืืืืืืคลอโรฟลลเปนรงควัตถุสเขยวท่สําคัญท่สุดในพชชั้นสงอยในคลอโรพลาสตซึ่งอยใกลกับผนังืเซลลพบในทุกสวน
ของพชท่มสเขยวืเชนืใบืกานและในผลไมดบืใบเปนสวนท่มคลอโรฟลลมากกวาสวนือ่นืคลอฟลลจําเปนตอการ
สังเคราะหแสงของพชืคลอโรฟลลดดพลังงานจากแสงแดดืเพ่อสรางืคารโบไฮเดรตจากคารบอนไดออกไซดและน้ําืืืื
คลอโรฟลลมหลายประเภทืแตคลอโรฟลลท่เก่ยวของกับือาหารมอย 2 ชนดคอืคลอโรฟลลเอืและคลอโรฟลลบืืดัง
รปท่ื6.4
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รูปทีุ่6.4 โครงสรางโมเลกุลของคลอโรฟลล
ืืืืืืืืืในคลอโรฟลลมแมกนเซยมอะตอมกับไนโตรเจนอะตอมื2 ตัวเกาะเก่ยวโดยพันธะโค-ืวาเลนต สวน
ไนโตรเจนอกื2 ตัวืืืตางแบงอเลกตรอนื2 ตัวเพ่อใชรวมกับแมกนเซยมเกดเปนพันธะโคืออดเนทโควาเลนต คลอ
โรฟลลเอเหมอนกับคลอโรฟลบทุกประการืยกเวนตําแหนงท่ื3 ในคลอโรฟลลเอืจะเปนหมเมธลืสวนคลอโรฟลลบเป
นหมฟอรมลื(formyl group) คลอโรฟลลเปนเอสเทอรโดยโพรพโอืนกเรซดวื(propionic residue) ท่ตําแหนงท่ื7
ถกเอสเทอรไฟด ดวยหมของืไฟทอลื(phytol) ดังโครงสรางดานบนื
ืืืืืืืืืในใบของพชืคลอโรฟลล เอและบือยในคลอโรพลาสตใกลกับผนังเซลล ภายในคลอโร-ืพลาสตมอนุภาคเล็กๆื
เรยกวาืกรานาื(grana) ซึ่งประกอบดวยลาเมลลาื(lamella) ระหวางกรานาเปนรใบื(stroma) คลอโรฟลลฝงอยใน
ลาเมลลาและรวมกับลพดืโปรตนและไลโพโปรตนื(lipoproteins) คลอโรฟลลซึ่งมแมกนเซยมถกแทนท่ดวย
ไฮโดรเจนืืืเรยกวาืฟโอไฟทนื(pheophytin) ทั้งคลอโรฟลลเอืและฟโอไฟทนเอืืืละลายไดในแอลกอฮอลล อเท
อร เบนซนืืและอะซโตนืืเม่อบรสุทธ์จะละลายได เล็กนอยในปโตรเลยมอเทอร แตไมละลายในน้ําืืสวนคลอโรฟ
ลลบืและฟโอ-ไฟทนบืืละลายไดในแอลกอืฮอลล อเทอร อะซโตนและเบนซนืืและถาบรสุทธ์จะละลายไดนอย
มากหรอแทบไมละลายในปโตรเลยมือเทอร และน้ํา
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ืืืืืืืืืการเปล่ยนแปลงโครงสรางทางเคมของคลอโรฟลลอาจเกดไดหลายทางืืแตในการประกอบอาหารืืการ
เปล่ยนแปลงท่เกดขึ้นบอยท่สุดคอืฟโอไฟทไนเซซันื(pheophytinization) ซึ่งเปนการแทนท่แมกนเซยมืในคลอโรฟ
ลลดวยไฮโดรเจนืซึ่ ง เก ดไดด ในสภาวะท่ เ ปนกรดืและทํ า ใหเก ดส เข ยวมะกอกของฟโอไฟท นื(Pheophytin)
นอกจากน้ยังมการแตกออกของหม ไฟทอลืืซึ่งจะเกดคลอโรฟลไลด chlorophylides) เน่องจากเอนไซมคลอโรฟ
ลเลสและเกดไดดท่อุณหภมคอนขางสงคอือุณหภมในชวงื60-82ืองศาเซลเซยสืืคลอโรฟลไลดมสเขยวเชนเดยวกับ
คลอโรฟลล แตละลายน้ําไดดกวาคลอโรฟลล ถาแมกนเซยมในคลอโรืฟลไลดถกแทนท่ดวยไฮโดรเจนจะไดฟโอฟอร
ไบด pheophorbides) ซึ่งมสสน้ําตาลืความสัมพันธของืสารประกอบทั้งหมดท่กลาวมาน้อาจแสดงไดดังรปท่ื 6.5ื

รูปทีุ่6.5 การเปล่ยนแปลงของคลอโรฟลล
การเปลี่ยนแปลงของคลอโรฟลลในการหุงตมุ
ืืืืืืืืเม่อตมผักใบเขยวืน้ําตมผักจะมสเขยวเพยงเล็กนอยเพราะคลอโรฟลลไมละลายน้ําืขณะท่ผักใบืเขยวอยในน้ํา
เดอดจะดเขยวสดอยชั่วขณะหนึ่งืตอมาจะเปล่ยนเปนสเขยวอมเหลองืการเปล่ยนแปลงน้ืเกดขึ้นเพราะวาืตอนแรก
อากาศท่แทรกอยระหวางเซลลรอนืืืจะถกดันออกมา
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เราจึงเห็นสของคลอโรฟลลชัดขึ้นืตอมาเซลลของผักจะแตกืสารท่อยภายในแวควโอล vacuole) รวมทั้งืกรด
อนทรยจะแพรไปทั่วเซลลและละลายในน้ําตมผักดวยืกรดเหลาน้จะเปล่ยนคลอโรฟลลไปเปนฟโอไฟืทนืและความร
อนจะมผลทําใหหมไฟทอลแตกออกจากโมเลกุลืืืจึงไดฟโอไฟไบด สเขยวของคลอโรฟลลจึงถกเปล่ยนเปนสน้ําตาลื
และเม่อรวมกับสารสเหลองและสแดงในเซลลดวยืจะทําืใหผักมองดเปนสเขยวอมน้ําตาลืืแตถาเปดฝาหมอระหวาง
ท่ตมืกรดจะระเหยออกไปืสของผักจะคงไวได ดกวาืืแตถาตมผักในสารละลายดางืไฟทอลเรซดวจะถกไฮโดรไลซ
แตแมกนเซยมอะตอมยังคงอย จะให คลอโรฟลไลดซึ่งสเขยวเชนเดยวกับคลอโรฟลล ืืถึงแมวาการเตมผงฟหรอเบค
กงโซดาื(Sodium bicarbanate) ลงในน้ําตมผักจะชวยผักคงสเขยวไวได แตการตมผักท่พเอชสงโดยเฉพาะถามแคท
ไอออนืเชนืโซเดยมหรอโพแทสเซยมอย เซลลโลสจะถกไฮโดรไลซอยางรวดเร็วืและเน้อของผักจะน่มหรอเละืและ
วตามนบางชนดโดยเฉพาะวตามนซและวตามนบหนึ่งจะถกทําลายได ไฟทอลเรซดวยังถกไฮโดรืไลซไดโดยเอนไซม
คลอโรฟลเลสื(chlorophyllase) ท่อยในผักในชวงท่เก็บผักไว
การเปลี่ยนแปลงของคลอโรฟลลในผักที่ผานขบวนการแปรรูปและชวงของการเก็บุ
ืืืืืืืืผักใบสเขยวท่ผานขบวนการตางืๆืเชนืการอบแหงืการแชแข็งืการฉายรัง สืเปนตนืและเก็บไว สืของผัก
มักจะเปล่ยนแปลงไปืเชนืผักแหงืท่ใสในภาชนะใสจะเกดออกซเดชันโดยแสงแดด(photooxidation) ทําใหผักมสซด
ลงืผักใบเขยวดบท่ไมผานการลวกหรอนึ่งืเพ่อทําลายเอนไซมและเช้อจุลนทรย เม่อนําไปแช แข็งเก็บไวสของผักจะ
เปล่ยนไปืนอกจากน้ผักยังมรสชาตท่ไมพึงประสงค แตรสชาตเปล่ยนไปน้มไดเกดืจากฟโอไฟทนืื
ืืืืืืืืืในกระบวนการทําผักกระปองืปกตความรอนท่ใหกับกระปองจะเพยงพอท่จะทําลายเอนไซมในผักืได อยางไร
ก็ต ามในระหวางชวงท่บ รรจุ ผัก ในกระปองืไลอากาศออกกอนปดกระปองืืืืและนํา ไปเขาหมอือั ด ความดั นื
(autoclave) ชวงระหวางนั้นืืืืเอนไซมบางตัวในผักยังคงืแอกทฟอย อาจทําใหเกดการเปล่ยนสของผักและผลไม
และเกดกล่นท่ไมพึงประสงค ดวยเหตุน้ผักกอนืบรรจุกระปองจะตองผานการลวกหรอนึ่งระยะสั้นๆื(ประมาณื1-7ื
นาท)ืเพ่อทําลายเอนไซม ผักท่ฉายรังสืแกมมาแลวเก็บไว คลอโรฟลลในผักจะถกเปล่ยนเปนฟโอไฟทนืและยังม
การทําลายคลอโรฟลลและฟโอืไฟทนดวยการพยายามหาวธเพ่อสงวนสของคลอโรฟลลในผลตภัณฑอาหารผักเชนการ
เปล่ยนคลอโรฟลล ไปเปนคลอโรฟลไลดโดยใชเอนไซมคลอโรฟลเลสืืืืืืืืืการเตมไอออนของสัง กะสื(Zu2+)ืืืื
หรอทองแดงื(Cu2+)ืเพ่อแทนท่แมกนเซยมไอออนในโมเลกุลของคลอโรฟลลจะไดสารประกอบเชงซอนท่มความคง
ตัวืมากขึ้นืแตจะคงตัวไดดกวาในสารละลายท่มฤทธ์เปนกรดืืการใชสารละลายดางเพ่อปองกันการเปล่ยนคลอโรฟ
ลลไปเปนฟโอไฟทนืืหรอการใชอุณหภมสงชวงเวลาสั้นในการหุงตมผักืืใหผลเปนท่นาพอใจืเฉพาะชวงท่ผลตอาหาร
เสร็จใหมๆืแตเม่อเก็บไว สของคอลโรฟลลมักจะเปล่ยนแปลงไปืการคนควาืเก่ยวกับการสงวนสของคลอโรฟลลจน
ถึงปจจุบันยังประสบความสําเร็จนอยือยางไรก็ตามืการใชวัตถุดบท่
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มคุณภาพดืการเตรยมและขนยายวัตถุดบอยางระมัดระวังใชขบวนการผลตท่ช วยรักษาคุณภาพของอาหารืเชนืการ
ลวกผักใชอุณหภมสงแตชวงเวลาสั้นท่สุดืและควบคุมสภาวะของการเก็บผลตภัณฑอาหารืเชนืหนอไมฝรั่งืท่เก็บใน
บรรยากาศของคารบอนไดออกไซดจะชวยสงวนสของคลอโรฟลลไดดขึ้นื
สารสท่มโครงสรางแบบไอโซพรนื
ืืืืืืไอโซพรนเปนหนวยยอยของแคโรทนอยด ประกอบดวยคารบอนอะตอมื5 ตัวดังโครงสรางืดานลางืสารสในกลุ มื
น้คอืแคโรทนอยด ซึ่งไดช่อเน่องจากเปนสารสหลักในแครอทืืแคโรทนอยดเปนืจํานวนมากประกอบดวยคารบอน
อะตอมถึง ื40 ตัวืหรอมหนวยไอโซพรนื8 หนวยืืจะพบวาโครงสรางจะืเปนแบบพันธะค สลับกับพันธะเด่ยวื
(conjugated double bond) จํานวนมากย่งมจํานวนมากสจะเขมขึ้นืพันธะท่อยในแบบทรานสมากืืพบแบบซสบางื
พันธะคในแบบซสจะทําสจางลงืสของแคโรทนอยดจะเปนืสเหลองและสแดงืแคโรทนอยดแบงไดเปนื2 กลุมหลักตาม
ลักษณะโครงสรางืและองคประกอบของืโมเลกุลคอืชนดแรกชนดท่เปนไฮโดรคารบอนทั้งหมดืซึ่งจะมทั้งชนดท่ไมมวง
แหวนืและชนดท่มวงแหวนืท่ปลายดานหนึ่งเพยงวงเดยวืหรอชนดท่มวงแหวนท่ปลายทั้งสองขางืชนดท่ไมมวงแหวน
และมวงแหวนทั้งืสองขางืถาแบงครึ่งโมเลกุลแลวจะไดสองสวนท่เปนภาพในกระจกเงาซึ่งกันและกัน ืชนดท่สองโครง
สรางืโมเลกุลมออกซเจนอย ในโมเลกุลเชนืหม ของไฮดรอกซลืือพอกซืืแอลดไฮด หรอหม ของคโตนืรวมืเรยกว
าแซนโทฟลลแคโรทนอยดท่ พบในพชทั่วไปค อืบตา-แคโรทนืซึ่ง มักจะใชเปนสผสมอาหารโดยอาจืสกัด จากสาร
ธรรมชาตหรอไดจากการสังเคราะห โครงสรางโมเลกุลของแคโรทนอยดชนดตางๆืท่พบในพช
ืืืืืืไลโคพนมสแดงพบในมะเขอเทศืบตา-แคโรทนและแอลฟา-แคโรทนืมสเหลองพบในแครอทืบตา-ครปโทแซนทน
มสเหลองพบในขาวโพดืืืปาปรกาืืมะละกอืืืืืืและสมแมนดารนืืืืืนโอแซนทนมสเหลองพบในใบผักท่มสเขยวืืื
แคปแซนทนมสแดงพบในพรกืืไวโอลาแซนทนมสเหลองืพบในผักใบเขยวืืไบซนมสเหลองพบในเมล็ดของืanmatto
ลทนืซแซนทนพบในขาวโพดืืืืืืืืบตา-แคืโรทนพบในฟกทองืืและมันเทศืืผักใบเขยวทั้งหมดจะมแคโรทนนอยด
อยในคลอโรพลาสตรวมกับืคลอโรฟลล แตไมปรากฏสเพราะมปรมาณของคลอโรฟลลมากกวาืจึงบังสเหลองไว และ
เม่อผักเร่มแกมากืจนใบรวงืสเขยวจางลงเพราะคลอโรฟลลสลายตัวจึงมปรมาณลดลงืืืืและมแคโรทนอยดเพ่มขึ้นืืืืืืื
จึงเห็นืเปนสเหลองืืืืซึ่งเกดขึ้นเชนเดยวกันในผลไม และผักบางชนดืืืเชนืมะเขอเทศท่เปล่ยนสเม่อแกดังขอมลใน
ตารางท่ื6.1
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ตารางทีุ่6.1ืืการเปล่ยนแปลงปรมาณแคโรทนอยดในผลมะเขอเทศระหวางการสุก

ืืืืแคโรทนอยดสามารถอยในรปอสระในเน้อเย่อพชหรออยรวมกับกรดไขมันในรปเอสเทอร เชนืลืทนในใบไมของใม
ยนตนเมองหนาวท่เปล่ยนสในฤดหนาวอยในรปเอสเทอรของกรดปาลมตกและกรดลโนเลนกืแคปแซนทนอย ในรปเอส
เทอรของกรดลอร กในปาปรกาืืืรวมทั้งืแคโรทนอยดบางชนดอย รวมกับโปรตนืเชนืแอสตาแซนทนอย รวมกับ
โปรตนืืืเปนสารประกอบเชงซอนืพบในเปลอกกุงืและปืใหสฟาเทาืหรอสน้ําเงนืเม่อปหรอกุ งถกทําใหสุกืความร
อนจะแยกสารแคโรทนอืยดออกจากโปรตนทําใหเปล่ยนเปนสแดงืืื
ืืืืแคโรทนอยดในอาหารมความสําคัญคอืจะถกนําไปสรางวตามนเอในรางกายืและแคโรท-นอยดยังืเปนสารตานอ
อกซเดชันอกดวยืการสลายตัวของแคโรทนอยดเกดจากปฏกรยาออกซเดชันืเน่องจากมพันธะืคอยจํานวนมากผลจาก
ปฏกรยาออกซเดชันทําใหสจางลงืืผลผลตท่ไดจากการออกซไดซของบตา-แคโรืทนคอือพอกไซด สารคารบอนลื
และแอกอฮออลซึ่งมผลตอกล่นรสของอาหารืซึ่งปฏกรยาออกซเดชันจะืเกดเร็วขึ้นเม่อมสารประกอบซัลไฟต และ
ไอออนของโลหะืหรอเอนไซมไลพอกซจเนสืซึ่งจะออกซไดซแคืโรทนอยดของไลพอกซจเนสืนอกจากนั้นการสญเสย
แคโรทนอยดเกดจากการเปล่ยนไอโซเมอรจากทรานส ไปเปนซสโดยความรอนืืืืืตัวทําละลายอนทรย กรดืและเม่อ
สัมผัสกับแสง
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สารสท่มโครงสรางแบบเบนโซไพรานื1. ฟลาโวนอยดและสารประกอบฟนอลอ่นืืืฟลาโวนอยดมโครงสรางพ้นฐาน
ของโมเลกุลประกอบดวยวงเบนซนื2 วงเช่อมกันดวยคารบอนื3 อะตอมืเปนืC6 C3 C6 ดังโครงสรางดานลางืซึ่ง
แบงออกเปนื2 กลุมคอ

ืืืืืืืฟลาวาโนนื(flavanones) ซึ่งมโครงสรางแบบคโทนอยในโมเลกุลืและฟลาวานื(flavans) ซึ่งมืโครงสรางแบบ
แอลดไฮดหรอแอลกอฮลล ดังโครงสรางในรปท่ื6.6ืืืืืเน่องจากแอนโทไซ-ยานนเปนฟลาืโวนอยดหลักท่พบทั่วไปืจึง
จะกลาวแอนโทไซยานนเปนหลักืสวนฟลาโวนอยดอ่นๆืมขอมลนอยกวาแอนืโทไซยานนืสําหรับสารประกอบท่ม
โครงสรางโมเลกุลแตกตางจากน้จัดอยในกลุมสารประกอบฟนอลอ่นๆ

รูปทีุ่6.6ืืโครงสรางพ้นฐานของโมเลกุลสารฟลาโวนอยด๑
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2. แอนโทไซยานนื
ืืืืืแอนโทไซยานนเปนสารสท่มหลายสตั้งแตสน้ําาเงนืมวงืจนถึงสแดงืพบในืcell sap ของผักืผลไม และดอกไม
ละลายน้ําาไดดืืโครงสรางพ้นฐานของแอนโทไซยานนประกอบดวยฟลาวเลยมืแคทไอออนื(flavylium cation) ดัง
รปท่ื6.7 โดยมโมเลกุลของน้ําตาลเกาะท่คารบอนตําแหนงท่ื5 แตก็พบน้ําตาลเกาะท่ืคารบอนตําแหนงท่ื3 7 3 ′
4 ′ หรอื5′ เล็กนอยืืืน้ําตาลสวนใหญจะอยุในรปืมอโนืืไดืหรอืไตรแซ็กคาืไรดของน้ําตาลกลโคสืกาแลกโทสือะ
ราบโนสืืและไซโลสืืเม่อน้ําตาลถกไฮโดรไลซจะเหลออะไกลโคนื(aglycone) หรอท่เร ยกวาืแอนโทไซยานดนื
(anthocyanidines) แอนโทไซยานดนท่พบในธรรมชาตมืหลากหลายแตท่พบในอาหารพบเพยงื6 ชนดืซึ่งใหส
แตกตางกันไปืดังรปท่ืื6.8 เพราะมหมสารท่แทนท่ืในโครงสรางในรปท่ืืื6.7 ตําแหนงื3 4 และื5 แตกตางกัน
ไปืืจึงมการดดกลนแสงท่มความยาวคล่นืแตกตางกันไปืดังตารางท่ื6.2 และแอนโท-ไซยานนท่พบในผลไมบางชนดื
ดังปรากฏในตารางท่ื6.3

ืืรูปทีุ่6.7 โครงสรางของฟลาวเลยมแคทไอออน

รูปทีุ่ 6.8 สของแอนโทไซยานดนชนดตางืๆ
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ืืืืืืืนอกจากโครงสรางพ้นฐานจะมผลตอสของแอนไทไซยานนแลวืพเอชของสารละลายท่แอนโทไซืยานนละลายอย
ก็ทําใหมการเปล่ยนแปลงสได เน่องจากพเอชมผลทําใหมการเปล่ยนแปลงโครงสรางืโมเลกุลของแอนโทไซยานนเปนื
4 รปแบบืดังรปท่ื6.9 คอืถาอยในรปืquinonoidal base (A) จะมสมวงืถาือยในรปแฟลวเลยมแคทไอออนื(AH+)
จะใหสแดงืแตถาเปนืcarbinol pseudobase (B) และืchalcone (C) จะไมมสืืซึ่งจะพบวาสวนใหญท่พเอชื3
หรอต่ํากวาจะใหสแดงืพเอชเปนกลางถึงดางเล็กนอยืเชนื8.5 จะืใหสมวงืแตถาเปนดางมากืๆืเชนืท่พเอชื11 จะให
สน้ําเงน

รปท่ื6.9 โครงสรางื4 แบบของแอนโทไซยานนเม่ออยในสารละลายกรดืืืืืืืืืืืืืืืืื
A = quinonoidal (สน้ําเงน)ืืืืืืืืืืืืB = pseudobase (ไมมส)ืืืืืืืืืืืืืืืืืืื
AH+ = เกลอแฟลวเลยมื(สแดง)ืืืืื C = chalcone (ไมมส)
ืืืืืืืืแอนโทไซยานนละลายน้ําไดดมากืืดังนั้นผักหรอผลไมหากอยในน้ําจะมสซดลงืแตสารละลายืจะมสของแอนโท
ไซยานนืแอนโทไซยานนท่มในผักและผลไมจะถกทําลายไดงายโดยความรอนืโดยเฉพาะอยางย่งเม่อมออกซเจนอย ดวยื
อัตราการสลายตัวของแอนโทไซยานนจะเร็วขึ้น ืความรอนจะทําใหมการเปล่ยนแปลงโครงสรางไปเปนืchalcone
หรอแตกไปเปนโมเลกุลท่เล็กลงทําใหสซดลงืและบางกรณจะพบมสน้ําตาลเน่องจากเกดสารพอลเมอร ซึ่งระดับการ
เปล่ยนแปลงขึ้นกับชนดของแอนโทไซืยานนและระดับอุณหภมออกซเจนทําใหเกดปฏกรยาออกซเดชันของพันธะค ท่ม
ในโมเลกุลทําใหเกดสืน้ําตาลืสวนกรดแอสคอบกนั้นพบวาในผักและผลไมเกดปฏกรยาออกซเดชันแลวผลตืไฮโดรเจน
เพอรออกไซด ซึ่งจะออกซไดซแอนโทไซยานนทําใหเกดสน้ําตาล
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ืืืืืืืืืสวนแสงหรอรังสอ่นๆืนั้นทําใหสของืแอนโทไซยานนมสจางลงืืืืืืซึ่งมผลตอคุณภาพของน้ําผลไมและไวน
สารละลายน้ํ า ตาลท่ื มความเขมขนสงืเชนืผลไมในน้ํ าเช่อ มเขมขนืพบวาชวยทํา แอนโทไซยานนม เสถยรด ขึ้ น
สันนษฐานวาปนืผลจากน้ําตาลชวยลดคาแอกตวตของน้ําื(ืA W) ในผลไม จนมาอย ในชวงท่แอนโทไซยานนม
เสถยรภาพดืคอในชวงืืืA W 0.63-0.79ืืนอกจาน้แอนโทไซยานนจะมสจางลงเม่อมสารซัลเฟอร-ไดออกไซด
ทั้งน้ืเพราะซัลเฟอรไดออกไซดเขาทําปฏกรยากับแอนโทไซยานนท่คารบอนตําแหนงท่ื4ืดังรปท่ื6.10ืืแตกรณท่ืใช
ในปรมาณนอยื(30ืสวนในลานสวน)ืืจะทําลายเอนไซมไกลโคซ-เดสืและไลพอกซจเนสืืืแอนโทไซืยาเนสจะชวย
รักษาของแอนโทไซยานนได การมเสถยรภาพของแอนโทไซยานนในบางผลตภัณฑ เชนืไวน เกดจากโมเลกุลของแอน
โทไซยานนืรวมตัวกันเองหรอรวมกับสารอนทรยอ่นืเชนืโปรตนแทนืนนหรอสารฟลาโวนอยดอ่นืรวมทั้งคารโบไฮ
เดรตทําใหมเสถยรภาพมากขึ้นในระหวางการแปรรปหรอการืเก็บรักษา
3.ุฟลาโวนอยดอื่นๆุุ
ืืืืืฟลาโวนอยดอ่นๆืเรยกวาืแอนโทแซนทนื(anthoxanthins) เปนกลุมสารสท่ไมมสไปจนถึงมสืเหลองืกลุมฟลาวา
โนนื(flavanones) เชนืืเฮสเพอรดนื(hesperidin) ในผลไมจําพวกสมืนารน-จนื(naringin) เปนสารท่ใหรสขมในืืื
สมโอและมะนาวืืืแทงเจอรนื(tengerin) ในสมจนกลุมฟลาโวนืเชนือะพจนนื(apiginin) ในผักชฝรั่งกลุมฟลาโวนม
โครงสรางเชนเดยวกับไอโซฟลา-โวนื(isoflavane) ยกเวนวงแหวนฟนลท่อยตําแหนงท่ื2ืืืืืืืขณะท่ในกลุ มไอโซฟ
ลาโวนจะอยท่ตําแหนงท่ื3ืืของฟลาวเลยมืแคทไอออนืืืไอโซฟลาโวนมตัวอยางเชนืเจนสทนื(genistein) ในพวกถั่วื
เชนืถั่วเหลองืกลุมฟลาโวนอลื(flavanol) ในพชทั่วไปและหัวหอมืสตรอเบอร่ืและน้ําผึ้งืและไมรซทนื(myricetin)
ในองุนืืืืืสวนืคาเทซนื(catechin) เชนือพคาเทชนื(epicatechin) แกลโลคาเทชนื(gallocatechin) และแกล
โลอพคาเทชนื(gallepicatechin) ในชาเขยวืืืืืแอปเปลืืืลกพรุนและองุ นืฟลาโวนอยดเหลาน้ืืมโครงสราง
โมเลกุลดังรปท่ืืืืื6.11ืืและเปนสารท่มฤทธ์เปนสารตานืออกซเดชันืืสารท่ไมมสเรยกอกอยางวาืลโคแอนโทไซยา
นนื(leucoanthocyanidins) หรอืโพรแอนโทไซยาืนดนื(proanthocyanidins)
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รูปทีุ่6.11ุุโครงสรางโมเลกุลของสารฟลาโวนอยด

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 1
รวมืื4ืืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื1
จํานวนืื4ืืชั่วโมง
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ชนดท่สําคัญคอืแทนนนืท่เรยกช่อแทนนนเพราะเปนสารท่สามารถรวมกับโปรตนหรอพอลเมอรอ่นืเชนืพอลแซคคา
ไรดได จะทําใหแทนนนมโครงสรางของสารื2ืชนดืท่ตางกันคอืชนดแรกเปนืลโคแอนโทไซืยานนซึ่งเปนสารกลุ มฟลา
โวนอยด สวนชนดท่สองเปนโมเลกุลของกลโคสตอกับสารฟนอลืดังรปท่ื6.12ืืืืแทนนนพบในใบชาืืเปลอกไมโอคืื
สารในกลุมน้อาจจะมการเปล่ยนื-ืืแปลงสในระหวางการแปรรปืเชนืการเกดสชมพท่เกดจากืของไอออนของโลหะ
กับลโคแอนโธ-ไซ-ยานนืเชนืสชมพในทอหรอล้นจ่บรรจุืกระปองืเน่องจากการเกดสารประกอบเชงซอนของสารืืืืืื
ลโคแอนโทไซยานนและไอออนของโลหะภายใต ความรอนและกรด

รูปทีุ่6.12ุุโครงสรางโมเลกุลของแทนนน
4.ุสารประกอบฟนอลอื่นุ
ืืสารสกลุมสารประกอบฟนอลท่ไมอยในกลุมฟลาโวนอยด ประกอบดวยสารประกอบกลุมควนโนนื(quinones) และ
สารประกอบกลุมแซนโทนื(xanthones) ซึ่งเปนสารสท่ใหสเหลองืืควนโนนืืควนโนนเปนสารท่มโครงสรางวงแหวน
เบนซนซึ่งอาจเปนวงแหวนเดยวื(monomer) หรอสองวงื(dimmer) หรอหลายืๆืวงื(polymer) ดังรปท่ื6.13ืืืพบ
ในพชหลากหลายืืใหรสขมืใหสตั้งแตสเหลองืืสืสมืและในเช้อราบางชนดใหสน้ําตาลืืสารประกอบแนฟทาควนโนื
(naphthaquinone) และืแอนโทรควนืโนนื(antroquinine) พบในพชใหเฉดสในชวงสมวงจนถึงสดําืมการนําใชเป
นสยอมผาื

48

แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชาืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวยืศึกษาและปฏบัตเกย่ วกับโครงสร๎างของอาหาร
ืชอ่ เร่อง องค๑ประกอบทางเคมและกายภาพของอาหาร

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 1
รวมืื4ืืชั่วโมง
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รูปทีุ่6.13 โครงสรางโมเลกุลของควนโนน
แซนโทนืื
ืืืืืืืแซนโทนเปนสารสเหลองมโครงสรางไมเหมอนกับสารฟลาโวนืเปนสารสท่มสเหลองืตัวอยางเชนืแมงจเฟอรนท่
พบในมะมวงืดังโครงสรางในรปท่ื6.14

รูปทีุ่6.14 โครงสรางโมเลกุลของแมงจเฟอรน
บีตาเลนุ(Betalains)
ืืบตาเลนประกอบดวยสารสื2 กลุมคอืบตาไซยานนมสแดงและบตาแซนทนใหสเหลองืพบในผักืโขมื(amaranth)
พเอชไมมผลทําใหเกดการเปล่ยนสืเปนสารท่ละลายน้ําได และอยในแวควโอลของเซลล๑พชในรปของเกลอท่มทั้งสอง
ประจุอยในโมเลกุลเดยวกันื(zwitterions) พชท่มสารสชนดน้เปนพชในตระกลืCcentrosperme เทานั้นืืโครงสราง
พ้นฐานของโมเลกุลมดังรปท่ื6.15ืืถาหม R ′ไมทําใหเกดพันธะคสลับืกับพันธะเด่ยวื(conjugation) ในตําแหนงท่ื
1ืถึงตําแหนงท่ื7ืจะใหสเหลองืืืซึ่งดดกลนแสงท่ความยาวคล่นื480ืนาโนเมตรืืแตถาหม R′ ทําใหเกดคอนจเก
ชันืืจะใหสแดงืืืซึ่งดดกลนแสงท่ความยาวคล่นื540ืนาโนเมตรืืืซึ่งเปนลักษณะของบตาไซยานน
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รูปทีุ่6.15 โครงสรางโมเลกุลพ้นฐานของบตาเลน
1. บีตาไซยานินุ(Betacyanins)
ืืืืืืืืืบตาไซยานนมโครงสรางพ้นฐานดังรปท่ ื6.16ืืเปนอนุพันธของบตานดนื(betanidin) และไอโซืบตานดนื
(isobetanidine) และเม่อเกาะกับน้ําตาลท่แตกตางกันไปจะไดบตาไซยานนแตกตางกันไปดังรปท่ื6.16ืืคอืืถาน้ําตาล
ท่เกาะท่หม R เปนกลโคสจะไดบตานนืและไอโซบตานนืแตถาน้ําตาลท่เกาะท่หม R เปนืืืืื2-กลโคโรนกแอซคกลโคสืืจะไดอะมารานทนื(amaranthin) บตาไซยานนหลักท่พบในหัวบทคอืบตานนและไอโซบตานนืและบตาไซ
ยานนหลักท่พบในืผักโขมคอือะมารานทนและไอโซอะมารานทนืดังรปท่ื6.16

รูปทีุ่6.16ุุโครงสรางโมเลกุลของบตาไซยานน
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2.ุุบีตาแซนทินุ(Betaxanthins)
ืืืืืืตัวอยางบตาแซนทนท่พบปจจุบันมโครงสรางืดังรปท่ื6.17ืืซึ่งคลายคลึงกับโครงสรางโมเลกุลของืบตาไซยานน
จะแตกตางกันเฉพาะหมอนโดลื(indole nucleus group) จะถกแทนท่ดวยกรดอะมโนืเชนรปท่ื6.17ืือนดกาแซน
ทนื(indicaxanthin) มกรดอะมโนโพรลนืขณะท่วลกา-แซนทนืI และืII (vulgaxanthin I and II) จะมกรดอะมโนืืื
เปนกลตามนืหรอกรดกลตามกืืปจจุบันบตาแซนทนท่ืรจักมเพยงืืื2-3ืืืชนดเทานั้น

ืืรูปทีุ่6.17 โครงสรางของบตาแซนทนบางชนด
ืืืืืืืืืบตานนแตกตัวไดงายโดยความรอนืกรดและดางืืืืภายใตความรอนและกรดปฏกรยาจะเกดชากวาืเม่ออย
ในดางแมจะเปนดางเจอจางืืบตานนจะมเสถยรภาพมากท่สุดท่พเอชืืื4-5 ออกซเจนและแสงก็มืผลตอการสญเสย
ของบตานนเน่องจากทําใหเกดปฏกรยาออกซเดชัน ืซึ่งอาจลดปฏกรยาออกซเดชัน ืโดยการืเตมกรดแสคอบกืืและ
อาจชวยเสรมฤทธ์ของกรดแอสคอบกโดยเตมืEDTA หรอกรดซตรกรวมกับกรดืแอสคอบกืซึ่งพบวาใชปองกันการ
สญเสยส ของหัว บ ทไดด ืและสกลุ ม น้ นํา ไปใชเปนส ผสมอาหารไดจํ ากั ด ืเน่ องจากการส ญเส ยเน่ องจากปฏก ร ยา
ออกซเดชันจากออกซเจน
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5.1ุการนำเขาสู่บทเรุียน
- ครตรวจความเป็นระเบยบเรยบร๎อยืการแตํงกายกํอนเข๎าชั้นเรยน
-ืครแนะนําจุดประสงค๑ืคําอธบายรายวชาืมาตรฐานรายวชาืเกณฑ๑ประเมนผลงานืคะแนนจตพสัยืการประเมนการ
ปฏบัตงาน
-ืครซักถามองค๑ประกอบท่อยํในอาหารเพ่อกระตุ๎นให๎นักเรยนตอบคําถามพร๎อมทั้งยกตัวอยํางท่เก่ยวข๎องกับ
องค๑ประกอบท่อยํในอาหาร
-ืครแจกแบบทดสอบกํอนเรยน
5.2ุการเรุียนรื๎
-ืครแจกเอกสารประกอบการเรยนเร่ององค๑ประกอบทางเคมและกายภาพของอาหาร
-ืครอธบายเพ่มเตมืโดยใช๎ส่อืPower point เร่องืองค๑ประกอบทางเคมและกายภาพของอาหาร
- ครเปิดวดทัศน๑ืการเปล่ยนแปลงโครงสร๎างทางเคมละกายภาพ
- ครซักถามนักเรยนืจากนั้นแจกแบบฝึกหัดให๎นักเรยนทํา
-ครสังเกตความสนใจใฝุร๎ของนักเรยนระหวํางท่ทาํ แบบฝึกหัดืและซักถามความเข๎าใจในเน้อหาของบทเรยนกับ
นักเรยน
- ครให๎นักเรยนทดสอบปฏบัตการเกดปฏกรยาการเกดสน้ําตาลในเน้อสัตว๑และการเปล่ยนสของรงควัตถุในอาหาร
5.3ุการสรุุป
- ครนักเรยนรํวมกันอภปลายเน้อหาในบทเรยน
ื-ืนักเรยนวเคราะห๑ผลการทดลอง
- ครสรุปเร่องืองค๑ประกอบทางเคมและกายภาพของอาหาร
-ืมอบหมายงานสัปดาห๑ตํอไป
5.4ุการวุัดและประเมุินผล
- การทําแบบฝึกหัด
-ืการซักถามขณะเรยน
-ืการทําแบบทดสอบ
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หนืํวยการเรยนร๎ท่ 1 รวมืื
4ืืชั่วโมง

ชอ่ หนํวย ศึกษาและปฏบัตเก่ยวกับโครงสร๎างของอาหาร
ืชอ่ เร่อง องค๑ประกอบทางเคมและกายภาพของอาหาร
6.สื่อการเรุียนรู/แหลุ่งการเรียนรู๎ื

สอนครั้งท่ื1
จํานวนืื4ืืชั่วโมง

6.1ุ สื่อสุิ่งพิมพ์
อนงค๑นาถืปัญญารัตน๑.ืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร.ือาหารและโภชนาการ,ืวทยาลัยอาชวะศึกษาเชยงราย.
สุววรณาืพชัยยงค๑วงศ๑ดและนันทพรืรุจขจร.ืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร.ืโรงเรยนการเรอนื2554.
6.2ุ สุื่อโสตทุัศน์ุ(ถามุี)
-ืPower point เร่องืองค๑ประกอบทางเคมและกายภาพของอาหาร
-ืวดทัศน๑ืการเปล่ยนแปลงาทางเคมและกายภาพของอาหาร
6.3ุ หุุ่นจําลองหรุือของจริงุ(ถามุี)
- วัตถุดบอาหารท่นํามาทดลองืเน้อหมืแอปเปิ้ลืน้ําใบเตยืน้ําอัญชัน
6.4ุ อุื่นๆุ (ถุามุี)

7. เอกสารประกอบการจัดการเรุียนรูุ(ใบความรูุ ใบงานุ ใบมอบหมายงานุฯลฯุ)
ื-ืแบบรายงานการทดลอง
ื-ืใบงานเร่องการเปล่ยนแปลงปฏกรยาการเกดสน้ําตาลในอาหาร
ื-ืเอกสารประกอบการเรยนเร่องืองค๑ประกอบทางเคมและกายภาพของอาหาร

8. การบุูรณาการ/ความสุัมพันธ์กับวิชาอื่น
ื-ืการแปรรปอาหารและถนอมอาหาร
ื-ืการปฏบัตการเคมชวภาพ
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9. การวัดและประเมุินผล
9.1ุุก่อนเรุียน
-ืการทําแบบทดสอบกํอนเรยน

9.2ุ ขณะเรียน
ืืืืื-ืการตอบคําถามและืการซักถามขณะเรยน
-ืแบบบันทึกผลการปฏบัตื
ืืืืื

9.3ุ หลุังเรียน
ืืืืืื-ืการทําแบบทดสอบหลังเรยน
ืืืืืื-ืรายงานบันทึกผลการทดลอง

10. บุันทุึกหลังสอน
10.1ุ ผลการใชุแผนการจัดการเรุียนรู๎ื

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 1
รวมืื4ืืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื1
จํานวนืื4ืืชั่วโมง
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10.2ุ ผลการเรุียนรูของนุักเรุียนุนุักศุึกษา

10.3ุ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรุียนรู๎ื
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แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยทีุ่1
องค์ประกอบทางเคมีและกายภาพของอาหาร
คําสั่งจงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดุแลวทําเครื่องหมายุ× ลงในกระดาษคําตอบที่แจกใหุ(เวลาุ10 นาที

1. สารอาหารมก่ประเภท
ก.ื4

ข.ื5

6. คาร๑โบไฮเดรตมธาตุชนดใดืเป็นองค๑ประกอบ

ค.ื6

ง.ื7

ก.ืC, H
ค.ืC, H, O, N

2. ข๎อใดืไมํใชํสารอาหาร
ก.ืคาร๑โบไฮเดรตื
ค.ืสผสมอาหารื

7. หนํวยยํอยของโปรตนคออะไร

ข.ืเกลอแรํ
ง.ืน้ํา

3. สารอาหารประเภทใดชํวยซํอมแซมสํวนท่สึก
หรอ
ก.ืคาร๑โบไฮเดรตื
ค.ืไขมันื

ข.ืC, H, O
ืืืืืืืืืืืืืื
ง.ืC, H, O, N, S, P 2

ข.ืโปรตน
ง.ืวตามน

ก.ืกลโคสื
ค.ืกรดไขมันื

ข.ืกรดอะมโน ืืืืืืืืื
ง.ืกลเซอรอล

8. กลเซอรอลคอหนํวยยํอยของสารอาหารชนดใด
ก.ืคาร๑โบไฮเดรตื
ค.ืไขมันื

ข.ืโปรตน
ง.ืกรดไขมัน

ืืืืืืืืื

4. สารอาหารประเภทใดเป็นสารอาหารท่ให๎
พลังงานสง

9. สารอาหารประเภทใดืชํวยละลายและดดซึม
สารอาหารตํางืๆืผํานผนังลําไส๎เล็กในรํางกาย

ก.ืคาร๑โบไฮเดรตื
ค.ืไขมันื

ก.ืคาร๑โบไฮเดรตื
ค.ืน้ําื

ข.ืโปรตน
ง.ืเกลอแรํ

ืืืืืืืืื

ข.ืโปรตน
ง.ืวตามน

ืืืืืืืื

5. รํางกายสามารถดดซึมคาร๑โบไฮเดรตในรปของ
สารชนดใด

10. สารอาหารประเภทใดืชํวยให๎กระบวนการเม
แทบอลซึมในรํางกายดําเนนไปได๎เป็นปกต

ก.ืแปูงื
ค.ืมอลโทสื

ก.ืคาร๑โบไฮเดรตื
ค.ืไขมันื

ข.ืไกลโคเจน
ง.ืกลโคส

ืืืืืืืืืืืื

ข.ืโปรตน
ง.ืวตามน

ืืืืืืืืื
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เฉลยแบบทดสอบ
1.

