
 
แบบทดสอบกอนเรียน 

เรื่อง  การแปลงสภาพโปรตีนและปฏิกิริยาบางประการของโปรตีน 

 
 

คําช้ีแจง  1. แบบทดสอบกอนเรียนมีท้ังหมด 10 ขอ 10 คะแนน ใชเวลา 10 นาที 
            2. ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว และทําเครื่องหมาย (X) ลงในชองตัวเลือก 
                ในกระดาษคําตอบ 
 

 
1. เมื่อนําเพปไทดจํานวนหนึ่งมาเติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกแลวนําไปตมจนเกิดการยอยสลายอยางสมบูรณ
ผลิตภัณฑท่ีไดควรเปนอะไร 

ก. โปรตีนกอนกลม 
ข. โปรตีนเสนใย 
ค. สายเปปไทดส้ันๆ 
ง. กรดอะมิโน 

2.  สารละลายไบยูเรตท่ีใชในการทดสอบโปรตีนเตรียมไดจากสวนผสมของอะไร 
ก. สารละลาย CuSO4 ผสมกับ HCl 
ข. สารละลาย CuSO4 ผสมกับ NaOH 
ค. สารละลาย CuCl2 ผสมกับ HCl 
ง. สารละลาย CuCl2 ผสมกับ NaOH 

3.  ขอจํากัดของการทดสอบโปรตีนดวยสารละลายไบยูเรตคืออะไร 
ก. ใชไดกับโปรตีนท่ีมีพันธะเปปไทดต้ังแต 2 ตําแหนงข้ึนไป 
ข. ไมสามารถทดสอบไดกับโปรตีนท่ีเกิดการแปรงสภาพโปรตีนแลว 
ค. ทดสอบไดเฉพาะโปรตีนท่ีเกิดการแปรงสภาพโปรตีนแลว 
ง. ไขขาวดิบไมสามารถทดสอบดวยสารละลายไบยูเรตได 

4.  หากนําสารละลายกรดอะมิโนไกลซีนมาทดสอบดวยสารละลายลายไบยูเรตจะไดผลการทดลองอยางไร 
ก. เกิดตะกอนสีแดงอิฐ 
ข. สารละลายเปล่ียนเปนสีน้ําเงินมวง 
ค. ไดสารละลายสีน้ําตาล 
ง. ไดสารละลายสีฟา 
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5.  เม่ือนําอาหารชนิดหนึ่งมาทําการบดใหละเอียดแลวทําการเติมสารละลาย CuSO4 และ NaOH ลงไปบนอาหาร
พบวาเกิดสารสีน้ําเงินมวง อาหารชนิดนี้ควรจะเปนอะไร 

ก. ลอดชองน้ํากะทิ 
ข. น้ําอัดลม 
ค. ขาวสวย 
ง. ไขตุน 

6.  ขอใดใหความหมายของการแปลงสภาพโปรตีนไดถูกตอง 
ก. การทําใหโปรตีนสูญเสียสมรรถภาพทางชีววิทยา 
ข. การทําใหโปรตีนเปล่ียนแปลงหนาท่ี 
ค. การทําใหโปรตีนมีสมรรถภาพทางชีววิทยาสูงข้ึน 
ง. การทําใหโปรตีนมีจํานวนกรดอะมิโนเพิ่มข้ึน 

7.  การแปรงสภาพโปรตีนไมทําลายพันธะใดในโครงสรางของโปรตีน 
ก. พันธะไฮโดรเจน 
ข. พันธะเพปไทด 
ค. พันธะไอออนิก 
ง. พันธะโลหะ 

8.  ปจจัยใดไมใชสาเหตุของการแปรงสภาพโปรตีน 
ก. ความรอน 
ข. ไอออนของโลหะหนัก 
ค. น้ําเย็นอุณหภูมิ 4 0C 
ง. แอลกอฮอร 

9.  ขอใดไมเกิดการแปลงสภาพของโปรตีน 
ก.  ใหคนท่ีรับประทานยาฆาแมลงกลืนไขขาวดิบ 
ข.  บีบน้ํามะนาวใสกุงสด 
ค.  ทอดไขดาว 

           ง.  เนื้อหมูแชแข็ง 
10.  ขอใดไมใชประโยชนท่ีไดจากการแปลงสภาพโปรตีน 

ก. ทําใหโปรตีนยอยไดยากข้ึน 
ข. การท่ีแอลกอฮอลลางแผลสามารถฆาเช้ือโรคได 
ค. การใชความรอนทําความสะอาดเครื่องมือแพทย 
ง. การกลืนไขขาวเพื่อลดอันตรายของผูกลืนสารพิษพวกกรดและเบส 
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บัตรเนื้อหาท่ี 1 

เรื่อง การแปลงสภาพโปรตีนและปฏิกิรยิาบางประการของโปรตีน 

 
1.  ปฏิกิริยาไฮรไลซีสโปรตีน  
 

ปฏิกิริยาไฮรไลซีสโปรตีนเปนปฏิกิริยาท่ีเกิดยอนกลับกับการเกิดโปรตีน กลาวคือโปรตีนหรือ  
เปปไทดสามารถถูกสลายกลายเปนกรดอะมิโนโดยการทําปฏิกิริยากับน้ํา การไฮรไลซีสโปรตีนหรือเปปไทด ทําโดย
การนํามาตมกับสารละลายกรดไฮดโดรคลอลิกเขมขน 6 โมลลา จนเกิดปฏิกิริยาไฮรไลซีสแลวสลายตัวเปน 
กรดอะมิโนในท่ีสุด 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.1 ปฏิกิริยาไฮรไลซีสโปรตีน 
ท่ีมา:  http://www.wou.edu/chemistry/chapter-11-introduction-major-macromolecules/ 

สืบคันเมื่อ 20 ตุลาคม 2560 
 
 

 
 

โปรตีนหรือเปปไทด 

กรดอะมิโน 

http://www.wou.edu/chemistry/chapter-11-introduction-major-macromolecules/
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2.  การทดสอบดวยสารละลายไบยูเรต 
 

การทดสอบโปรตีนสามารถทดสอบไดดวยปฏิกิริยาไบยูเรต โดยใหโปรตีนทําปฏิกิริยากับสารละลาย 
คอปเปอร (II) ซัลเฟต (CuSO4) ในสารละลายเบส (NaOH หรือ KOH) จะไดสารสีน้ําเงินมวง โดยปฏิกิริยาของ
สารละลายคอปเปอร (II) ซัลเฟตในสารละลายเบสทําปฏิกิริยากับองคประกอบยอยของโปรตีนคือกรดอะมิโน ได
สารสีน้ําเงินมวง ซึ่งเปนสารประกอบเชิงซอนระหวาง Cu2+ กับไนโตรเจนในสารท่ีมีพันธะเพปไทดต้ังแต 2 พันธะ
ข้ึนไป การทดสอบโปรตีนวิธีนี้เรียกวา การทดสอบไบยูเรต 

 
 

โปรตีน + CuSO4   
NaOH
�⎯�    สารสีน้ําเงินมวง 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

ภาพท่ี 5.2 การทดสอบดวยสารละลายไบยูเรต 
จาก  https://infograph.venngage.com/p/72550/the-biuret-test  สืบคันเมื่อ 20 ตุลาคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สีฟา 

สีน้ําเงินมวง 

https://infograph.venngage.com/p/72550/the-biuret-test
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3.  การแปลงสภาพโปรตีน  (Protein Denatured)  
 

การแปลงสภาพโปรตีน คือ การทําใหโปรตีนเกิดการสูญเสียสมรรถภาพทางชีววิทยา