ข

2.

ค

3.

ข

4.

ค

5.

ง

6.

ข

7.

ข

8.

ค

9.

ค

10.

ง
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ใบงาน
เร่องการเปล่ยนแปลงปฏกรยาการเกดสน้ําตาลในอาหาร
1. จงอธบายปฏกรยาการเกดสน้ําตาลท่เรํงด๎วยเอนไซม๑มาโดยสังเขป
2. สามารถควบคุมปฏกรยาการเกดสน้ําตาลท่เรํงด๎วยเอนไซม๑ได๎หรอไมํือยํางไร
3. กลไกการเกดคาราเมไลเซชันื(caramelization) และการเกดปฏกรยาเมลลาร๑ดื(Maillard reaction) มความเหมอน
หรอแตกตํางกันอยํางไร
4. จงเขยนปฏกรยาการเกดสนืื๎าตาลท่เรํงด๎วยืPPO
5. ปฏกรยาการเกดสนืื๎าตาลมความส๎าคัญอยํางไรตํอคุณภาพอาหาร
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หนืํวยการเรยนร๎ท่ 2
รวม 4 ชั่วโมง
สอนครั้งท่ื1
จํานวน ื4 ชั่วโมง

1. สาระสําคัญ
ืืืืืืสมบัตทางเคมของสารทั่วไปืเป็นสมบัตของสารท่ต๎องใช๎การเปล่ยนแปลงหรอปฏกรยาเคมเป็นตัวบํงช้ืเชํนื
เสถ ยรภาพืความวํ อ งไวในเช งเคม ืการรวมตั ว กั บ ออกซ เจนืสํ ว นสมบั ต ในทางเคม ของสารอาหารทั่ ว ไป ืทั้ ง
คาร๑โบไฮเดรตืโปรตนืไขมันและน้ํามันืวตามนืและน้ําืจะมความแตกตํางกันในแงการทําปฏกรยาืซึ่งจะนําไปสํการ
ทดสอบของชนดอาหารได๎
ืืืืืืืสมบัตทางกายภาพทั่วไปของสารืเป็นสมบัตของสารท่ไ ด๎จากการสัง เกตหรอทดสอบืโดยไมํได๎ทําให๎สารนั้น
เกดปฏกร ยาเคมืเชํนจุดเด อดืจุด เยอกแข็ ง ืสถานะืสืกล่น ืการละลายืความหนาแนํนืสําหรับอาหารประเภท
คาร๑โบไฮเดรตืโปรตนืไขมันืวตามนืและน้ําตํางก็มสมบัตืทางกายภาพแตกตํางกันออกไปื

2. สมรรถนะประจําหน่วย
2.1. แสดงความร๎เก่ยวกับวทยาศาสตร๑การอาหารตามหลักการและกระบวนการ
2.2. ประกอบืตรวจสอบคุณภาพืเก็บรักษาตามหลักการและกระบวนการ

3. จุุดประสงค์การเรียนรู
3.1ืดานความร๎
3.1.1. มความร๎ความเข๎าใจลักษณะการเปล่ยนแปลงทางเคมและกายภาพท่เกดขึ้นกับอาหาร
3.1.2. อธบายลักษณะท่เกดจากการเปล่ยนแปลงทางเคมและกายภาพกับอาหาร
3.2ืดานทักษะ
3.2.1. ประยุกต๑ใช๎หลักวทยาศาสตร๑ในการประกอบอาหารได๎อยํางเหมาะสม
3.2.2. บํงบอกลักษณะการเปล่ยนแปลงทางเคมและกายภาพท่เกดขึ้นกับอาหารได๎อยํางถกต๎อง
3.3ืคืุณลืักษณะท่พืึ่งประสงค๑
3.3.1. ตระหนักถึงข๎อดและข๎อเสยของลักษณะท่เกดจากการเปล่ยนแปลงกับอาหาร
3.3.2. สนใจใฝุร๎ืมความรับชอบืตรงตํอเวลาในการปฏบัต
3.3.3. เข๎าใจและปฏบัตงานอยํางมประสทธภาพและปลอดภัย
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4. เนื้อหาสาระการเรุียนรู
การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเคมีของอาหารมีสมบัติการเปลี่ยนแปลงุ8ุประการ
1. การหมักุ(Fermentation)
ท่ใช๎จุลนทรย๑ตํางๆืเชํนืแบคทเรยื(bacteria) ยสต๑ื(yeast) หรอืราื(mold) ซึ่งเป็นเช้อเร่มต๎นื(starter) ซึ่งอาจเป็น
เช้อบรสุทธ์ืเช้อผสมืเชํน ลกแปูงโคจ หรอเช้อท่ปนเปื้อนจากธรรมชาตเปล่ยนแปลงสารอนทรย๑ในอาหารเกดเป็นสาร
ตํางๆืเชํนืกล่นืเอทลแอลกอฮอล๑ื(ethyl alocohol) กรดอนทรย๑ื(organic acid) คาร๑บอนไดออกไซด๑ืการหมัก
สามารถเกดได๎ทั้งในสภาวะท่มอากาศื(areobic fermentation) หรอไมํมอากาศื(anaerobic fermentation)
วัตถุประสงค์ของการหมักอาหาร
1.1. เพ่อการถนอมอาหารืยดอายุการเก็บรักษาืและทําให๎อาหารปลอดภัยตํอ การนําไปบรโภคืเพราะผลตผลท่
จุลนทรย๑สร๎างขึ้นืเชํน กรดอนทรย๑เอทลแอลกอฮอล๑ืแบคทรโอซนื(bacteriocin) ซึ่งสามารถยับยั้งหรอชะลอการเจรญ
ของจุลนทรย๑ท่ทําให๎อาหารเส่อมเสยื(microbial spoilage) และจุลนทรย๑ท่ทําให๎เกดโรคื(pathogen) ทําให๎อาหาร
ปลอดภัยืยดอายุการเก็บรักษา สามารถเก็บรักษาอาหารเพ่อบรโภคนอกฤดกาลืกระจายสนค๎าได๎กว๎างขวางมากขึ้นื
เชํนืผักดอง กมจ ซาวเคราท๑ ผลไม๎ดอง แหนม และซาลาม เป็นต๎น

1.2. การหมักเพ่อลอกเปลอกหุ๎มเมล็ดืเชํนืการหมัก โกโก๎ กาแฟ พรกไทย เพ่อลอกเย่อหุ๎มเมล็ดออกืโดยใช๎
จุลนทรย๑ตามธรรมชาตืยํอยสลายให๎เน้อหุ๎มเมล็ดเปื่อยยุํยืลอกออกได๎งํายืนอกจากน้การหมักโกโก๎ืยังมผลสําคัญมาก
ตํอ ส กล่นรสของโกโก๎ืและช๏อกโกแลตโดยทั่วไปจะใช๎เวลาการหมักประมาณื5-8 วันืการหมักจะทําแบบงํายๆืในลัง
ไม๎ืใบตองืในตะกร๎าืการหมักโกโก๎จะใช๎จุลนทรย๑จากธรรมชาตืเชํนืแบคทเรยืในกลุํม lactic acid bacteria, acetic
acid bacteria และยสต๑ใช๎สารอาหารในเน้อโกโก๎ืคอน้ําตาล และกรดซตรก ในการเจรญและยํอยสลายให๎เน้อหุ๎มเมล็ด
เปื่อยแยกออกมาืและยังเกดเป็นสารตํางๆืท่มโมเลกุลเล็กลงืเชํนเอทานอลืกรดแล็กทกืกรดแอซตกืสารท่ระเหยได๎ื
ซึ่ง ม บทบาทตํ อกล่ นและรสืนอกจากน้ื ระหวํางการหมัก ยัง เกดืปฏก รยาการเกดสน้ํา ตาลท่เก่ ยวข๎ องกั บเอนไซม๑ื ืืืืืืืืื
(enzymatic browning reaction) เป็นการพัฒนาสารเร่มต๎นท่ทําให๎เกดสและกล่นรสของโกโก๎ในขั้นตอนตํอไปของ
การแปรรป
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ืืืืืืืืืื1.3. เพ่มคุณคําทางโภชนาการืการหมักด๎วยจุลนทรย๑โพรไบโอตกื(probiotic) เชํน lactic acid bacteria ใน
ผลตภัณฑ๑ืเชํน นมเปร้ยว โยเกร๑ต แหนม กมจ มสรรพคุณท่ดตํอสุขภาพืเชํนืลดคอเลสเตอรอลืชํวยการทํางานของ
ระบบยํอยอาหารสร๎างสารอาหารืเชํนืกรดแอมโนท่จําเป็น วตามน กรดไขมันท่จําเป็นซึ่งมประโยชน๑ตํอสุขภาพืการ
หมักยังทําให๎อาหารยํอยได๎งํายขึ้นด๎วย
1.4. ทําให๎เกดผลตภัณฑ๑ใหมํและเพ่มมลคําให๎กับผลตภัณฑ๑ืจุลนทรย๑สร๎างเอนไซม๑ได๎หลากหลายชนดระหวําง
การหมักืเพ่อยํอยสลายสารตั้งต๎นืเชํนืคาร๑โบไฮเดรต โปรตน ลพด ซึ่งมโมเลกุลใหญํืเกดเป็นสารใหมํท่มโมเลกุลเล็กลงื
ระเหยได๎งํายขึ้นืทําให๎อาหารหมักมคุณภาพทางประสาทสัมผัสืเชํน ส กล่นืและรสชาตท่แตกตํางจากวัตถุดบและไมํ
สามารถเลยนแบบได๎จากการแปรรปอาหารด๎วยวธอ่นืเชํน
- การหมัก นัตโตะ ถั่วเนํา ด๎วยเช้อแบคทเรยในสกุล Bacillus ทําใหเกดเน้อสัมผัส เป็นเส๎นใยืเหนยวยด
- วุ๎นมะพร๎าวื(Nata De coco) เป็นเซลลโลสื(cellulose) ท่ผลตโดยแบคทเรยสายพันธุ๑ Acetobacter
xylinum
- สแดงในเต๎าห๎ย้ ได๎จากการหมัก ข๎าว ด๎วยเช้อรา Monascus purpureus ใช๎เป็นสารให๎สื(coloring agent)
- การหมักและการบํม ซอ้ว มโซ ไวน๑ วสก้ บรั่นด เนยแข็ง ทําให๎ผลตภัณฑ๑ืมกล่นหอมืจากสารให๎กล่นรสหลาย
ชนดผสมกันืรสชาตกลมกลํอมย่งขึ้นืเป็นการเพ่มมลคําผลตภัณฑ๑ให๎สงกวําวัตถุดบหลายเทําตัว
จุลินทรีย์ที่ใชในการหมัก
ืืืืืืืืจุลนทรย๑ท่ใช๎ในการหมักอาหารืใช๎ได๎ทั้งเช้อท่มาจากธรรมชาตืหรออยํในรปของกล๎าเช้อื(starter) จุลนทรย๑ท่
นํามาใช๎ืเชํน รา แบคทเรย ยสต๑ ท่เพาะขึ้นเพ่อใช๎เป็นเช้อเร่มต๎นในการหมักื(fermentation) อาจมการผสมของเช้อ
หลายสายพันธุ๑ืหรอเป็นเช้อบรสุทธ๑ืซึ่งอยํในรปของเหลวหรอในรปผงืหรอเป็นก๎อนท่สะดวกกับการใช๎งานืผสมกับสาร
อ่นเพ่อปูองกันการจับตัวเป็นก๎อนื(anticaking agent)
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2.ุการเปลี่ยนแปลงของเพกติน
ืืืืืืเพกทนื(pectin) เป็นพอลแซ็กคาไรด๑ื(polysaccharide) ประเภทืheteropolysaccharide มหนํวยยํอยืคอ
กรดืกาแล็กทโรนกื(D-galacturonic acid) ประมาณื65% โดยน้ําหนัก)ืและเมทลการแล็กทโรเนตืและน้ําตาลหลาย
ชนดืเชํนืrhamnose, galactose, arabinose พบตามธรรมชาตในผนังเซลล๑ของพชื(plant cell wall) และรอยตํอ
ระหวํางผนังเซลล๑ืโดยรวมตัวอยํกับเซลลโลสื(cellulose) ทําหน๎าท่ยึดเกาะผนังเซลล๑ให๎ตดกันคล๎ายเป็นซเมนต๑
เพคตนท่พบในพชืประกอบด๎วยสารื4 ชนดืคอ
-

โพรโทเพกทนื(protopectin)
กรดเพกทนกื(pectinic acid)
เพกทนื(pectin)
กรดเพกทกื(pectic acid)

แสดงโมเลกุลของเพกทนื(เส๎นสชมพ)ืในเน้อเย่อของผัก ผลไม๎ บรเวณืmiddle lamellaและืผนังเซลล๑ื(cellwall)
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ืืืืืืืเพคตนืเป็นสารโมเลกุลใหญํื มองค๑ประกอบหลักเป็นกรดกาแลคทโรนกื(galacturonic acid) ท่เช่อมผสานกัน
ประมาณื200 – 1000 หนํวยืด๎วยพันธะแอลฟาื1,4 ไกลโคซดกื(α-1,4 glycosidic) มน้ําหนักโมเลกุลื30,000300,000 ดาลตันืและอาจพบน้ําตาลกาแล็กโตสือะราบโนสืและแรมโนสืท่โซํพันธะของเพคตน
ืืืืืืืกรดกาแลคทโรนกบางสํวนจะเกดปฏกรยาเอสเทอรไฟด๑ด๎วยหมํเมทลได๎ืซึ่งเมทลเลชั่นจะชํวยบํงบอกคุณสมบัต
ของเพคตนได๎ืโดยพจารณาได๎จากคําืDM (degree of methylation) ท่แสดงถึงหมํเมทอคซลเฉล่ยตํอปรมาณกรดกา
แลคทโรนกื100 หนํวย
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ชนิดของเพคติน
ืืการแบํงชนดของเพคตนตามระดับเมทลเลชั่นื(degree of methylation : % DM) ได๎ื2 ชนดืได๎แกํ
1. เพคตนท่มเมทอคซลสงื(high methoxyl pectin) เพคตนท่มเมทอคซลสงืเป็นเพคตนท่มระดับของเมทธลเอ
สเทอรฟิเคชันหรอมคําืDM มากกวําื50 % มคุณสมบัตทําให๎เกดเจลได๎ดืและจับฟองอากาศได๎ดืโดยเฉพาะในสภาวะ
ท่มน้ําตาลื55 – 65 % หรอมคําืpH เทํากับื2.9 – 3.1 โดยสายเพคตนจะชํวยดึงน้ําออกืจนเกดการเพ่มของประจุลบ
ให๎แกํเพคตนืผลตภัณฑ๑ท่ใช๎เพคตนชนดน้ืได๎แกํืแยมืและเยลล่ืทั้งน้ืเพคตนชนดน้ืแบํงยํอยได๎ื3 ชนดืได๎แกํ
– ชนดเซ็ตตัวเร็วื(rapid set) มคําืDM 68-72%
– ชนดเซ็ตตัวปานกลางื(rapid set) มคําืDM 59-64%
– ชนดเซ็ตตัวช๎าื(rapid set) มคําืDM มากกวําื50% แตํน๎อยกวําื59% ซึ่งเป็นชนดท่นยมใช๎มากท่สุดืเพราะ
ผลตภัณฑ๑มักมของแข็งละลายเป็นองค๑ประกอบสงอยํแล๎ว
2. เพคตนท่มเมทอคซลต่ําื(low methoxyl pectin) เพคตนท่มเมทอคซลต่ําืเป็นเพคตนท่มระดับของเมทธลเอ
สเทอรฟิเคชันหรอมคําืDM น๎อยกวําื50% และผลตภัณฑ๑สํวนใหญํจะมคําืDM ในชํวงื25-40% และสํวนมากจะใช๎ไมํ
เกนื25% เพราะผลตภัณฑ๑สํวนใหญํจะมคําเป็นกลางืเพคตนชนดน้ืมคุณสมบัตการเกดเจลได๎ดตั้งแตํระดับ
อุณหภมห๎องืแตํต๎องเตมโลหะบางชนดเข๎าชํวยืเชํนืแคลเซยมไอออนื(Ca2+) และต๎องเตมในปรมาณท่เพยงพอจึงจะ
ทําให๎เพคตนเกดเจลได๎ืเพคตนชนดน้ืมคุณสมบัตท่ดอกยํางืคอืชํวยเพ่มความนุํมืและเน้อสัมผัสท่ดให๎แกํอาหารท่ได๎
จากไอออนของแคลเซยมุุ
ุคุณสมบัติของเพคติน
1. การละลาย เพคตนืเป็นสารมขั้วืเม่อสัมผัสน้ําจึงละลายได๎งํายืและหากมอุณหภมท่สงขึ้นจะชํวยให๎เพคตน
ละลายตัวได๎ดขึ้นืและเม่อละลายน้ําแล๎วจะสามารถขยายหรอพองตัวเพ่มปรมาตรขึ้นืทั้งน้ืเพคตนเป็นสารท่รวมตัวกับ
น้ําได๎ปรมาณมากืนอกจากนั้นืยังละลายได๎ดในตัวทําละลายท่มขั้วตํางๆืเชํนืเฮกเซนืและเอทานอลืเป็นต๎นืหรอ
สารละลายท่มฤทธ์เป็นกรดดํางตํางๆืแตํไมํละลายในน้ํามัน
2. ความหนด เพคตนืเม่อละลายน้ําหรอละลายในตัวทําละลายแล๎วจะเกดการขยายตัวของพอลเมอร๑ทําให๎เกด
ความหนดขึ้นืทั้งน้ืความหนดของเพคตนจะมความแตกตํางกันตามชนดหรอวัตถุดบท่ผลตืความเข๎มข๎นืและปรมาณ
แคลเซยมืรวมถึงความเป็นกรดดําง
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ื3.ุการเกิดสีน้ําตาลในอาหาร
ุุุ3.1ุปฏกรยาเมลลาร๑ดื(Maillard reaction) เป็นปฏกรยาการเกดสน้ําตาลื(browning reaction) ชนดท่ไ มํ
เก่ยวข๎องกับเอนไซม๑ (non enzymatic browning reaction) เกดขึ้นระหวํางน้ําตาลรดวส๑ื(reducing sugar) กับกรด
แอมโน โปรตน หรอสารประกอบไนโตรเจนอ่นๆืโดยมความร๎อนเรํงปฏกรยา
ืืืืืืืผลตผลท่ได๎จากปฏกรยาเมลลาร๑ดืเป็นสารประกอบหลายชนดืท่ให๎สน้ําตาลและกล่นรสตํางๆืทั้งท่พึงประสงค๑ื
และไมํพึง ประสงค๑ เชํนืสน้ําตาลท่เกดขึ้นระหวํางการอบ การทอดเืชํน เน้อสัตว๑ เบเกอรื(bakery) ปฏกรยาน้ยัง ม
ความสําคัญตํอการเกดสและกล่นหอมท่ได๎จากืการคั่วเมล็ด กาแฟ โกโก๎ การทําคาราเมลืน้ําปลาืซอ๊วืื(fermented
soy sauce) ผลตผลท่ไมํพึง ประสงค๑จากปฏกรยาเมลลาร๑ดืพบระหวํางการเก็บรักษาืทําให๎ผลตภัณฑ๑เปล่ยนเป็นส
น้ําตาลเข๎มืเชํนืใน นมผง ทุเรยนกวนืเป็นต๎น

อาหารท่เกดสน้ําตาลจากปฏกรยาเมลลาร๑ดื(Maillard reaction)
ขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ด
1. น้ําตาลรดวซงื(reducing sugar) ทั้งน้ําตาลคโทสื(ketose) เชํนืฟรักโทสื(fructose) และแอลโดสื(aldose)
เชํนืกลโคสื(glucose) จะรวมตัวกับหมํแอมโนื(RNH2) ของ กรดแอมโน ได๎เป็นไกลโคซลเอมน
2. เกดปฏกรยาดไฮเดรชันได๎เป็นอมนื(imines หรอืSchiff 's base) และมการเรยง ตัวใหมํซึ่งมช่อเรยกวําื
Amadori rearrangement ได๎เป็ นแอลโดสเอมนื(aldoseamine) หรอืคโทสเอมนื(ketoseamine) เร ยกวํ าื
Amadori compound เชํนื1-อะมโน-1-ดออกซ-คโทส ซึ่งจะเกดปฏกรยาตํอเน่องได๎ืเม่อมคําพเอชื5 หรอต่ํากวํา
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ืืืืืืืื3. เกดปฏกรยาืenolization ของืAmadori compounds ได๎เป็นไดคโทสเอมนหรอไดแอม โนชการ๑ืเชํนื3-ด
ออกซเฮกโซซโลส
4. เกดปฏกรยาดไฮเดรชันตํอได๎เป็นอนุพันธ๑ของฟแรนื(furan) ถ๎าเป็นน้ําตาลเฮกโซสือนุพันธ๑ฟแรนืคอื5-ไฮด
รอกซเมทล-2-เฟอรัลดไฮด๑ (5-hydroxymethyl-2-furaldehyde หรอืHMF)
5. อนุพันธ๑ฟแรนวงแหวนืเชํนืHMF จะเกดพอลเมอไรซ๑อยํางรวดเร็วได๎เป็นสารสน้ําตาลท่มไนโตรเจนเป็น
องค๑ประกอบอยํด๎วยและไมํละลายในน้ําืซึ่งตํางจากการเกดคาราเมไลเซชันื(caramelization) ซึ่งมสน้ําตาลเพยงอยําง
เดยวืสารสน้ําตาลท่เกดขึ้นน้จึงเรยกวําเมลานอยดนื(melanoidins) ปฏกรยาท่เกดขึ้นเป็นปฏกรยาโมลตํอโมลื(mole
per mole reaction)
3.2 ปฏกรยาการเกดสน้ําตาลท่เก่ยวข๎องกับเอนไซม๑ (enzymatic browningreaction) คอปฏกรยาการเกดสน้ําตาลื
(browning reaction) ชนดหนึ่งซึงมักพบในอาหารโดยเฉพาะืผักื(vegetable) ผลไม๎ื(fruit) ชา กาแฟ โกโก๎ และ
อาหารทะเล โดยเกดขึ้นบรเวณผวหน๎าของอาหารืเม่อสัมผัสกับออกซเจนในอากาศ Enzymatic browning reaction
จะเกดขึ้นได๎โดยมองค๑ประกอบท่สําคัญคอ
- สารตั้งต๎นื(substrate) คอืสารประกอบฟินอลื(phenolic compounds) เชํนืแคทชนื(catechins) ซึ่งเป็น
สาร flavonoid ท่พบมากในใบชา ไทโรซนื(tyrosine) ซึ่งเป็นกรดแอมโนื(amino acid) อาหารทะเลืและ
แทนนนื(tannin) ท่พบในผัก และผลไม๎ เป็นต๎น
- เอนไซม๑ื(enzyme) ในกลุํมฟีนอเลสื(phenolase) เชํนืpolyphenol oxidase (PPO) เป็นตัวเรํงปฏกรยาท่
คําืpH ท่เหมาะสมคําพเอชทํีเหมาะสมตํอการทํางานของเอนไซม๑ฟีนอเลสือยํระหวํางื5-7
- ออกซเจนื
ืืืืืืืืืืปฏกรยาการเกดสน้ําตาลท่เก่ยวกับเอนไซม๑น้เป็นปฏกรยาออกซเดชันื(oxidation) จะเกดขึ้นเม่อเซลล๑ของส่งม
ชวตเกดการช้ํา ฉกืขาดืเม่อถกกระแทกืบดืหั่นืหรอสับทําให๎เอนไซม๑ืสารท่ทําปฏกรยาื(substrate) และออกซเจน
เข๎ามาสัมผัสกันสารืmonophenol (ไมํมส)ืจะถกออกซไดซ๑ืเป็นไดฟีนอลื(diphenol) ซึ่งไมํมสืและถกออกซไดซ๑ตํอ
เป็น o-quinone ซึ่งจะทําปฏกรยาตํอกับกรดแอมโนหรอโปรตนได๎เป็นสารสน้ําตาลืและจะรวมตัวกันเป็นพอลเมอร๑ท่ม
โมเลกุลใหญํและมสน้ําตาลืเชํนืเมลานนื(melanin)
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Enzyatic browing reaction มักพบเป็นปัญหาการเกดสน้ําตาลืซึ่งไมํเป็นท่ต๎องการืใน ผัก ผลไม๎ เชํนืมันฝรั่งื
กะท๎อนืกล๎วยืฝรั่ง ซึ่งจะเกดขึ้นหลังการปอกเปลอกื(peeling) การลดขนาดื(size reduction) และยังพบในอาหาร
ทะเลสดืเชํนืกุ๎ง แตํปฏกรยาน้เป็นปฏกรยาท่ต๎องการให๎เกดขึ้นในการแปรรปอาหารบางชนดท่ต๎องการให๎เกดสน้ําตาล
เข๎มืและเกดกล่นรส ระหวํางการหมักืเชํนืโกโก๎ื(cocoa) ชาื(tea) กาแฟื(coffee) ไซเดอร๑ื(cyder) ลกเกดืลกพรุนื
อทผลัมื(date)
การป้องกันปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลที่เกี่ยวของกับเอนไซม์ุ(enzymatic browning reaction)
1. การทําให๎เอนไซม๑ืซึ่งเป็นโปรตนเสยสภาพธรรมชาตื(protein denaturation) ด๎วยวธการตํางๆืเชํน
 การใช๎ความร๎อนืเชํนืการลวกื(blanching) การลวกเป็นการใช๎ความร๎อนระยะเวลาสั้นๆืเพ่อทําให๎เอนไซม๑
สญเสยสภาพธรรมชาตืจากกราฟด๎านลํางืแสดง D value ซึ่งเป็นเวลาท่ใช๎ลดปรมาณของเอนไซม๑ชนดตํางๆ
ในผักืผลไม๎ืลงื90% จากปรมาณเร่มต๎นืเอนไซม๑ืpolyphenoloxidase (PPO) มืD value ท่อุณหภม
ประมาณื95 องศาเซลเซยสืมคําืเทํากับื60 วนาท
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D value ของเอนไซม๑ท่พบในผักผลไม๎สด
 การปรับให๎เป็นกรด เน่องจากคํา pH ท่เหมาะสมในการทํางานของเอนไซม๑ฟีนอเลสือยํระหวํางื5-7 และเม่อ
คําพเอชลดลง เอนไซม๑จะถกยับยั้งการทํางานืเพราะสญเสยสภาพธรรมชาตื(protein denaturation) เชํนืม
คํา pH ประมาณื3 หรอต่ํากวํา ดังนั้นการปรับคําพเอชอาหารด๎วยกรดอนทรย๑ืเชํนืกรดซตรกื(citric acid)
กรดมาลกื(malic acid) กรดืฟอสฟอรก (phosporic acid) ให๎มืpH เทํากับหรอต่ํากวําื3 เป็นการยับยั้งการ
เกดปฏกรยาสน้ําตาลได๎
 การใช๎ Chelating agent เชํน EDTA เพ่อจับกับโลหะท่เป็นองค๑ประกอบในโมเลกุลของเอนไซม๑ เกดเป็น
สารคเลต ซึ่งเป็นการยับยั้งการทํางานของเอนไซม๑
2. การใช๎สารรดวซงเอเจนต๑ื(reducing agent) เพ่อรดวซ๑ืo-quinone กลับเป็นสารประกอบฟีนอลืซึ่งไมํมสืสาร
รดวซงเอเจนต๑ท่ใช๎ได๎แกํ
 สารซัลไฟต๑ื(sulfites) เชํนืการรมด๎วยก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ หรอแชํในสารละลายโซเดยมเมแทไบซัลไฟต๑ื
(sodium metabisulphite)
 กรดอรทอร๑เบตืและเกลอของกรดอรทอร๑เบตืเชํนืโซเดยมอรทอร๑เบตื(sodium erythorbate)
3. การปูองกันไมํให๎สัมผัสกับออกซเจน เชํนืการจุํมผักผลไม๎ในน้ําเช่อมืหรอน้ําเกลอืหรอ.ใช๎การบรรจุแบบ
สญญากาศ (vacuum packaging) หรอการดัดแปรสภาพบรรยากาศื(modified atmosphere packaging, MAP )
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ืืืืืืืืืืปฏกรยาการเกดสน้ําตาลท่เก่ยวกับเอนไซม๑น้เป็นปฏกรยาออกซเดชันื(oxidation) จะเกดขึ้นเม่อเซลล๑
ของส่งมชวตเกดการช้ํา ฉกืขาดืเม่อถกกระแทกืบดืหั่น
3.3ืการเปล่ยนแปลงของน้ําตาลเม่อถกความร๎อนสง
ืืืืืืืืืืืปฏกรยาการเกดคาราเมลื(caramelization) คอืปฏกรยาการเกดสน้ําตาลท่ ไมํเก่ยวข๎องกับเอนไซม๑ื(non
enzymatic browning reaction) ซึ่งเกดจากการสลายตัวของโมเลกุล น้ําตาลด๎วยความร๎อนสงืและมการเกดพอล
เมอร๑ื(polymerization) ของสารประกอบคาร๑บอนได๎เป็นสารท่มกล่นและรสเฉพาะตัวืเรยกวําืคาราเมลื(caramel)
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4. การเหม็นหืน
ืืืืืืืืปฏกรยาออกซเดชันของลพดื(lipid oxidation) คอืปฏกรยาออกซเดชันื(oxidation) ระหวํางออกซเจนกับ
ลพดื(lipid) ซึ่งหมายถึงไตรกลเซอไรด๑ื(triglyceride) ท่มกรดไขมันชนดชนดไมํอ่มตัวื(unsaturated fatty acid) ณื
ตําแหนํง พันธะคํทําให๎เก ดสารท่ให๎กล่ นและรสท่ผ ดปกต เรยกวําืการหนื(rancidity) เป็นปฏกร ยาลกโซํื(chain
reaction) เพราะอนุมลอสระ (free radical) ท่เกดขึ้นจะกระตุ๎นโมเลกุลกรดไขมันท่เหลอให๎เกดปฏกรยาตํอไปอาหารท่
เก่ยวข๎องน้ํามันพช อาหารแห๎ง อาหารทอดืเชํน กุ๎งปรุงรส
ืืืืขั้นตอนการเกดปฏกรยา
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1. ขั้นเร่มต๎นื(Initiation) ขั้นตอนการเรม่ เกดอนุมลอสระ (free radical) เกดกับกรดไขมันไมํอ่มตัวท่มพันธะคํ
ซึ่งไมํแข็งแรง ไวตํอปฏกรยาืโดยเร่มต๎นท่คาร๑บอนท่ตําแหนํงพันธะคํสญเสยไฮโดรเจนอะตอมืซึ่งเกดจากการกระตุ๎น
ด๎วยแสงืรังสืโลหะ ทําให๎เกดเป็นอนุมลอสระ ไฮโดรคาร๑บอนื(R ●) ซึ่งอะตอมอนุมลอสระท่เกดขึ้นืทเป็นืunpair
electron ซึ่งวํองไวตํอปฎกรยา

2. ขั้นลุกลามื(Propagation) เกดจากออกซเจนเข๎าไปทําปฏกรยาท่ตําแหนํงพันธะคํเกดเป็นืperoxy radical
(ROO ●) ซึ่งขั้นตอนน้เป็นปฏกรยาลกโซํืเกดขึ้นอยํางตํอเน่องืทําให๎เกดอนุมลอสระมากมายืโดยืperoxy radical ทํา
ปฏกรยาตํอเน่องกับกรดไขมันชนดไมํอ่มตัวใหมํืได๎ไฮโดรเพอร๑ออกไซด๑ื(ROOH)

3. ขั้นสุดท๎ายื(Termination) อนุมลอสระท่เกดขึ้นมารวมตัวกันเองเกดเป็นสารใหมํื(secondary product)
เชํน แอลดไฮด๑ืคโทนืแอลกอฮอล๑ืแอลเคนืและกรดอนทรย๑ืเป็นต๎นืซึ่งทําให๎เกดสืกล่นืและรสืท่ผดปกตของน้ํามัน
และไขมัน
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ืผลของปฏิกิริยาออกซิเดชันต่อคุณภาพของอาหาร
ืืืืืืืืืือาหารท่มไขมันหรอน้ํามันเม่อเกดปฏกรยาออกซเดชันจะมปฏกรยาเกดขึ้นตํอเน่องและ ซับซ๎อนทําให๎เก ด
ผลตภัณฑ๑ตํางๆืจนมผลตํอคุณภาพอาหารดังตํอไปน้คอ
1. กลิ่นรสของอาหาร ดังท่กลําวมาแล๎ววําปฏกรยาออกซเดชันทําให๎เกดไฮโดรเพอร๑ออกไซด๑ซึ่งไมํมกล่น
รสืแตํเม่อมการสลายตัวตํอไปจนได๎ผลตภัณฑ๑หลากหลายคอืกรดอนทรย๑ แอลดไฮด๑ืไฮโดรคาร๑บอน คโตน แอลกอ
ฮอลล๑ืและอพอกไซด๑ ทําให๎กล่นของอาหารเหม็นหน นอกจากน้กล่นเหม็นหนอาจเกดจาก สารคาร๑บอนลท่ได๎จาก
ปฏกรยาออโตออกซเดชันทําปฏกรยากับกรดอะมโน เพปไทด๑ หรอโปรตนืแล๎วเกดปฏกรยาเมลลาร๑ดตํอไปืทําให๎ได๎
สารแอลดไฮด๑ท่ให๎กล่นไมํพึงประสงค๑ืและเกดการเปล่ยนแปลงสของอาหารืมสเข๎มจนถึงคล้ําืรวมทั้งทําให๎เกดรสเฝื่อน
ขึ้น
2. การสูญเสียวิตามิน วตามนอ วตามนซ วตามนเอ และบตา-แคโรทน ซึ่งมอยํในอาหาร จะทําหน๎าท่
เป็นสารต๎านออกซเดชันืและถกใช๎ไปในขั้นเร่มต๎นของปฏกรยาออกซเดชันทําให๎สญเสยวตามนเหลําน้
3. การสูญเสียโปรตีน โปรตนืเพปไทด๑ืและกรดอะมโนืเกดปฏกรยาออกซเดชัน
เน่ อ งจากไฮโดรเพอร๑ อ อกไซด๑ ข องล พ ดทํ า ให๎ ส ญเส ยกรดอะม โนท่ จํ า เป็ น ตํ อ รํ า งกายืทํ า ให๎ โ มเลกุ ล ของโปรต น
เกดปฏกรยาครอสลง (cross-links) จึงมผลตํอการละลายของโปรตนและเน้อสัมผัสของโปรตน
4. สีของอาหาร จากท่กลําวแล๎ววําสารคาร๑บอนลท่ได๎จากปฏกรยาออโตออกซเดชันืทํา
ปฏกรยากับกรดอะมโนืเพปไทด๑หรอโปรตนในปฏกรยาเมลลาร๑ดทําให๎ได๎สน้ําตาลืทําให๎อาหารมสเข๎มขึ้นหมอง-คล้ําไป
จนถึงสดําืนอกจากน้ไฮโดรเพอร๑ไซด๑ท่เกดจากปฏกรยาออโตออกซเดชันยังทําให๎เม็ดสตํางๆืในอ าหารืเชํนืแคโรท
นอยด๑ืฟลาโวนอยด๑ืและคลอโรฟิลล๑ืเกดปฏกรยาออกซเดชันและสเปล่ยนแปลงไปืเชํนืมสซดลง
5. เกิดสารที่ใหโทษแก่สุขภาพ โคเลสเตอรอลจําพวกมความหนาแนํนต่ํา (Low density
lipoprotein,LDL) เม่ อ ถ กออกซ ไดซ๑ เ ป็ น สาเหตุ ข องโรคหั ว ใจในระดั บ ส งกวํ า โคเล สเตอรอล (Addis and
Park,1989) นอกจากน้การบรโภคอาหารท่มไขมันหรอน้ํามันท่ผํานการให๎ความร๎อนสงเชํนืการทอดืการปิ้งยํางืหรอ
การอบืท่อุณหภมสงมโอกาสในการสร๎างสาร polyclic aromatic hydrocarbon (PAH) ซึ่งเป็นสารกํอมะเร็ง
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5.ุความสามรถในการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรจีเนชันุ(ุHydrogenation )
Hydrogenation คอืปฏกรยาการเตมไฮโดรเจนในสารอนทรย๑ืเป็นการเปล่ยนโครงสร๎างโมเลกุลของสาร
ตัวอยํางปฏกรยาไฮโดรจเนชันืในอุตสาหกรรมอาหารืเชํน
1. การเตมไฮโดรเจนของไขมันและน้ํามันืเป็นการเตมไฮโดรเจนในกรดไขมันชนดไมํอ่มตัวื(unsaturated fatty
acid) ท่ตําแหนํงพันธะคํืโดยมความดันืความร๎อนืและสารเรํงปฏกรยาื(catalyze) เพ่อเรํงกระบวนการ

ืืืืืืืืืการเตมไฮโดรเจนมผลให๎ได๎น้ํามันหรอไขมันท่มจุดหลอมเหลวสงขึ้นืเปล่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของกึ่งแข็ง
หรอของแข็งืทนตํอการเกดออกซเดชันื(lipid oxidation) ได๎มากขึ้นืทําให๎เกดการเหม็นหนช๎าลงืใช๎ในการผลตืืืื
มาร๑การนื(margarine) เนยขาวืการเตมไฮโดรเจนทําให๎คําไอโอดนของน้ํามันหรอไขมันลดลงืและอาจทําให๎เกดไขมัน
ชนดืแทรนส๑ด๎วยซึ่งรํางกายนําไปใช๎ประโยชน๑ไมํได๎
2. การผลตน้ําตาลแอลกอฮอล๑ื(sugar alcohol) เชํนืซอร๑บทอลื(sorbitol) ได๎จากการเตมไฮโดรเจนในน้ําเช่อม
กลโคสื(glucose syrup)
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6.ุการสูญเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีน (Protein denaturation)
ืืืืืืืืืืืโปรตนในธรรมชาตสามารถเปล่ย นสมบัตไปจากเดมได๎เม่อได๎รับความร๎อน กรด เบส การกวน ความดัน
สง เม่อโปรตนเกดการเปล่ยนแปลงไปจากเดมเรยกโปรตนท่เปล่ยนไปวํา Denatured protein เชํน การทอดไขํ
ดาว (ไขํขาวเปล่ยนแปลงไปจากเดม) การบบน้ํามะนาวลงในนมเป็นกระบวนการทําโยเกร๑ตอยํางหนึ่ง
ืืืืืืืืืืืืการเปล่ยนแปลงจากสภาพธรรมชาตของโปรตนืมผลทําให๎โครงสร๎างทางเคมเปล่ยนไปแตํไมํทําลายพันธะ
เพปไทด๑ื(peptide bond) ซึ่งเป็นพันธะระหวํางกรดแอมโนื(amino acid) ในโมเลกุลของโปรตนืแตํมพันธะไฮโดรเจน
ซึ่ง ทํา ให๎ เก ดโครงสร๎ า งระดั บ ตํา งๆืของโปรต นื(protein stucture) ถ กทํ าลายืโครงสร๎ างจึง เก ดการคลายตั วื
(unfolded) เปล่ยนจากโครงสร๎างเดมตามธรรมชาตเป็นโครงสร๎างใหมํ
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สาเหตุของการสญเสยสภาพธรรมชาต

การสญเสยสภาพธรรมชาตด๎วยความร๎อนื(thermal denaturation)
ืืืืืืืือุณหภมท่สงขึ้นจะทําให๎พันธะไฮโดรเจนระหวํางสายพอลเพปไทด๑ถกทําลาย โครงสร๎างของโปรตนจะถกทําลาย
โดยเฉพาะพันธะระหวํางสายของโปรตนกับโปรตนืหรอโปรตนกับน้ําืหากอุณหภมไมํสงมากนักืการเปล่ยนแปลงสภาพ
ธรรมชาตของโปรตนอาจผันกลับคนได๎ื(reversible) แตํหากอุณหภมสงขึ้นถึงระดับหนึ่งืจะสํงผลให๎เกดการเปล่ยน
สภาพตามธรรมชาตของโปรตนแบบผันกลับไมํได๎ื(irreversible)

ตัวอยํางของการเปล่ยนสภาพธรรมชาตของโปรตนด๎วยความร๎อนืได๎แกํืการสุกของไขํขาวด๎วยความร๎อนืทําให๎ไขํขาวท่
เหลวืแข็งตัวืเกดลักษณะเป็นเจลื(gel) แข็งืซึ่งจะย๎อนกลับไมํได๎ ไขํขาวสุกซึ่งการแข็งตัวืมสขาวขุํนืยํอยได๎งํายกวําไขํ
ขาวดบ
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ืืืืืืืืืืืืการสุกของเน้อสัตว๑ เน่องจากความร๎อนืทําให๎โปรตนไมโอซนื(myosin) ซึ่ง เป็นสํวนประกอบของเส๎นใย
กล๎ามเน้อื(myofribil) เกดการคลายตัวืและตกตะกอนืทําให๎เน้อมสและเน้อสัมผัสท่เปล่ยนไปืและผันกลับไมํได๎
ืืืืืืการสญเสยสภาพของไมโอโกลบน เกดจากการให๎ความร๎อนืระหวํางกระบวนการฆําเช้อของปลาทนํา ทําให๎เกด
การเปล่ยนแปลงสของเน้อเปล่ยนเป็นสเขยวืท่เรยกวําืgreening โดยไมโอโกลบนจะเสยสภาพแล๎วปลํอยหมํซัลฟ์ไฮดร
ลออกมาจากโครงสร๎างโปรตนืทําให๎เกดการเช่อมโยงของหมํซัลฟ์ไฮดรลน้กับหมํซัลฟ์ไฮดรลท่มาจากืกรดแอมโนืเชํนื
ซสเตอนื(cysteine) โดยม TMAO เป็นตัวออกซไดซง
ืืืืืืการสญเสยสภาพธรรมชาตด๎วยการปรับืpH (pH denaturation) คํา pH ของโปรตนท่พบในธรรมชาตจะสงกวํา
จุดไอโซอเล็กทรกื(isoelectric point) ซึ่งทําให๎พบโปรตนในธรรมชาตืมประจุรวมเป็นลบื(negative charge) ซึ่ง
ประจุท่เหมอนกันจะเกดแรงจะผลักกันืโปรตนท่แขวนลอยในน้ําจะได๎เป็นไฮโดรคอลลอยด๑ื (hydrocolloid) การปรับ
คําืpH ของโปรตนด๎วยกรดจะทําให๎คําืpH ลดลงจนมคําืpH เทํากับจุดไอโซอเล็กทรกืจะทําให๎ประจุรวมของโปรตน
เป็นศนย๑ืแรงผลักกันระหวํางประจุท่เหมอนกันจะลดลงืประจุบวกและลบท่มอยํเทําๆืกันืณ.จุดน้จะดดกันืมผลให๎
โปรตนเกดการตกตะกอนื(precipitation)ืืถึงแม๎โปรตนบางชนดจะยังละลายได๎ืแตํคําืpH ท่จุดน้จะทําให๎โปรตนม
การละลายได๎น๎อยท่สุดืถ๎าหากปรับคําืpH ของโปรตนต่ํากวําจุดไอโซอเล็กทรกมากืจะทําให๎โปรตนมประจุรวมเป็น
บวกื(positive charge) ถ๎ามประจุบวกมากแรงผลักกันระหวํางประจุก็จะมากขึ้นืหากแรงผลักรุนแรงือาจทําให๎
โครงสร๎างของโปรตนเปล่ยนืสายของพอลเพปไทด๑ือาจเกดการคลายตัวืสญเสยโครงสร๎างตามธรรมชาตืซึ่งจะมผล
คล๎ายกับการสญเสยสภาพธรรมชาตด๎วยความร๎อนืซึ่ง หากเกดรุนแรงอาจทําให๎ผันกลับเป็นโครงสร๎างแบบเดมไมํไ ด๎ื
ตัวอยํางของการเปล่ยนสภาพธรรมชาตของโปรตนด๎วยการปรับคําืpH ได๎แกํ


การตกตะกอนของโปรตนเคซนื(casein) ในน้ํานมืการปรับคําืpH ของน้ํานมให๎เทํากับจุดไอโซอเล็กทรกจะ
ทําให๎โปรตนเคซนมการละลายได๎น๎อยลงืและตกตะกอนแยกออกมา

ืืืืืืืืืืืการเกดเจลของไขํขาวในไขํเย่ยวม๎า ด๎วยดําง
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ืืืืืืืการสญเสยสภาพธรรมชาตด๎วยแรงกลื(mechanical denaturation) ซึ่งจะมผลรบกวนตํอืพันธะภายในระหวําง
โมเลกุลของสายพอลเพปไทด๑ืทําให๎เกดการอํอนแอืหรอถกทําลายืเชํนเดยวกับการใช๎ความร๎อนือาจทําให๎เกดฟองื
(foam) เชํนืการตปั่นื(whipping) ไขํขาว การทําให๎เกดฟองในน้ํานมืเพ่อชงกาแฟลาเต๎ื(latte) หรอืทําให๎เกดการ
แข็งตัวืเชํนืการใช๎แรงดันสงื(high pressure) จะทําให๎ไขํขาวแข็งตัวได๎เชํนเดยวกับการใช๎ความร๎อน
ืืืืืการส ญเส ยธรรมชาต ด๎ ว ยโลหะหนั ก ืซึ่ ง หมายถึ ง ืโลหะท่ ม ความหนาแนํ น มากกวํ า ื5 กรั ม /ืลบ.ซม.
เชํน ตะกั่ว (Pb) แคดเมยม (Cd) และปรอท (Hg) ทําให๎โปรตนสญเสยสภาพธรรมชาตได๎ืโดยโลหะจะไปการรวมกับ
โปรตนืทําลายพันธะระหวํางโปรตนกับโปรตนืหรอโปรตนกับน้ําืมผลให๎โปรตนตกตะกอน
ผลของการสูญเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีนในอาหาร
ืืืืืืืสญเสยสมบัตทางชววทยาของโปรตนท่เป็น เอนไซม๑ การสญเสยสภาพธรรมชาตของโปรตนท่เป็นเอนไซม๑ ืทําให๎
โครงสร๎างโมเลกุลของเอนไซม๑เปล่ยนแปลงไปืจึงมผลตํอการทํางานของเอนไซม๑ืหากการเปล่ยนสภาพธรรมชาตเกดขึ้น
มากืทําให๎เอนไซม๑มโครงสร๎างเปล่ยนไปจากเดมมากืจะทําให๎ เอนไซม๑นั้นหยุดทํางานื( inactive) ไมํสามารถเรํ ง
ปฏกรยาได๎ืแตํหากเกดไมํมากือาจจะกระทบตํอการทํางานของเอนไซม๑ืเชํนือัตราการเรํงปฏกรยาืชนดและความ
เข๎มข๎นของสารตั้งต๎นื(substrate) ตลอดจนสภาวะท่เหมาะสมกับการเกดปฏกรยาืเชํนืคําืpH และือุณหภมืเป็นต๎น
7.ุค่า pH ของสารอาหาร
ืืืืืืืืืืใช๎บอกความสดหรอไมํสดของอาหารบางอยํางได๎ เชํน ไขํขาวสด pH = 7.6 – 8.0 ถ๎าเกํา (ไมํสด) pH จะ
สงขึ้นระหวําง 8.5 – 9.0 เน้อสด pH = 7.0 แตํเม่อท้งไว๎ (ไมํสด) pH จะมคําสงกวํา 7 ขึ้นไป
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8.ืการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันุ– รีดักชัน (Oxidation – Reduction)
ืืืืืืืืืืื
ืืืืืืืืืืปฏกรยาออกซเดชันื(oxidation) หมายถึงปฏกรยาท่โมเลกุลหรออะตอมมการสญเสยอเล็กตรอนจากวงโคจร
ให๎กับโมเลกุลท่ทําหน๎าท่เป็นตัวรับอเล็กตรอน ปฏกรยาออกซเดชันและรดักชันื(reduction) จะเกดคํกัน สารท่ทํา
หน๎าท่เป็นตัวให๎อเล็กตรอนเรยกวําืตัวรดวซ๑ื(reducing agent) และเรยกสารท่ทําหน๎าท่รับอเล็กตรอนน้วําืตัวออกซ
ไดส๑ื(oxidizing agent) โดยปฏกรยาออกซเดชันืมักจะเก่ยวข๎องกับออกซเจนืเชํน เม่อปอกส๎มท้งไว๎จะสญเสยวตามน
ซไปสํวนหนึ่ง เน่องจากวตามนซเกดปฏกรยากับออกซเจน ไขมันหรอน้ํามัน เม่อท้งไว๎จะเกดการเหม็นหนเน่องจาก
น้ํามันหรอไขมันเกดปฏกรยากับออกซเจนในอากาศ
ืืืืืืืืืืืนอกจากน้ออกซเดชันยังหมายถึงการเสยไฮโดรเจนอะตอมออกจากโมเลกุลอกด๎วยืปฏกรยาออกซเดชันและ
อนุมลอสระนั้นมความเก่ยวข๎องกันืเน่องจากปฏกรยาน้ทําให๎เกดอนุมลอสระของสารตํางๆืได๎มากมายหลายชนดืและ
อนุมลอสระท่เกดขึ้นจะทําให๎เกดปฏกรยาออกซเดชันกับสารอ่นๆืเป็นปฏกรยาลกโซํตํอไป
ืืืืืืืืืืือะตอมท่ทําหน๎าท่เป็นืreducing agent ได๎ดืเป็นอะตอมท่มขนาดใหญํืจึงมระยะหํางระหวํางืนวเคลยสืกับ
อเล็กตรอนวงนอกสุดมากืจึงมแรงดึงดดอเล็กตรอนื(electronegativity) ต่ําืทําให๎สญเสยอเล็กตรอนงําย
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สารประเภทคาร์โบไฮเดรตมีสมบัติทางเคมีที่ควรทราบ ดังนี้
1. เม่ อ คาร๑ โ บไฮเดรตอยํ ใ นสารละลายกรดเข๎ ม ข๎ น จะทํ า ให๎ โ มเลกุ ล ของคาร๑ โ บไฮเดรตโมเลกุ ล ใหญํ
สลาย กลายเป็ น คาร๑ โ บไฮเดรตโมเลกุ ล เล็ ก ค อ monosaccharide จากนั้ น จะดึ ง น้ํ า ออกจากโมเลกุ ล
ของ monosaccharide ให๎สาร furfural หรออนุพันธ๑ของ furfural
2.ืเม่อคาร๑โบไฮเดรตอยํในสารละลายเบสเจอจาง เชํน กลโคสในสารละลายเบสเจอจางจะเกดการจับตัวของ
คาร๑บอนอะตอม ตําแหนํงท่ื1, 2 เสยใหมํ ให๎น้ําตาลฟรักโทสและแมสโนส โดยผํานตัวกลาง น้ําตาลทั้ง 3
ชนด ในสารละลายเบสน้จะอยํในภาวะท่สมดุลกัน
- สมบัตในการเป็นตัวรดกซ๑ น้ําตาลท่มหมํแอลดไฮล๑หรอมหมํคโตเป็นอสระในโมเลกุล จะมสมบัตในการรดวซ๑
ไอออนของ Cu2+, Bi2+, Ag+, Fe(CN)63-เชํน กลโคส ฟรักโทส มอลโทส แมนโนส แตํน้ําตาล
ซโครส (น้ําตาลทราย) หรอ methyl glycoside ซึ่งเป็นอนุพันธ๑ของกลโคส จะไมํมสมบัตในการรดวซ๑
ดังกลําวเหตุผลก็เพราะวําท่คาร๑บอนอะตอมท่ื 1 ไมํมหมํแอลดไฮด๑อสระ
- การรดวชันท่หมํแอลดไฮด๑ เชํน น้ําตาลแอลโดส เม่อถกรดักชัน (เตมH)ด๎วยโซเดยมบอโรไฮไดรด๑
(NaBH4) หรอ ไฮโดรเจนในแพลตนัมจะได๎สารใหมํท่เรยกวํา แอลดทอล(Alditol) การเกดออกซเดชันโดย
ใช๎ตัวออกซไดส๑ น้ําตาลจะถกออกซไดส๑ได๎สารตํางกันออกไปตามชนดของตัวออกซไดส๑ เชํน ถ๎าใช๎ื Cu+
หรอ Ag+ ท่เป็นกลาง หรอโบรมนในน้ํา หมํแอลดไฮด๑จะถกเปล่ยนไปเป็นหมํคาร๑บอกซล(--COOH) ได๎สาร
ใหมํคอกรดแอลโดนก(Aldonic acid)
- ถ๎าใช๎ตัวออกซไดส๑ท่แรงขึ้นเชํน กรดไนตรก(HNO3) ทั้งหมํแอลดไฮด๑และหมํแอลกอฮอล๑ท่คาร๑บอนตําแหนํงท่ื
6 จะถกเปล่ยนไปเป็นหมํคาร๑บอลซล(--COOH) 2 หมํ สารท่ได๎เรยกวํา กรดแอนดารก (Aldoric acid) ุุุุุุุ
ื
ื
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การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของอาหาร
ืืืืืืืืืืืืืสมบัตทางกายภาพของอาหารือาจเรยกวําเป็นสมบัตทางวศวกรรมของอาหาร (engineering properties
of food) ท่ ม ความสํ า คั ญ ตํ อ คุ ณ ภาพอาหาร และนํ า มาใช๎ ป ระโยชน๑ เ พ่ อ การออกแบบ กระบวนการแปรร ป
อาหาร รวมทั้งการออกแบบเคร่องจักรและอุปกรณ๑แปรรปอาหาร
คุณภาพอาหารืหมายถึงลักษณะในด๎านืตํางๆืของอาหารท่มผลตํอความต๎องการของผ๎ผลตหรอผ๎บรโภคืและ
สอดคล๎องกับมาตรฐานท่กฎหมายกําหนด
1. คุณภาพทางกายภาพื(physical quality) ขนาด รปรําง ตําหน ปรมาตร น้ําหนักสุทธ น้ําหนักเน้อ
2. คุณภาพทางประสาทสัมผัสื(sensory quality) เป็นคุณภาพสามารถรับร๎ได๎ด๎วยมนุษย๑ืโดยใช๎การประเมนทาง
ประสาทสัมผัสื(sensory evaluation) ซึ่งมผลตํอการยอมรับของผ๎บรโภคืเชํน
- ลักษณะปรากฏท่ประเมนด๎วยสายตาื(appearance) เชํน ส ความสม่ําเสมอของสืและความผดปกตของส
- กล่นรส ได๎แกํ รสหวาน รสเปร้ยว รสขม กล่นหอมืกล่นหอมืกล่นรสท่ผดปกตื(off-flavor) เชํนืกล่นไหม๎ื
กล่นหมัก กล่นหน
- เน้อสัมผัส เชํน ความแข็ง ความเหนยว ความกรอบ
3. คุณคําทางโภชนาการื(nutrition value) หมายถึงืชนดและปรมาณของสํวนประกอบทางเคมืซึ่งมผลตํอคุณคํา
ทางโภชนาการืและการเก็บรักษา
- ปรมาณน้ําื(moisture content)
- สารอาหารหลักท่ให๎พลังงานืได๎แกํืน้ํา คาร๑โบไฮเดรต ใยอาหาร ไขมัน และโปรตน กรดแอมโนท่จําเป็นืและ
กรดไขมันท่จําเป็น
- สารอาหารท่ไมํให๎พลังงานืได๎แกํ เกลอแรํ วตามน รงควัตถุ และสารให๎กล่นรส
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4. คุณภาพทางจุลนทรย๑ืหมายถึงืชนดและปรมาณของจุลนทรย๑ืได๎แกํ แบคทเรย ยสต๑ รา โคลฟอร๑มื(coliform)
จุลนทรย๑กํอโรคื(pathogen) ท่มอยํในอาหารืซึ่งมผลตํอการเส่อมเสยื(microbial spoilage) บํงช้ถึงสุขลักษณะของ
การผลตอาหารและอาจนําสํเป็นอันตรายในอาหารื(biological hazard)
5. ความปลอดภัยตํอการบรโภคื(safety) หมายถึง
- อันตรายทางเคมื(chemical hazard) ได๎แกํ สารพษตามธรรมชาต โลหะหนักวัตถุอันตรายทาง
การเกษตร สารพษจากเช้อราื(mycotoxin)
- อันตรายทางชวภาพื(biological hazard) การปนเปี้อนของจุลนทรย๑กํอโรคื(pathogen)
- อันตรายทางกายภาพ
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การเสื่อมเสียของอาหารุ(food spoilage)
ืืืืืืืืืการเส่ อมเสยของอาหารืคอืการเส่อ มืหรอืการลดลงของคุณภาพอาหารืทางด๎านกายภาพืเขํ น ส กล่ น
รส รสชาต เน้อสัมผัส สญเสยคุณคําทางโภชนาการืทําให๎อาหารไมํเป็นท่ต๎องการืไมํปลอดภัยืหรอไมํยอมรับของ
ผ๎บรโภคืการเส่อมเสยของอาหารมสาเหตุได๎ทั้งทางกายภาพืทางเคมจากปฏกรยาเคมืและจุลนทรย๑
การแบํงประเภทของอาหารตามความยากงํายของการเส่อมเสย
 อาหารท่เส่อมเสยงํายื(perishable food) เป็นอาหารท่มความช้นื(moisture content) สงืมวอเตอร๑แอคท
วต้ (water activity) สงกวําื0.9 ได๎แกํือาหารสดืเชํนืน้ํานมื(milk) เน้อสัตว๑ื(meat) ผัก ผลไม๎ สัตว๑
น้ํา อาหารทะเล อาหารในกลุํมน้หากไมํถกเก็บรักษาอยํางเหมาะสมืจะเส่อมเสยอยํางรวดเร็วืภายในื1-2 วันื
หรอืไมํเกนื1 สัปดาห๑ การเส่อมเสยเกดืการเพ่มจํานวนของจุลนทรย๑ท่ทําให๎เกดการเนําเสยื(microbial
spoilage) และจุลนทรย๑ให๎เกดโรคื(pathogen)
 อาหารท่ เ ส่ อ มเส ยเร็ ว ปานกลางือาหารท่ ม ความช้ น ปานกลางืเชํ น ไขํ ผลไม๎ ป ระเภทผลแห๎ งื
เชํน มะขาม มะพร๎าว พชหัว เชํน หอมหัวใหญํมันฝรังืมันเทศืซึ่งมเปลอกหุ๎มืเพ่อปกปูองืจึงทําให๎สามารถเก็บ
รักษาอาหารไว๎ระยะหนึ่ง เกดการเนําเสยได๎ภายในื1-2 สัปดาห๑
 อาหารท่เนําเสยได๎ยากืคออาหารท่มความช้นต่ําืคําวอเตอร๑แอคทวต้น๎อยกวําื0.6 (low water activity
food) จัดในกลุํม อาหารแห๎ง เชํนืแปูง ื(flour) สตาร๑ชื(starch) ธัญ พชื(cereal grain) ถั่วเมล็ดแห๎งื
(legume) น้ําตาล สามารถเก็บรักษาไว๎ไ ด๎น านืแตํต๎องระวัง การดดความช้นกลับืโดยการใช๎บรรจุภัณ ฑ๑ ื
(pakaging) ท่เหมาะสม ควบคุมสภาวะแวดล๎อมให๎มความช้นสัมพัทธ๑ื (relative humidity) ต่ํา
การเส่อมเสยของอาหารประเภทตํางๆ
 การเส่อมเสยของน้ํานม
 การเส่อมเสยของผักและผลไม๎
 การเส่อมเสยของเน้อสัตว๑
 การเส่อมเสยของอาหารกระป๋อง
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชาืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวยืการเปล่ยนแปลงทางเคมและกายภาพของอาหาร
ืชอ่ เร่อง ลักษณะท่เกดจากการเปล่ยนแปลงทางเคมและกายภาพของอาหาร

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 2
รวมืื4ืืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื1
จํานวนืื4ืืชั่วโมง

สาเหตุของการเส่อมเสยของอาหาร
 การเส่อมเสยเน่องจากจุลนทรย๑ื(microbial spoilage)
 การเส่อมเสยทางกายภาพ
 การเส่อมเสยเน่องจากเอนไซม๑
 การเส่อมเสยทางเคม
การเส่อมเสยทางกายภาพ
ืืืืืืืืืืเป็นการเส่อมเสยเน่องจากแรงทางกายภาพืเชํนืการแตกหักืการช้ําืท่มสาเหตุมาจากแรงกลื(mechanical
damage) ได๎แกํืแรงการกระแทกืแรงอัดืแรงเจาะืระหวํางการเก็บเก่ยวืการขนสํงืการแปรรปืและการเก็บรักษาื
การงอกของพชหัว การกัดกนของแมลง

การใช๎วัสดุปูองกันการสั่นกระแทกเพ่อปูองกันการเส่อมเสยทางกายภาพระหวํางการขนสํงและการจัดจําหนําย
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ชอ่ วชา วทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวย การเปล่ยนแปลงทางเคมและกายภาพของอาหาร
ืชอ่ เร่อง ลักษณะท่เกดจากการเปล่ยนแปลงทางเคมและกายภาพของอาหาร

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 2
รวมืื4ืืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื1
จํานวนืื4ืืชั่วโมง

5.1ุการนำเขาสู่บทเรุียน
-ืครตรวจสอบความเป็นระเบยบเรยบร๎อยเคร่องแตํงกายกํอนเข๎าชั้นเรยน
-ืทบทวนบทเรยนืเร่องโครงสร๎างและสํวนประกอบของอาหาร
-ืแจกแบบบันทึกผลืรายงานผลืคนกลับให๎นักเรยนืเพ่อนําไปปรับปรุงแก๎ไขในครั้งตํอไป
-ืชมเชยนักเรยนท่ตรงตํอเวลาและสนใจใฝุเรยน
5.2ุการเรุียนรื๎
-ืครแจกเอกสารประกอบการสอนืเร่องืลักษณะท่เกดจากการเปล่ยนแปลงทางเคมและกายภาพของอาหาร
-ืครเปิดืPower point เร่องืลักษณะท่เกดจากการเปล่ยนแปลงทางเคมและกายภาพของอาหารืพร๎อมทั้งอธบาย
-ืให๎นักเรยนแบํงกลุํมื5 – 6 คน
-ืนักเรยนลงมอปฏบัตการทดลองืเร่องืลักษณะท่เกดจากการเปล่ยนแปลงทางเคมและกายภาพของอาหาร
-ืครสังเกตืและคอยแนะนําเทคนควธการปฏบัต
-ืครสังเกตืความใฝุร๎ืความสามัคคืของนักเรยน
5.3ุการสรุุป
-ืประเมนผลการปฏบัตการทดลองแตํละกลุํม
-ืมอบหมายงานสัปดาห๑ตํอไป
5.4ุการวุัดและประเมุินผล
-ืบันทึกการทดลอง
-ืรายงานผลการทดลอง
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ืชอ่ วชา วทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวย การเปล่ยนแปลงทางเคมและกายภาพของอาหาร
ชอ่ เร่อง ลักษณะท่เกดจากการเปล่ยนแปลงทางเคมและกายภาพของอาหาร

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 2
รวมืื4ืืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื1
จํานวนืื4ืืชั่วโมง

6.สื่อการเรุียนรู/แหลุ่งการเรียนรู๎ื
6.1ุ สื่อสุิ่งพิมพ์
อนงค๑นาถืปัญญารัตน๑.ืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร.ือาหารและโภชนาการ,ืวทยาลัยอาชวะศึกษาเชยงราย.
สุววรณาืพชัยยงค๑วงศ๑ดและนันทพรืรุจขจร.ืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร.ืโรงเรยนการเรอนื2554.
6.2ุ สุื่อโสตทุัศน์ุ(ถามุี)
ืื-ืPower point เร่องืลักษณท่เกดจากการเปล่ยนแปลงทางเคมและกายภาะของอาหาร

6.3ุ หุุ่นจําลองหรุือของจริงุ(ถามุี)
-ืตัวอยํางอาหารท่เกดจากการเปล่ยนแปลงทางเคมและกายภาพ
ืื-ืวัตถุดบอาหารท่นํามาทดลอง
6.4ุ อุื่นๆุ (ถุามุี)

7. เอกสารประกอบการจัดการเรุียนรูุ(ใบความรูุ ใบงานุ ใบมอบหมายงานุฯลฯุ)
- เอกสารประกอบการเรยนเร่องืลักษณท่เกดจากการเปล่ยนแปลงทางเคมและกายภาะของอาหาร
- แบบบันทึกผลการปฏบัตการ

8. การบุูรณาการ/ความสุัมพันธ์กับวิชาอื่น
- การแปรรปอาหาร
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ืชอ่ วชา วทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร

ชอ่ หนํวย การเปล่ยนแปลงทางเคมและกายภาพของอาหาร
ืชอ่ เร่อง ลักษณะท่เกดจากการเปล่ยนแปลงทางเคมและกายภาพของอาหาร
9. การวัดและประเมุินผล
9.1ุุก่อนเรุียน

9.2ุ ขณะเรียน
ืืืืื-ืการตอบคําถามและืการซักถามขณะเรยน
-ืแบบบันทึกผลการทดลองื

9.3ุ หลุังเรียน
ืืืืื-ืรายงานบันทึกผลการทดลอง

10. บุันทุึกหลังสอน
10.1ุ ผลการใชุแผนการจัดการเรุียนรู๎ื

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 2
รวมืื4ืืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื1
จํานวนืื4ืืชั่วโมง
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชา วทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวย การเปล่ยนแปลงทางเคมและกายภาพของอาหาร
ืชอ่ เร่อง ลักษณะท่เกดจากการเปล่ยนแปลงทางเคมและกายภาพของอาหาร
10.2ุ ผลการเรุียนรูของนุักเรุียนุนุักศุึกษา

10.3ุ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรุียนรู๎ื

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 2
รวมืื4ืืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื1
จํานวนืื4ืืชั่วโมง
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชาืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวยืการวเคราะห๑อาหาร
ืชอ่ เร่องืเทคนคเบ้องต๎นในการวเคราะห๑อาหาร

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 3
รวม 4 ชั่วโมง
สอนครั้งท่ื1
จํานวน ื4 ชั่วโมง

1. สาระสําคัญ
การวเคราะห๑อาหารป็นวทยาศาสตร๑แขนงหนึง่ ืท่ต๎องอาศัยความร๎เบ้องต๎นทั้งด๎านวทยาศาสตร๑และศลปะ
ของการประกอบอาหารืเพราะวชาน้ไมํได๎มจุดมุํงหมายในด๎านการประกอบอาหารเพยงอยํางเดยวืแตํมุํงหมายเพ่อให๎
เข๎าใจวําืทําไมมจึงต๎องมขั้นตอนวธการทําตํางๆืและมการเปล่ยนแปลงเกดขึ้นขณะทําืการเปล่ยนแปลงนั้นเกดขึ้นได๎
อยํางไรืเม่อใดืเราสามารถท่จะนําความร๎หรอเหตุผลตํางๆนั้นืมาใช๎แก๎ปัญหาหรอชํวยปรับปรุงในการประกอบอาหาร
หรอผลตภัณฑ๑อาหารตํางๆืไอยําวงไร

2. สมรรถนะประจําหน่วย
2.1. แสดงความร๎เก่ยวกับวทยาศาสตร๑การอาหารตามหลักการและกระบวนการ
2.2. ประกอบืตรวจสอบคุณภาพืเก็บรักษาตามหลักการและกระบวนการ

3. จุุดประสงค์การเรียนรู
3.1ืดานความร๎
3.1.1. อธบายความหมายของการวเคราะห๑อาหารืการตความหมายข๎อมลท่วเคราะห๑
3.1.2. อธบายหลักการทดลองอาหารืการวางแผนการทดลองืการดําเนนงานการวัดและประเมนผลืการ
รายงานผลการทดลอง
3.2ืดานทักษะ
3.2.1. มความสามารถค๎นคว๎าืทดลองและประกอบอาหารตามกระบวนการทางวทยาศาสตร๑
3.2.2. ประยุคต๑ใช๎เทคนคการประกอบอาหารตามกระบวนการวทยาศาสตร๑ได๎ในชวตประจําวัน
3.3ืคืุณลืักษณะท่พืึ่งประสงค๑
3.3.1. สนใจใฝุร๎ืมความรับชอบืตรงตํอเวลาในการปฏบัต
3.3.2. เข๎าใจและปฏบัตงานอยํางมประสทธภาพและปลอดภัย
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ชอ่ วชาืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
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หนืํวยการเรยนร๎ท่ 3
รวมืื4ืืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื1
จํานวนืื4ืืชั่วโมง

4. เนื้อหาสาระการเรุียนรู
เทคนิคเนื้องตนของการวิเคราะห์อาหาร
ืืส่งสําคัญสําหรับการทดลองวเคราะห๑อาหารคอืจะต๎องมตํารับพ้นฐานท่ใช๎กันในทั่วไปการใช๎ตํารับพ้นฐานเพ่อ
จะได๎เห็นข๎อแตกตํางได๎งํายและชัดเจนถึงผลการเปล่ยนแปลงตํางๆืไว๎สําหรับเปรยบเทยบและประเมนผล
ืืืืืืืในการทดลองแตํละครั้งืจะต๎องตั้งจุดมุํงหมายเพ่อจะหาคําตอบเพยงอยํางเดยวืจึงจําเป็นต๎องควบคุมส่ งอ่ยท่ไมํ
ใช๎จุดมุํงหมายไว๎ให๎มากท่สุดืเพ่อไมํให๎แตกตํางกันในการทดลองแตํละชุดืซึ่งรวมทั้งเคร่องปรุงืวธการืและส่งแวดล๎อม
อ่นๆืเชํนืถ๎าตั้งจุดมุํงหมายของการวเคราะห๑เพ่อเปรยบเทยบความสามรถในการดุดซึมน้ําของแปูงืก.ืและืข.ืส่งท่เรา
จะต๎องควบคุมในการวเคราะห๑ืได๎แกํืชนดและปรมาณของแปูงือุณหภมของน้ําืวธการทําืวธการผสมืและนวดแปูงื
ถึง แม๎จะมการควบคุมส่งตํ างๆือยํางระมัดระวัง ืบางครั้ง ยัง ม การแปรปรวนท่ไ มํไ ด๎คาดคดเกดขึ้นในระหวํางการ
วเคราะห๑ืสาเหตุอาจจะเกดจากอุณหภมและความช้นของห๎องืการชั่งตวงท่ ได๎คําตํางกันืเทคนคการทําของแตํละคน
เป็นส่งท่ต๎องคอยสังเกตและจดบันทึกตัวแปรปรวนตํางๆดังกลําวืเพ่อนํามาพจารณาประกอบการสรุปผลขั้นสุดท๎ายื
ถ๎ามการแปรปรวนเกดขึ้นโดยไมํตั้งใจก็ทําให๎เป็นแนวทางสําหรับการวเคราะห๑ครั้งตํอไป
การควบคุมวิธีทํา
ืืืืืืืการควบคมวธทําเป็นทส่งท่ทําได๎ยากืทั้งน้ขึ้นอยํกับเทคนคในการทําเชํนืกรนวดแปูงืการผสมแปูงืการตไขํด๎วย
มอืหรอการใช๎ความร๎อนืเชํนการทําขนมปุยฝูายืถึงแม๎ใช๎สํวนผสมและวธทําจากตํารับเดยวกันืเม่อให๎แบํงกลุํมทําืผล
ออกมาอาจจะยังไมํเหมอนกันได๎ืในการทําท่ต๎องควบคุมการผสมด๎วยมอืผ๎ท่ผสมจะต๎องเป็นผ๎ท่มความชํานาญในการ
ทําตามตํารับพ้นฐานอยํางเทําเทยมกันืืโดยจัดฝึกให๎ใช๎เทคนคอยํางเดยวกัน
ืืืืืืืสําหรับงานวเคราะห๑อาหารืมักจะควบคุมวธผสมโดยใช๎เคร่องผสมไฟฟูาและนาฬกาจับเวลาืถ๎าไมํมเคร่องผสม
ไฟฟูาือาจใช๎วธจับเวลาหรอนับจํานวนครั้งในการตืการนับจํานวนครั้งในการตผสมจะให๎ผลดกวําการจับเวลาเพราะ
การตผสมจะตให๎เร็วช๎าตํางกันืแม๎จะใช๎วธนับจํานวนครั้งแตํก็ต๎องระมัดระวังในการตให๎เป็นแบบเดยวกันืใช๎ความแรง
เทํากันืเชํนืการตไขํทําขนมสาล่ถ๎าตอยํางแรงื500ืครั้งืกับการตเบาๆื500ืครั้งืปรมาณการขึ้นฟของไขํจะตํางกันื
ผลท่ออกมาก็ตํางกันด๎วย
ื
การวิเคราะห์ตําหรับอาหาร
ืืืืืืืการวเคราะห๑หาผลการเปล่ยนแปลงตํางๆืนั้นจําเป็นต๎องมตํารับพ้นฐานไว๎เปรยบเทยยบและผ๎ทําอาหารตํารับ
พ้นฐานจะต๎องเป็นบุคคลเกดยวกันหรอชุดเดยวกันืในการวเคราะห๑อาหารถอวําตํารับพ้นฐานเป็ส่งมาตราฐานท่จําเป็นืืืืื
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สําหรับการเปรยบเทยบืตํารับนั้นไมํจําเป็นวําเม่อทําออกมาแล๎วจะได๎ผลดเลสเสมอไปืตัวแปรปรวนในการวเคราะห๑
อาหารอาจทําได๎ผลดขึ้นืตํารับพ้นฐานน้ควรจะได๎ทํากันมากกวําหนึ่งครั้งืเพ่อจะได๎นําไปใช๎เปรยบเทยบ
การบันทึกเครื่องหมายระหว่างการวิเคราะห์
ืืืืืืืืการบันทึกเคร่องหมายในระหวํางการวเคราะห๑อาหารเป็นส่งท่สําคัญและจําเป็นอยํางย่ง เน่องจากการวเคราะห๑
อาหารในบางครั้งอาจมการแปรปรวนบางอยํางเกดขึ้นืจําเป็นต๎องทําเคร่องหมายกํากับไว๎ตลอดเวลาทําการวเคราะห๑ื
จนกระทั้งถึงขั้นประเมนผลืพร๎อมทั้งบันทึกแตํละขั้ นตอนไว๎อยํางละเอยดืวธทําเคร่องหมายบนภาชนะบรรจุอาหารท่
วเคราะห๑แล๎วนั้นข้นอยํกับวําต๎องการให๎ทนตํอการล๎างหรอความร๎อนหรอทั้งสองอยํางืถ๎าใช๎ดนสอหรอกระดาษกาวจะ
ไมํทนตํอการล๎างและความร๎อนืถ๎าใช๎ดนสอคาร๑บอนจะทนทั้งสองอยํางืภาชนะบรรจุท่มฝาปิดืควรทําเคร่องหมายท่ตัว
ภาชนะเพ่อปูองกันข๎อผดพลาดจากการหยบฝาผดือาหารบางอยํางนยมเขยนฉลากส่เหล่ยมเล็กๆืวางไว๎ใกล๎ๆื
ืืืืืื
การบันทึกผลการวิเคราะห์ุ
ืืืืืืืืืงานวเคราะห๑จะหาคํามได๎หากไมํมการจดบันทึกข๎อมลเก็บผลไว๎ืการบันทึกควรจดลงในสมุดขณะท่กําลังทําการ
ทดลองืไมํควรจดลงในเศษกระดาษืเพ่อไมํให๎เกดข๎อผดพลาดขึ้นืเชํนืการทําหายและเพ่อเป็นการไมํเสยเวลาคัดลอก
ใหมํืข๎อมลท่บันทึกไว๎ตอนใดท่จะไมํใช๎ควรขดออกพร๎อมทั้งบันทึกเหตุผลไว๎ด๎วยืสํวนประกอบสําคัญของงานวเคราะห๑
คอืจุดมุํงหมายืวธการืการทดลองืข๎อมลท่ได๎และข๎ อสรุปืถ๎ามการเปล่ยนแปลงอยํางใดให๎เขยนไว๎ด๎วยืหรอถ๎ามการ
ดัดแปลงงานวเคราะห๑ก็ต๎องอธบายให๎ชัดเจนืสําหรับข๎อมลการวเคราะห๑ควรเตรยมทําตารางไว๎กํอนให๎มขนาดพอท่จะ
บันทึกข๎อความืบอกลักษณะการให๎คะแนนืละควรมชํองหมายเหตุตามความเหมาะสม
การตีความหมายของขอมูลุุ
ืืืืืืืืืกํอนท่จะสรุปผลการวเคราะห๑จําเป็นต๎องตความหมายข๎อมลท่ไ ด๎จากการวเคราะห๑กํอนในการน้ต๎องศึกษาถึง
จุดมุํงหมายืแผนงานวเคราะห๑ืและผลการวเคราะห๑ท่บันทึกในตารางืส่ง เหลําน้จะชํวยให๎เกดแนวทางเปรยบเทยบื
อาจจะเร่มโดยสังเกตจากข๎อมลวํามความตํางกันหรอไมํืหรอความตํางนั้นเกดจากโอกาสท่เป็นไปได๎เม่อมการผันแปรืใน
งานค๎นคว๎าวจัยืการหาความตํางน้มักจะต๎องอาศัยวธการทางสถตืแตํสําหรับงานวเคราะห๑อาหารถอวําตัวความตํางจาก
ตัวผันแปรปรวนตํางๆืนั้นจะต๎องมมากกวําความตํางท่เกดจากการทําซ้ําืการวเคราะห๑นั้ นๆืบางทอาจต๎องอาศัยสามัญ
สํานึกประกอบืถ๎าการวเคราะห๑นั้นได๎ผลดเป็นไปในทํานองเดยวกันทุกครั้งืและถ๎าผลเปล่ยนนั้นเป็นลําดับตามลําดับ
ของเคร่องปรุงหรอวธทําืความตํางท่ได๎นั้นนําจะมนัยสําคัญ
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ื ปกตการเปรยบเทยบเพ่อดุผลเพยงครั้งเดยวนั้นืยังไมํเป็ฯการเพยงพอืเพราะอาจเกดโอกาสท่จะเป็นไปได๎ืเชํนื
อาจมส่งบกพรํองหรอข๎อผดพลาดในการทําืดังนั้นเพ่อให๎ได๎ผลท่แนํนอนกวําและเพ่อให๎เป็นผลท่เช่อถอได๎ืควรมการ
วเคราะห๑ซ้ําืจะทําซ้ําื2ื-3ืครั้งืหรอมากกวําแล๎วแตํความเหมาะสมแล๎วเฉล่ยผลท่ได๎ืการตความหมายสํวนใหญํจะ
ยึดถอวําืความตํางท่เกดขึ้นจากตัวแปรปรวนท่วเคราะห๑ืถ๎ามมากกวําความตํางท่เกดขึ้นจากการทําซ้ําืก็นับเป็นความ
ถกต๎องท่เกดขึ้นจากส่งวเคราะห๑จรง
ืืืืืืืหลังจากการประเมนผลความตํางท่สังเกตได๎จากสํวนสําคัญในการวเคราะห๑แล๎วืควรจะดความสําคัญอ่นๆืและ
ตความหมายเพ่มเตมือกอยํางหนึ่งจะต๎องให๎ได๎ผลจากงานวเคราะห๑นั้นให๎มากท่สุดืแตํอยําสรุปเอาเองวําข๎อมลท่ได๎นั้น
มความสัมพันธ๑กับส่งใดๆืท่ไมํใชํจากข๎อมลท่ได๎หรอท่อยํในขอบเขตของการวเคราะห๑
การสรุปผลการวิเคราะห์
ืืืืืืืการสรุปผลืต๎องทําหลังจากการตความหมายข๎อมลืโดยต๎องสรุ ปจากผลท่เกดขึ้นจากการวเคราะห๑จรงๆืไมํใชํ
จากการอํานหนังสอืหรอจากความคดเอาเองวําผลจะต๎องเป็นอยํางนั้นอยํางน้ถ๎าผลการวเคราะห๑ไมํเหมอนกับผลงาน
เดมจรงๆืก็นําจะมการปรับปรุงทฤษฎท่วําด๎วยเร่องนั้น และให๎คําอธบายเสยใหมํืข๎อสรุปจะต๎องมขอบเขตจํากั ด
เทําท่ควรจะเป็นืเชํนืวธท่พสจน๑แล๎ววําดท่สุดสําหรับต๎มไกํสดือาจไมํใชํวธท่ดท่สุดสําหรับการต๎มปลาสดืหรอแม๎แตํไกํ
ถ๎าเป็นชนดแชํแข็งวธการทําก็จะไมํเหมอนกันืดังนั้นในการตความหมายผลท่ได๎จะเป็นการดกวําถ๎าจะใสํข๎อความื“ใน
สภาพการวเคราะห๑น้”ืทั้งน้เพ่อไมํให๎เป็นการตความคลุมกว๎างออกไปจากเหตุผลท่ได๎จากงานวเคราะห๑
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ตัวอย่างการวิเคราะห์อาหาร
การวิเคราะห์คาร์โบไฮเดรต
สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตมีวิธีวิเคราะห์ไดหลายวิธี ไดแก่
1. การใช๎เอนไซม๑ยํอย เชํน แปูงใช๎เอนไซม๑อะไมเลส เซลลโลสใช๎เอนไซม๑เซลลเลสืไกลโคเจน แยกออกจากเซลล๑
สัตว๑ได๎โดยการต๎มกับสารละลายเบสและสลายโดยเอนไซม๑อะไมเลส ผลจากการยํอยจะได๎เป็นน้ําตาลโมเลกุลเด่ยว ซึ่ง
สามารถแยกออกจากกันโดยวธโครมาโทกราฟี เชํน ใช๎โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ (paper chromatography) โดย
มตัวสกัดเป็นสํวนผสมของเอ็น-บวทานอล ไพรดน และน้ําในอัตราสํวน 60:4:30 น้ําตาลโมเลกุลเด่ยวท่แยกได๎จะต๎อง
ตรวจดวําเป็นอะไร โดยใช๎ปฏกรยาเคมท่เกดสารมส เชํน ให๎ทําปฏกรยากับไดไนโตรซาลไซเลต จะได๎จุดสน้ําตาลของ
น้ําตาลชนดตํางๆ แล๎วหาคํา Rf ของน้ําตาลโมเลกุลเด่ยวแตํละชนดคํา Rf หาได๎จากสตรน้
หมายเหตุ คํา Rf ของกลโคส = 0.46, กาแลกโทส = 0.36, มอสโทส = 0.28, แลกโทส = 0.22
2. การทดสอบโดยว ธ โมล ช
(Molish’s test) ทํ า ได๎ โ ดยใช๎ ส ารตั ว อยํ า ง
1 cm3 เด ม
สารละลาย Molish’s reagent 2 cm3 นําไปอุํนในน้ําเดอดท่อุณหภม 100oC เป็นเวลา 10 นาท จะได๎ส
ชมพ แสดงวําในสารละลายนั้นมน้ําตาลอยํ
หมายเหตุ Molish’s reagent ได๎จาก 0.4% ของ naphthol ในสารละลายกรดซัลฟิวรกเข๎มข๎น
3. ทดสอบการเป็นน้ําตาลรดวซ๑ (Reducing sugar test) น้ําตาลท่มหมํ OH ในตําแหนํงคาร๑บอนท่หนึ่งเป็น
อสระ ซึ่งสามารถรดวซ๑เกลอของโลหะในสารละลายเบสได๎ เชํน Cu2+ และ Ag+ และสามารถถกออกซไดส๑โดยใช๎
น้ํ า ยาบางชน ด เชํ น Benedict’s
solution
สํ า หรั บ น้ํ า ยา
Benedict’s
solution
ซึ่ ง
ประกอบด๎วย Cu2+ (CuSO4) ใน Na2CO3 และเกลอซเตรต น้ําตาลจะทําหน๎าท่เป็นตัวรดวซ๑ โดย
รดวซ๑ Cu2+ ให๎เป็น Cu+ ซึ่งอยํในรปของ Cu2O ซึ่งเป็นตะกอนสแดงอฐและน้ําตาลจะถกออกซไดส๑ไปเป็น
กรด ดังสมการ
Sugar (Reducing) + Cu2+
→
Sugar (Oxidised) + Cu+
ปรมาณ Cu+ ท่เกดขึ้นสามารถหาได๎วําน้ําตาลมปรมาณมากน๎อยเพยงใด
นอกจากนั้นการหาปรมาณของน้ําตาลกลโคส ยังอาจใช๎วธของเนลสัน และในการวัดปรมาณน้ําตาลในเลอดมัก
ใช๎ เฟอร๑โรไซยาไนด๑ ตามวธของฮาจดอร๑นและเจนสัน

92

แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชาืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวยืการวเคราะห๑อาหาร
ืชอ่ เร่อง เทคนคเบ้องต๎นในการวเคราะห๑อาหาร

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 3
รวมืื4ืืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื1
จํานวนืื4ืืชั่วโมง

ื4. ทดสอบโดยวธแอนโทรน (Anthrone’s test) วธน้ใช๎ทดสอบน้ําตาล hexose โดยเฉพาะวธการ คอ การนํา
สารตัวอยําง 1 cm3 เตม Anthrone reagent 2 cm3 แล๎วเขยําให๎เข๎ากันจะได๎สเขยวหรอสน้ําเงนเกดขึ้นและถ๎า
อุํนท่อุณหภม 1000oC เป็นเวลา 10 นาท จะได๎สน้ําเงนเข๎มขึ้นแสดงวําเป็นน้ําตาล hexose
5. ทดสอบโดยวธไบแอล (Bial’s test) วธน้ใช๎ทดสอบน้ําตาล pentose โดยตรง วธการก็คอใช๎สารตัวอยําง 0.5
cm3 เตม Bial’s reagent 4.5 cm3 เขยําให๎เข๎ากันแล๎วอุํน 3 นาท ทําให๎เย็นแล๎วเตม เอ็น-บวทานอล (nbutanol) 5 cm3 จะได๎สารละลายสเขยวฟูา เข๎ ม แสดงวํา เป็ นน้ํา ตาล pentose อ กวธ หนึ่ ง ของไบ
แอล (Bial’s test) ใช๎ทดสอบ pentose โดยนํา pentose ต๎มกับกรดเข๎มข๎นแล๎ว furfural ท่ได๎จะไปทํา
ปฏกรยากับสารละลายไบแอล (Bial’s solution) ซึ่งมออร๑ซนล และ FeCl3 เป็นองค๑ประกอบ จะได๎สารละลายส
น้ําเงนเขยว แสดงวําเป็นน้ําตาล pentose
6. ทดสอบโดยวธเซลวานอฟ (Seliwanoft’s test) วธน้ใช๎ทดสอบน้ําตาล (ketose โดยเฉพาะวธการคอใช๎สาร
ตัวอยําง 5 หยด เตม Seliwanoft’s regent 5 cm3 เขยําให๎เข๎ากันแล๎วอุํน จะได๎สารละลายสแดง แสดงวําเป็น
น้ําตาล ketose
7. การทดสอบโดยวธการหมักน้ําตาล (Fermentation of sugar) วธการคอ ใช๎สารตัวอยําง 5 cm3 เตม
ยสต๑ 0.5 g ปิดหลอดหลวมืๆ ด๎วยสําล อุํนในอํางน้ํา (water bath) ท่อุณหภม 37oC สังเกตฟองก๏าซ
8. การหาปรมาณกลโคสโดยวธเนลสัน (Nelson) เป็นการหาน้ําตาลรดวซ๑โดยใช๎สารท่เป็นตัวออกซไดส๑ ซึ่ง
ประกอบด๎วย Cu2+ หรอ Ag+ หรอ ferricyanide อยํางใดอยํางหนึ่ง คาร๑โบไฮเดรตจะเกด isomerization
oxidation และแตกออกเป็นสารท่มมวลโมเลกุลต่ํา
9. การหาปร มาณไรโบสโดยว ธ ออร๑ ซ นอล
(orcinol0
วั ด ได๎ โ ดยอาศั ย ผล ตภั ณ ฑ๑ เ ฟอร๑ ฟิ ว แรล
(furfural product) ท่เกดจากปฏกรยาของไรโบสและกรดไฮโดรคลอรก แล๎วนําเฟอร๑ฟิวแรลท่ไ ด๎มาควบแนํน
กับ ออร๑ซนอล (orcinol) จะได๎สารประกอบเชงซ๎อนท่มสเขยวฟูาแสดงวําเป็นน้ําตาลไรโบส
10. การทดสอบโดยใช๎ไอโอดน (lodine test) วธการคอ ใช๎สารคาร๑โบไฮเดรตโมเลกุลใหญํและไมํคํอยแตก
สาขา เชํน อะไมโลสทําปฏกรยากับสารละลายไอโอดน ซึ่งมสน้ําตาลเหลองจะได๎สารละลายสน้ําเงน แตํถ๎าเป็น
คาร๑โบไฮเดรตท่แตกสาขา เชํน อะไมโลเพกทน เม่อทําปฏกรยากับสารละลายไอโอดนจะได๎สารละลายสน้ําตาล
เข๎ม ดังตัวอยําง
อะไมโลส (amylose)
→
จะได๎สน้ําเงนเข๎ม
อะไมโลเพกทน (amylopectin)
→
จะได๎สน้ําตาลเข๎ม
ไกลดคเจน (glyeogen)
→
จะได๎สน้ําตาลแดง
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ืืืืสําหรับน้ําตาลโมเลกุลเด่ยว (monosaccharide) และ น้ําตาลโมเลกุลคํ (disaccharides) ไมํให๎สกับ
สารละลายไอโอดน
11. โดยวธบาร๑โฟต๑ (Barfoed test) คอ การใช๎คอปเปอร๑ (II) ซัลเฟต ในภาวะกรดอํอน ซึ่งจะทําให๎น้ําตาล
โมเลกุลเด่ยวรดวซ๑ Cu2+ ให๎ตะกอนควปรัสออกําซด๑ (Cu2O) ได๎เร็วกวําน้ําตาลโมเลกุลคํ วธน้จึงใช๎จําแนกความ
แตกตํางระหวํางน้ําตาลโมเลกุลเด่ยวและน้ําตาลโมเลกุลคํได๎
12. วธซลเวอร๑ไมร๑เรอร๑ (Silver mirror test) วธการคอใช๎คาร๑โบไฮเดรตไปรดวซ๑สารประกอบของโลหะเงนให๎
กลายเป็นโลหะเงนบรสุทธ์ (Ag) ซึ่งโลหะเงนท่เกดขึ้นจะเกาะอยํด๎านในของหลอดแก๎ว
13. วธโฟลเยอร๑ (Foulger test) วธน้ใช๎ทดสอบน้ําตาล Ketohexose โดยเฉพาะ วธการคอใช๎กรดเข๎มข๎นและ
ร๎อน ทําปฏกรยากับคาร๑โบไฮเดรตเม่อได๎สาร hydroxyl methyl furfural ออกมาสารดังกลําวจะรวมตัวกับ
สารละลายโฟลเยอร๑ (Foulger’s solution) ได๎สารน้ําเงนเกดขึ้น
14. การฟอร๑มโอซาโซน (Osazone formation) วธการคอ ใช๎ฟีนลไฮดราซน ทําปฏกรยากับน้ําตาลท่มสมบัตใน
การรดวซ๑ จะได๎ผลึกสเหลองของโอซาโซน พวกน้ําตาลโมเลกุลเด่ยว จะให๎ผลึกสเหลองได๎เร็วกวํา พวกน้ําตาล
โมเลกุล ซึ่งจัดได๎วําเป็นอกวธหนึ่งท่ใช๎แยกน้ําตาลระหวํางน้ําตาลโมเลกุลเด่ยว และน้ําตาลโมเลกุลคํ ออกจากกันได๎
15. วธ กรดกาแลกทารก (Galactaric acid test) ว ธ การค อ ออกซไดส๑ ค าร๑ โ บไฮเดรตด๎ ว ยกรดไน
ตรก (HNO3) จะได๎ dicarboxylic acid ซึ่ง dicarboxylic acid ของคาร๑โบไฮเดรตแตํละชนดมความสามารถใน
การละลายน้ําตํางกัน สารท่ได๎จากการออกซไดส๑แลกโทสและกาแลกโทสเทํานั้นท่ไมํละลายน้ําืนอกนั้นละลายน้ําได๎
16. วธเฟห๑ลง (Fehling’s test) น้ําตาลท่มความสามารถในการรดวซ๑ ซึ่งได๎แกํ น้ําตาลโมเลกุลเด่ยว แลก
โทส และมอลโทส จะเปล่ยน CuSO4 เป็นตะกอน Cu2O ซึ่งมสน้ําตาลแดง ดังสมการ
R – CHO + 2Cu2+ + 2OH
(น้ําตาลรดวซ๑)

→
→

R – COOH + Cu2O + H2O
(กรดอนทรย๑)

น้ําตาลแดง
→
ตะกอนส
นอกจากนั้ นอาจวเคราะห๑คาร๑โบไฮเดรตโดยว ธอ่นืๆ ได๎อก เชํน การหาปรมาณกลโคส โดยใช๎ เอนไซม๑
glucose oxidase หรอวเคราะห๑โดยวธ Mutarotation ของ D – glucose
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ืการวเคราะห๑โปรตน
การทดสอบสารประเภทโปรตนและกรดอะมโนชนดตํางืๆ มหลายวธดังน้
1. ทดสอบไบยเรต (Biuret test) คอนําโปรตนมาทําปฏกรยากับสารละลาย CuSO4 (copper sulfate) ในเบส
จะได๎สารประกอบเชงซ๎อนสมํวง ความเข๎มของสเป็นส่งท่บอกให๎ทราบวํา โปรตน ท่นํามาวเคราะห๑มพันธะเพปไทด๑
มากหรอน๎อย
2. วธฟอลน-ลอว๑ร (Folin – Lowry method) วธการคอนําโปรตนมาทําปฏกรยากับสารละลาย Folin –
Ciocalteau จะได๎ผลตภัณฑ๑เป็นสน้ําเงน
หมายเหตุ Folin – Ciocalteau ประกอบด๎วย Sodium tungstate และ Sodium molybdate ในกรด
ฟอสฟิรก (H3PO4) และกรดไฮโดรคลอรก
3. วธเจลดาห๑ล (Kjeldahl method) เป็นวธ หาปรมาณไนโตรเจนทั้ง หมดของโปรตนโดยอาศัยหลักการ
ท่วํา โปรตนมไนโตรเจนเป็นองค๑ ประกอบ เม่อนํามาต๎มกับ กรดซัลฟิวรกเข๎มข๎น (H2SO4) โดยมคอปเปอร๑
(II)ซัลเฟต (CuSO4) เป็นตัวเรํงและโพแทสเซยมซัลเฟต (K2SO4) เป็นตัวชํวยทําให๎ความร๎อนของสารละลาย
เพ่มขึ้น ไนโตรเจนจะเปล่ยนไปเป็นแอมโมเนยมไบซัลเฟต และเม่อเตมสารละลายเบส เชํน โซเดยมไฮดรอก
ไซด๑ (NaOH) เกลอแอมโมเนยมจะเปล่ยนเป็นแอมโมเนยมไฮดรอกไซด๑ (NH4OH) เม่อกลั่นออกมาได๎ก๏าซ
แอมโมเนย (NH3) นําไปเก็บในสารละลายกรดไฮโดรคลอรก (HCl) ท่ทราบความเข๎มข๎นแนํนอนในปรมาณท่มาก
เกนพอ หลังจากนั้นก็จะหาปรมาณของแอมโมเนยมไฮดรอกไซด๑ท่เก ดขึ้น โดยไทเทรดกรดท่เหลอด๎วยสารละลายไซ
เดยมไฮดรอกไซด๑ท่ทราบความเข๎มข๎นแนํนอน มเมทลเรดเป็นอนดเคเตอร๑ จากนั้นนําคําท่ได๎มาคํานวณหาปรมาณ
ไนโตรเจนทั้งหมด ซึ่งสามารถคํานวณหาปรมาณโปรตนได๎
กลําวโดยสรุปก็คอ ต๎มโปรตนกับกรดซัลฟิวรกเข๎มข๎น ไนโตรเจน (ในโปรตน) จะเปล่ยนเป็นแอมโมเนยมไบ
ซัลเฟตโดยมคอปเปอร๑(II)ซัลเฟตเป็นตัวเรํง และเม่อเตมเบสลงไปแอมโมเนยมไบซัลเฟตจะแยกออกมาเป็นแอมโมเนย
4. ทดสอบสมบั ต การตกตะกอนของโปรต นโดยใช๎ ส ารท่ เ ป็ น กรด ซึ่ ง ม ประจุ ล บเชํ น Trichloroacetic
acid (TCA), picric acid, tannic acid, perchloric acid แตํผลตภัณฑ๑ท่ได๎จะมประจุบวก สารละลายมสมบัตเป็น
กลาง และทําให๎เกดสารผลตภัณฑ๑ตกตะกอนลงมา
5. ปฏกรยานนไฮดรน (Ninhydrin reaction) นนไฮดรก เป็นตัวออกซไดส๑ท่แรงสามารถทําปฏกรยากับกรดอะม
โนทุกชนดในสารละลายท่ม pH 4-8 ได๎สารประกอบเชงซ๎อนสมํวง แตํโพรลนและไฮดรอกซโพรลนจะให๎สเหลอง

95

แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชาืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวยืการวเคราะห๑อาหาร
ืชอ่ เร่อง เทคนคเบ้องต๎นในการวเคราะห๑อาหาร

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 3
รวมืื4ืืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื1
จํานวนืื4ืืชั่วโมง

6. ปฏกรยาแซนโทรโพรทอก (Xantroproteic reaction) กรดอะมโนท่มวงแหวนอะโรมาตก(รป) เม่อนํามาต๎มกับ
กรดไนตรกเข๎มข๎น วงแหวนอะโรมาตกจะถกไนเตรชัน (Nitration) ได๎เป็นสารประกอบไนโตร (Nitro compounds) ม
สเหลองและเกลอของสารพวกน้จะมสส๎ม
7. การทดสอบเลดซั ล ไฟด๑ (Lead Sulphide test) เม่ อ ต๎ ม ซ สเตอ นและซ สต นกั บ สารท่ เ ป็ น เบส
แกํ เชํน โซเดยมไฮดรอกไซด๑ (NaOH) สํวนท่เป็นกํามะถันหรอซัลเฟอร๑ (S) ในโมเลกุลจะเปล่ยนไปเป็น โซเดยม
ซัลไฟด๑ (Na2S) ตรวจสอบได๎โดยการเตมสารละลายเลดแอซเตต (lead acetate) มสตร (CH3COO)2 Pb จะได๎เลด
ซัลไฟด๑ (lead sulphide) มสตร PbS ซึ่งมสดําและตกตะกอนลงมา ยกเว๎นกรดอะมโนช่อ เมไทโอนนจะไมํได๎ผล
ตามวธ
8. ปฏกรยามลเลยน (Million’s reaction) กรดอะมโนท่มหมํไฮดรอกซเบนซนอยํด๎วย เม่อนํามาทําปฏกรยาื
กับ Million’s reagent จะได๎สารประกอบเชงซ๎อนสแดง
หมายเหตุ Million’s reagent เป็นสารละลายระหวําง กรดซัลฟิวรก 15% และ เมอร๑ควรกซัลเฟต 50%
9. การทดสอบไนโตรพรัสไซด๑ (Nitroprusside’s test) โปรตนท่มหมํไทโอ (--SH) จะให๎สแดงกับโซเดยมไนโต
รพรัสไซด๑ (Na2Fe(CH)5NO) และจะเกดปฏกรยาในสารละลายท่มแอมโมเนยมากเกนพอ
10. ปฏกรยาซังคากวช (Sangkaguchi eaction) โปรตนท่มหมํกวานดน (quanidine group) อยํด๎วยจะให๎ส
แดงเม่อทําปฏกรยากับ napthol และสารออกซไดส๑ เชํน น้ําโปรมน
11. การหาปรมาณไกลซนโตยการไทเทรต โดยเตมเบสลงในไกลซนให๎ได๎ pH 9.7 แล๎วใช๎ฟีนอล๑ฟทาลนเป็นอนดเค
เตอร๑ จะให๎สชมพท่ pH 10
12.ืการวั ดคําการดดกล นแสงท่ 280 นาโนเมตร กรดอะมดนพวกทร ปโตเฟนและไทโรซนจะดดกลนแสง
อัลตราไวโอเลตได๎ดท่ความยาวคล่น 280 นาโนเมตร เชํนกัน อาจใช๎ในการหาปรมาณโปรตนในสารละลายได๎โดยการ
วัดการดดกลนแสงท่ 280 นาโนเมตร เทยบกับคําการดดกลนแสงมาตรฐานของโปรตนท่ทราบปรมาณแนํนอนแล๎ว
ืืืืืืืืือยํางไรก็ตามการวเคราะห๑โปรตน วธท่ใช๎กันแพรํหลายในปัจจุบันคอวธเจลดาห๑ล (Kjeldahl method) เป็น
การหาปร มาณโปรต นในอาหาร โดยการหาปร มาณไนโตรเจนจนทั้ ง หมดในอาหาร โปรต นโดยทั่ ว ไปม
ไนโตรเจน 16% มักจะกําหนดให๎ปรมาณโปรตนเทํากับปรมาณไนโตรเจนทั้งหมดคณด๎วย 6.25
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การวเคราะห๑สารประเภทไขมันมหลายวธดังน้
1. ทดสอบการละลาย จากการทดสอบพบวํา ไขมันละลายได๎ในตัวทําละลายอนทรย๑ เชํน ไตรคลอโรมเทน หรอเรยก
ทั่วไปวํา คลอโรฟอร๑ม (CHCI3) เอทานอล (CH3CH2OH หรอ C2H5OH) เบนซน (C6H6) คาร๑บอนเตตระคลอ
ไรต๑ (CCI4)
2. การทดสอบอะโครลอน (Acrolein test) วธน้ใช๎ทดสอบหรอวเคราะห๑กลเซอรอลโดยตรงหลักการมวํา ถ๎ากลเซ
อรอลทําปฏกรยากับโพแทสเซยมไบซัลเฟตท่ปราศจากน้ํา (Anhydrous potassium bisulfate) มสตร KHSO4 กลเซ
อรอลจะถกดึงน้ําออกจากโมเลกุลได๎ก๏าซอะโครลอน ซึ่งเป็นแอลดไฮด๑ชนดหนึ่งท่ไมํอ่มตัว และมกล่นฉุนเฉพาะตัวดัง
สมการ
ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืไขมันหรอน้ํามัน
→
กลเซอรอลื+ืกรดไขมัน
อะโครลอนเป็นสารระเหยทําให๎แสบตาและอาหารจะมกล่นไมํนํารับประทาน
3. การตรวจสอบความไมํอ่มตัวของกรดไขมัน ซึ่งเป็นองค๑ประกอบในไขมันหรอน้ํามันเราพบวํา โบรมนหรอไอโอดน
จะเข๎าทําปฏกรยาท่พันธะคํของกรดไขมันไมํอ่มตัว ทําให๎สของโบรมนหรอไอโอดนหายไปทันทและเม่อทําปฏกรยากับ
พันธะคํจนหมดแล๎ว จะปรากฏสของโบรมนหรอไอโอดนให๎เห็น ไขมันท่ต๎องใช๎โบรมนหรอไอโอดนมาก แสดงวําไขมัน
นั้นมความไมํอ่มตัวมาก
หมายเหตุ นอกจากโบรมนและไอโอดนแล๎วยังมฟลออรนและคลอรนซึ่งเรยกธาตุหมํน้วําแฮโลเจน (Halogen)
4. วเคราะห๑โดยหาความถํวงจําเพาะแล๎วเทยบกับคํามาตรฐาน ดังน้
เนย
ความถํวงจําเพาะไมํต่ํากวํา
0.905 ท่ 40OC
น้ํามันข๎าวโพด
ความถํวงจําเพาะประมาณ
0.919 – 0.921 ท่ื25OC
น้ํามันเมล็ดฝูาย
ความถํวงจําเพาะประมาณ
0.917 – 0.918 ท่ื25OC
น้ํามันมะกอก
ความถํวงจําเพาะประมาณ
0.916 – 0.918 ท่ื25OC
น้ํามันหม
ความถํวงจําเพาะประมาณ
0.931 – 0.932 ท่ื25OC
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5.1ุการนำเขาสู่บทเรุียน
-ืครตรวจสอบความเป็นระเบยบเรยบร๎อยเคร่องแตํงกายกํอนเข๎าชั้นเรยน
-ืทบทวนบทเรยนืเร่องลักษณะการเปล่ยนแปลงทางเคมและกายภาพอาหาร
-ืแจกแบบบันทึกผลืรายงานผลืคนกลับให๎นักเรยนืเพ่อนําไปปรับปรุงแก๎ไขในครั้งตํอไป
-ืชมเชยนักเรยนท่ตรงตํอเวลาและสนใจใฝุเรยน
-ืครแจกแบบทดสอบกํอนเรยน
5.2ุการเรุียนรื๎
-ืครแจกเอกสารประกอบการสอนืเร่องืลักษณะท่เกดจากการเปล่ยนแปลงทางเคมและกายภาพของอาหาร
-ืครเปิดืPower point เร่องืลักษณะท่เกดจากการเปล่ยนแปลงทางเคมและกายภาพของอาหารืพร๎อมทั้งอธบาย
- ครทดสอบความร๎โดยการซักถาม-ตอบกับนักเรยน
-ืให๎นักเรยนแบํงกลุํมื5 – 6 คน
- ครแจกแบบบันทึกผลการทดลองเทคนคการวเคราะห๑อาหาร
-ืนักเรยนลงมอปฏบัตการเทคนคการวเคราะห๑อาหาร
-ืครสังเกตืความใฝุร๎ืความสามัคคืของนักเรยน
5.3ุการสรุุป
-ืครและนักเรยนรํวมกันอภปลายสรุปผลจากการเรยนร๎
-ืมอบหมายงานสัปดาห๑ตํอไป
5.4ุการวุัดและประเมุินผล
-ืแบบทดสอบกํอนเรยน
- การซักคําถาม-ตอบคําถาม
-ืใบงานเร่องืเทคนคการวเคราะห๑อาหาร
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จํานวนืื4ืืชั่วโมง

6.สื่อการเรุียนรู/แหลุ่งการเรียนรู๎ื
6.1ุ สื่อสุิ่งพิมพ์
อนงค๑นาถืปัญญารัตน๑.ืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร.ือาหารและโภชนาการ,ืวทยาลัยอาชวะศึกษาเชยงราย.

6.2ุ สุื่อโสตทุัศน์ุ(ถามุี)
ืื-ืPower point เร่องืลักษณท่เกดจากการเปล่ยนแปลงทางเคมและกายภาะของอาหาร

6.3ุ หุุ่นจําลองหรุือของจริงุ(ถามุี)

6.4ุ อุื่นๆุ (ถุามุี)

7. เอกสารประกอบการจัดการเรุียนรูุ(ใบความรูุ ใบงานุ ใบมอบหมายงานุฯลฯุ)
-ืแบบบันทึกปฏบัตการเทคนคการวเคราะห๑อาหาร

8. การบุูรณาการ/ความสุัมพันธ์กับวิชาอื่น
- เคมชวภาพ
-ืสถต
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ืชอ่ เร่อง เทคนคเบ้องต๎นในการวเคราะห๑อาหาร
9. การวัดและประเมุินผล
9.1ุุก่อนเรุียน
-ืแบบทดสอบกํอนเรยน

9.2ุ ขณะเรียน
ืืืืื-ืการตอบคําถามและืการซักถามขณะเรยน
-ืแบบบันทึกผลการทดลองเทคนคการวเคราะห๑อาหาร

9.3ุ หลุังเรียน
ืืืืืืืื-ืรายงานผลการทดลอง

10. บุันทุึกหลังสอน
10.1ุ ผลการใชุแผนการจัดการเรุียนรู๎ื

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 3
รวมืื4ืืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื1
จํานวนืื4ืืชั่วโมง
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10.2ุ ผลการเรุียนรูของนุักเรุียนุนุักศุึกษา

10.3ุ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรุียนรู๎ื

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 3
รวมืื4ืืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื1
จํานวนืื4ืืชั่วโมง
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แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยทีุ่3
เรื่องเทคนิคการวิเคราะห์อาหาร
1. Nutrient หมายถึง
ก. ธาตุอาหารหรอโภชนะท่ประกอบอยํใน
อาหาร
ข. อาหารหยาบและอาหารข๎น
ค. อาหารตํางืๆืืท่มาผสมกันเป็นอาหารผสม
ง. ถกทุกข๎อ
2. ข๎อใดไมํใชํอัตราการเปล่ยนอาหารเป็นเน้อ
ก. มหนํวยเป็น%
ข. ย่งต่ําย่งด
ค. Feed Ratio
ง. Feed Conversion Rate
จากโจทย๑ืืสุกรน้ําหนักเพ่มหลังหยํานมืื90 กก.ืืใช๎
อาหารไปืื270 กก. ตอบข๎อืื3-4
3. อัตราการเปล่ยนอาหารเป็นเน้อของสุกรตัวน้คอ
ก.ืื1:1 ข.ืื1:2
ค.ืื1:3 .งืื1:4
4. ประสทธภาพการใช๎อาหารของสุกรตัวน้
ก.ืื11% ข.ืื22%
ค.ืื33% .งืื44%
5. ข๎าวโพดมโปรตนืื8% ืพบโปรตนท่เหลอในมลืื
3.2% โปรตนท่ยํอยได๎ืืคอ
ก. 68%
ข. 0.13%
ค.ืืืื0.52% ง. 4.8%
6. จากข๎อืื5 Digestible efficiency ของโปรตน
ในข๎าวโพดืืคอ
ก. 50% ข.ืืืื60%
ค.ืืืื70% ง.ืืืื80%
เฉลย

ง

ก

ค

ค

ง

7. ปลาปุนสามารถืวเคราะห๑หาปรมาณืืN ได๎ืื
9 % แสดงวําปลาปุนตัวอยํางน้มโปรตน
ก. 36.25% ข.ืืืื46.25%
ค. 56.25% ง.ืืืื66.25%
8. Digestible efficiency ข๎อใดไมํใชํ
ืืืืืืืก.ืืืืสัมประสทธ์การยํอยืื
ืืืืืืืข.ืืืื= (อาหารท่กนืื- ือาหารในมล) x100
ืืืืืืืืืืืือาหารท่กน
ืืืืืืืค.ืืืืประสทธภาพการยํอย
ืืืืืืืง.ืืืื เปอร๑เซ็นต๑การยํอยได๎
9. Digestion Coefficient ข๎อใดไมํใชํ
ก.ืืืืสัมประสทธ์การยํอยืื
ข.ืืืืผลตํางระหวํางโภชนะในอาหารท่สัตว๑
กนเข๎าไปและปรมาณโภชนะท่สัตว๑ขับถําย
ออกมา
ค.ืืืืปรมาณโภชนะท่ยํอยได๎
ืืืืืืืง.ืืืืเปอร๑เซ็นต๑การยํอยได๎
10. ข๎อใดไมํใชํืืfeed supplement
ืืืืืืืก.ืืืืprotein
ืืืืืืืข.ืืืืBasal feed
ืืืืืืืค.ืืืืPrebiotics
ืืืืืืืง.ืืืืprobiotics

ข

ค

ก

ง

ข
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แผนการจืัดการเรืยนรื
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หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวม 48 ชั่วโมง
สอนครั้งท่ื1
จํานวน ื4 ชั่วโมง

1. สาระสําคัญ
ืืืืืืืืืืืืเพราะอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยื4 การยังชพของมนุษย๑ืผลตภัณฑ๑จาก เน้อสัตว๑ จึงเป็นธุรกจท่รุํงเรองตลอด
กาลืโดยเฉพาะผลตภัณฑ๑ท่ แปรรปแล๎วืพร๎อมทานได๎เลย-เพยงแคํทําให๎สุกกํอนทานืหรอนําไป ตํอยอดประกอบเป็น
อาหารอ่นๆืได๎ืทั้งยังสามารถเก็บไว๎ได๎นานอกด๎วย เชํนืแหนมืหมยอืกุนเชยงืไส๎กรอกืฯลฯ
ืืืืืืืืืืืืเน้อสัตว๑ืหมายถึงือาหารท่ได๎จากการสัตว๑ซึ่งใช๎เป็นอาหารืเชํนืวัวืควายืเป็ดืไกํืหมืปลาืกุ๎ง ืฯลฯืให๎ื “ื
โปรตน”ืคุณภาพสมบรณ๑ื(มกรดอะมโนท่จําเป็ฯตํอรํางกายครบถ๎วน)ืแตํมราคาคํอนข๎างสงมากกวําอาหารท่ให๎โปรตน
ชนดอ่นๆ

2. สมรรถนะประจําหน่วย
2.1. แสดงความร๎เก่ยวกับวทยาศาสตร๑การอาหารตามหลักการและกระบวนการ
2.2. ประกอบืตรวจสอบคุณภาพืเก็บรักษาตามหลักการและกระบวนการ

3. จุุดประสงค์การเรียนรู
3.1ืดานความร๎
3.1.1. เพ่อให๎มความเข๎าใจเก่ยวกับโครงสร๎างและองค๑ประกอบทางกายภาพืทางเคมของเน้อสัตว๑ืและปัจจัย
ท่มผลตํอคุณภาพเน้อสัตว๑
3.2ืดานทักษะ
3.2.1. มหลักการและเทคนคในการประกอบอาหารืการตรวจสอบคุณภาพืการเก็บรักษาจากเน้อสัตว๑
3.3ืคืุณลืักษณะท่พืึ่งประสงค๑
3.3.1. สนใจใฝุร๎ืมความรับชอบืตรงตํอเวลาในการปฏบัต
3.3.2. เข๎าใจและปฏบัตงานอยํางมประสทธภาพและปลอดภัย
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แผนการจืัดการเรืยนรื
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4. เนื้อหาสาระการเรุียนรู
โครงสร๎างของเน้อสัตว๑
เน้อสัตว๑ท่ใช๎เป็นอาหารืประกอบด๎วยเน้อเย่อื3 ประเภท
1. กล๎ามเน้อ
เน้อสัตว๑ท่นํามาใช๎เป็นอาหารืและนํามาแปรรปเป็นผลตภัณฑ๑ืสํวนใหญํเป็นสํวนของกล๎ามเน้อืซึ่งกล๎ามเน้อของสัตว๑ยัง
แบํงออกเป็นืตามบทบาทหน๎าท่การทํางานคอ
- กล๎ามเน้อลายืซึ่งเป็นกล๎ามเน้อสํวนท่รํางกายบังคับได๎ืการทํางานของกล๎ามเน้อขึ้นอยํกับการกระตุ๎นของระบบ
ประสาทืเชํนืกล๎ามเน้อขาืและสํวนตํางๆของลําตัวเป็นสํวนท่มมากท่สุด
- กล๎ามเน้ อเรยบืและกล๎ามเน้อหัวใจเป็นกล๎ามเน้อสํวนท่รํางกายบัง คับไมํได๎ืกล๎ามเน้อเรยบืได๎แกํืสํวนของ
อวัยวะภายในืท่เรยกวําเคร่องในของสัคว๑ืบางสํวนนํามาใช๎เป็นอาหารได๎ืเชํนืตับืไตืลําไส๎ืกระเพาะืเป็นต๎น
- กล๎ามเน้อหัวใจืเป็นกล๎ามเน้อท่ไมํได๎อยํในความควบคุมของสมองืไมํคํอยมความสําคัญในการนํามาใช๎เป็น
อาหาร

ืืืืืืืืืืหากกล๎ามเน้อสํวนใดมการเคล่อนท่มากืเชํนืเน้อนํองืเส๎นใยจะแข็ง แรงืหยาบืเหนยวืแตํสํวนของมการ
เคล่อนไหวน๎อยืเส๎นใยจะเป็นเส๎นบางืนุํมืเชํนืเน้อสัน
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2. เน้อเย่อเก่ยวพันื(connective tissue)
เน้อเย่อชนดน้ืทําหน๎าท่เก่ยวืพันืมัดืและหํอหุ๎มกล๎ามเน้อชนดตํางๆืเส๎นเลอดืไขมันไว๎ให๎อยํรวมเป็นก๎อนเป็นมัดื
ยึดเน้อให๎ตดกับกระดกืยึดกระดกให๎ตดกันืเน้อเย่อชนดน้ืท่เราร๎จักกันดืวําเป็นผังผดื(ligament) เส๎นเอ็นื(tendon)
เน้อเย่อสํวนน้มสํวนประกอบหลักเป็นเส๎นใยเหนยวือยํื2 ชนดืเรยกวําเส๎นใยอลาสตนื(elastin) และเส๎นใยคอลลาเจนื
(collagen) สัตว๑สํวนใหญํจะมเส๎นใยคอลลาเจนมากกวําเส๎นใยอลาสตนืเม่อสัตว๑อายุมากเน้อเย่อเก่ยวพันจะย่งแข็งแรงื
ทําให๎เหนยวมากขึ้น
คอลลาเจนมลักษณะเป็นเส๎นใยืไมํละลายในน้ําืในกรดืในดํางเจอจางก็ไมํละลายืแตํถ๎าต๎มนานๆืหรอตุ๐นไฟอํอนืจะเป
ลยนไปเจลาตนื(gelatin)
3. เน้อเย่อไขมันื(adipose tissue)
ืืืืืืเน้อเย่อไขมันจะพบตามสํวนตํางๆืของรํางกายืเชํนือยํในกล๎ามเน้อือยํใต๎ผวหนังือยํในชํองท๎องืเป็นแหลํงสะสม
ของอาหารืเชํนืกรดไขมันท่จําเป็นตํอรํางกายื(essential fatty acid) วตามนื(vitamin) ท่ละลายได๎ในไขมันืปรมาณ
ไขมันในสัตว๑จะขึ้นอยํกับอาหารท่สัตว๑กนืและได๎รับการเล้ยงดืเชํนืเน้อสันโคขุนือาจม ไขมันสงถึงื40% นอกจากน้ืยัง
ขึ้นอยํกับวําเป็นเน้อสํวนไหนืเคล่อนไหวมากหรอน๎อยืถ๎าเป็นเน้อสันืจะเคล่อนไหวใช๎งานน๎อยืและมไขมันมากกวําเน้อ
ขา
- ไขมันใต๎ผวหนังื(subcutaneous fat) ทําหน๎าท่ชํวยปูองกันการสญเสยความร๎อนออกจากรํางกายสัตว๑ืทําให๎
รํางกายสัตว๑สามารถทนตํอสภาพอากาศทเปล่ยนแปลงืในสุกรื(pork) เป็นสํวนของมันแข็งื(back fat หรอื
subcutaneous fat)
- ไขมันแทรกอยํระหวํางมัดกล๎ามเน้อื(intermuscular fat or seam fat) เป็นไขมันท่หํอหุ๎มอวัยวะภายในืชํวย
ปูองกันอันตรายจากการกระแทกืเชํนืไขมันในชํองท๎องและไขมันรอบๆไตสามารถมองเห็นได๎ชัดและสามารถ
แยกออกได๎งํายืเรยกวํา มันเปลว (fat leaf)
- ไขมันในมัดกล๎ามเน้อื(intramuscular fat) เป็นไขมันซึ่งหํอหุ๎มเส๎นใยกล๎ามเน้อืทําให๎มองแทรกกระจายอยํใน
มัดกล๎ามเน้อืจึงอาจเรยกอกช่อหนึ่งวําืไขมันแทรกื(marbling fat) เม่อมองหน๎าตัดของกล๎ามเน้อจะพบไขมัน
แทรกืไขมันจะแทรกอยํในกล๎ามเน้อเป็นลายคล๎ายหนอํอนืพบในเน้อโคขุนคุณภาพสง
ืืืืืืื
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ืืืืืืืืืืกล๎ามเน้อลาย เป็นสํวนของกล๎ามเน้อืท่นํามาบรโภคเป็นอาหารและแปรรปเป็นผลตภัณฑ๑มากท่สุดืม
สํวนประกอบท่สําคัญคอโปรตนท่มลักษณะเป็นเส๎นใยืซึ่งเรยกวําืไมโอไฟบรลื(myofibril) อยํรวมกันืเรยกวําืเส๎นใย
กล๎ามเน้อื(muscel fiber) มหน๎าท่โดยตรงเก่ยวกับการยดหดตัวของกล๎ามเน้อืไมโอไฟบรลมัดรวมกันืเรยกวําืมัด
กล๎ามเน้อื(muscle bundle ) หุ๎มอกชั้นด๎วยเน้อเย่อเก่ยวพันื(connective tissue) เชํนืพังผดืเส๎นเอ็นืและมเส๎น
เลอดืเน้อเย่อไขมันแทรกอยํด๎วย
ไมโอไฟบรลประกอบด๎วยโปรตนื(protein) หลักื2 ชนดคอ
- แอกทนื(actin) ซึ่งเป็นเส๎นใยโปรตนท่มขนาดเล็กืบางื(thin myofilament) และมสจางืมเส๎นผํานศนย๑กลางื
5 ไมโครเมตรืในสายของแอกทนืจะมืtroponin เป็นสํวนของโปรตนท่มหน๎าท่ควบคุมการหดตัวของเซลล๑
กล๎ามเน้อลายืรวมทั้งกล๎ามเน้อหัวใจืโดยืtroponin จะจับกับโปรตนท่ช่อวําืtropomyosin และฝังตัวอยํใน
แนวรํองระหวํางของเส๎นใยืactin
- ไมโอซนื(myosin) เป็นเส๎นใยโปรตนท่มขนาดใหญํืหนาื(thick myofilament) และสเข๎มกวําแอกทน
ืืืืืืืืืืโปรตนไมโอซนื(myosin) และืแอกทนื(actin) จะเรยงซ๎อนกันเป็นชั้นๆืสลับกันืมหน๎าท่โดยตรงเก่ยวกับการ
หดื(contraction) และคลายตัวื(relaxation) ของกล๎ามเน้อืการหดตัวของกล๎ามเน้อเกดจากการท่แอกทนเล่อนเข๎า
หากันืสํวนการคลายตัวของกล๎ามเน้อเกดจากการเคล่อนตัวออกจากกันของแอกทน

106

แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชา วทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวย การทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่อง ผลตภัณฑ๑เน้อสัตว๑
5.1ุการนำเขาสู่บทเรุียน
-ืครตรวจสอบความเป็นระเบยบเรยบร๎อยเคร่องแตํงกายกํอนเข๎าชั้นเรยน
-ืทบทวนบทเรยนืเร่องืเทคนคการวเคราะห๑อาหาร
-ืแจกแบบบันทึกผลืรายงานผลืคนกลับให๎นักเรยนืเพ่อนําไปปรับปรุงแก๎ไขในครั้งตํอไป
5.2ุการเรุียนรื๎
-ืครแจกเอกสารประกอบการสอนืเร่องืผลตภัณอาหารสัตว๑
-ืครเปิดืPower point เร่องืผลตภัณอาหารสัตว๑ืพร๎อมทั้งอธบาย
- ครทดสอบความร๎โดยการซักถาม-ตอบกับนักเรยน
-ืให๎นักเรยนแบํงกลุํมื5 – 6 คน
- ครแจกแบบบันทึกผลการทดลองผลตภัณฑ๑เน้อสัตว๑
-ืนักเรยนลงมอปฏบัตการผลตภัณฑ๑เน้อสัตว๑
-ืครสังเกตืความใฝุร๎ืความสามัคคืของนักเรยน
5.3ุการสรุุป
ื-ืนักเรยนวเคราะห๑ผลการทดลอง
-ืมอบหมายงานสัปดาห๑ตํอไป

5.4ุการวุัดและประเมุินผล
-ืบันทึกการทดลอง
-ืรายงานผลการทดลอง

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืื48ืืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื1
จํานวนืื4ืืชั่วโมง
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6.สื่อการเรุียนรู/แหลุ่งการเรียนรู๎ื
6.1ุ สื่อสุิ่งพิมพ์
สุววรณาืพชัยยงค๑วงศ๑ดและนันทพรืรุจขจร.ืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร.ืโรงเรยนการเรอนื2554.
6.2ุ สุื่อโสตทุัศน์ุ(ถามุี)
-ืPower point เร่องืผลตภัณฑ๑เน้อสัตว๑

6.3ุ หุุ่นจําลองหรุือของจริงุ(ถามุี)
- วัตถุดบเน้อสัตว๑
6.4ุ อุื่นๆุ (ถุามุี)

7. เอกสารประกอบการจัดการเรุียนรูุ(ใบความรูุ ใบงานุ ใบมอบหมายงานุฯลฯุ)
ื- แบบบันทึกผลการทดลองผลตภัณฑ๑เน้อสัตว๑

8. การบุูรณาการ/ความสุัมพันธ์กับวิชาอืน่
- การทําอาหารืแปรปอาหาร
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9. การวัดและประเมุินผล
9.1ุุก่อนเรุียน

9.2ุ ขณะเรียน
ืืื-ืแบบบันทึกผลการทดลอง
ืื

9.3ุ หลุังเรียน
- รายงานผลการทดลอง

10. บุันทุึกหลังสอน
10.1ุ ผลการใชุแผนการจัดการเรุียนรู๎ื

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืืื48 ืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื1
จํานวนืื4ืืชั่วโมง
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10.2ุ ผลการเรุียนรูของนุักเรุียนุนุักศุึกษา

10.3ุ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรุียนรู๎ื
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หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวม 48 ชั่วโมง
สอนครั้งท่ื2
จํานวน ื4 ชั่วโมง

1. สาระสําคัญ
ืืืืืืืืืืืืเพราะอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยื4 การยังชพของมนุษย๑ืผลตภัณฑ๑จาก เน้อสัตว๑ จึงเป็นธุรกจท่รุํงเรองตลอด
กาลืโดยเฉพาะผลตภัณฑ๑ท่ แปรรปแล๎วืพร๎อมทานได๎เลย-เพยงแคํทําให๎สุกกํอนทานืหรอนําไป ตํอยอดประกอบเป็น
อาหารอ่นๆืได๎ืทั้งยังสามารถเก็บไว๎ได๎นานอกด๎วย เชํนืแหนมืหมยอืกุนเชยงืไส๎กรอกืฯลฯ
ืืืืืืืืืืืืเน้อสัตว๑ืหมายถึงือาหารท่ได๎จากการสัตว๑ซึ่งใช๎เป็นอาหารืเชํนืวัวืควายืเป็ดืไกํืหมืปลาืกุ๎ง ืฯลฯืให๎ื “ื
โปรตน”ืคุณภาพสมบรณ๑ื(มกรดอะมโนท่จําเป็ฯตํอรํางกายครบถ๎วน)ืแตํมราคาคํอนข๎างสงมากกวําอาหารท่ให๎โปรตน
ชนดอ่นๆ

2. สมรรถนะประจําหน่วย
2.1. แสดงความร๎เก่ยวกับวทยาศาสตร๑การอาหารตามหลักการและกระบวนการ
2.2. ประกอบืตรวจสอบคุณภาพืเก็บรักษาตามหลักการและกระบวนการ

3. จุุดประสงค์การเรียนรู
3.1ืดานความร๎
3.1.1. เพ่อให๎มความเข๎าใจเก่ยวกับโครงสร๎างและองค๑ประกอบทางกายภาพืทางเคมของเน้อสัตว๑ืและปัจจัย
ท่มผลตํอคุณภาพเน้อสัตว๑
3.2ืดานทักษะ
3.2.1. มหลักการและเทคนคในการประกอบอาหารืการตรวจสอบคุณภาพืการเก็บรักษาจากเน้อสัตว๑
3.3ืคืุณลืักษณะท่พืึ่งประสงค๑
3.3.1. สนใจใฝุร๎ืมความรับชอบืตรงตํอเวลาในการปฏบัต
3.3.2. เข๎าใจและปฏบัตงานอยํางมประสทธภาพและปลอดภัย
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4. เนื้อหาสาระการเรุียนรู
การเปลี่ยนแปลงของเนื้อสัตว์หลังตายแลว
หลังจากท่สัตว๑ผํานกระบวนการฆําแล๎วืภายในก๎อนเน้อจะคํอยๆมการเปล่ยนแปลงืเน่องจากปรมาณออกซเจน
ในก๎อนเน้อลดลงและหมดไปืืกล๎ามเน้อจะเกดการเกร็งตัวืไกลโคเจนในกล๎ามเน้อถกเปล่ยนเป็นกรดแลคตคืืทําให๎
ความเป็นกรดมมากขึ้นืโดยคําความเป็นกรดจะลดลงจาก pH 6.5 การเกร็งตัวของเน้อสัตว๑ในระยะน้เรยกวําืrigor
mortis เป็นระยะท่เน้อมความเหนยวืืถ๎าทําการเก็บเน้อไว๎ในสภาวะท่มความเย็นประมาณื0 – 5 องศาเซลเซยสสักพักื
เอนไซม๑พวกโปรตเอสจะทําให๎เน้อเกดความนุํมขึ้นืื
เน่องจากการลดลงของ pH เน่องจากการเปล่ยนไกลโคเจนเป็นกรดแลคตคหลังจากการถกฆําน้เป็นสํวนหนึ่งท่
ทําให๎คุณภาพของเน้อลดลงด๎วยืืถ๎าเน้อมความเป็นกรดมากก็คุณภาพของเน้อก็ลดลงืืการท่สัตว๑ได๎รับการพักผํอนื
และปูองกันไมํให๎สัตว๑ตกใจืหรอถกทุบตืจะทําให๎เน้อมคุณภาพดืมความเป็นกรดดํางประมาณื5.8-5.6 แตํถ๎าสัตว๑ม
การต่นตกใจืหรอเหน่อยกํอนถกฆําืความเป็นกรดดํางหลังถกฆําจะต่ําถึงื5.4 ทําให๎โปรตนในเน้อเสยสภาพธรรมชาตื
เชํนืความสามารถในการละลายืและความสามารถในการอุ๎มน้ําืรวมทั้งสจะเข๎มขึ้นด๎วย
เน้อท่มคุณภาพดจะมสแดงืเน่องจากเม็ดสไมโอโกลบนื(myoglobin) ปรมาณเม็ดสจะขึ้นอยํกับอายุของสัตว๑ื
โดยท่สัตว๑ท่มอายุมากจะมไมโอโกลบนมากกวําสัตว๑ท่มอายุน๎อยืืเม็ดสไมโอโกลบนเม่ออยํในสภาพท่มออกซเจนืจะ
รวมตัวกับออกซเจนเป็นืoxymyoglobin ซึ่งมสแดงสดืืดังนั้นเน้อท่สดจึงมสแดงสดืืสํวนเน้อท่เกําหรอเกดการเนํา
เสยมสเขยวืเน่องจากสารประกอบพวกืsulmyoglobin และ cholemyoglobin สําหรับผลตภัณฑ๑เน้อบางชนดเชํนื
แฮมืืเบคอนืและไส๎กรอกืผลตภัณฑ๑พวกน้มสแดงเน่องจากสารไนตรกออกไซด๑ืซึ่งได๎จากการแตกตัวของเกลอไนเต
รทืและไนไตรทท่เตมลงในผลตภัณฑ๑ืทําปฏกรยากับไมโอโกลบนืเป็นสารประกอบืไนโตรโซไมโอโกลบนืท่มสแดงื
และเม่อโดนความร๎อนสารประกอบน้จะเปล่ยนเป็นไนโตรโซฮโมโครมื(nitrosohemochrome) มสชมพืซึ่งเป็นสท่
คงทน
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การเสื่อมเสียของเนือ้
เน้อของสัตว๑ท่มสุขภาพดนั้นไมํมจุลนทรย๑ภายในก๎อนเน้อืืโดยทั่วไปแล๎วจุลนทรย๑จะอยํท่ผวหนังและทางเดน
อาหารของสัตว๑ืืเม่อสัตว๑ถกฆําแล๎วืมการปนเปื้อนของจุลนทรย๑จากหนังและทางเดนอาหารืบนก๎อนเน้อืืดังนั้น
โดยทั่วไปแล๎วก๎อนเน้อจึงมจุลนทรย๑ปนเปื้อนอยํภายนอกืืการเนําเสยของเน้อจะเป็นการเนําเสยจากภายนอกเน่องจาก
จุลนทรย๑เป็นสํวนใหญํืืจุลนทรย๑ท่มอยํกับเน้อจะเป็นพวก Pseudomonas, Achromobacter, Micrococcus,
Streptococcus, Leuconostoc, Lactobacillus, Proteus, Clostridium และ Escherichia เน้อสัตว๑ปีกมลักษณะ
ทางจุลนทรย๑ใกล๎เคยงกับเน้อวัวและเน้อหมเน้อปลามการเนําเสยได๎งํายกวําเน้อสัตว๑อ่นๆืคุณภาพของปลาจะลดลงทันท
หลังจากปลาตายืโดยขึ้นอยํกับองค๑ประกอบของเน้อปลาืชนดของปลาืฤดกาลืวธการจับปลาืรวมถึงการเก็บรักษา
ปลาหลังจากการจับจนถึงทําืการเนําเสยของปลาขึ้นอยํกับปรมาณจุลนทรย๑และการเปล่ยนแปลงทางเคมืืเม่อปลาตาย
โปรตนในตัวปลาจะสลายตัวโดยเอนไซม๑ในตัวปลาืืนอกจากนั้นจุลนทรย๑ท่อยํในสํวนตํางๆของปลาืเชํนืเมอกืเหงอกื
และทางเดนอาหารืซึ่งได๎แกํพวกื Achromobacter, Pseudomonas, Flavobacterium และ Micrococcus
จุลนทรย๑เหลําน้ก็มสํวนชํวยให๎เกดการยํอยสลายของเน้อปลาเร็วขึ้น
การเปลี่ยนแปลงของเนื้อสัตว์ระหว่างการแปรรูป
เน่ อ งจากเน้ อ สัต ว๑ ม การเปล่ ยนแปลงทั้ ง ทางเคม และทางจุล นทร ย๑ื แตํ จ ะเก ดจากจุ ล นทร ย๑ เ ป็ นสํ ว นใหญํื
จุลนทรย๑ตดมากับเน้อได๎เน่องจากการปนเปื้อนจากแตํละขั้นตอนของการฆําและกระบวนตํางๆืืเพ่อปูองกันการเส่อม
เสยเราจําเป็นต๎องทําการแปรรปซึ่งทําได๎ทั้งืการใช๎ความร๎อนืการแชํแข็งืการทําแห๎งืการรมควันืการหมักและการอาบ
รังสืืซึ่งผลของกระบวนการแปรรปตํางๆมผลกับเน้อดังน้
การใช๎ความร๎อนืืเน่องจากเน้อสัตว๑จัดเป็นผลตภัณฑ๑ท่มความเป็นกรดต่ําืดังนั้นจะต๎องผํานกระบวนการให๎
ความร๎อนแบบืcommercial sterilization ซึ่งใช๎ความร๎อนสงืืความร๎อนดังกลําวมผลตํอรสชาตและเน้อสัมผัสของ
เน้อืืแตํสําหรับผลตภัณฑ๑จากเน้อสัตว๑ท่ผํานการหมักหรอมการเตมสารเคมบางชนดืเชํนืไส๎กรอกหรอแฮมืนั้นไมํ
จําเป็นต๎องผํานการให๎ความร๎อนท่ใช๎อุณหภมสงืแตํจะต๎องเก็บรักษาในท่มอุณหภมต่ําเพ่อปูองกันการเนําเสย
การแชํแข็งจะทําให๎เน้อสัตว๑สญเสยลักษณะปรากฎท่ดืเชํนืมผวหน๎าแห๎งืเห่ยวยํนืและมสคล้ําืหรอเกดกล่น
หนในเน้อแชํแข็งขึ้นได๎
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ืืืืืืืืืการลดปรมาณน้ําในผลตภัณฑ๑เน้อสัตว๑โดยการทําแห๎งืจะทําให๎เน้อมการเปล่ยนแปลงจากสภาพเดมมากืแม๎ม า
ทําการ rehydrate แล๎วืผลตภัณฑ๑ท่ได๎ก็มลักษณะแตกตํางออกไปืืดัง นั้นจึงไมํนยมนําผลตภัณฑ๑ชนดน้มาทําการ
rehydrate แตํการทําแห๎งสามารถเก็บผลตภัณฑ๑แห๎งได๎นาน
การรมควันเป็นการแปรรปท่นยมใช๎กันมากกับผลตภัณฑ๑เน้อืืการรมควันทําให๎เกดการเปล่ยนแปลงขึ้นท่ผ ว
ของเน้อสัตว๑เน่องจากการสญเสยน้ําออกจากเน้อและไขมันอาจเกดกล่นหนืืสารประกอบเคมในควันซึ่งเป็นสารระเหย
จากไม๎เน้อแข็งืและสารพวกฟีนอลืกรดอนทรย๑ืแอลกอฮอล๑ืและสารประกอบคาร๑บอนลืยับยั้งการเจรญของจุลนทรย๑
การหมักสํวนใหญํจะเป็นการหมักด๎วยเกลอืืในระหวํางการหมักเกลอจะซึมเข๎าในเน้อืืโดยทั่วไปจะเตมเกลอ
ไนเตรทในการหมักด๎วยืเพ่อปูองกันการเจรญของพวก Clostridium เกลอจะทําหน๎าท่ยับยั้ง และลดกจกรรมของ
แบคทเรยื
การอาบรังสโดยใช๎รังสจากธาตุโคบอลต๑ื60 กับอาหารเน้ออาจทําให๎เกดการเปล่ยนแปลงในอาหารได๎แกํื กล่น
และรสชาตืืความนุํมืืpH และสของผลตภัณฑ๑ืืโดยท่การปรมาณการใช๎รังสจะขึ้นอยํกับผลตภัณฑ๑ืในประเทศไทย
ผลตภัณฑ๑ท่ได๎รับการอาบรังสืและมขายในตลาดืได๎แกํืแหนมืืเป็นต๎น
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5.1ุการนำเขาสู่บทเรุียน
-ืครตรวจสอบความเป็นระเบยบเรยบร๎อยเคร่องแตํงกายกํอนเข๎าชั้นเรยน
-ืทบทวนบทเรยนืเร่องืผลตภัณฑ๑เน้อสัตว๑
-ืแจกแบบบันทึกผลืรายงานผลืคนกลับให๎นักเรยนืเพ่อนําไปปรับปรุงแก๎ไขในครั้งตํอไป
5.2ุการเรุียนรื๎
-ืครแจกเอกสารประกอบการสอนืเร่องืผลตภัณอาหารสัตว๑
-ืครเปิดืPower point เร่องืผลตภัณอาหารสัตว๑ืพร๎อมทั้งอธบาย
- ครทดสอบความร๎โดยการซักถาม-ตอบกับนักเรยน
-ืให๎นักเรยนแบํงกลุํมื5 – 6 คน
- ครแจกแบบบันทึกผลการทดลองผลตภัณฑ๑เน้อสัตว๑
-ืนักเรยนลงมอปฏบัตการผลตภัณฑ๑เน้อสัตว๑
-ืครสังเกตืความใฝุร๎ืความสามัคคืของนักเรยน

5.3ุการสรุุป
ื-ืนักเรยนวเคราะห๑ผลการทดลอง
-ืมอบหมายงานสัปดาห๑ตํอไป

5.4ุการวุัดและประเมุินผล
-ืบันทึกการทดลอง
-ืรายงานผลการทดลอง
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จํานวนืื4ืืชั่วโมง
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6.สื่อการเรุียนรู/แหลุ่งการเรียนรู๎ื
6.1ุ สื่อสุิ่งพิมพ์
สุววรณาืพชัยยงค๑วงศ๑ดและนันทพรืรุจขจร.ืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร.ืโรงเรยนการเรอนื2554.
6.2ุ สุื่อโสตทุัศน์ุ(ถามุี)
-ืPower point เร่องืผลตภัณฑเน้อสัตว๑

6.3ุ หุุ่นจําลองหรุือของจริงุ(ถามุี)
- วัตถุดบเน้อสัตว๑
6.4ุ อุื่นๆุ (ถุามุี)

7. เอกสารประกอบการจัดการเรุียนรูุ(ใบความรูุ ใบงานุ ใบมอบหมายงานุฯลฯุ)
ื- แบบบันทึกผลการทดลองผลตภัณฑ๑เน้อสัตว๑

8. การบุูรณาการ/ความสุัมพันธ์กับวิชาอืน่
- การทําอาหารืแปรปอาหาร
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9. การวัดและประเมุินผล
9.1ุุก่อนเรุียน

9.2ุ ขณะเรียน
ืืื-ืแบบบันทึกผลการทดลอง
ืื

9.3ุ หลุังเรียน
- รายงานผลการทดลอง

10. บุันทุึกหลังสอน
10.1ุ ผลการใชุแผนการจัดการเรุียนรู๎ื

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืืื48 ืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื2
จํานวนืื4ืืชั่วโมง

117

แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชา วทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวย การทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่อง ผลตภัณฑ๑เน้อสัตว๑
10.2ุ ผลการเรุียนรูของนุักเรุียนุนุักศุึกษา

10.3ุ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรุียนรู๎ื
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1. สาระสําคัญ
ืืืืืืืืืืืืไขํื(egg) เป็นอาหารท่มคําทางโภชนาการสงมากืเป็นแหลํงของโปรตนท่มคุณภาพดท่สุดืเน่องจากโปรตนไขํ
มกรดแอมโนชนดท่จําเป็นตํอรํางกายของมนุษย๑ครบถ๎วนทั้งชนดและปรมาณืเป็นอาหารท่มสมบรณ๑ท่ สุดืราคาถกืเม่อ
เปรยบเทยบกับเน้อสัตว๑ชนดอ่นืซึ่งให๎ปรมาณโปรตนทัดเทยมกัน

2. สมรรถนะประจําหน่วย
2.1. แสดงความร๎เก่ยวกับวทยาศาสตร๑การอาหารตามหลักการและกระบวนการ
2.2. ประกอบืตรวจสอบคุณภาพืเก็บรักษาตามหลักการและกระบวนการ

3. จุุดประสงค์การเรียนรู
3.1ืดานความร๎
3.1.1. เพ่อให๎มความเข๎าใจเก่ยวกับโครงสร๎างและองค๑ประกอบทางกายภาพืทางเคมของไขํืและปัจจัยท่มผล
ตํอคุณภาพไขํ
3.2ืดานทักษะ
3.2.1. มหลักการและเทคนคในการประกอบอาหารืการตรวจสอบคุณภาพืการเก็บรักษาจากไขํ
3.3ืคืุณลืักษณะท่พืึ่งประสงค๑
3.3.1. สนใจใฝุร๎ืมความรับชอบืตรงตํอเวลาในการปฏบัต
3.3.2. เข๎าใจและปฏบัตงานอยํางมประสทธภาพและปลอดภัย
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4. เนื้อหาสาระการเรุียนรู
ืืืืืไขํื(egg) เป็นอาหารท่มคําทางโภชนาการสงมากืเป็นแหลํงของโปรตนท่มคุณภาพดท่สุดืเน่องจากโปรตนไขํมกรด
แอมโนชนดท่จําเป็นตํอรํางกายของมนุษย๑ครบถ๎วนทั้งชนดและปรมาณืเป็นอาหารท่มสมบรณ๑ท่สุดืราคาถกืเม่อ
เปรยบเทยบกับเน้อสัตว๑ชนดอ่นืซึ่งให๎ปรมาณโปรตนทัดเทยมกัน
ืืืืืไขํสามารถบรโภคในชวตประจําวันได๎หลายรปแบบืและยังเป็นวัตถุดบสําหรับการแปรรปอาหารและนําไปทําการ
ถนอมอาหารเป็นผลตภัณฑ๑ตํางๆืได๎หลากหลายืเชํน ไขํเค็ม ไขํเย่ยวม๎า ไขํผงืและใช๎เป็นสํวนผสมืในผลตภัณฑ๑เบเกอรื
(bakery) ขนมไทยหลายชน
สํวนประกอบของไขํ
สํวนประกอบของไขํทั้งใบมืเปลอกไขํและเย่อเปลอกไขํร๎อยละื11 ไขํขาวร๎อยละื58 และไขํแดงร๎อยละื31

-

เปลอกไขํื(shell) มสน้ําตาลหรอสขาวขึ้นอยํกับชนดของพันธุ๑แมํไกํืสไขํไมํมผลตํอคุณคําทางโภชนาการของไขํื
เชํนืไขํไกํพันธุ๑เล็กฮอร๑นมเปลอกสขาวืสํวนไขํไกํพันธุ๑โรดไอร๑แลนด๑มเปลอกสน้ําตาลืสํวนประกอบสําคัญของ
เปลอกไขํืคอืคอลลาเจนื(collagen) สานเป็นตัวตาขํายืและมหนปนื(แคลเซยมคาร๑บอเนต)ืทําให๎เปลอก
แข็งืเปลอกไขํจะมรขนาดเล็กมากืมองด๎วยตาเปลําไมํเห็นืเม่อไขํออกจากแมํไกํมาใหมํืจะมเมอกเคลอบท่ผว
ของเปลอกไขํืเพ่อปูองกันไมํให๎อากาศและน้ําผํานเข๎าไปได๎ืเปลอกไขํในชํวงแรกืจึงมลักษณะเป็นนวลืเม่อ
เก็บไว๎นานๆืเมอกเหลําน้จะแห๎งไปือากาศและความช้นสามารถแทรกผํานรเล็กท่เปลอกไขํได๎
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- ทําให๎ไขํจะเส่อมคุณภาพืการเปล่ยนแปลงของไขํขาวืและการเปล่ยนของกล่นรสตลอดเวลาืเน่องจากืการืื
สญเสยน้ําืการสญเสยก๏าซ เปลอกไขํมการปูองกันการเนําเสยจากจุลนทรย๑ เม่อไมํมเปลอกไขํืจะเกดการ
เส่อมเสยอยํางรวดเร็วืจึงมักเก็บไขํทั้งเปลอกืการเก็บไขํไว๎ในท่มอากาศเหม็นืไขํอาจดดเอากล่นส่งท่เหม็นท่
อยํรอบๆเข๎าไปท่รของเปลอก
- เย่อหุ๎มไขํืมอยํด๎วยกันื2 ชั้นืชั้นนอกท่ตดเปลอกมช่อเรยกวําืshell membrane ชั้นในท่ตดกับไขํขาวเรยกวําื
egg membrane เย่อชั้นนอกและชั้นในจะชดกันตลอดืแตํแยกกันท่ด๎านปูานของไขํซึ่งมโพรงอากาศ
- โพรงอากาศื(air cell) เป็นชํองวํางท่อยํบรเวณด๎านปูานของไขํือยํระหวํางเย่อหุ๎มชั้นนอกและเย่อหุ๎มชั้นในื
เม่อไขํออกมาใหมํๆือุณหภมของไขํยังสงืจึงไมํมชํองวํางืตํอเม่อเม่อไขํเย็นลงืของเหลวภายในไขํหดตัวืทําให๎
เกดเป็นโพรงอากาศขึ้นืและถ๎าหากมน้ําระเหยออกไปมากืก็จะทําให๎โพรงอากาศใหญํขึ้นด๎วย
- ไขํขาว (egg white) เป็นสํวนประกอบภายในไขํืท่เป็นสํ วนของเหลวข๎นหนดื(firm) ล๎อมรอบไขํแดงืไขํขาว
ชั้นนอกสํวนใสื(thin egg white) เป็นไขํขาวท่เป็นของเหลวใสื(clear) โปรํงแสงื(transparent) ล๎อมรอบไขํ
ขาวชั้นนอกสํวนข๎นื(thick egg white) สํวนของเหลวท่ข๎นหนดอกชั้นหนึ่งืไขํขาวมสํวนประกอบหลักคอื
ด๎วยน้ําและโปรตน
แอลบมนื(albumin) มไขมันน๎อยมากืลักษณะท่เป็นเมอกของไขํขาวข๎นืเกดจากคาร๑โบไฮเดรต โมเลกุลใหญํ
- เย่อหุ๎มไขํแดงื(vitelline membrane) มประโยชน๑คอืชํวยหุ๎มไขํแดงเอาไว๎โดยรอบ
- ไขํแดงื(yolk) ไขํแดงเป็นสํวนสํารองอาหารไว๎ให๎ลกไกํืซึ่งจะเจรญจากเช้อท่ผสมแล๎วืไขํแดงเกดกํอนจากรังไขํื
เม่อเตบโตและสุกแล๎วจึงหลุดออกจากรังไขํืผํานตามทํอไขํซึ่งจะสร๎างไขํขาวออกหุ๎มืไขํแดงจะอยํกลางฟอง
โดยการยดของเย่อืท่เป็นเกลยวแข็งือยํด๎านหัวและท๎ายของไขํแดงืและย่นเข๎าไปในไขํขาว
คุณค่าทางโภชนาการของไข่
ืืืืืืืืืืไขํเป็นอาหารท่มคําทางโภชนาการสงืโดยเฉพาะโปรตนในไขํมกรดแอมโนื(amino acid) ประเภทชนดท่จํา
เป็ตํอรํางกายื(essential amino acid) ครบทุกชนด
ืืืืืืืืืไขํทั้งฟองืมน้ําเป็นสํวนประกอบหลักประมาณร๎อยละื66 โปรตนร๎อยละื12 ไขมันร๎อยละื10 คาร๑โบไฮเดรต
และเถ๎าประมาณร๎อยละื1 นอกสารอาหารท่ให๎พลังงานแล๎วไขํแดงยังเป็นแหลํงของวตามนเอื(Vitamin A) และบื12
และเป็นแหลํงอาหารท่มแรํธาตุเหล็กด๎วย
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ืชอ่ เร่อง ผลตภัณฑ๑จากไขํ

ืืืืืืืืืืืไขํแดงประกอบไปด๎วยน้ําืโปรตนและไขมันืธาตุเหล็กืแคลเซยมืฟอสฟอรัสืและมวตามนืเอืกับืบื1ืไขํขาว
มโปรตนมากกวําไขํแดงืกรดแอมโนท่จําเป็นื(%)ืในไขํืเปรยบเทยบกับแหลํงโปรตนจากอาหารอ่น
Amino-acid (%)

Fish

Milk

Beef

Egg

Lysine

8.8

8.1

9.3

6.8

Tryptophan

1.0

1.6

1.1

1.9

Histidine

2.0

2.6

3.8

2.2

Phenylalanine

3.9

5.3

4.5

5.4

Leucine

8.4

10.2

8.2

8.4

Isoleucine

6.0

7.2

5.2

7.1

Threonine

4.6

4.4

4.2

5.5

Methionine-cystine

4.0

4.3

2.9

3.3

Valine

6.0

7.6

5.0

8.1
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สมบัติเชิงหนาที่ของโปรตีนไข่
ืืืืืืืืืืโปรตนในไขํขาวและไขํแดงืมสมบัตเชงหน๎าท่ื(functional properties of protein) ในอาหารตํางกัน
คอ โปรตนในไขํขาวมหน๎าท่ให๎เกดฟองืขณะทโปรตนในไขํแดงให๎สมบัตการเกดอมัลชัน
ืืืืืืืืืืสมบัตเชงหน๎าท่ของในการเกดโฟมื(foaming agent) โปรตนไขํขาวืมบทบาทสําคัญ ในผลตภัณฑ๑เบเกอรื
(bakery) การตไขํขาวืทําให๎โปรตนไขํขาวสญเสยสภาพธรรมชาตื(protein denaturation) เพราะแรงกลืทําให๎โปรตน
คลายตัวืและกักอากาศไว๎ภายในืมลักษณะืเป็นโฟมืโปรํงฟืไขํขาวใสตได๎ปรมาตรมากกวําไขํขาวข๎นืการผสมครมออฟ
ทาร๑ทาร๑ื(Cream of Tartar) จะชํวยให๎โฟมไขํท่ขึ้นฟอยํตัวและมปรมาณมากขึ้น
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชา วทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวย การทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่อง ผลตภัณฑ๑จากไขํ
5.1ุการนำเขาสู่บทเรุียน
-ืครตรวจสอบความเป็นระเบยบเรยบร๎อยเคร่องแตํงกายกํอนเข๎าชั้นเรยน
-ืทบทวนบทเรยนืเร่องืผลตภัณฑ๑เน้อสัตว๑
-ืแจกแบบบันทึกผลืรายงานผลืคนกลับให๎นักเรยนืเพ่อนําไปปรับปรุงแก๎ไขในครั้งตํอไป
5.2ุการเรุียนรื๎
-ืครแจกเอกสารประกอบการสอนืเร่องืผลตภัณอาหารจากไขํ
-ืครเปิดืPower point เร่องืผลตภัณอาหารจากไขํืพร๎อมทั้งอธบาย
- ครทดสอบความร๎โดยการซักถาม-ตอบกับนักเรยน
-ืให๎นักเรยนแบํงกลุํมื5 – 6 คน
- ครแจกแบบบันทึกผลการทดลองผลตภัณฑ๑จากไขํ
-ืนักเรยนลงมอปฏบัตการผลตภัณฑ๑ไขํ
-ืครสังเกตืความใฝุร๎ืความสามัคคืของนักเรยน

5.3ุการสรุุป
ื-ืนักเรยนวเคราะห๑ผลการทดลอง
-ืมอบหมายงานสัปดาห๑ตํอไป

5.4ุการวุัดและประเมุินผล
-ืบันทึกการทดลอง
-ืรายงานผลการทดลอง

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืื48ืืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื3
จํานวนืื4ืืชั่วโมง
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชา วทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวย การทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่อง ผลตภัณฑ๑จากไขํ

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืื48ืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื3
จํานวนืื4ืืชั่วโมง

6.สื่อการเรุียนรู/แหลุ่งการเรียนรู๎ื
6.1ุ สื่อสุิ่งพิมพ์
สุววรณาืพชัยยงค๑วงศ๑ดและนันทพรืรุจขจร.ืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร.ืโรงเรยนการเรอนื2554.
6.2ุ สุื่อโสตทุัศน์ุ(ถามุี)
-ืPower point เร่องืผลตภัณฑ๑จากไขํ

6.3ุ หุุ่นจําลองหรุือของจริงุ(ถามุี)
- วัตถุดบืไขํ
6.4ุ อุื่นๆุ (ถุามุี)

7. เอกสารประกอบการจัดการเรุียนรูุ(ใบความรูุ ใบงานุ ใบมอบหมายงานุฯลฯุ)
ื- แบบบันทึกผลการทดลองผลตภัณฑ๑จากไขํ

8. การบุูรณาการ/ความสุัมพันธ์กับวิชาอืน่
- การทําอาหารืแปรปอาหาร
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชา วทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวย การทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่อง ผลตภัณฑ๑จากไขํ
9. การวัดและประเมุินผล
9.1ุุก่อนเรุียน

9.2ุ ขณะเรียน
ืืื-ืแบบบันทึกผลการทดลอง
ืื

9.3ุ หลุังเรียน
- รายงานผลการทดลอง

10. บุันทุึกหลังสอน
10.1ุ ผลการใชุแผนการจัดการเรุียนรู๎ื

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืืื48 ืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื3
จํานวนืื4ืืชั่วโมง
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชา วทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวย การทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่อง ผลตภัณฑ๑จากไขํ
10.2ุ ผลการเรุียนรูของนุักเรุียนุนุักศุึกษา

10.3ุ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรุียนรู๎ื

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืื48ืืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื3
จํานวนืื4ืืชั่วโมง
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชาืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวยืการทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่องืผลตภัณฑ๑จากไขํ

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวม 48 ชั่วโมง
สอนครั้งท่ื4
จํานวน ื4 ชั่วโมง

1. สาระสําคัญ
ืืืืืืืืืืืืไขํื(egg) เป็นอาหารท่มคําทางโภชนาการสงมากืเป็นแหลํงของโปรตนท่มคุณภาพดท่สุดืเน่องจากโปรตนไขํ
มกรดแอมโนชนดท่จําเป็นตํอรํางกายของมนุษย๑ครบถ๎วนทั้งชนดและปรมาณืเป็นอาหารท่มสมบรณ๑ท่สุดืราคาถกืเม่อ
เปรยบเทยบกับเน้อสัตว๑ชนดอ่นืซึ่งให๎ปรมาณโปรตนทัดเทยมกัน

2. สมรรถนะประจําหน่วย
2.1. แสดงความร๎เก่ยวกับวทยาศาสตร๑การอาหารตามหลักการและกระบวนการ
2.2. ประกอบืตรวจสอบคุณภาพืเก็บรักษาตามหลักการและกระบวนการ

3. จุุดประสงค์การเรียนรู
3.1ืดานความร๎
3.1.1. เพ่อให๎มความเข๎าใจเก่ยวกับโครงสร๎างและองค๑ประกอบทางกายภาพืทางเคมของไขํืและปัจจัยท่มผล
ตํอคุณภาพไขํ
3.2ืดานทักษะ
3.2.1. มหลักการและเทคนคในการประกอบอาหารืการตรวจสอบคุณภาพืการเก็บรักษาไขํ
3.3ืคืุณลืักษณะท่พืึ่งประสงค๑
3.3.1. สนใจใฝุร๎ืมความรับชอบืตรงตํอเวลาในการปฏบัต
3.3.2. เข๎าใจและปฏบัตงานอยํางมประสทธภาพและปลอดภัย
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชาืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวยืการทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่อง ผลตภัณฑ๑จากไขํ

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืื48ืืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื4
จํานวนืื4ืืชั่วโมง

4. เนื้อหาสาระการเรุียนรู
การเสื่อมเสียของไข่
ืืืืืืืืืืไขํื(egg) ของสัตว๑ปีกืเม่อปลํอยออกมาจากแมํจะปราศจากจุลนทรย๑ตํอมาจึงปนเปื้อนื(contamination) จาก
ส่งแวดล๎อมืเชํนืจากืมลไกํืโรงเรอนืดนือากาศืน้ําืบรรจุภัณฑ๑ืการขนสํงืและการจัดจําหนํายืจุลนทรย๑จะผํานเข๎า
ไปในฟองไขํได๎ทางรเล็กๆืบรเวณเปลอกไขํ
ืืืืืืืืืืแม๎วําไขํอุดมไปด๎วยสารอาหารท่เหมาะกับการเจรญของจุลนทรย๑ แตํไขํมโครงสร๎างท่ปูองกันการปนเปื้อนืเพ่อ
รักษาตัวอํอนืท่อยํในไขํแดง เชํนืมเปลอกไขํืเย่อหุ๎มไขํืมไขํขาว ซึ่งออกมาใหมํๆืมคํา pH สงถึงื7.9 ซึ่งไมํเหมาะกับ
การเจรญของจุลนทรย๑ืมไลโซไซม๑ื(lysozyme) ซึ่งมฤทธ์ทําลายแบคทเรย ด๎วยการยํอยผนังเซลล๑ของแบคทเรยแกรม
บวกและมอะวดนืซึ่งเป็นโปรตนท่พบในไขํขาวสามารถจับกับวตามนืH หรอืไบโอตนื(biotin) ซึ่งเป็นสารอาหารท่
แบคทเรยใช๎เพ่อการเจรญ
การเปลี่ยนแปลงของไข่กับการเสื่อมเสีย
ืืืืืืืืืืระหวํางการเก็บรักษาืจะเกดการเปล่ยนแปลงทางเคมืและทางกายภาพหลายประการืท่เอ้อให๎จุลนทรย๑มการ
ปนเปื้อนและเพ่มจํานวนภายในไขํได๎มากข้นืและเป็นสาเหตุของการเส่อมเสยืได๎แกํืการลดลงของไขเคลอบเปลอกไขํื
ทําให๎เกดการผํานเข๎าออกของน้ําและแก๏สืทางรเปลอกไขํืสํงผลให๎ไขํขาวมคํา pHลดลงืการออสโมซสของน้ําในไขํขาว
เข๎าไปในไขํแดงืทําให๎เย่อหุ๎มไขํแดงแตกืเป็นต๎น
จุลินทรีย์ที่มีบทบาทสําคัญกับการเสื่อมเสียของไข่
ืืืืืืืืืืจุลนทรย๑ท่มบทบาทสําคัญกับการเนําเสยของไขํืคอแบคทเรย เน่องจากมเอนไซม๑ โปรตเอสื(protease) ท่ยํอย
สลายของโปรตนในไขํืกรดอะมโนื(amino acid) ท่มซัลเฟอร๑ในโมเลกุลื(sulfur-containing amino acid) เชํนืซสเต
อนื(cysteine) เกดจากการยํอยสลายืเกดเป็นแก๏สืไฮโดรเจนซัลไฟด๑ื(H2S) มกล่นเนําเหม็นืซึ่งเรยกวําืกล่นไขํเนํา

แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชาืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวยืการทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่อง ผลตภัณฑ๑จากไขํ
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หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืื48ืืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื4
จํานวนืื4ืืชั่วโมง

แบคทีเรียุ(bacteria)
 Alcaligenes
 Flavobacterium
 Bacillus
 Micrococcus
 Pseudomonas
 Streptococcus
 coliform
 Proteus
 Alternaria
 Cadosporium
ราุ(mold)
 Mucor
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไข่
1. ไขํผงื(egg powder) เป็นผลตภัณฑ๑แปรรปจากไขํื(egg) เพ่อการถนอมอาหารืด๎วยการทําแห๎ง(dehydration)
เพ่อลดความช้นืและคํา water activity ทําให๎ยดอายุการเก็บรักษาืสะดวกในการใช๎งานืและเพ่มมลคําให๎กับ
ไขํืไขํผงใช๎เป็นวัตถุดบในผลตภัณฑ๑เบเกอรื(bakery) ทําขนมืเชํนืพุดด้ง
2. ไขํเย่ยวม๎าืหมายถึง ไขํท่ผํานการคัดเลอกและทําความสะอาดแล๎วืเชํนืไขํเป็ดืไขํนกกระทาืนํามาพอกด๎วย
ของผสมหรอดองในสารละลายท่มคุณสมบัตเป็นดํางืในระยะเวลาท่เหมาะสมืจนทําให๎ไขํขาวมลักษณะเป็นวุ๎น
สน้ําตาลไหม๎หรอสชาเข๎มืและไขํแดงเป็นยางมะตม
3. ไขํเค็มืหมายถึง ไขํทั้งฟองท่ผํานการคัดเลอกและทําความสะอาดแล๎วืเชํนืไขํเป็ดืไขํนกกระทาืนํามาดองเค็ม
ด๎วยวธการดองเปียกืหรอการดองแห๎งืในชํวงระยะเวลาท่เหมาะสมืโดยอาจมการจําหนํายในลักษณะของไขํ
เค็มดบืหรอต๎มสุกก็ได๎
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชา วทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวย การทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่อง ผลตภัณฑ๑จากไขํ
5.1ุการนำเขาสู่บทเรุียน
-ืครตรวจสอบความเป็นระเบยบเรยบร๎อยเคร่องแตํงกายกํอนเข๎าชั้นเรยน
-ืทบทวนบทเรยนืเร่องืผลตภัณฑ๑จากกไขํ
-ืแจกแบบบันทึกผลืรายงานผลืคนกลับให๎นักเรยนืเพ่อนําไปปรับปรุงแก๎ไขในครั้งตํอไป
5.2ุการเรุียนรื๎
-ืครแจกเอกสารประกอบการสอนืเร่องืผลตภัณอาหารจากไขํ
-ืครเปิดืPower point เร่องืผลตภัณอาหารจากไขํืพร๎อมทั้งอธบาย
- ครทดสอบความร๎โดยการซักถาม-ตอบกับนักเรยน
-ืให๎นักเรยนแบํงกลุํมื5 – 6 คน
- ครแจกแบบบันทึกผลการทดลองผลตภัณฑ๑จากไขํ
-ืนักเรยนลงมอปฏบัตการผลตภัณฑ๑ไขํ
-ืครสังเกตืความใฝุร๎ืความสามัคคืของนักเรยน

5.3ุการสรุุป
ื-ืนักเรยนวเคราะห๑ผลการทดลอง
-ืมอบหมายงานสัปดาห๑ตํอไป

5.4ุการวุัดและประเมุินผล
-ืบันทึกการทดลอง
-ืรายงานผลการทดลอง

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืื48ืืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื4
จํานวนืื4ืืชั่วโมง
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6.สื่อการเรุียนรู/แหลุ่งการเรียนรู๎ื
6.1ุ สื่อสุิ่งพิมพ์
สุววรณาืพชัยยงค๑วงศ๑ดและนันทพรืรุจขจร.ืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร.ืโรงเรยนการเรอนื2554.
6.2ุ สุื่อโสตทุัศน์ุ(ถามุี)
-ืPower point เร่องืผลตภัณฑ๑จากไขํ

6.3ุ หุุ่นจําลองหรุือของจริงุ(ถามุี)
- วัตถุดบไขํ
6.4ุ อุื่นๆุ (ถุามุี)

7. เอกสารประกอบการจัดการเรุียนรูุ(ใบความรูุ ใบงานุ ใบมอบหมายงานุฯลฯุ)
ื- แบบบันทึกผลการทดลองผลตภัณฑ๑จากไขํ

8. การบุูรณาการ/ความสุัมพันธ์กับวิชาอืน่
- การทําอาหารืแปรปอาหาร
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชา วทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวย การทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่อง ผลตภัณฑ๑จากไขํ
9. การวัดและประเมุินผล
9.1ุุก่อนเรุียน

9.2ุ ขณะเรียน
ืืื-ืแบบบันทึกผลการทดลอง
ืื

9.3ุ หลุังเรียน
- รายงานผลการทดลอง

10. บุันทุึกหลังสอน
10.1ุ ผลการใชุแผนการจัดการเรุียนรู๎ื

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืืื48 ืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื4
จํานวนืื4ืืชั่วโมง
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ืชอ่ เร่อง ผลตภัณฑ๑จากไขํ
10.2ุ ผลการเรุียนรูของนุักเรุียนุนุักศุึกษา

10.3ุ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรุียนรู๎ื
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ชอ่ วชาืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
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หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวม 48 ชั่วโมง
สอนครั้งท่ื5
จํานวน ื4 ชั่วโมง

1. สาระสําคัญ
น้ํานมื(milk) เป็นอาหารเหลวืท่มโครงสร๎างเป็นอมัลชันื(emulsion) ประเภทน้ํามันในน้ําื(oil in water
emulsion) ไขมันนมื(butter fat) จะแขวนตัวเป็นหยดน้ํามันกระจายตัวอยํในน้ําืซึ่งธาตุน้ํานมื(Milk solid not fat)
เชํนืโปรตนืน้ําตาลแลคโตสื(lactose) แรํธาตและวตามน

2. สมรรถนะประจําหน่วย
2.1. แสดงความร๎เก่ยวกับวทยาศาสตร๑การอาหารตามหลักการและกระบวนการ
2.2. ประกอบืตรวจสอบคุณภาพืเก็บรักษาตามหลักการและกระบวนการ

3. จุุดประสงค์การเรียนรู
3.1ืดานความร๎
3.1.1. เพ่อให๎มความเข๎าใจเก่ยวกับโครงสร๎างและองค๑ประกอบทางกายภาพืทางเคมของนมืและปัจจัยท่มผล
ตํอคุณภาพนม
3.2ืดานทักษะ
3.2.1. มหลักการและเทคนคในการประกอบอาหารืการตรวจสอบคุณภาพืการเก็บรักษานม
3.3ืคืุณลืักษณะท่พืึ่งประสงค๑
3.3.1. สนใจใฝุร๎ืมความรับชอบืตรงตํอเวลาในการปฏบัต
3.3.2. เข๎าใจและปฏบัตงานอยํางมประสทธภาพและปลอดภัย
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4. เนื้อหาสาระการเรุียนรู
ืืืืืืืืืน้ํานมื(milk) เป็นอาหารเหลวืท่มโครงสร๎างเป็นอมัลชันื(emulsion) ประเภทน้ํามันในน้ําื(oil in water
emulsion) ไขมันนมื(butter fat) จะแขวนตัวเป็นหยดน้ํามันกระจายตัวอยํในน้ําืซึ่ งธาตุน้ํานมื(Milk solid not fat)
เชํนืโปรตนืน้ําตาลแลคโตสื(lactose) แรํธาตและวตามน

1. น้ํา
น้ําเป็นสํวนประกอบหลักของน้ํานมืน้ํานมมน้ําเป็นสํวนประกอบมากกวําื85% น้ําเป็นตัวกลางให๎โปรตน ไขมัน
นม กระจายตัวอยํืเกดลักษณะเป็นอมัลชันื(emulsion) ชนดืoil-in-water emulsion และืน้ําเป็นตัวทําละลายื
น้ําตาลในนมืและวตามนท่ละลายในน้ําืและแรํธาตุตํางๆืในน้ํานม
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ชอ่ วชาืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
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2. ไขมันนมื(milk fat หรอืbutter fat)

ืืืืืืืืไขมันในน้ํานมอยํในรปของไตรกลเซอรไรด๑ื(triglyceride)ืืเปรยบเทยบ กรดไขมัน ท่เป็นสํวนประกอบสําคัญ
ของไขมันนมื(butter fat) จากน้ํานมวัวืนมแพะืและนมคน
กรดไขมันในน้ํานมท่เป็น short chain fatty acid ได๎แกํ butyric acid ระเหยได๎และให๎กล่นของไขมันนมืไขมัน
ในน้ํานมกระจายอยํในสํวนทํีเป็นน้ําในลักษณะท่เป็นอมัลชันื(emulsion) นอกจากน้ยังมฟอสโฟลพดื(phospholipid)
คอเรสเตอรอลื(cholesterol) แคโรทนอยด๑ื(carotenoid) รวมทั้งวตามนท่ละลายได๎ในไขมัน เชํนืvitammin A,
vitamin D, vitamin E และ vitamin K
3 ของแข็งทั้งหมดท่ไมํรวมไขมันในน้ํานมื(non fat solids) ประกอบด๎วย
- เคซนื(casein) เป็นฟอสโฟโปรตนื(phosphoprotein) ท่พบื80% ของโปรตนทั้งหมดในน้ํานมืเป็นโปรตนท่
มกรดแอมโนื(amino acid) ท่จําเป็นตํอรํางกายครบถ๎วยเืืืืืคซนรวมตัวกับฟอสฟอรัสืและแคลเซยมใน
โมเลกุ ล ของเคซ นืม ทั้ ง สํ ว นท่ ช อบน้ํ า และไมํ ช อบน้ํ า ืจึ ง แขวนลอยอยํ ใ นน้ํ า เป็ น ไฮโดรคอลลอยด๑ื
(hydrocolloid) ในรปแบบไมเซลล๑ื(micelle) ทรงกลมทําให๎นมมสขาวขุํนืแคลเซยมืฟอสเฟตืมบทบาท
สําคัญในการคงตัวของเคซนไมเซลล๑ืืืโปรตนเคซนในนมสามารถแยกออกจากน้ํานมืโดยการตกตะกอนืด๎วย
การปรับืpH ของน้ํานมให๎เทํากับื4.6-4.7 ซึ่งเป็น Isoelectric point ของโปรตนเคซนืหรอืตกตะกอนด๎วยื
เอนไซม๑เรนนนื(rennin) ซึ่งเป็นเอนไซม๑ื(enzyme) ชนดโปรตเอสื(protease) สามารถยํอยเคซนให๎มโมเลกุล
เล็กลงืในอุตสาหกรรมอาหารใช๎เคซนในการผลตเนยแข็งื(cheese) โดยเรนนนจะยํอยเคซน แล๎วรวมกัน
แคลเซยมไอออนืแยกตัวออกมาเป็นตะกอนขาวขุํน
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- เวย๑ื(whey) เป็นของเหลวสํวนท่เหลอหลังแยกเอาตะกอนเคซนออกแล๎ว
- น้ําตาลนมื(milk sugar) คอน้ําตาลแล็กโทสื(lactose) พบประมาณื2.4-6.1% ในน้ํานมืหรอประมาณื52%
ของธาตุน้ํานมืน้ําตาลแล็กโทสเป็นน้ําตาลโมเลกุลคํื(disaccharide) ท่ประกอบด๎วยน้ําตาลกลโคสื(glucose)
1 โมเลกุลืกับืน้ําตาลกาแล็กโทสื(galactose) อกื1 โมเลกุลืรวมตัวกันด๎วยพันธะไกลโคไซด๑ื(glycosidic
bond) ชนดบตา-1, 4 (beta 1-4) น้ําตาลแล็กโทสืแยกได๎จากเวย๑ื(whey) ซึ่งเป็นผลพลอยได๎จากการผลต
เนยแข็งื(cheese) หรอเคซนื(casein)

น้ําตาลแล็กโทสืมความหวานน๎อยกวําน้ําตาลชนดอ่นืมความหวานสัมพัทธ๑ื(relative sweetness) เทํากับื20
ในขณะท่น้ําตาลซโครสื(sucrose) มความหวานเทํากับื100 กลโคสื(glucose) เทํากับื70-80 และฟรักโทสื
(fructose) เทํากับื140 ละลายน้ําได๎ไมํดืเกดการตกผลึกื(crsytallization) ได๎งํายืในผลตภัณฑ๑นมท่ทําให๎
เข๎มข๎นืเชํนืนมข๎นหวานื(sweeten condensed milk) ไอศกรมื(ice cream) ซึ่งในผลตภัณฑ๑ดังกลําวต๎อง
ควบคุมผลึกแล็กโทสไมํให๎มขนาดใหญํืถ๎าผลึกของน้ําตาลแล็กโทสมความยาวมากกวําื30 ไมครอนจะทําให๎
ไอศกรมเน้อเป็นทรายืสากล้นืความยาวของผลึกแล็กโทสท่เหมาะสมไมํควรเกนื10ไมครอนื(ณรงค๑, 2538)
การควบคุมขนาดผลึก แลกโตสในไอศกรมทํ าได๎โดยการลดอุณหภมของไอศกร มือยํา งรวดเร็วเพ่อ ให๎เก ด
นวเคลยสผลึกปรมาณมากืและมขนาดเล็กหรอการใสํแล็กโทสผงท่มขนาดเล็กลงไปเพ่อทําให๎เป็นนวเคลยส
ของผลึกขนาดเล็ก
เอนไซม๑ื(enzyme) ท่สามารถยํอยน้ําตาลแล็กโทสได๎ืคอืแล็กแทสื(lactase) หรอืบตา-กาแล็กโทสเดสื
(beta-galactosidase) ทําให๎ได๎น้ําตาลกลโคสื(glucose) 1 โมเลกุลืกับน้ําตาลกาแล็กโทสื(galactose) 1
โมเลกุลืเป็นเอนไซม๑ท่พบในสัตว๑ท่ยังไมํหยํานมืคนท่เลกด่มนมเป็นเวลานานืเอนไซม๑น้จะหายไปืเม่อกลับมา
ด่มนมหรอรับประทานผลตภัณฑ๑นมืจะยํอยน้ําตาลแล็กโทสไมํไ ด๎ืทําให๎มอาการท๎องเสยืเรยกวํา lactose
intolerance
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5.1ุการนำเขาสู่บทเรุียน
-ืครตรวจสอบความเป็นระเบยบเรยบร๎อยเคร่องแตํงกายกํอนเข๎าชั้นเรยน
-ืทบทวนบทเรยนืเร่องืผลตภัณฑ๑จากกไขํ
-ืแจกแบบบันทึกผลืรายงานผลืคนกลับให๎นักเรยนืเพ่อนําไปปรับปรุงแก๎ไขในครั้งตํอไป
5.2ุการเรุียนรื๎
-ืครแจกเอกสารประกอบการสอนืเร่องืผลตภัณอาหารจากนม
-ืครเปิดืPower point เร่องืผลตภัณอาหารจากนมืพร๎อมทั้งอธบาย
- ครทดสอบความร๎โดยการซักถาม-ตอบกับนักเรยน
-ืให๎นักเรยนแบํงกลุํมื5 – 6 คน
- ครแจกแบบบันทึกผลการทดลองผลตภัณฑ๑จากนม
-ืนักเรยนลงมอปฏบัตการผลตภัณฑ๑นม
-ืครสังเกตืความใฝุร๎ืความสามัคคืของนักเรยน

5.3ุการสรุุป
ื-ืนักเรยนวเคราะห๑ผลการทดลอง
-ืมอบหมายงานสัปดาห๑ตํอไป

5.4ุการวุัดและประเมุินผล
-ืบันทึกการทดลอง
-ืรายงานผลการทดลอง

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืื48ืืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื5
จํานวนืื4ืืชั่วโมง
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชา วทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวย การทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่อง ผลตภัณฑ๑จากนม

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืื48ืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื5
จํานวนืื4ืืชั่วโมง

6.สื่อการเรุียนรู/แหลุ่งการเรียนรู๎ื
6.1ุ สื่อสุิ่งพิมพ์
สุววรณาืพชัยยงค๑วงศ๑ดและนันทพรืรุจขจร.ืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร.ืโรงเรยนการเรอนื2554.
6.2ุ สุื่อโสตทุัศน์ุ(ถามุี)
-ืPower point เร่องืผลตภัณฑ๑จากนม

6.3ุ หุุ่นจําลองหรุือของจริงุ(ถามุี)
- วัตถุดบืนม
6.4ุ อุื่นๆุ (ถุามุี)

7. เอกสารประกอบการจัดการเรุียนรูุ(ใบความรูุ ใบงานุ ใบมอบหมายงานุฯลฯุ)
ื- แบบบันทึกผลการทดลองผลตภัณฑ๑จากนม

8. การบุูรณาการ/ความสุัมพันธ์กับวิชาอืน่
- การทําอาหารืแปรปอาหาร
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชา วทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวย การทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่อง ผลตภัณฑ๑จากนม
9. การวัดและประเมุินผล
9.1ุุก่อนเรุียน

9.2ุ ขณะเรียน
ืืื-ืแบบบันทึกผลการทดลอง
ืื

9.3ุ หลุังเรียน
- รายงานผลการทดลอง

10. บุันทุึกหลังสอน
10.1ุ ผลการใชุแผนการจัดการเรุียนรู๎ื

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืืื48 ืชัว่ โมง
สอนครั้งท่ื5
จํานวนืื4ืืชั่วโมง
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชา วทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวย การทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่อง ผลตภัณฑ๑จากนม
10.2ุ ผลการเรุียนรูของนุักเรุียนุนุักศุึกษา

10.3ุ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรุียนรู๎ื

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืื48ืืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื5
จํานวนืื4ืืชั่วโมง
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชาืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวยืการทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่องืผลตภัณฑ๑จากนม

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวม 48 ชั่วโมง
สอนครั้งท่ื6
จํานวน ื4 ชั่วโมง

1. สาระสําคัญ
น้ํานมื(milk) เป็นอาหารเหลวืท่มโครงสร๎างเป็นอมัลชันื(emulsion) ประเภทน้ํามันในน้ําื(oil in water
emulsion) ไขมันนมื(butter fat) จะแขวนตัวเป็นหยดน้ํามันกระจายตัวอยํในน้ําืซึ่งธาตุน้ํานมื(Milk solid not fat)
เชํนืโปรตนืน้ําตาลแลคโตสื(lactose) แรํธาตและวตามน

2. สมรรถนะประจําหน่วย
2.1. แสดงความร๎เก่ยวกับวทยาศาสตร๑การอาหารตามหลักการและกระบวนการ
2.2. ประกอบืตรวจสอบคุณภาพืเก็บรักษาตามหลักการและกระบวนการ

3. จุุดประสงค์การเรียนรู
3.1ืดานความร๎
3.1.1. เพ่อให๎มความเข๎าใจเก่ยวกับโครงสร๎างและองค๑ประกอบทางกายภาพืทางเคมของนมืและปัจจัยท่มผล
ตํอคุณภาพนม
3.2ืดานทักษะ
3.2.1. มหลักการและเทคนคในการประกอบอาหารืการตรวจสอบคุณภาพืการเก็บรักษานม
3.3ืคืุณลืักษณะท่พืึ่งประสงค๑
3.3.1. สนใจใฝุร๎ืมความรับชอบืตรงตํอเวลาในการปฏบัต
3.3.2. เข๎าใจและปฏบัตงานอยํางมประสทธภาพและปลอดภัย
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชาืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวยืการทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่อง ผลตภัณฑ๑จากนม

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืื48ืืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื6
จํานวนืื4ืืชั่วโมง

4. เนื้อหาสาระการเรุียนรู
ประเภทของนม
หากแบํงนมออกเป็นประเภทืตามกระบวนการผลตือาจแบํงได๎เป็น 6 ประเภทืดังน้
1.นมสด คอืนมธรรมชาตท่รดมาจากแมํโคืนํามาผลตเป็นนมสดได๎ 3 ชนดืคอ
-นมสดธรรมดา
-นมสดพรํองมันเนย
-นมสดขาดมันเนย
2.นมผง คอื นมสดท่ทําให๎น้ําระเหยไปจนเป็นผงื ม 3 ชนดเชํนกันื คอื นมผงธรรมดาื หรอนมผงพร๎อมมัน
เนย (Dry whole milk) นมผงพรํองมันเนยืและนมผงขาดมันเนย (Skimmed milk)
3.นมขน คอืนมสดท่ระเหยเอาน้ําบางสํวนออกืจึงมความเข๎มข๎นมากขึ้นืและอาจมการเตมน้ําตาลืหรอไมํก็ได๎ื
ม 4 ชนดืคอืนมข๎นไมํหวานืนมข๎นหวานืนมข๎นขาดมันเนยไมํหวานืและนมข๎นขาดมันเนยชนดหวาน
การทําให๎นมข๎นมรสหวานื โดยการเตมน้ําตาลื มักใช๎ความเข๎มข๎นประมาณร๎อยละ 45-50 เป็นความเข๎มข๎นท่ื ชํวยเก็บ
รักษาคุณภาพผลตภัณฑ๑นมข๎นหวานื ไว๎ได๎นานื เพราะน้ําตาลชํวยเพ่มความดันออสโมตกื ทําให๎จุลนทรย๑ไมํสามารถ
เจรญเตบโตืจะเห็นได๎วําืนมข๎นหวานเป็นนมท่มปรมาณน้ําตาลสงมากืและย่งถ๎าเป็นนมข๎นขาดมันเนยชนดหวานืจะม
คุณคําทางอาหารต่ําืมน้ําตาลสงืจึงมคุณคําตํอเด็กน๎อยืและมผลทําให๎เกดฟันผุได๎คํอนข๎างมาก
4.นมคืนรูป คอื ผลตภัณฑ๑นมท่ได๎จากการนําเอาสํวนประกอบื ของนมสดื ซึ่งได๎แยกออกแล๎วื มาผสมกันขึ้น
ใหมํืมลักษณะเชํนเดยวกับืนมสดืหรอนมข๎นืม 5 ชนดืคอืนมคนรปธรรมดาืนมข๎นคนรปไมํหวานืนมข๎นคนรปหวานื
นมข๎นขาดมันเนยคนรปไมํหวานืนมแปลงไขมัน
5.นมปรุงแต่ง (Falvoured milk) คอืนมหรอนมผงท่ปรุงแตํงด๎วยสืกล่นืหรอรสืไมํวําจะมการเตมวัตถุท่ม
คุณคําืทางอาหารอ่นใดืหรอไมํืส่งท่นํามาปรุงแตํงืต๎องไมํเป็นอันตรายตํอสุขภาพืนมปรุงแตํงืม 2 ชนดืคอืชนดเหลวื
และชนดแห๎งืนมปรุงแตํงท่นยมมหลายชนดืเชํน
-นมปรุงแตํงรสหวาน
-นมปรุงแตํงชอกโกแลตื ประกอบด๎วยน้ํานมประมาณร๎อยละ 94 น้ําตาลซโครสร๎อยละ 1 และผงโกโก๎ร๎อยละ 1 ผงโกโก๎
ทําให๎การดดซึมแคลเซยมืและฟอสฟอรัสลดลง
-นมปรุงแตํงกาแฟืประกอบด๎วยืน้ํานมประมาณร๎อยละ 94 น้ําตาลซโครสร๎อยละ 5 และผงกาแฟร๎อยละ1
-นมปรุงแตํงรสสตอเบอร่ืประกอบด๎วยืน้ํานมประมาณร๎อยละ 95 น้ําตาลซโครสร๎อยละ 5
นมปรุงแตํงทุกชนดมักเตมน้ําตาลซโครสื เพ่อชํวยเพ่มรสหวานื แตํละชนดมสักสํวนของน้ําตาลไมํเทํากัน ืืืืืืื
นมปรุงแตํงรสผลไม๎ืเชํนืรสส๎มืรสสตอเบอร่ืมักเตมน้ําตาลในปรมาณมากขึ้นืเพ่อปรับรสเปร้ยวให๎กลมกลํอม
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชาืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวยืการทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่อง ผลตภัณฑ๑จากนม

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืื48ืืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื6
จํานวนืื4ืืชั่วโมง

คุณสมบัติของนมโคุมีดังต่อไนี้คือ
1.ืสของนมืนมโคมสขาวอมเหลองืสขาวเป็นสของโปรตนเคซนื(Casein) สํวนสเหลองเป็นสของคาโร
ตน (carotene)
2.ืนมมความเป็นกรดืคํา pH ของนมคอื6.6ืความเป็นกรดของนมเน่องมาจากโปรตนและเกลอแรํของนมเอง
3.ืความถํวงจําเพาะของนมมคําเฉล่ยื1.032ื (ความถํวงจําเพาะของน้ํามคําื1)
นมปกตจะมสภาพเป็นของเหลวืและมรสหวานนดืๆืสํวนนมท่เสยหรอหมดอายุนั้นจะมรสเปร้ยวืๆืกล่นหนหนํอยืๆื
และถ๎าเสยมากจะตกืตะกอนแข็งตัวืนมท่เสยหรอหมดอายุแล๎วห๎ามด่ม
นมโคแบํงออกเป็นชั้นตํางืๆืตามคุณภาพืดังตํอไปน้
(1)ืนมดบเกรดืเอืสําหรับผลตเป็นนมพาสเจอร๑ไรซ๑ื(Grade A raw milk for pasteurization) คอืนมท่ได๎
จากฟาร๑มท่ปฏบัตตามระเบยบข๎อบังคับทางสุขาภบาลืและกํอนนําไปฆําเช้อด๎วยความร๎อนต๎องมจุลนทรย๑ไมํ
เกนื200,000ืโคโลน/1ืมลลเมตร
(2)ืนมดบเกรดืบืสําหรับผลตเป็นนมพาสเจอไรซ๑ื(Grade B raw milk for pasteurization) คอืนมโคท่ได๎
จากฟาร๑มท่ปฏบัตตามระเบยบข๎อบังคับืทางสุขาภบาลืและกํอนนําไปฆําเช้อด๎วยความร๎อนต๎องมจุลนทรย๑ไมํ
เกนื1,000,000ืโคโลน/มลลเมตร
นมพร๎อมด่มคอืนมโคท่ผํานการฆําเช้อโรคด๎วยความร๎อนืหรอนมสดผํานความร๎อนืมื๓ืชนดคอ
(1)ืนมพาสเจอร๑ไรซ๑ื(Pasteurized milk)
(2)ืนมสเตอรไลซ๑ื(Sterilized milk)
(3)ืนมืยืเอสืทื(U.H.T. = Ultra high temperature milk or Ultra heat treated milk)
 นมพาสเจอร๑ไรซ๑คอนมโคท่ผํานกรรมวธฆําเช้อด๎วยความร๎อนไมํต่ํากวําื63ืองศาเซลเซยสืและคงอยํท่อุณหภม
น้ไมํน๎อยกวําื30ืนาทืหรอทําให๎ร๎อนไมํต่ํากวําื72ืองศาเซลเซยสืและคงอยํท่อุณหภมน้ไมํน๎อยกวําื16ืวนาทื
แล๎วทําให๎เย็นลงทันทท่อุณหภมื 5ื องศาเซลเซยสหรอต่ํากวําื น้จะผํานกรรมวธทํานมสดให๎เป็นเน้อเดยวกัน
หรอไมํก็ได๎
 นมสเตอรไลซ๑คอนมโคท่ผํากรรมวธฆําเช้อด๎วยความร๎อนไมํต่ํากวําื 100ื องศาเซลเซยสื โดยใช๎เวลาท่เหมาะสมื
ทั้งน้ต๎องผํานกรรมวธทํานมสดให๎เป็นเน้อเดยวกัน
 นมืยืเอสืทืคอืนมโคท่ผํานกรรมวธฆําเช้อด๎วยความร๎อนไมํต่ํากวําื100ืองศาเซลเซยสืไมํน๎อยกวําื1ืวนาทื
แล๎วบรรจุในภาชนะและสภาวะท่ปราศจากเช้อืทั้งน้ต๎องผํานกรรมวธทํานมสดให๎เป็นเน้อเดยวกัน
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชา วทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวย การทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่อง ผลตภัณฑ๑จากนม
5.1ุการนำเขาสู่บทเรุียน
-ืครตรวจสอบความเป็นระเบยบเรยบร๎อยเคร่องแตํงกายกํอนเข๎าชั้นเรยน
-ืทบทวนบทเรยนืเร่องืผลตภัณฑ๑จากกนม
-ืแจกแบบบันทึกผลืรายงานผลืคนกลับให๎นักเรยนืเพ่อนําไปปรับปรุงแก๎ไขในครั้งตํอไป
5.2ุการเรุียนรื๎
-ืครแจกเอกสารประกอบการสอนืเร่องืผลตภัณอาหารจากนม
-ืครเปิดืPower point เร่องืผลตภัณอาหารจากนมืพร๎อมทั้งอธบาย
- ครทดสอบความร๎โดยการซักถาม-ตอบกับนักเรยน
-ืให๎นักเรยนแบํงกลุํมื5 – 6 คน
- ครแจกแบบบันทึกผลการทดลองผลตภัณฑ๑จากนม
-ืนักเรยนลงมอปฏบัตการผลตภัณฑ๑นม
-ืครสังเกตืความใฝุร๎ืความสามัคคืของนักเรยน

5.3ุการสรุุป
ื-ืนักเรยนวเคราะห๑ผลการทดลอง
-ืมอบหมายงานสัปดาห๑ตํอไป

5.4ุการวุัดและประเมุินผล
-ืบันทึกการทดลอง
-ืรายงานผลการทดลอง

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืื48ืืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื6
จํานวนืื4ืืชั่วโมง
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชา วทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวย การทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่อง ผลตภัณฑ๑จากนม

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืื48ืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื6
จํานวนืื4ืืชั่วโมง

6.สื่อการเรุียนรู/แหลุ่งการเรียนรู๎ื
6.1ุ สื่อสุิ่งพิมพ์
สุววรณาืพชัยยงค๑วงศ๑ดและนันทพรืรุจขจร.ืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร.ืโรงเรยนการเรอนื2554.
6.2ุ สุื่อโสตทุัศน์ุ(ถามุี)
-ืPower point เร่องืผลตภัณฑ๑จากนม

6.3ุ หุุ่นจําลองหรุือของจริงุ(ถามุี)
- วัตถุดบืนม
6.4ุ อุื่นๆุ (ถุามุี)

7. เอกสารประกอบการจัดการเรุียนรูุ(ใบความรูุ ใบงานุ ใบมอบหมายงานุฯลฯุ)
ื- แบบบันทึกผลการทดลองผลตภัณฑ๑จากนม

8. การบุูรณาการ/ความสุัมพันธ์กับวิชาอืน่
- การทําอาหารืแปรปอาหาร
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชา วทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวย การทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่อง ผลตภัณฑ๑จากนม
9. การวัดและประเมุินผล
9.1ุุก่อนเรุียน

9.2ุ ขณะเรียน
ืืื-ืแบบบันทึกผลการทดลอง
ืื

9.3ุ หลุังเรียน
- รายงานผลการทดลอง

10. บุันทุึกหลังสอน
10.1ุ ผลการใชุแผนการจัดการเรุียนรู๎ื

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืืื48 ืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื6
จํานวนืื4ืืชั่วโมง
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชา วทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวย การทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่อง ผลตภัณฑ๑จากนม
10.2ุ ผลการเรุียนรูของนุักเรุียนุนุักศุึกษา

10.3ุ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรุียนรู๎ื

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืื48ืืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื6
จํานวนืื4ืืชั่วโมง
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชาืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวยืการทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่องืผลตภัณฑ๑จากผักและผลไม๎

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวม 48 ชั่วโมง
สอนครั้งท่ื7
จํานวน ื4 ชั่วโมง

1. สาระสําคัญ
พชท่มนุษย๑ใช๎บรโภคเป็นอาหารประจําวันืท่คุณคําทางอาหารได๎ครบถ๎วนืให๎แปูง (คาร๑โบไฮเดรท) และไขมันื
ซึ่งให๎พลังงานและความอบอุํนแกํรํางกายืให๎โปรตนท่ชํวยเสรมสร๎างการเจรญเตบโตของรํางกายืให๎วตามนและเกลอแรํ
ท่ชํวยทําให๎รํางกายแข็งแรงมภมต๎านทานตํอโรคภัยไข๎เจ็บืสามารถดํารงชวตได๎ตามปกต

2. สมรรถนะประจําหน่วย
2.1. แสดงความร๎เก่ยวกับวทยาศาสตร๑การอาหารตามหลักการและกระบวนการ
2.2. ประกอบืตรวจสอบคุณภาพืเก็บรักษาตามหลักการและกระบวนการ

3. จุุดประสงค์การเรียนรู
3.1ืดานความร๎
3.1.1. เพ่อให๎มความเข๎าใจเก่ยวกับโครงสร๎างและองค๑ประกอบทางกายภาพืทางเคมของผักและผลไม๎ืและ
ปัจจัยท่มผลตํอคุณภาพผักและผลไม๎
3.2ืดานทักษะ
3.2.1. มหลักการและเทคนคในการประกอบอาหารืการตรวจสอบคุณภาพืการเก็บรักษาผักและผลไม๎
3.3ืคืุณลืักษณะท่พืึ่งประสงค๑
3.3.1. สนใจใฝุร๎ืมความรับชอบืตรงตํอเวลาในการปฏบัต
3.3.2. เข๎าใจและปฏบัตงานอยํางมประสทธภาพและปลอดภัย
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชาืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวยืการทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่อง ผลตภัณฑ๑จากผักและผลไม๎

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืื48ืืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื7
จํานวนืื4ืืชั่วโมง

4. เนื้อหาสาระการเรุียนรู
โครงสรางและส่วนประกอบของผลไม
ืืืืืืืืืืืผลไม๎ืคอสํวนของพชืท่เจรญเตบโตเปล่ยนแปลงมาจากรังไขํืโครงสร๎างของผลไม๎ประกอบด๎วยเน้อเย่อหลักคอื
เพอรคาร๑พื( pericarp) ท่เจรญเปล่ยนแปลงจากผนังรังไขํเป็นสํวนตํางๆืของผลไม๎ืเชํนืเน้อท่ใช๎บรโภคเป็นอาหารื
เปลอกืเมล็ดืและเน้อในเมล็ด

1 เอกโซคาร๑พื(exocarp) หรอือพคาร๑พื(epicarp)
2. มโซคาร๑พื( mesocarp )
3. เอนโดคาร๑พื( endocarp )
ืืืืืืืืืสํวนยํอยท่เล็กท่สุดของโครงสร๎างผลไม๎ืคอืเซลล๑ืเซลล๑ในผลไม๎ประกอบกันเป็น เน้อเย่อพชหลายชนด เน้อเย่อ
พชท่เป็นสํวนประกอบสําคัญของสํวนท่บรโภคได๎ในผลไม๎คอเน้อเย่อสะสมอาหารืซึ่งประกอบด๎วยเซลล๑ประเภทืพาเรน
ไคมาื(parenchyma cell) และมผลตํอคุณภาพ เน้อสัมผัส สํวนประกอบืคุณคําทางโภชนาการของผลไม๎
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชาืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวยืการทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่อง ผลตภัณฑ๑จากผักและผลไม๎

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืื48ืืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื7
จํานวนืื4ืืชั่วโมง

ในผลไม๎มน้ําเป็นสํวนประกอบหลักืมชํองวํางระหวํางเซลล๑มากืเซลล๑มลักษณะเตํงน้ําืมผนังเซลล๑บางเป็นสํวนประกอบ
หลักของเน้อผลไม๎ท่ใช๎รับประทานเป็นอาหารืทําให๎ผลไม๎ืมเน้อสัมผัส กรอบืฉ่ําน้ําืนุํมืรอยตํอระหวํางผนังเซลล๑ท่อยํ
ชดกันืเรยกวําืmiddle lamella มสารประกอบประเภทเพกทนื(pectin) ซึ่งมบทบาทสําคัญท่เก่ยวข๎องกับการ
เปล่ยนแปลงเน้อสัมผัสระหวํางการสุกของผลไม๎ ผลไม๎ดบมเน้อแนํนืแข็งืกรอบืเน่องจากสารประกอบเพกทนอยํในรป
ของืโพรโทเพกทนืท่ไมํละลายในน้ําืเม่อผลไม๎สุกเน้อสัมผัสของผลไม๎จะนุํมลงืเน่องจากโปรโทเพกทนเปล่ยนไปเป็น
เพคทนท่ละลายได๎ดในน้ํา

ส่วนประกอบทางเคมีของผลไม
คาร๑โบไฮเดรตื(carbohydrate)ืในผลไม๎เม่อยังดบอยํในรปของสตาร๑ซื(starch) เม่อผลไม๎สุกจะเปล่ยนืเป็นน้ําตาลื
ทําให๎ผลไม๎สุกมรสหวาน น้ําตาลในผลไม๎ืได๎แกํ น้ําตาลโมเลกุลเด่ยว เชํนืกลโคสื(glucose) ฟรักโทสื
(fructose) น้ําตาลโมเลกุลคํ เชํนืซโครสื(sucrose)
ผลไม๎
แอปเปิลื(apple)
องุํนื(grape)
ท๎อื(peach)
สาล่ื(pear)
เชอร๑ร่ื(cherry)
สตอรเบอร๑ร่ื(strawberry)

D-glucose D-Fructose Sucrose
1.17
6.04
3.78
6.86
7.84
2.25
0.91
1.18
6.92
0.95
6.77
1.61
6.49
7.38
0.22
2.09
2.40
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชาืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวยืการทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่อง ผลตภัณฑ๑จากผักและผลไม๎

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืื48ืืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื7
จํานวนืื4ืืชั่วโมง

นอกจากน้คาร๑โบไฮเดรตในผลไม๎ยังอยํในรปของ เซลลโลส เฮมเซลลโลส และลกนน โดยเป็นสํวนของโครงสร๎างผนัง
เซลล๑ืเชํนืลําต๎นืใบืเส๎นใยืทําให๎เน้อเย่อืในทางโภชนาการคาร๑โบไฮเดรตกลุํมน้ืไมํสามารถถกยํอยได๎ในระบบ
ทางเดนอาหารของมนุษย๑ืจึงจัดเป็นเส๎นใยอาหารื(dietary fiber) เม่อเน้อเย่อพชมอายุมากขึ้นืผนังเซลล๑จะหนาขึ้นื
ทําเส๎นใยอาหารเพ่มมากขึ้นืและมผลตํอเน้อสัมผัสทําให๎ื เหนยวืเป็นเส๎นใยแข็งืและเค้ยวยาก
รงควัตถุสําคัญท่ทําให๎เกดสของผลไม๎คอ


คลอโรฟิลส๑ (chlorophyll ) และฟีโอไฟตนื(pheophytin)



แคโรทนอยด๑ื(carotenoid)



แอนโทไซยานนื(anthocyanin)
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชา วทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวย การทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่อง ผลตภัณฑ๑จากผักและผลไม๎
5.1ุการนำเขาสู่บทเรุียน
-ืครตรวจสอบความเป็นระเบยบเรยบร๎อยเคร่องแตํงกายกํอนเข๎าชั้นเรยน
-ืทบทวนบทเรยนืเร่องืผลตภัณฑ๑จากกนม
-ืแจกแบบบันทึกผลืรายงานผลืคนกลับให๎นักเรยนืเพ่อนําไปปรับปรุงแก๎ไขในครั้งตํอไป
5.2ุการเรุียนรื๎
-ืครแจกเอกสารประกอบการสอนืเร่องืผลตภัณอาหารจากผักและผลไม๎
-ืครเปิดืPower point เร่องืผลตภัณอาหารจากผักและผลไม๎ืพร๎อมทั้งอธบาย
- ครทดสอบความร๎โดยการซักถาม-ตอบกับนักเรยน
-ืให๎นักเรยนแบํงกลุํมื5 – 6 คน
- ครแจกแบบบันทึกผลการทดลองผลตภัณฑ๑จากผักและผลไม๎
-ืนักเรยนลงมอปฏบัตการผลตภัณฑ๑ผักและผลไม๎
-ืครสังเกตืความใฝุร๎ืความสามัคคืของนักเรยน

5.3ุการสรุุป
ื-ืนักเรยนวเคราะห๑ผลการทดลอง
-ืมอบหมายงานสัปดาห๑ตํอไป

5.4ุการวุัดและประเมุินผล
-ืบันทึกการทดลอง
-ืรายงานผลการทดลอง

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืื48ืืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื7
จํานวนืื4ืืชั่วโมง
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชา วทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวย การทดลองและการประกอบอาหาร
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6.สื่อการเรุียนรู/แหลุ่งการเรียนรู๎ื
6.1ุ สื่อสุิ่งพิมพ์
สุววรณาืพชัยยงค๑วงศ๑ดและนันทพรืรุจขจร.ืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร.ืโรงเรยนการเรอนื2554.
6.2ุ สุื่อโสตทุัศน์ุ(ถามุี)
-ืPower point เร่องืผลตภัณฑ๑จากผักและผลไม๎

6.3ุ หุุ่นจําลองหรุือของจริงุ(ถามุี)
- วัตถุดบืผักและผลไม๎
6.4ุ อุื่นๆุ (ถุามุี)

7. เอกสารประกอบการจัดการเรุียนรูุ(ใบความรูุ ใบงานุ ใบมอบหมายงานุฯลฯุ)
ื- แบบบันทึกผลการทดลองผลตภัณฑ๑จากผักและผลไม๎

8. การบุูรณาการ/ความสุัมพันธ์กับวิชาอืน่
- การทําอาหารืแปรปอาหาร
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9. การวัดและประเมุินผล
9.1ุุก่อนเรุียน

9.2ุ ขณะเรียน
ืืื-ืแบบบันทึกผลการทดลอง
ืื

9.3ุ หลุังเรียน
- รายงานผลการทดลอง

10. บุันทุึกหลังสอน
10.1ุ ผลการใชุแผนการจัดการเรุียนรู๎ื
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10.2ุ ผลการเรุียนรูของนุักเรุียนุนุักศุึกษา

10.3ุ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรุียนรู๎ื
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1. สาระสําคัญ
พชท่มนุษย๑ใช๎บรโภคเป็นอาหารประจําวันืท่คุณคําทางอาหารได๎ครบถ๎วนืให๎แปูง (คาร๑โบไฮเดรท) และไขมันื
ซึ่งให๎พลังงานและความอบอุํนแกํรํางกายืให๎โปรตนท่ชํวยเสรมสร๎างการเจรญเตบโตของรํางกายืให๎วตามนและเกลอแรํ
ท่ชํวยทําให๎รํางกายแข็งแรงมภมต๎านทานตํอโรคภัยไข๎เจ็บืสามารถดํารงชวตได๎ตามปกต

2. สมรรถนะประจําหน่วย
2.1. แสดงความร๎เก่ยวกับวทยาศาสตร๑การอาหารตามหลักการและกระบวนการ
2.2. ประกอบืตรวจสอบคุณภาพืเก็บรักษาตามหลักการและกระบวนการ

3. จุุดประสงค์การเรียนรู
3.1ืดานความร๎
3.1.1. เพ่อให๎มความเข๎าใจเก่ยวกับโครงสร๎างและองค๑ประกอบทางกายภาพืทางเคมของผักและผลไม๎ืและ
ปัจจัยท่มผลตํอคุณภาพผักและผลไม๎
3.2ืดานทักษะ
3.2.1. มหลักการและเทคนคในการประกอบอาหารืการตรวจสอบคุณภาพืการเก็บรักษาผักและผลไม๎
3.3ืคืุณลืักษณะท่พืึ่งประสงค๑
3.3.1. สนใจใฝุร๎ืมความรับชอบืตรงตํอเวลาในการปฏบัต
3.3.2. เข๎าใจและปฏบัตงานอยํางมประสทธภาพและปลอดภัย
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4. เนื้อหาสาระการเรุียนรู
ผักและผลไม
ืืืืืืืเป็นท่ทราบกันดวําผักและผลไม๎นั้นมประโยชน๑มากมายมหาศาลืเพราะเป็นแหลํงของวตามนและแรํธาตุหลาย
ชน ดท่ ม ประโยชน๑ ตํ อ รํ า งกายืและม คุ ณ สมบั ต ของการเป็ น แหลํ ง ใยอาหารืซึ่ ง เป็ น ส ารท่ ชํ ว ยลดการด ดซึ ม ของ
คอเลสเตอรอลและไขมันืและยังชํวยทําให๎ระบบการยํอยืระบบการขับถํายทํางานได๎อยํางปกตอกด๎วยืนอกจากน้ผัก
และผลไม๎บางชนดยังมสารพเศษท่ชํวยทําหน๎าท่คล๎ายยาปูองกันืและรักษาโรคบางชนด
จากการสํารวจสุขภาพของประชาชนชาวไทยืเม่อปีืพ.ศ.2551-2552 ของกระทรวงสาธารณสุขืพบวําืผ๎หญงไทยเพยงื
18.5% ท่รับประทานผักและผลไม๎ได๎ตามเกณฑ๑ท่องค๑การอนามัยโลกกําหนดืซึ่งกําหนดให๎รับประทานผักผลไม๎วันละื
400-600 กรัมืแตํท่นําหํวงท่สุดืคอืกลุํมเด็กท่มอายุื6-14 ปีืพบวํามเพยงื6.8% เทํานั้นท่รับประทานผักผลไม๎ได๎ตาม
เกณฑ๑ท่กําหนดืซึ่งการรับประทานผักผลไม๎ไมํเพยงพอนั้นืจะมความเส่ยงของการเกดโรคมะเร็งืโรคเบาหวานืโรคหัวใจื
และโรคอ๎วนเพ่มมากขึ้น
ประโยชน์ของผักผลไม
ืืืืืืืผักผลไม๎เป็นอาหารท่อุดมไปด๎วยวตามนและแรํธาตุหลายชนดท่เป็นประโยชน๑ตํอรํางกายืการรับประทานผักผลไม๎
เป็นประจําจะชํวยทําให๎รํางกายแข็งแรงมอายุยนยาวืผักผลไม๎มสารต๎านอนุมลอสระท่เป็นตัวชํวยปูองกันและลดความ
เส่ยงของืการเกดโรคตํางืๆืรวมไปถึงโรคมะเร็งื(โดยเฉพาะอยํางย่งโรคมะเร็งลําไส๎)ืชํวยปูองกันความเส่อมของอวัยวะ
ตํางืๆืภายในรํางกายืชํวยระบบขับถํายทํางานได๎อยํางเป็นปกตืและชํวยปูองกันโรคท๎องผกได๎ืผักผลไม๎บางชนดยัง
สามารถใช๎เป็นยาสมุนไพรเพ่อบําบัดและรักษาโรคบางชนดืได๎อกด๎วยืเชํนืไข๎หวัดืร๎อนในืโรคมะเร็งืโรคหัวใจืตาฝูา
ฟางืแผลอักเสบืเหน็บชาืเป็นต๎นืผักผลไม๎บางชนดก็เป็นตัวชํวยในการลดน้ําหนักหรอควบคุมน้ําหนักได๎เป็นือยํางดื
เชํนืกล๎วยืแอปเปิ้ลืมะละกอืผักสลัดืถั่วืหนํอไม๎ฝรั่งือะโวคาโดืเป็นต๎นืการรับประทานผักผลไม๎สามารถชํวยพัฒนา
สมองืเสรมสร๎างความจําืและเป็นอาหารสมองได๎เป็นอยํางดืเพราะสารอาหารท่มผลตํอการทํางานของระบบประสาทื
มักจะพบได๎ในอาหารจําพวกผักใบเขยวืผลไม๎ืและธัญ พชตํางๆืชํวยบํารุง สายตาืผักผลไม๎บางชนดจะมวตามนสงื
สารอาหารท่ช่อวําลทนื(Lutein) และซแซนทนื(Zeaxanthin) เป็นสารอาหารท่สําคัญในการบํารุงสายตาืโดยผักผลไม๎
ท่วตามนเอสงืได๎แกํืแครอทืฟักทองืผักบุ๎งืผักคะน๎าืตําลึงืมะละกอืมะมํวงสุกืเป็นต๎น
ผักผลไมสีเขียว
ุุุุุุุสเขยวในผักและผลไม๎มาจากเม็ดสของสารท่มช่อวําืคลอโรฟิลด๑ื(Chlorophyll) โดยจะมตั้งแตํเขยวเข๎มจัดืได๎แกํื
คะน๎าืสาหรํายบางชนดืตําลึงืผักใบเขยวตํางๆืและสเขยวแบบทั่วไปืเชํนืแอปเปิ้ลเขยวืฝรั่งืผักกาดซึ่งในผักสเขยวท่มื
คลอโรฟิลด๑ื(Chlorophyll) น้ืเต็มไปด๎วยสารต๎านอนุมลอสระืชํวยในการตํอต๎านโรคมะเร็งืทําให๎ผวพรรณเปลํงปลั่ง
สดใสืชํวยยับยั้งการเกดร้วรอยืนอกจากน้การทานผักใบเขยวเป็นประจําจะชํวยให๎การขับถํายดืลดอากาท๎องผกื
เน่องจากผักเหลําน้มกากใยสงมสํวนชํวยในการลดน้ําหนักืเน่องจากให๎พลังงานต่ํา
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ผักผลไมสีแดง
ืืืืืืืืืสารสแดงในผักและผลไม๎ท่มสแดงคอืไลโคปีนื(Cycopene) และืเบตาไซซนื(Betacycin) เป็นสารต๎านอนุมล
อสระืมสํวนสําคัญในการชํวยปูองกันการเกดมะเร็งตามอวัยวะตํางๆในรํางกายืแตํจะเดํนท่สุดคอชํวยลดความเส่ยงใน
การเกดมะเร็งท่ตํอมลกหมากืรองลงมาคอมะเร็งปอดืและมะเร็งท่กระเพาะอาหารืืนอกจากน้ืยังมประโยชน๑เร่อง
ผวพรรณืลดการเกดสวและทําให๎รอยแผลเป็นจางลงได๎อกด๎วยืผักและผลไม๎ท่อยํในกลุํมสแดงได๎แกํืมะเขอเทศืสตรอ
เบอร๑ร่ืบทรทืเชอร่ืแตงโมืเกรพฟรุตสชมพืฝรั่งสชมพืและกระเจ้ยบแดง
ผักผลไมสีเหลืองและสม
ืืืืืืืืืผักและผลไม๎ท่สเขยวอํอนและสเหลองจะมสารท่ช่อวําืลทนื(Lutein) อยํมากืซึ่งมประโยชน๑โดยตรงกับดวงตาื
ชํวยปูองกันและชะลอความเส่อมของจอประสาทตาในผ๎ใหญํืและมสํวนชํวยในการพัฒนาืการมองเห็นในเด็กเล็กได๎อก
ด๎วยืสําหรับผักและผลไม๎ท่มสส๎มืจะมสารเบต๎าแคโรทนื(Betacarotene) ท่ชํวยลดระดับคอเลสเตอรอล,ไขมันในเส๎น
เลอดืชํวยให๎ผวพรรณสดใสืรักษาความชุํมช่นให๎ผวืลดความเส่อมของเซลล๑ในรํางกายืชํวยสํงเสรมและสร๎างภมคุ๎มกัน
ซึ่งผักและผลไม๎ท่อยํในกลุํมสเหลองและส๎มได๎แกํืส๎มืแครอทืมะละกอืมะนาวืสับปะรดืฟักทองืมันเทศืขนุนืเสาวรสื
และืข๎าวโพด
ผักผลไมที่มีสีม่วงและม่วงอมน้ําเงิน
ืืืืืืืืืสสันแปลกตาเหลําน้มาจากสารแอนโทไซยานนื(Anthocyanin) ซึ่งมคุณสมบัตชํวยทําลายสารท่ทําให๎เกดมะเร็งื
ชํวยกระตุ๎นการทํางานของเซลล๑ตํางๆืชะลอความเส่อมถอยืลดอัตราการเกดโรคหัวใจืชํวยยับยั้งเช้ออโคไลท่ทําให๎เกด
อาการอาหารเป็นพษได๎ืนอกจากน้ยังชํวยบํารุงเส๎นผมให๎เงางามอกด๎วยืโดยสารสมํวงน้จะพบมากในืมะเขอสมํวงืลก
แบล็คเบอร่ืบลเบอร่ืดอกอัญชันืกะหล่ําปลท่มสมํวงืมันเทศสมํวงืและหอมแดง
ผักผลไมที่มีสีขาวจนถึงน้ําตาลอ่อน
ืืืืืืืืจะเป็นผักและผลไม๎ท่มสารอาหารท่เรยกวําืแซนโทนื(Xanthone) ซึ่งเป็นสารในกลุํมฟลาโวนอยด๑ืชํวยลด
อาการอักเสบืชํวยรักษาระดับน้ําตาลในเลอดืนอกจากน้ยังมสารอ่นๆท่ประกอบด๎วยืกรดไซแนปตกื(Synaptic acid)
และือัลลซนื(Allicin) โดยสารเหลําน้มฤทธ์ในการต๎านอนุมลอสระืชํวยลดไขมันในเลอดืชํวยปูองกันโรคความดันโลหต
และโรคหลอดเลอดหัวใจได๎ืผักและผลไม๎ท่มสขาวจนถึงน้ําตาลอํอนได๎แกํืขงืขํา กระเทยม กุยชําย ขึ้นชํายืเซเลอ
ร่ เห็ดืลกเดอยืหัวไชเท๎าืถั่วเหลองืดอกกะหล่ําืถั่วงอกืและงาขาวืสํวนผลไม๎ก็ได๎แกํืกล๎วยืสาล่ืพุทราืลางสาดื
ลองกองืล้นจ่ืละมุดืแห๎วืเป็นต๎น
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชา วทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวย การทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่อง ผลตภัณฑ๑จากผักและผลไม๎
5.1ุการนำเขาสู่บทเรุียน
-ืครตรวจสอบความเป็นระเบยบเรยบร๎อยเคร่องแตํงกายกํอนเข๎าชั้นเรยน
-ืทบทวนบทเรยนืเร่องืผลตภัณฑ๑จากผักและผลไม๎
-ืแจกแบบบันทึกผลืรายงานผลืคนกลับให๎นักเรยนืเพ่อนําไปปรับปรุงแก๎ไขในครั้งตํอไป
5.2ุการเรุียนรื๎
-ืครแจกเอกสารประกอบการสอนืเร่องืผลตภัณอาหารจากผักและผลไม๎
-ืครเปิดืPower point เร่องืผลตภัณอาหารจากผักและผลไม๎ืพร๎อมทั้งอธบาย
- ครทดสอบความร๎โดยการซักถาม-ตอบกับนักเรยน
-ืให๎นักเรยนแบํงกลุํมื5 – 6 คน
- ครแจกแบบบันทึกผลการทดลองผลตภัณฑ๑จากผักและผลไม๎
-ืนักเรยนลงมอปฏบัตการผลตภัณฑ๑ผักและผลไม๎
-ืครสังเกตืความใฝุร๎ืความสามัคคืของนักเรยน

5.3ุการสรุุป
ื-ืนักเรยนวเคราะห๑ผลการทดลอง
-ืมอบหมายงานสัปดาห๑ตํอไป

5.4ุการวุัดและประเมุินผล
-ืบันทึกการทดลอง
-ืรายงานผลการทดลอง

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืื48ืืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื8
จํานวนืื4ืืชั่วโมง
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6.สื่อการเรุียนรู/แหลุ่งการเรียนรู๎ื
6.1ุ สื่อสุิ่งพิมพ์
สุววรณาืพชัยยงค๑วงศ๑ดและนันทพรืรุจขจร.ืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร.ืโรงเรยนการเรอนื2554.
6.2ุ สุื่อโสตทุัศน์ุ(ถามุี)
-ืPower point เร่องืผลตภัณฑ๑จากผักและผลไม๎

6.3ุ หุุ่นจําลองหรุือของจริงุ(ถามุี)
- วัตถุดบืผักและผลไม๎
6.4ุ อุื่นๆุ (ถุามุี)

7. เอกสารประกอบการจัดการเรุียนรูุ(ใบความรูุ ใบงานุ ใบมอบหมายงานุฯลฯุ)
ื- แบบบันทึกผลการทดลองผลตภัณฑ๑จากผักและผลไม๎

8. การบุูรณาการ/ความสุัมพันธ์กับวิชาอืน่
- การทําอาหารืแปรปอาหาร
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชา วทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวย การทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่อง ผลตภัณฑ๑ผักและผลไม๎
9. การวัดและประเมุินผล
9.1ุุก่อนเรุียน

9.2ุ ขณะเรียน
ืืื-ืแบบบันทึกผลการทดลอง
ืื

9.3ุ หลุังเรียน
- รายงานผลการทดลอง

10. บุันทุึกหลังสอน
10.1ุ ผลการใชุแผนการจัดการเรุียนรู๎ื

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืืื48 ืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื8
จํานวนืื4ืืชั่วโมง
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชา วทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวย การทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่อง ผลตภัณฑ๑จากผักและผลไม๎
10.2ุ ผลการเรุียนรูของนุักเรุียนุนุักศุึกษา

10.3ุ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรุียนรู๎ื
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชาืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวยืการทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่องืผลตภัณฑ๑จากไขมันและน้ํามัน

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวม 48 ชั่วโมง
สอนครั้งท่ื9
จํานวน ื4 ชั่วโมง

1. สาระสําคัญ
ไขมันและน้ํามันเป็นเอสเทอร๑ชนดหนึ่งซึ่งมอยํในธรรมชาตืจัดวําเป็นสารอนทรย๑ประเภทเดยวกับไขื(Wax) ืื
รวมเรยกวําืไลปิดื(Lipid)ไลปิดืเป็นเอสเทอร๑ท่โมเลกุลมขนาดใหญํไมํมขั้วจึงไมํละลายน้ําืแตํละลายได๎ในตัวทําละลาย
ไมํมขั้วืคอตัวทําละลายอนทรย๑ืเชํนืคลอโรฟอร๑มือเทอร๑ืโพรพาโนนืเบนซนืเป็นต๎น

2. สมรรถนะประจําหน่วย
2.1. แสดงความร๎เก่ยวกับวทยาศาสตร๑การอาหารตามหลักการและกระบวนการ
2.2. ประกอบืตรวจสอบคุณภาพืเก็บรักษาตามหลักการและกระบวนการ

3. จุุดประสงค์การเรียนรู
3.1ืดานความร๎
3.1.1. เพ่อให๎มความเข๎าใจเก่ยวกับโครงสร๎างและองค๑ประกอบทางกายภาพืทางเคมของไขมันและน้ํามันืื
และปัจจัยท่มผลตํอคุณภาพไขมันและน้ํามัน
3.2ืดานทักษะ
3.2.1. มหลักการและเทคนคในการประกอบอาหารืการตรวจสอบคุณภาพืการเก็บรักษาไขมันและน้ํามัน
3.3ืคืุณลืักษณะท่พืึ่งประสงค๑
3.3.1. สนใจใฝุร๎ืมความรับชอบืตรงตํอเวลาในการปฏบัต
3.3.2. เข๎าใจและปฏบัตงานอยํางมประสทธภาพและปลอดภัย
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4. เนื้อหาสาระการเรุียนรู
ไขมันและน้ํามัน (Fat and Oil)
ไขมันและน้ํามันเป็นสารกลุํมเดยวกันท่เรยกวําลพดื(Lipid) โดยทั้งไขมันและน้ํามันเป็นสารท่มสมบัตใกล๎เคยง
กัน คอ เป็นสารท่มองค๑ประกอบหลักเป็นธาตุคาร๑บอนืไฮโดรเจน และออกซเจน ไมํละลายน้ํา เม่ออยํในน้ําจะแยกออก
จากน้ําเป็นชั้น แตํสามารถละลายได๎ดในสารท่เป็นน้ํามัน หรอในตัวทําละลายอนทรย๑บางชนดเชํนแอลกอฮอล๑ืเป็นต๎น

ความแตกตํางอยํางหนึ่งระหวํางไขมันและน้ํามัน คอ ไขมันจะมสถานะเป็นของแข็งท่อุณหภมห๎อง สํวนน้ํามันจะ
มสถานะเป็นของเหลว โดยทั้งไขมันและน้ํามันเป็นสารท่มบทบาทตํอชวตของเราเป็นอยํางย่ง เน่องจากเป็นสารท่นยมใช๎
ในการประกอบอาหารเพ่อเพ่มรสชาตของอาหารืทําให๎อาหารมกล่นหอมนํารับประทานไขมันและน้ํามันสามารถพบได๎
ทั้งในพชและสัตว๑ โดยในพชมักจะพบในสํวนของเมล็ด เชํน มะพร๎าว มะกอก ปาล๑ม ถั่วเหลอง งา เมล็ดฝูาย เป็น
ต๎น สํวนในสัตว๑จะมการสะสมไขมันไว๎ตามเน้อเย่อใต๎ผวหนัง บรเวณชํองท๎องและสํวนอ่นืๆ เชํน ไขมันโค ไขมัน
หม ไขํแดง เป็นต๎น
องค์ประกอบและโครงสรางของไขมัน
ไขมันและน้ํามันมลักษณะเป็นสารประกอบท่เร ยกวําืไตรกลเซอไรด๑ื(triglycerides) เกดจากกลเซอรอลื
(glycerol) 1 โมเลกุล เข๎าทําปฏกรยากับกรดไขมัน(fatty acids) 3 โมเลกุลโดยมตัวเรํงปฏกรยาและความร๎อนรํวม
ด๎วย โดยกลเซอรอลและกรดไขมันซึ่งเป็นสารตั้งต๎นในการผลตไขมันและน้ํามันเป็นสารท่มลักษณะดังตํอไปน้
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หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืื48ืืชั่วโมง
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1. กลเซอรอล เป็นสารจําพวกแอลกอฮอล๑ ไมํมส ไมํมกล่น และมรสหวาน มสตรโมเลกุลเป็น C3H8O3
2. กรดไขมัน เป็นกรดอนทรย๑ประเภทหนึ่ง มลักษณะเป็นโมเลกุลท่เกดจากอะตอมของธาตุคาร๑บอนและ
ไฮโดรเจนมาเช่อมตํอกันเป็นสายโซํยาว มปลายข๎างหนึ่งเป็นหมํื-COOH (หมํคาร๑บอกซล) สํวนท่เป็นหมํไฮโดรคาร๑บอน
น้เป็นสํวนท่มผลทําให๎เกดเป็นกรดไขมันท่มสมบัตแตกตํางกัน โดยกรดไขมันสามารถแบํงได๎เป็น 2 ประเภท คอ กรด
ไขมันอ่มตัว และกรดไขมันไมํอ่มตัว ดังน้
ืืืืืืืืืืืืืื-ืกรดไขมันอ่มตัว(Saturated fatty acids) เป็นกรดไขมันท่ในหมํไฮโดรคาร๑บอนมพันธะระหวํางอะตอม
คาร๑บอนทั้ง หมดเป็นพัน ธะเด่ยว โมเลกุลจึงไมํสามารถรั บไฮโดรเจนเพ่มได๎อ ก กรดไขมัน ชนดน้มอะตอมคาร๑บอน
ตั้งแตํ 4-24 อะตอม พบได๎มากในไขมันสัตว๑และน้ํามันมะพร๎าว กรดไขมันอ่มตัวเหลําน้ ได๎แกํ กรดสเตยรก กรดปาล๑ม
มตกืกรดคลอรก เป็นต๎น กรดไขมันอ่มตัวมสมบัตแข็งตัวงําย มจุดหลอมเหลวสง ไมํเหม็นหน เน่องจากไมํทําปฏกรยา
กับออกซเจนท่มอยํในอากาศ แตํมผลเสยคอหากรับประทานเข๎าไปมากอาจทําให๎เกดการอุดตันของหลอดเลอดได๎
ืืืืืืืืืืืืืืื- กรดไขมันไมํอ่มตัว (Unsturated fatty acids) คอ กรดไขมันท่ในหมํไฮโดรคาร๑บอนมพันธะระหวําง
อะตอมคาร๑บอนบางพันธะเป็นพันธะคํ ซึ่งอาจมพันธะคํเพยงแหํงเดยวหรอหลายแหํงก็ได๎ และผลจากการท่มพันธะ
คํ ทําให๎โมเลกุลของกรดไขมันไมํอ่มตัวมจํานวนอะตอมไฮโดรเจนน๎อยกวํากรดไขมันอ่มตัวืตัวอยํางของกรดไขมันไมํ
อ่มตัว ได๎แกํ กรดไลโนเลอก กรดโอเลอก เป็นต๎น กรดไขมันอ่มตัวมสมบัตแข็งตัวยากมจุดหลอมเหลวต่ําืเม่อตั้งท้งไว๎
ให๎สัมผัสกับอากาศเป็นเวลานานจะเกดกล่นเหม็นหนได๎
สมบัติของไขมันและน้ํามัน
ืืืืืืืื1.ืการนําไฟฟูาืไมํนําไฟฟูา
ืืืืืืืื2.ืความหนาแนํนืมความหนาแนํนน๎อยกวําน้ํา
ืืืืืืืื3.ืสืกล่นืและรสืไขมันและน้ํามันบรสุทธ์ไมํมสืไมํมกล่นืไมํมรส
ประโยชน์ของไขมันและน้ํามัน
ไขมันและน้ํามันนอกจากจะเป็นสารท่มความจําเป็นตํอรํางกายของส่งมชวตแล๎ว มนุษย๑ยังมการนําไขมันและ
น้ํามันมาใช๎ประโยชน๑ในด๎านอ่นๆอกมากมาย เชํน การปรับปรุงอาหารและการสังเคราะห๑ผลตภัณฑ๑ตํางๆืในระดับ
อุตสาหกรรมืดังน้
ืืืืืืืื1.ประโยชน๑ตํอรํางกายของส่งมชวต เม่อรํางกายได๎รับไขมันหรอน้ํามันแล๎ว รํางกายจะมการยํอยสลายให๎
กลายเป็นกรดไขมันเพ่อนําไปใช๎ประโยชน๑ ดังน้
ืืืืืืืื1.1 ให๎พลังงานแกํรํางกาย โดยไขมัน 1 กรัม จะให๎พลังงานประมาณ 9 กโลแคลอร
1.2 สะสมไว๎ใต๎ผวหนัง ทําให๎รํางกายอบอุํน และชํวยปูองกันการกระทบกระเทอนของอวัยวะภายในรํางกาย
1.3 เป็นพลังงานสํารองของรํางกาย เม่อรํางกายขาดพลังงานจากคาร๑โบไฮเดรต
ืืืืืืืื1.4 เป็นสํวนประกอบของอวัยวะบางอยําง เชํน เน้องอก เส๎นประสาท เป็นต๎น
ืืืืืืืื1.5 เป็นตัวทําลายวตามนเอ, ด, อก และเค รํางกายจึงสามารถดดซึมวตามนเหลําน้เข๎าสํรํางกายได๎
ืืืืืืืื1.6 กรดไขมันบางชนดเป็นส่งจําเป็นตํอกระบวนการเจรญเตบโตืการสบพันธุ๑ และปูองกันผวหนังอักเสบบาง
ชนด
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แผนการจืัดการเรืยนรื
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หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืื48ืืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื9
จํานวนืื4ืืชั่วโมง

2.ประโยชน๑ในด๎านอ่นืๆ ไขมันและน้ํามันนอกจากจะมประโยชน๑ตํอรํางกายของส่งมชวตแล๎ว มนุษย๑เรายังมการใช๎
ประโยชน๑จากไขมันและน้ํามันในด๎านตํางๆือกมากมาย ดังเชํน
2.1 ด๎านการปรุงอาหาร เน่องจากน้ํามันท่ใช๎ปรุงอาหารเป็นสารท่มจุดเดอดท่สงมากืทําให๎น้ํามันสามารถเก็บความ
ร๎อนได๎สง จึงสามารถใช๎ในการปรุงอาหารทําให๎อาหารสุกเร็ว
2.2 ด๎านอุตสาหกรรมการผลตสบํ เน่องจากไขมันหรอน้ํามันจะสามารถทําปฏกรยากับสารละลายเบสได๎ ผลตภัณฑ๑ท่ม
ลักษณะเป็นไข เม่อละลายน้ําแล๎วจะล่น มฟอง และผลตภัณฑ๑อกชนดืคอ กลเซอรอล
2.3 ด๎ า นอุ ต สาหกรรมการผล ตเนยเท ยมืซึ่ ง ผล ตขึ้ น โดยการใช๎ ก รดไขมั น ไมํ อ่ ม ตั ว มาทํ า ปฏ ก ร ยาการเต ม
ไฮโดรเจน (Hydrogenation) ท่ความดันสง และมตัวเรํงปฏกรยาท่เหมาะสม ทําให๎พันธะคํของกรดไขไมันไมํอ่มตัว
ถกเตมไฮโดรเจนกลายเป็นพันธะเด่ยวืดังนั้นกรดไขมันไมํอ่มตัวจึงมความอ่มตัวมากขึ้น และมจุดหลอมเหลวสงขึ้น จน
มลักษณะเป็นก๎อนแข็ง
ไขมันและคอเลสเตอรอล
คอเรสเตอรอลื(Cholesterol) เป็นไขมันชนดหนึ่งท่มบทบาทสําคัญตํอรํางกายืเน่องจากเป็นสารท่รํางกายใช๎
เป็นสารเร่มต๎นในการสร๎างฮอร๑โมนเพศืน้ําดืสร๎างวตามนดืและการลําเลยงกรดไขมันในกระแสเลอดืในรํางกายมนุษย๑
จะสามารถสังเคราะห๑คอเลสเตอรอลขึ้นเองได๎ืแตํปรมาณท่สังเคราะห๑ได๎ไมํมากพอืจึงต๎องได๎รับเพ่มจากอาหารตํา งืๆื
เชํนือาหารทะเลืไขํแดงืเป็นต๎น

การับประทานอาหารซึ่งประกอบด๎วยกรดไขมันชนดอ่มตัวในปรมาณท่มากเกนกวําความต๎องการของรํางกายื
จะเป็นอันตรายตํอสุขภาพได๎ืเน่องจากเม่อรํางกายมกรดไขมันอ่มตัวปรมาณมากกรดไขมันอ่มตัวบางสํวนจะรวมตัวกับ
คอเลสเตอรอลในกระแสเลอดแล๎วตกตะกอนเกาะอยํตามผนังหลอดเลอดืเม่อสะสมมากืๆืก็จะทําให๎เกดการอุดตันของ
หลอดเลอดืซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญของการเกดโรคหลอดเลอดอุดตันืโรคหัวใจืและอาการอัมพาตได๎
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แผนการจืัดการเรืยนรื
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5.1ุการนำเขาสู่บทเรุียน
-ืครตรวจสอบความเป็นระเบยบเรยบร๎อยเคร่องแตํงกายกํอนเข๎าชั้นเรยน
-ืทบทวนบทเรยนืเร่องืผลตภัณฑ๑จากไขมันและน้ํามัน
-ืแจกแบบบันทึกผลืรายงานผลืคนกลับให๎นักเรยนืเพ่อนําไปปรับปรุงแก๎ไขในครั้งตํอไป
5.2ุการเรุียนรื๎
-ืครแจกเอกสารประกอบการสอนืเร่องืผลตภัณอาหารจากไขมันและน้ํามัน
-ืครเปิดืPower point เร่องืผลตภัณอาหารจากไขมันและน้ํามันืพร๎อมทั้งอธบาย
- ครทดสอบความร๎โดยการซักถาม-ตอบกับนักเรยน
-ืให๎นักเรยนแบํงกลุํมื5 – 6 คน
- ครแจกแบบบันทึกผลการทดลองผลตภัณฑ๑จากไขมันและน้ํามัน
-ืนักเรยนลงมอปฏบัตการผลตภัณฑ๑ไขมันและน้ํามัน
-ืครสังเกตืความใฝุร๎ืความสามัคคืของนักเรยน

5.3ุการสรุุป
ื-ืนักเรยนวเคราะห๑ผลการทดลอง
-ืมอบหมายงานสัปดาห๑ตํอไป

5.4ุการวุัดและประเมุินผล
-ืบันทึกการทดลอง
-ืรายงานผลการทดลอง

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืื48ืืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื9
จํานวนืื4ืืชั่วโมง
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6.สื่อการเรุียนรู/แหลุ่งการเรียนรู๎ื
6.1ุ สื่อสุิ่งพิมพ์
สุววรณาืพชัยยงค๑วงศ๑ดและนันทพรืรุจขจร.ืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร.ืโรงเรยนการเรอนื2554.
6.2ุ สุื่อโสตทุัศน์ุ(ถามุี)
-ืPower point เร่องืผลตภัณฑ๑จากไขมันและน้ํามัน

6.3ุ หุุ่นจําลองหรุือของจริงุ(ถามุี)
- วัตถุดบืไขมันืน้ํามัน
6.4ุ อุื่นๆุ (ถุามุี)

7. เอกสารประกอบการจัดการเรุียนรูุ(ใบความรูุ ใบงานุ ใบมอบหมายงานุฯลฯุ)
ื- แบบบันทึกผลการทดลองผลตภัณฑ๑จากไขมันและน้ํามัน

8. การบุูรณาการ/ความสุัมพันธ์กับวิชาอืน่
- การทําอาหารืแปรปอาหาร
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชา วทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวย การทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่อง ผลตภัณฑ๑ไขมันและน้ํามัน
9. การวัดและประเมุินผล
9.1ุุก่อนเรุียน

9.2ุ ขณะเรียน
ืืื-ืแบบบันทึกผลการทดลอง
ืื

9.3ุ หลุังเรียน
- รายงานผลการทดลอง

10. บุันทุึกหลังสอน
10.1ุ ผลการใชุแผนการจัดการเรุียนรู๎ื

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืืื48 ืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื9
จํานวนืื4ืืชั่วโมง
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชา วทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวย การทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่อง ผลตภัณฑ๑จากไขมันและน้ํามัน
10.2ุ ผลการเรุียนรูของนุักเรุียนุนุักศุึกษา

10.3ุ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรุียนรู๎ื

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืื48ืืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื9
จํานวนืื4ืืชั่วโมง
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชาืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวยืการทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่องืผลตภัณฑ๑จากไขมันและน้ํามัน

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวม 48 ชั่วโมง
สอนครั้งท่ื10
จํานวน ื4 ชั่วโมง

1. สาระสําคัญ
ไขมันและน้ํามันเป็นเอสเทอร๑ชนดหนึ่งซึ่งมอยํในธรรมชาตืจัดวําเป็นสารอนทรย๑ประเภทเดยวกับไขื(Wax)
รวมเรยกวําืไลปิดื(Lipid)ไลปิดืเป็นเอสเทอร๑ท่โมเลกุลมขนาดใหญํไมํมขั้วจึงไมํละลายน้ําืแตํละลายได๎ในตัวทําละลาย
ไมํมขั้วืคอตัวทําละลายอนทรย๑ืเชํนืคลอโรฟอร๑มือเทอร๑ืโพรพาโนนืเบนซนืเป็นต๎น

2. สมรรถนะประจําหน่วย
2.1. แสดงความร๎เก่ยวกับวทยาศาสตร๑การอาหารตามหลักการและกระบวนการ
2.2. ประกอบืตรวจสอบคุณภาพืเก็บรักษาตามหลักการและกระบวนการ

3. จุุดประสงค์การเรียนรู
3.1ืดานความร๎
3.1.1. เพ่อให๎มความเข๎าใจเก่ยวกับโครงสร๎างและองค๑ประกอบทางกายภาพืทางเคมของไขมันและน้ํามันและ
ปัจจัยท่มผลตํอคุณภาพไขมันและน้ํามัน
3.2ืดานทักษะ
3.2.1. มหลักการและเทคนคในการประกอบอาหารืการตรวจสอบคุณภาพืการเก็บรักษาไขมันและน้ํามัน
3.3ืคืุณลืักษณะท่พืึ่งประสงค๑
3.3.1. สนใจใฝุร๎ืมความรับชอบืตรงตํอเวลาในการปฏบัต
3.3.2. เข๎าใจและปฏบัตงานอยํางมประสทธภาพและปลอดภัย
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4. เนื้อหาสาระการเรุียนรู
ุประเภทของไขมันุส่งผลต่อสุขภาพที่ต่างกัน
ืืืืืืืืืตามหน๎าท่ของไขมันท่ได๎กลําวไว๎ข๎างต๎นืดังนั้นแล๎วรํางกายควรได๎รับพลังงานจากไขมันประมาณร๎อยละื20 ถึงื
35 ของปรมาณพลังงานท่ได๎รับทั้งหมดตํอวันืไมํควรรับประทานไขมันต่ํากวําร๎อยละื15 ถึงื20 ของพลังงานทั้งหมดท่
ได๎รับตํอวันืเน่องจากอาจสํงผลตํอการลดลงของืHDL ซึ่งถอเป็นไขมันชนดดตํอรํางกายืและสํงผลตํอการเพ่มขึ้นของ
ไตรกลเซอไรด๑ืในท่น้ถ๎าพจารณาจากคุณประโยชน๑ของไขมันืสามารถแบํงได๎เป็นสามกลุํมคอืกลุํมของไขมันดืกลุํมของ
ไขมันเลวืและกลุํมของไขมันระหวํางกลาง
ุไขมันดี
ืืืืืืืืกลุํมของไขมันดืสํวนมากเป็นไขมันท่ได๎ จากพชืถั่วืเมล็ดพชืและปลาืไขมันประเภทน้เป็นกลุํมของไขมันไมํ
อ่มตัวืสาเหตุท่เรยกวําไมํอ่มตัวเน่องจากเม่อพจารณาโครงสร๎างของไขมันชนดน้จะมปรมาณไฮโดรเจนท่เช่อมพันธะกับ
โครงสร๎างน๎อยกวําืทําให๎มบางตําแหนํงท่ไมํมการเกดพันธะของไฮโดรเจนกับโครงสร๎างหลักเกดเป็นพันธะคํขึ้นืไขมัน
ชนดน้เป็นของเหลวท่อุณหภมห๎องืแชํเย็นไมํเป็นไขืไมํเป็นของแข็งืแบํงเป็นสองกลุํมใหญํคอ
1. กรดไขมันไมํอ่มตัวท่มพันธะคํื1 ตําแหนํงื(monounsaturated fatty acid; MUFA) แหลํงของืMUFA ได๎แกํื
น้ํามันมะกอกืน้ํามันถั่วเหลองืน้ํามันดอกคาโนลาือโวคาโดืถั่วืน้ํามันดอกทานตะวันืการศึกษาพบวําผ๎คนในประเทศ
กรซและเมดเตอเรเน ยนมความเส่ยงของการเกดโรคหั วใจต่ํ ากวํา แม๎วํา จะรับ ประทานไขมันในปรมาณสงืเหตุผ ล
เน่องมาจากไขมันสํวนใหญํท่พวกเขารับประทานนั้นไมํใชํไขมันประเภทไขมันอ่มตัวท่มาจากสัตว๑ืแตํเป็นไขมันท่มาจาก
น้ํามันมะกอกเป็นสํวนใหญํือยํางไรก็ตามยังไมํมข๎อแนะนําวําควรรับประทานืMUFA ในปรมาณเทําใดตํอวันืแตํื
Institute of Medicine สหรัฐอเมรกาแนะนําวําืปรมาณไขมันท่รํางกายได๎รับควรจะเป็นืMUFA รํวมกันกับืPUFA ให๎
มากท่สุดเทําท่จะเป็นไปได๎
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2. กรดไขมันไมํอ่มตัวท่มพันธะคํมากกวําื1 ตําแหนํงื(polyunsaturated fatty acid; PUFA) แหลํงของืPUFA
ได๎แกํืน้ํามันข๎าวโพดืน้ํามันดอกทานตะวันืน้ํามันดอกคําฝอยืPUFA ถอเป็นไขมันจําเป็นตํอรํางกายืหมายความวํา
ไขมันเหลําน้รํางกายไมํสามารถสังเคราะห๑ขึ้นเองได๎ืต๎องได๎รับจากการรับประทานอาหารเทํานั้นืPUFA ใช๎เพ่อเป็น
สํวนประกอบในการสร๎างเย่อหุ๎มเซลล๑ืเย่อไมอลนหํอหุ๎มเซลล๑ประสาทืและยังเป็นสํวนสําคัญของการแข็งตัวของเลอด
การเคล่อนไหวของรํางกายืและเป็นสารตั้งต๎นของสารต๎านการอักเสบืการรับประทานไขมันประเภทน้สามารถชํวยลด
ระดับืLDL และคอเลสเตอรอลได๎ืไขมันประเภทน้แบํงได๎เป็นสองกลุํมใหญํๆืกลุํมแรกืคอกลุํมของกรดไขมันโอเมก๎า -3
สามารถชํวยปูองกันและชํวยรักษาโรคหัวใจและโรคหลอดเลอดสมองืนอกจากน้ยังชํวยลดความดันโลหตืเพ่มระดับื
HDL และชํวยลดไตรกลเซอไรด๑ืมหลักฐานเชงประจักษ๑สนับสนุนวํากรดไขมันโอเมก๎า -3 สามารถชํวยลดการใช๎คอร๑ต
โคสเตยรอยด๑ในผ๎ปุวยโรครมาตอยด๑ืการศึกษาหลายการศึกษาเช่อมโยงถึงคุณประโยชน๑ของโอเมก๎า -3 ตํอสุขภาพื
ได๎แกํืลดโอกาสสมองเส่อมืแตํยังไมํสามารถช้ชัดได๎ืแหลํงของกรดไขมันโอเมก๎า-3 ได๎แกํืแซลมอนืแมคเคอเรลืซาร๑ดนื
เมล็ดแฟลกซ๑ืวอลนัทืน้ํามันดอกคาโนลาือกกลุํมหนึ่งเป็นกลุํมของกรดไขมันโอเมก๎า-6 มการศึกษาวําเก่ยวข๎องกับการ
ปูองกันการเกดโรคหัวใจืแหลํงของกรดไขมันโอเมก๎า -6 ได๎แกํืในน้ํามันพชืเชํนืน้ํามันดอกคําฝอยืน้ํามันถั่วเหลองื
น้ํามันดอกทานตะวันืน้ํามันข๎าวโพด
ไขมันไม่ดี
ืืืืืืืืืืืืืกลุํมของไขมันไมํดืกลุํมของไขมันไมํดท่สุดในกลุํมน้ืคอกลุํมของไขมันทรานส๑ืสํวนมากเกดจากกระบวนการ
เตมไฮโดรเจนลงในพันธะคํของไขมันดเพ่อปูองกันการเหม็นหนืไขมันกลุํมน้สามารถเป็นของแข็งท่อุณหภมห๎องได๎ื
ไขมันทรานส๑จะสํงผลตรงข๎ามกับกลุํมแรกืคอเพ่มปรมาณของืLDL ในกระแสเลอดและลดระดับืHDL มสํวนในการ
สร๎ า งการอั ก เสบืท่ ม ผลเก่ ย วข๎ อ งกั บ การเก ดโรคหั ว ใจืและยั ง สํ ง ผลตํ อ ภาวะต๎ า นทานอ นซ ล นท่ เ ป็ น สาเหตุ ข อง
โรคเบาหวานชนดท่ื2 แหลํงของไขมันกลุํมน้ืพบได๎ในไขมันท่เป็นของแข็งืเชํนืมาร๑การนืชอตเทน่งืซึ่งสํวนมากพบ
ในเบเกอร่
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ุไขมันระหว่างกลาง
ืืืืืืืืืกลุํมของไขมันระหวํางกลางืเป็นไขมันประเภทกรดไขมันอ่มตัวื(saturated fat) โดยปกตจะเป็นของแข็ง ท่
อุณหภมห๎องืแชํเย็นแล๎วเป็นไขืแหลํงของไขมันชนดน้ืเชํนืในเน้อแดงืน้ํานมืผลตภัณฑ๑จากนมืชสืน้ํามันมะพร๎าวื
การรับประทานไขมันอ่มตัวในปรมาณสงมผลตํอการเพ่มขึ้นของืLDL คอเลสเตอรอลืเพ่มโอกาสการเกดโรคหลอดเลอด
แดงแข็งจากการอุดกั้นของไขมันืรายงานการศึกษาในปัจจุบันมปรมาณไมํมากท่บํงบอกถึงความสัมพันธ๑ระหวํางไขมัน
อ่มตัวกับการเกดโรคหัวใจืแตํอยํางไรก็ตามการเปล่ยนไปรับประทานไขมันในกลุํมืPUFA แทนสามารถชํวยลดความ
เส่ยงตํอการเกดโรคหัวใจ
ุดังนั้นแลวควรเลือกทานไขมันพืชหรือไขมันสัตว์
ืืืืืืืืืืการเลอกทานไขมันนั้นควรพจารณาจากชนดของไขมันเป็นหลักืซึ่งสามารถพจารณาได๎จากแหลํง ของไขมัน
เชํนกันืแม๎วําไขมันสัตว๑ื(ยกเว๎นไขมันจากปลา)ืท่เป็นกลุํมของไขมันอ่มตัวยังไมํมผลการศึกษาช้ชัดถึงความสัมพันธ๑
ระหวํางการเกดโรคหัวใจืแตํการรับประทานไขมันในชนดน้สํงผลตํอการเกดโรคหากรับประทานในปรมาณท่มากเกนไปื
การเปล่ยนมาบรโภคไขมันในกลุํมไขมันจากพชหรอจากปลาืซึ่งเป็นกลุํมของไขมันไมํอ่มตัวจึงเป็นทางเลอกท่ดสุดืแตํ
อยํางไรก็แล๎วแตํปรมาณในการรับประทานก็ควรรับประทานให๎เหมาะสมืคอประมาณร๎อยละื20 ถึงื35 ของปรมาณ
พลังงานท่ได๎รับทั้งหมดตํอวัน
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5.1ุการนำเขาสู่บทเรุียน
-ืครตรวจสอบความเป็นระเบยบเรยบร๎อยเคร่องแตํงกายกํอนเข๎าชั้นเรยน
-ืทบทวนบทเรยนืเร่องืผลตภัณฑ๑จากไขมันและน้ํามัน
-ืแจกแบบบันทึกผลืรายงานผลืคนกลับให๎นักเรยนืเพ่อนําไปปรับปรุงแก๎ไขในครั้งตํอไป
5.2ุการเรุียนรื๎
-ืครแจกเอกสารประกอบการสอนืเร่องืผลตภัณอาหารจากไขมันและน้ํามัน
-ืครเปิดืPower point เร่องืผลตภัณอาหารจากไขมันและน้ํามันืพร๎อมทั้งอธบาย
- ครทดสอบความร๎โดยการซักถาม-ตอบกับนักเรยน
-ืให๎นักเรยนแบํงกลุํมื5 – 6 คน
- ครแจกแบบบันทึกผลการทดลองผลตภัณฑ๑จากไขมันและน้ํามัน
-ืนักเรยนลงมอปฏบัตการผลตภัณฑ๑ไขมันและน้ํามัน
-ืครสังเกตืความใฝุร๎ืความสามัคคืของนักเรยน

5.3ุการสรุุป
ื-ืนักเรยนวเคราะห๑ผลการทดลอง
-ืมอบหมายงานสัปดาห๑ตํอไป

5.4ุการวุัดและประเมุินผล
-ืบันทึกการทดลอง
-ืรายงานผลการทดลอง
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6.สื่อการเรุียนรู/แหลุ่งการเรียนรู๎ื
6.1ุ สื่อสุิ่งพิมพ์
สุววรณาืพชัยยงค๑วงศ๑ดและนันทพรืรุจขจร.ืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร.ืโรงเรยนการเรอนื2554.
6.2ุ สุื่อโสตทุัศน์ุ(ถามุี)
-ืPower point เร่องืผลตภัณฑ๑จากไขมันและน้ํามัน

6.3ุ หุุ่นจําลองหรุือของจริงุ(ถามุี)
- วัตถุดบืไขมันและน้ํามัน
6.4ุ อุื่นๆุ (ถุามุี)

7. เอกสารประกอบการจัดการเรุียนรูุ(ใบความรูุ ใบงานุ ใบมอบหมายงานุฯลฯุ)
ื- แบบบันทึกผลการทดลองผลตภัณฑ๑จากไขมันและน้ํามัน

8. การบุูรณาการ/ความสุัมพันธ์กับวิชาอืน่
- การทําอาหารืแปรปอาหาร
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9. การวัดและประเมุินผล
9.1ุุก่อนเรุียน

9.2ุ ขณะเรียน
ืืื-ืแบบบันทึกผลการทดลอง
ืื

9.3ุ หลุังเรียน
- รายงานผลการทดลอง

10. บุันทุึกหลังสอน
10.1ุ ผลการใชุแผนการจัดการเรุียนรู๎ื
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10.2ุ ผลการเรุียนรูของนุักเรุียนุนุักศุึกษา

10.3ุ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรุียนรู๎ื

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืื48ืืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื10
จํานวนืื4ืืชั่วโมง

180

แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชาืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวยืการทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่องืผลตภัณฑ๑จากแปูงและน้ําตาล

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวม 48 ชั่วโมง
สอนครั้งท่ื11
จํานวน ื4 ชั่วโมง

1. สาระสําคัญ
คาร๑โบไฮเดรต(carbohydrates) หรอืแซ็กคาไรด๑ื(saccharide) เป็นสารอาหารท่พบในอาหารเกอบทุกชนดื
โดยเฉพาะท่เป็นแปูงและน้ําตาลืคาร๑โบไฮเดรตมความสําคัญตํอทั้งการทํางานและโครงสร๎างของส่งมชวตืเป็นสารชว
โมเลกุลท่ให๎พลังงานแกํรํางกายืเป็นสารตัวกลางในระบบเมแทบอลซึมืและเป็นองค๑ประกอบของเซลล๑ืคาร๑โบไฮเดรต
ประกอบด๎วยธาตุหลักคอืคาร๑บอนืไฮโดรเจนืและออกซเจนืโดยอะตอมืของืH : O = 2 :1 เชํนืC3H6O3 , C6H12O6
และื(C6H10O5)n เป็นต๎น

2. สมรรถนะประจําหน่วย
2.1. แสดงความร๎เก่ยวกับวทยาศาสตร๑การอาหารตามหลักการและกระบวนการ
2.2. ประกอบืตรวจสอบคุณภาพืเก็บรักษาตามหลักการและกระบวนการ

3. จุุดประสงค์การเรียนรู
3.1ืดานความร๎
3.1.1. เพ่อให๎มความเข๎าใจเก่ยวกับโครงสร๎างและองค๑ประกอบทางกายภาพืทางเคมของแปูงและน้ําตาลืและ
ปัจจัยท่มผลตํอคุณภาพแปูงและน้ําตาล
3.2ืดานทักษะ
3.2.1. มหลักการและเทคนคในการประกอบอาหารืการตรวจสอบคุณภาพืการเก็บรักษาแปูงและน้ําตาล
3.3ืคืุณลืักษณะท่พืึ่งประสงค๑
3.3.1. สนใจใฝุร๎ืมความรับชอบืตรงตํอเวลาในการปฏบัต
3.3.2. เข๎าใจและปฏบัตงานอยํางมประสทธภาพและปลอดภัย
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4. เนื้อหาสาระการเรุียนรู
ืืืืืืืแปูง ท่พบในธรรมชาตจะพบอยํในรปเม็ดแปูง ขนาด1-100 ไมครอนืเม่อตรวจดลักษณะของเม็ดแปูงชนดตํางๆื
ด๎วยกล๎องจุลทรรศน๑ธรรมดาและกล๎องจุลทรรศน๑อเล็คตรอน (Scanning Electron Microscope; SEM) พบวําเม็ดแปูง
จะมขนาดืรปรํางืและลักษณะแตกตํางกันไปขึ้นอยํกับชนดของแปูงนั้นๆ
ลักษณะของเม็ดแป้ง
เม็ดแปูง มันฝรั่งและแปูงพุทธรักษามลักษณะเป็นรปไขํขนาดใหญํืถอได๎วํามขนาดใหญํท่สุดเม่อเปรยบเทยบกับ
แปูงอ่นๆ เม็ดแปูงสาลืบาร๑เลย๑และข๎าวไรน๑ม 2 แบบคอืแบบ A มรปรํางแบบ lenticular ขนาด 10-30 ไมครอนืและ
แบบ B รปรํางกลมืมขนาดเล็กกวํา 10 ไมครอนืเม็ดแปูงแบบ B มจํานวนมากกวําคอประมาณ 95% ของจํานวนเม็ด
แปูง ทั้ ง หมดืแตํถ๎า เทยบเป็ นน้ํา หนัก แล๎ว จะค ดเป็ นเพ ยง 20-30% เทํานั้ นืสํ วนเม็ดแปูง มั นสํา ปะหลัง ม ขนาดปาน
กลาง (20 ไมครอน) ขนาดใกล๎เคยงกับเม็ดแปูงข๎าวโพดืขนาดืรปรํางืและลักษณะของเม็ดแปูงแตํละชนดื
เม็ดแปูง ประกอบด๎วยวงแหวนืเรยกวํา growth ring ซึ่งสัง เกตได๎จากการสํองกล๎องจุลทรรศน๑หรอ scanning
electron microscopy เม็ดแปูงท่เปียกและสดจะสังเกตเห็น growth ring ได๎งํายืเม็ดแปูงขนาดใหญํืเชํนืแปูงมันฝรั่งื
แปูงต๎นพุทธรักษาท่ผํานการแชํน้ําืจะสัง เกตเห็น growth ring ได๎ชัดเจนืในแปูงท่แห๎งจะไมํพบ growth ring สําหรับ
เม็ดแปูงขนาดเล็กืเชํนืแปูงข๎าวบาร๑เลย๑ืและแปูง ข๎าวเจ๎าจะสัง เกตได๎ยากจากการสํองกล๎องจุลทรรศน๑ืแตํสามารถ
สังเกตเห็นได๎เม่อนําแปูงผํานปฏกรยาเคมหรอยํอยด๎วยเอนไซม๑และศึกษาด๎วย SEM โครงสร๎างของ growth ring แสดง
ถึงลักษณะการเจรญของเม็ดแปูงโดยเน้อเย่อชั้นแรกเจรญมาจากศนย๑กลางของเม็ดแปูง (hilum) ซึ่งสํวนน้ประกอบด๎วย
สํวน reducing end ของโมเลกุลแปูงืมด๎าน non–reducing end ของอะไมโลสและอะไมโลเพคตนแผํกระจาย
ออกไป จุดเช่อมก่ง (branch point) ของอะไมโลเพคตนอยํในสํวนอสัณฐานและสายอยํในสํวนผลึก
ถ๎าสํองด๎วยกล๎องโพลาไรช๑ (polarized microscope) จะมองเห็นวงแหวนและไฮลัมเป็นเคร่องหมาย
กากบาทสดําชัดเจน (birefringence หรอ polarization cross) โดยจุดตัดของกากบาทจะเป็นตําแหนํง ของไฮลัม
และบรเวณอ่นจะเห็นเป็นแสงสวํางวาว ซึ่งเป็นส่งยนยันถึงลักษณะท่โมเลกุลของแปูง มการจัดเรยงตัวกันอยํางเป็น
ระเบยบ
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อะไมโลส (amylose)
อะไมโลสเป็นโพลเมอร๑เชงเส๎นท่ประกอบด๎วยกลโคสประมาณ 1,000 – 6,000 หนํวยืเช่อมตํอกันด๎วย
พันธะ a-1, 4 –glycosidic linkage ดังรปท่ 2.1 อาจพบก่งก๎านสาขาในโมเลกุลของอะไมโลสได๎บ๎างในปรมาณเล็กน๎อย

รปท่ 2.1 โครงสร๎างของอะไมโลส
โดยทั่ ว ไปแปูง จากธัญ พ ชืเชํ น ืแปู งข๎ าวโพดืแปู ง สาลืแปูง ข๎ าวฟุา งืม ปรมาณอะไมโลสส งประมาณ 2230% สํวนแปูงจากรากและหัวืเชํนืแปูงมันสําปะหลังืแปูงมันฝรั่งืแปูงสาคจะมปรมาณอะไมโลสต่ํากวําคออยํในชํวง
18-24%น้ําหนักโมเลกุลอะไมโลสอยํในชํวง 105 ถึง 106 ดาลตันืโดยอะไมโลสในแปูงแตํละชนดจะมน้ําหนักโมเลกุลท่
แตกตํางกันไปืเน่องจากแปูงแตํละชนดม degree of polymerization (DP) ของอะไมโลสแตกตํางกันืแปูงมันฝรั่งและ
แปูงมันสําปะหลังม DP ของอะไมโลสอยํในชํวง 1,000 ถึง 6,000 สงกวําแปูง ข๎าวโพดและแปูง สาลซึ่ง ม DP ของอะ
ไมโลสในชํ ว ง 200 ถึ ง 1,200 แปู ง ท่ ม สายของอะไมโลสยาวมากจะม แนวโน๎ ม ในการเก ดร โทรเกรเต
ชัน (retrogradation) ลดลง [Hizukuri, 1988] ปรมาณและสมบัตของอะไมโลสในแปูงแตํละชนด
ืืืืืืืืืืการตรวจสอบปรมาณอะมโลสโดยการทําให๎เกดสารประกอบเชงซ๎อนกับไอโอดนและวัดสท่เกดืขึ้ นเป็นวธการ
ท่งํายและนยมใช๎กันมากืแตํอาจมข๎อผดพลาดได๎จากความไมํอยํตัวของสท่เกดขึ้นืการรบกวนผลการวัดจากอะมโลเพ
คตนโดยเฉพาะอะมโลเพคตนท่มความยาวสายโซํก่ ง มากๆืซึ่ง จะเกดสารเช งซ๎อนกับไอโอดนได๎เชํนเดยวกันทําให๎
วเคราะห๑ปรมาณอะมโลสได๎มากเกนจรงืนอกจากน้ไขมันท่เกดสารเชงซ๎อนกับอะมโลสอยํเดมจะทําให๎อะมโลสโมเลกุล
นั้นจับกับไอโอดนไมํได๎ทําให๎คําท่วเคราะห๑ได๎ต่ํากวําความเป็นจรงืในกรณน้ต๎องทําการสกัดไขมันออกกํอนืการวเคราะห๑
ปรมาณอะมโลสอาจใช๎วธการวัดเอนทราลปีในการหลอมเหลวของ starch-lipid complex แตํประสทธภาพของวธการ
น้จะขึ้นกับความสามารถในการละลายของอะมโลสในตัวอยํางแปูงแตํละชนดืวธการท่มความแมํนยํามากกวําคอการ
ใช๎ gel permeation chromatography (GPC) แตํวธการน้ไมํเหมาะกับตัวอยํางท่มจํานวนมากืนอกจากน้ก็มการ
ใช๎ high pressure size exclusion chromatography ซึ่งจะเร็วกวําการใช๎ GPC อกวธการคอการใช๎ concanavalin
A มาตกตะกอนอะมโลเพคตนืออกไปและวเคราะห๑ปรมาณอะมโลสท่เหลออยํ
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อะไมโลเพคติน (amylopectin)
อะไมโลเพคตนเป็นโพลเมอร๑เชงก่งของกลโคสืสํวนท่เป็นเส๎นตรงของกลโคสเช่อมตํอกันด๎วยพันธะ a-1,
4- glycosidic linkage และสํวนท่เป็นก่งสาขาท่เป็นโพลเมอร๑กลโคสสายสั้นม DP อยํในชํวง 10 ถึง 60 หนํวยืเช่อมตํอ
กันด๎วยพันธะ a-1, 6-glycosidic linkage ดังรปท่ 2.3

รูปที่ 2.3 โครงสรางของอะไมโลเพคติน
หนํวยกลโคสท่มพันธะ a-1, 6 glycosidic linkage มอยํประมาณ 5% ของปรมาณหนํวยกลโคสในอะ
ไมโลเพคตนทั้งหมดือะไมโลเพคตนมน้ําหนักโมเลกุลประมาณ 1,000 เทําของอะไมโลสคอืประมาณ 107 ถึง 109 ดาล
ตันืและมการคนตัวต่ําืเน่องจากอะไมโลเพคตนมลักษณะโครงสร๎างเป็นก่งือะไมโลเพคตนทําหน๎าท่เป็นโครงสร๎างหลัก
ของเม็ดแปูงืดังนั้นเม่อมอะไมโลเพคตนเพยงอยํางเดยวจึงยังสามารถรวมตัวเป็นเม็ดแปูงได๎
สมบัติที่แตกต่างกันของอะไมโลสและอะไมโลเพคติน
อะไมโลส
อะไมโลเพคตน
1. ประกอบด๎วยโมเลกุลกลโคสท่ตํอกันเป็น
1.โมเลกุลกลโคสท่ตํอกันด๎วยพันธะ a-1,4 และมื
เส๎นตรงด๎วยพันธะ a-1,4
การแตกก่งด๎วยพันธะa-1,6
2. ประกอบด๎วยกลโคส 200-6000 หนํวย
2. แตํละก่งมกลโคส 20-25 หนํวย
3. ละลายน้ําได๎น๎อยกวํา
3. ละลายน้ําได๎ดกวํา
4. เม่อต๎มในน้ําจะมความข๎นหนดน๎อย
4. ข๎นหนดมากและใส
5. ให๎สน้ําเงนกับสารละลายไอโอดน
5. ให๎สมํวงแดงหรอสน้ําตาลแดงกับสารละลาย
ไอโอดน
6. ต๎มแล๎วท้งไว๎จะจับตัวเป็นวุ๎นและแผํนแข็งได๎
6. ไมํจับตัวเป็นวุ๎นและแผํนแข็ง
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5.1ุการนำเขาสู่บทเรุียน
-ืครตรวจสอบความเป็นระเบยบเรยบร๎อยเคร่องแตํงกายกํอนเข๎าชั้นเรยน
-ืทบทวนบทเรยนืเร่องืผลตภัณฑ๑จากไขมันและน้ํามัน
-ืแจกแบบบันทึกผลืรายงานผลืคนกลับให๎นักเรยนืเพ่อนําไปปรับปรุงแก๎ไขในครั้งตํอไป
5.2ุการเรุียนรื๎
-ืครแจกเอกสารประกอบการสอนืเร่องืผลตภัณอาหารจากแปูงและน้ําตาล
-ืครเปิดืPower point เร่องืผลตภัณอาหารจากแปูงและน้ําตาลืพร๎อมทั้งอธบาย
- ครทดสอบความร๎โดยการซักถาม-ตอบกับนักเรยน
-ืให๎นักเรยนแบํงกลุํมื5 – 6 คน
- ครแจกแบบบันทึกผลการทดลองผลตภัณฑ๑จากแปูงและน้ําตาล
-ืนักเรยนลงมอปฏบัตการผลตภัณฑ๑แปูงและน้ําตาล
-ืครสังเกตืความใฝุร๎ืความสามัคคืของนักเรยน

5.3ุการสรุุป
ื-ืนักเรยนวเคราะห๑ผลการทดลอง
-ืมอบหมายงานสัปดาห๑ตํอไป

5.4ุการวุัดและประเมุินผล
-ืบันทึกการทดลอง
-ืรายงานผลการทดลอง
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6.สื่อการเรุียนรู/แหลุ่งการเรียนรู๎ื
6.1ุ สื่อสุิ่งพิมพ์
สุววรณาืพชัยยงค๑วงศ๑ดและนันทพรืรุจขจร.ืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร.ืโรงเรยนการเรอนื2554.
6.2ุ สุื่อโสตทุัศน์ุ(ถามุี)
-ืPower point เร่องืผลตภัณฑ๑จากแปูงและน้ําตาล

6.3ุ หุุ่นจําลองหรุือของจริงุ(ถามุี)
- วัตถุดบืแปูงและน้ําตาล
6.4ุ อุื่นๆุ (ถุามุี)

7. เอกสารประกอบการจัดการเรุียนรูุ(ใบความรูุ ใบงานุ ใบมอบหมายงานุฯลฯุ)
ื- แบบบันทึกผลการทดลองผลตภัณฑ๑จากแปูงและน้ําตาล

8. การบุูรณาการ/ความสุัมพันธ์กับวิชาอืน่
- การทําอาหารืแปรปอาหาร
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9. การวัดและประเมุินผล
9.1ุุก่อนเรุียน

9.2ุ ขณะเรียน
ืืื-ืแบบบันทึกผลการทดลอง
ืื

9.3ุ หลุังเรียน
- รายงานผลการทดลอง

10. บุันทุึกหลังสอน
10.1ุ ผลการใชุแผนการจัดการเรุียนรู๎ื
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10.2ุ ผลการเรุียนรูของนุักเรุียนุนุักศุึกษา

10.3ุ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรุียนรู๎ื
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1. สาระสําคัญ
คาร๑โบไฮเดรต(carbohydrates) หรอืแซ็กคาไรด๑ื(saccharide) เป็นสารอาหารท่พบในอาหาร
เกอบทุกชนดืโดยเฉพาะท่เป็นแปูงและน้ําตาลืคาร๑โบไฮเดรตมความสําคัญตํอทั้งการทํางานและโครงสร๎างของส่งมชวตื
เป็นสารชวโมเลกุลท่ให๎พลังงานแกํรํางกายืเป็นสารตัวกลางในระบบเมแทบอลซึมืและเป็นองค๑ประกอบของเซลล๑ื
คาร๑โบไฮเดรตประกอบด๎วยธาตุหลักคอืคาร๑บอนืไฮโดรเจนืและออกซเจนืโดยอะตอมืของืH : O = 2 :1 เชํนื
C3H6O3 , C6H12O6 และื(C6H10O5)n เป็นต๎น

2. สมรรถนะประจําหน่วย
2.1. แสดงความร๎เก่ยวกับวทยาศาสตร๑การอาหารตามหลักการและกระบวนการ
2.2. ประกอบืตรวจสอบคุณภาพืเก็บรักษาตามหลักการและกระบวนการ

3. จุุดประสงค์การเรียนรู
3.1ืดานความร๎
3.1.1. เพ่อให๎มความเข๎าใจเก่ยวกับโครงสร๎างและองค๑ประกอบทางกายภาพืทางเคมของแปูงและน้ําตาลืและ
ปัจจัยท่มผลตํอคุณภาพแปูงและน้ําตาล
3.2ืดานทักษะ
3.2.1. มหลักการและเทคนคในการประกอบอาหารืการตรวจสอบคุณภาพืการเก็บรักษาแปูงและน้ําตาล
3.3ืคืุณลืักษณะท่พืึ่งประสงค๑
3.3.1. สนใจใฝุร๎ืมความรับชอบืตรงตํอเวลาในการปฏบัต
3.3.2. เข๎าใจและปฏบัตงานอยํางมประสทธภาพและปลอดภัย
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4. เนื้อหาสาระการเรุียนรู
น้ําตาล เป็นช่อเรยกทั่วไปของคาร๑โบไฮเดรตชนดละลายน้ําืโซํสั้นืและม รสหวาน สํวนใหญํใช๎ประกอบอาหารื
น้ําตาลเป็นคาร๑โบไฮเดรตท่ประกอบด๎วยธาตุคาร๑บอนืไฮโดรเจนืและออกซเจนืมน้ําตาลหลายชนดเกดมาจากท่มา
หลายแหลํงืน้ําตาลอยํางงํายเรยกวําโมโนแซ็กคาไรด๑และหมายรวมถึง กลโคส (หรอืเด็กซ๑โตรส) ฟรุกโตส และกาแลก
โตส น้ําตาลโต๏ะหรอน้ําตาลเม็ดท่ใช๎เป็นอาหารคอซโครสืเป็นไดแซ็กคาไรด๑ชนดหนึ่งื(ในรํางกายืซโครสจะรวมตัวกับน้ํา
แล๎วกลายเป็นฟรุกโตสและกลโคส)ืไดแซ็กคาไรด๑ชนดอ่นยังรวมถึง มอลโตส และแลกโตสด๎วยืโซํของน้ําตาลท่ยาวกวํา
เรยกวํา โอลโกแซ็กคาไรด๑ สารอ่นืๆืท่แตกตํางกันเชงเคมอาจมรสหวานืแตํไมํได๎จัดวําเป็นน้ํา ตาลืบางชนดถกใช๎เป็น
สารทดแทนน้ําตาลท่มแคลอรต่ํามากืเรยกวําเป็น วัตถุให๎ความหวานทดแทนน้ําตาล (artificial sweeteners)
น้ําตาลพบได๎ทั่วไปในเน้อเย่อของพชืแตํมเพยงอ๎อย และชการ๑บตเทํานั้นท่พบน้ําตาลในปรมาณความเข๎มข๎น
เพยงพอท่จะสกัดออกมาได๎อยํางมประสทธภาพือ๎อยหมายรวมถึงหญ๎ายักษ๑หลายสายพันธุ๑ในสกุล Saccharum ท่ปลก
กันในเขตร๎อนอยํางเอเชยใต๎ และเอเชยตะวันออกเฉยงใต๎ ตั้งแตํสมัยโบราณืการขยายการผลตเกดขึ้นในครสศตวรรษท่ื
18 พร๎อมกับการสร๎างไรํน้ําตาลในเวสต๑อนดสืและอเมรกาืเป็นครั้งแรกท่คนทั่วไปได๎ใช๎น้ําตาลเป็นส่งท่ให๎ความหวาน
แทนน้ําผึ้งืชการ๑บตืโตเป็นพชมรากในท่ท่มอากาศเย็นกวําและเป็นแหลํงท่มาสํวนใหญํของน้ําตาล
ชนิดของน้ําตาล
- น้ําตาลทรายดบื(Raw Sugar) คอืน้ําตาลทรายท่ใช๎สํงออกเพ่อจําหนํายในตํางประเทศืหรอเก็บไว๎เป็นวัตถุดบ
ในการผลตน้ําตาลทรายขาวืโดยน้ําตาลทรายดบจะมสน้ําตาลเข๎มืมส่งสกปรกเจอปนอยํืและมความบรสุทธ์
ต่ํา
- น้ําตาลทรายดบคุณภาพสงื(High Pol Sugar) คอืน้ําตาลทรายดบท่นํามาผํานกระบวนการทําให๎บรสุทธ์
บางสํวนืสของน้ําตาลเป็นสเหลองแกมน้ําตาลืสามารถนําไปบรโภคได๎โดยตรงืแตํไมํเป็นท่นยมของคนสํวน
ใหญํืยกเว๎นในประเทศท่กําลังพัฒนาและมกําลังซ้อคํอนข๎างต่ําืเน่องจากน้ําตาลชนดมราคาถกกวําน้ําตาล
ทรายขาว
- น้ําตาลทรายขาวื(White Sugar) คอืน้ําตาลท่ได๎มาจากการสกัดเอาส่งเจอปนออกจากน้ําตาลทรายดบืและ
เป็นท่นยมในการใช๎บรโภค
- น้ําตาลทรายขาวบรสุทธ์ื(Refined Sugar) คอืน้ําตาลท่ผํานกระบวนการผลตคล๎ายกับน้ําตาลทรายขาวืแตํจะ
มความบรสุทธ์มากกวําืมลักษณะเป็นเม็ดสขาวใสืนยมนํามาใช๎ในอุตสาหกรรมท่ต๎องการใช๎น้ําตาลท่มความ
บรสุทธ์มากืเชํนืเคร่องด่มประเภทน้ําอัดลมืเคร่องด่มบํารุงกําลังืรวมไปถึงอุตสาหกรรมยาืเป็นต๎นืน้ําตาล
ทรายขาวบรสุทธ์พเศษ
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- (Super Refined Sugar) คอืน้ําตาลท่ผํานกระบวนการผลตเหมอนน้ําตาลทรายขาวบรสุทธ์ืแตํจะมความ
บรสุทธ์มากกวําืนยมนําไปใช๎ในอุตสาหกรรมท่ต๎องการใช๎น้ําตาลท่มความบรสุทธ์มากๆืเป็นสํวนประกอบ
- น้ําตาลปี๊บื(Paste Sugar) คอืน้ําตาลท่ได๎จากเอาน้ําตาลทรายขาวมาเค่ยวจนมความเข๎มตามท่กําหนดืแล๎ว
นําไปบรรจุขณะยังร๎อนและผึ่งให๎น้ําตาลแข็งตัวโดยใช๎ลมเย็น
- น้ําตาลทรายแดงื(Brown Sugar) คอืน้ําตาลท่ได๎จากการเอาน้ําตาลทรายดบมาละลายกับน้ําอ๎อยใสและ
น้ําเช่อมดบในอัตราสํวนท่กําหนด
- น้ําเช่อมื(Liquid Sugar) คอืน้ําตาลท่ได๎จากการแปรสภาพจากผลึกของน้ําตาลเป็นน้ําเช่อมืนยมนํามาใช๎เพ่อ
ความสะดวกในกระบวนการผลตตํางๆืเชํนืน้ําอัดลมืเคร่องด่มชกําลังืฯลฯืน้ําตาลแรํธรรมชาต
- (Mineral Sugar) คอืน้ําตาลท่ได๎จากการผสมคาราเมลซึ่งได๎มาจากการเค่ยวน้ําตาลกับเอ-โมลาสซึ่งมแรํธาตุ
ธรรมชาตจากอ๎อยืแล๎วจึงนําไปผสมกับน้ําตาลทรายขาวตามสัดสํวนท่เหมาะสมืเพ่อให๎แรํธาตุจากอ๎อยท่
สญเสยไปกับกากน้ําตาลในกระบวนการตกผลึกของน้ําตาลืกลับคนสํน้ําตาล
- กากน้ํ า ตาลื(Molasses) ค อืผลพลอยได๎ จ ากการผล นน้ํ า ตาลืน ยมนํ า มาใช๎ เ ป็ น วั ต ถุ ด บสํ า คั ญ ใน
ภาคอุ ต สาหกรรมหลายประเภทืเชํ น ือุ ต สาหกรรมอาหารสั ต ว๑ ื การผล ตสุ ร าืแอลกอฮอล๑ ื ผล ตผงช รสื
น้ําส๎มสายชืเป็นต๎น
สารใหความหวานแทนน้ําตาล
สารให๎ความหวานแทนน้ําตาลืสามารถแบํงได๎เป็นื2 กลุํมืคอ
1. สารให๎ความหวานท่ให๎พลังงาน
ืืืืืืืืืืสารให๎ความหวานในกลุํมน้ืไมํเหมาะสําหรับผ๎ปุวยโรคเบาหวานและผ๎ท่ต๎องการจะควบคุมน้ําหนักืได๎แกํ
ฟรักโทสื(fructose) เป็นคาร๑โบไฮเดรตืประเภทมอนอแซ็กคาไรด๑ืพบมากในน้ําผึ้งและผลไม๎ตํางืๆืมสมบัตในการให๎
พลังงานคล๎ายกับน้ําตาลทรายืฟรักโทสได๎จากการยํอยสลายซโครสืมสตรโครงสร๎างดังรป

รปืโครงสร๎างของฟรักโทส
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชาืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวยืการทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่อง ผลตภัณฑ๑จากแปูงและน้ําตาล

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืื48ืืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื12
จํานวนืื4ืืชั่วโมง

ืืืืืืไซลทอลื(xylitol) เรยกอกอยํางหนึ่งวําืwood sugar พบได๎จากเปลอกไม๎ืผักและผลไม๎ืเชํนืกะหล่ําปลืมะเขอ
ยาวืเป็นต๎นืเป็นน้ําตาลท่ไมํมกล่นืให๎ความหวานใกล๎เคยงกับน้ําตาลทรายืแตํจะให๎พลังงานน๎อยกวําน้ําตาลทั่วไป
ประมาณร๎อยละื40 ไซลทอลเป็นน้ําตาลแอลกอฮอล๑ท่มคาร๑บอนื5 อะตอมืมโครงสร๎างดังรป

รปืโครงสร๎างของไซลทอล
ซอร๑บทอลื(sorbitol) พบตามธรรมชาตในผักและผลไม๎ืหรออาจผลตจากน้ําตาลข๎าวโพดืให๎ความหวานน๎อยกวํา
น้ําตาลซโครสื0.5 เทําืหรอให๎ความหวานเพยงื50%ของน้ําตาลืถ๎ารับประทานเป็นปรมาณมากืจะทําให๎เกดอาการ
ท๎องเดนและท๎องอดได๎ซอร๑บทอลมโครงสร๎างดังรป

รปืโครงสร๎างของซอร๑บทอล
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชาืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวยืการทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่อง ผลตภัณฑ๑จากแปูงและน้ําตาล

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืื48ืืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื12
จํานวนืื4ืืชั่วโมง

2. สารใหความหวานที่ไม่ใหพลังงานหรือใหพลังงานต่ํา
สารให๎ความหวานในกลุํมน้ืเหมาะสําหรับผ๎ปุวยโรคเบาหวานและผ๎ท่ต๎องการจะควบคุมน้ําหนักืได๎แกํ
แอสปาร๑แทมื(aspartame) เป็นผลึกสขาวืไมํมกล่นืมความหวานมากกวําน้ําตาลซโครสื150 – 200 เทําืให๎
พลังงานื4 แคลอร่ตํอกรัมืแอสปาร๑แทมเป็นสํวนประกอบในอาหารสําเร็จรปและเคร่องด่มืโดยทั่วไปจะใช๎แอสปาร๑
แตมผสมเคร่องด่มหรอทําอาหารให๎ผ๎ปุวยท่เป็นโรคเบาหวานืแอสปาร๑แทมมองค๑ประกอบหลักคอกรดอะมโนื2 ตัวตํอ
กันได๎แกํืกรดแอสปาร๑ตกืและืฟินลอะลานนืดังรป

รปืโครงสร๎างของแอสปาร๑แทม
โครงสร๎างของแอสปาร๑แทมจะเปล่ยนไปเม่อโดนความร๎อนและเม่อเก็บไว๎นานืจึงไมํควรใช๎แอสปาร๑แทมปรุงอาหาร
ร๎อนๆืและไมํควรเก็บไว๎นาน
แซ็คคารนื(saccharin) เป็นสารท่ให๎ความหวานมากกวําน้ําตาลื300 – 400 เทําและเป็นสารท่มราคาถกกวํา
น้ําตาลืสารชนดน้นอกจากจะไมํมประโยชน๑ืแล๎วยังเป็นอันตรายตํอรํางกายืโดยถ๎าได๎รับสารน้เข๎าไปในปรมาณท่มาก
เกนความจําเป็นืจะทําให๎เส่ยงตํอการเกดโรคมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะได๎ืแซ็คคารนมโครงสร๎างดังรป

รปืโครงสร๎างของแซ็คคารน
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชา วทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวย การทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่อง ผลตภัณฑ๑จากแปูงและน้ําตาล
5.1ุการนำเขาสู่บทเรุียน
-ืครตรวจสอบความเป็นระเบยบเรยบร๎อยเคร่องแตํงกายกํอนเข๎าชั้นเรยน
-ืทบทวนบทเรยนืเร่องืผลตภัณฑ๑จากแปูงและน้ําตาล
-ืแจกแบบบันทึกผลืรายงานผลืคนกลับให๎นักเรยนืเพ่อนําไปปรับปรุงแก๎ไขในครั้งตํอไป
5.2ุการเรุียนรื๎
-ืครแจกเอกสารประกอบการสอนืเร่องืผลตภัณอาหารจากแปูงและน้ําตาล
-ืครเปิดืPower point เร่องืผลตภัณอาหารจากแปูงและน้ําตาลืพร๎อมทั้งอธบาย
- ครทดสอบความร๎โดยการซักถาม-ตอบกับนักเรยน
-ืให๎นักเรยนแบํงกลุํมื5 – 6 คน
- ครแจกแบบบันทึกผลการทดลองผลตภัณฑ๑จากแปูงและน้ําตาล
-ืนักเรยนลงมอปฏบัตการผลตภัณฑ๑แปูงและน้ําตาล
-ืครสังเกตืความใฝุร๎ืความสามัคคืของนักเรยน

5.3ุการสรุุป
ื-ืนักเรยนวเคราะห๑ผลการทดลอง
-ืมอบหมายงานสัปดาห๑ตํอไป

5.4ุการวุัดและประเมุินผล
-ืบันทึกการทดลอง
-ืรายงานผลการทดลอง

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืื48ืืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื12
จํานวนืื4ืืชั่วโมง
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชา วทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวย การทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่อง ผลตภัณฑ๑จากแปูงและน้ําตาล

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืื48ืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื12
จํานวนืื4ืืชั่วโมง

6.สื่อการเรุียนรู/แหลุ่งการเรียนรู๎ื
6.1ุ สื่อสุิ่งพิมพ์
สุววรณาืพชัยยงค๑วงศ๑ดและนันทพรืรุจขจร.ืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร.ืโรงเรยนการเรอนื2554.
6.2ุ สุื่อโสตทุัศน์ุ(ถามุี)
-ืPower point เร่องืผลตภัณฑ๑จากแปูงและน้ําตาล

6.3ุ หุุ่นจําลองหรุือของจริงุ(ถามุี)
- วัตถุดบืแปูงและน้ําตาล
6.4ุ อุื่นๆุ (ถุามุี)

7. เอกสารประกอบการจัดการเรุียนรูุ(ใบความรูุ ใบงานุ ใบมอบหมายงานุฯลฯุ)
ื- แบบบันทึกผลการทดลองผลตภัณฑ๑จากแปูงและน้ําตาล

8. การบุูรณาการ/ความสุัมพันธ์กับวิชาอืน่
- การทําอาหารืแปรปอาหาร
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชา วทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวย การทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่อง ผลตภัณฑ๑จากแปูงและน้ําตาล
9. การวัดและประเมุินผล
9.1ุุก่อนเรุียน

9.2ุ ขณะเรียน
ืืื-ืแบบบันทึกผลการทดลอง
ืื

9.3ุ หลุังเรียน
- รายงานผลการทดลอง

10. บุันทุึกหลังสอน
10.1ุ ผลการใชุแผนการจัดการเรุียนรู๎ื

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืืื48 ืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื12
จํานวนืื4ืืชั่วโมง
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชา วทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวย การทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่อง ผลตภัณฑ๑จากแปูงและน้ําตาล
10.2ุ ผลการเรุียนรูของนุักเรุียนุนุักศุึกษา

10.3ุ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรุียนรู๎ื

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืื48ืืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื12
จํานวนืื4ืืชั่วโมง
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชาืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวยืการทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่องืผลตภัณฑ๑จากธัญชาต

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวม 48 ชั่วโมง
สอนครั้งท่ื13
จํานวน ื4 ชั่วโมง

1. สาระสําคัญ
ธัญชาตืเป็นเมล็ดพชจากวงค๑ืGramineae เป็นพชใบเล้ยงเด่ยวืมหลายชนดืได๎แกํืข๎าวืข๎าวสาลืข๎าวโอ๏ตื
ข๎าวโพดืเป็นต๎นืธัญชาตเป็นอาหารท่ให๎พลังงานสงเน่องจากมคาร๑โบไฮเดรตเป็นองค๑ประกอบหลักืนอกจากน้ยังมไขมัน
และโปรตนสงกวําพชชนดอ่นๆืเมล็ดธัญชาตสามารถเก็บรักษาไว๎ได๎นานืขนสํงงํายืมราคาถกืและปลกงํายืจึงมการ
นําไปแปรรปเพ่อใช๎เป็นอาหารหลักของมนุษย๑

2. สมรรถนะประจําหน่วย
2.1. แสดงความร๎เก่ยวกับวทยาศาสตร๑การอาหารตามหลักการและกระบวนการ
2.2. ประกอบืตรวจสอบคุณภาพืเก็บรักษาตามหลักการและกระบวนการ

3. จุุดประสงค์การเรียนรู
3.1ืดานความร๎
3.1.1. เพ่อให๎มความเข๎าใจเก่ยวกับโครงสร๎างและองค๑ประกอบทางกายภาพืทางเคมของธัญชาตืและปัจจัยท่
มผลตํอคุณภาพธัญชาต
3.2ืดานทักษะ
3.2.1. มหลักการและเทคนคในการประกอบอาหารืการตรวจสอบคุณภาพืการเก็บรักษาธัญชาต
3.3ืคืุณลืักษณะท่พืึ่งประสงค๑
3.3.1. สนใจใฝุร๎ืมความรับชอบืตรงตํอเวลาในการปฏบัต
3.3.2. เข๎าใจและปฏบัตงานอยํางมประสทธภาพและปลอดภัย
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชาืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวยืการทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่อง ผลตภัณฑ๑จากธัญชาต

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืื48ืืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื13
จํานวนืื4ืืชั่วโมง

4. เนื้อหาสาระการเรุียนรู
ืืืืืืืธัญชาตื(Cereal grain) หมายถึงเมล็ดของธัญพชื(Cereal) แบํงเป็นื2 ประเภทืคอ
1) ชนดท่ไมํมเปลอกแข็งหุ๎มเมล็ดื(Naked caryopsis) ได๎แกํืข๎าวสาลื(Wheat) ข๎าวโพดื(Maize) และ
ข๎าวไรย๑ื(Rye)
2) ชนดท่มเปลอกแข็งหุ๎มเมล็ดื(Covered caryopsis) ได๎แกํืข๎าวเจ๎าื(Rice) ข๎าว บาร๑เลย๑ื(Barley) และื
ข๎าวโอตื(Oat)

การประกอบอาหาร
ข๎าวสารื:ืในการหุงข๎าวหรอนึ่งข๎าวจะมกรรมวธการแตกตํางกันขึ้นอยํ กบจุํดมุํงหมายในการประกอบอาหาร
ืืืืืืืข๎าวโพดืื:ืืนยมบรโภคในรปของฝักสดโดยนํามาต๎มยํางืชาวลาตน อเมรกานยมนําเมล็ดขาวโพดมาบดทําเป็นื
แผํนค๎ลายแผํนปอเปี๊ยะแล๎วนําไปนืงกรอบืเรยกวําืโตร๑ดลยาสื(Tortillas)
การเก็บรักษา
การเก็บรักษาธัญชาตควรเก็บในภาชนะืเชํนืถังืพลาสตกท่มฝาปิด แนํนืวางในท่โปรํงอากาศถํายเทืไมํวางในท่ท่ถก
แสงแดดืเพราะเมล็ด ธัญชาตมการระบายน้ําื ไอน้ําจะเกาะภาชนะเม่อเย็นตัวจะกลายเป็นหยด น๎ ทําให๎ธัญชาตมค
วามช้นเพ่มขึ้น และเสยเร็ว

199

แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชา วทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวย การทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่อง ผลตภัณฑ๑จากธัญชาต
5.1ุการนำเขาสู่บทเรุียน
-ืครตรวจสอบความเป็นระเบยบเรยบร๎อยเคร่องแตํงกายกํอนเข๎าชั้นเรยน
-ืทบทวนบทเรยนืเร่องืผลตภัณฑ๑จากแปูงและน้ําตาล
-ืแจกแบบบันทึกผลืรายงานผลืคนกลับให๎นักเรยนืเพ่อนําไปปรับปรุงแก๎ไขในครั้งตํอไป
5.2ุการเรุียนรื๎
-ืครแจกเอกสารประกอบการสอนืเร่องืผลตภัณอาหารจากธัญชาต
-ืครเปิดืPower point เร่องืผลตภัณอาหารจากธัญชาตพร๎อมทั้งอธบาย
- ครทดสอบความร๎โดยการซักถาม-ตอบกับนักเรยน
-ืให๎นักเรยนแบํงกลุํมื5 – 6 คน
- ครแจกแบบบันทึกผลการทดลองผลตภัณฑ๑จากธัญชาต
-ืนักเรยนลงมอปฏบัตการผลตภัณฑ๑ธัญชาต
-ืครสังเกตืความใฝุร๎ืความสามัคคืของนักเรยน

5.3ุการสรุุป
ื-ืนักเรยนวเคราะห๑ผลการทดลอง
-ืมอบหมายงานสัปดาห๑ตํอไป

5.4ุการวุัดและประเมุินผล
-ืบันทึกการทดลอง
-ืรายงานผลการทดลอง

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืื48ืืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื13
จํานวนืื4ืืชั่วโมง
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชา วทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวย การทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่อง ผลตภัณฑ๑จากธัญชาต

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืื48ืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื13
จํานวนืื4ืืชั่วโมง

6.สื่อการเรุียนรู/แหลุ่งการเรียนรู๎ื
6.1ุ สื่อสุิ่งพิมพ์
สุววรณาืพชัยยงค๑วงศ๑ดและนันทพรืรุจขจร.ืวทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร.ืโรงเรยนการเรอนื2554.
6.2ุ สุื่อโสตทุัศน์ุ(ถามุี)
-ืPower point เร่องืผลตภัณฑ๑จากธัญชาต

6.3ุ หุุ่นจําลองหรุือของจริงุ(ถามุี)
- วัตถุดบืธัญชาต
6.4ุ อุื่นๆุ (ถุามุี)

7. เอกสารประกอบการจัดการเรุียนรูุ(ใบความรูุ ใบงานุ ใบมอบหมายงานุฯลฯุ)
ื- แบบบันทึกผลการทดลองผลตภัณฑ๑จากธัญชาต

8. การบุูรณาการ/ความสุัมพันธ์กับวิชาอืน่
- การทําอาหารืแปรปอาหาร
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชา วทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวย การทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่อง ผลตภัณฑ๑จากธัญชาต
9. การวัดและประเมุินผล
9.1ุุก่อนเรุียน

9.2ุ ขณะเรียน
ืืื-ืแบบบันทึกผลการทดลอง
ืื

9.3ุ หลุังเรียน
- รายงานผลการทดลอง

10. บุันทุึกหลังสอน
10.1ุ ผลการใชุแผนการจัดการเรุียนรู๎ื

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืืื48 ืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื13
จํานวนืื4ืืชั่วโมง
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แผนการจืัดการเรืยนรื
ชอ่ วชา วทยาศาสตร๑การประกอบอาหาร
ชอ่ หนํวย การทดลองและการประกอบอาหาร
ืชอ่ เร่อง ผลตภัณฑ๑จากธัญชาต
10.2ุ ผลการเรุียนรูของนุักเรุียนุนุักศุึกษา

10.3ุ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรุียนรู๎ื

หนืํวยการเรยนร๎ท่ 4
รวมืื48ืืชั่วโมง
สอนครั้งท่ื13
จํานวนืื4ืืชั่วโมง
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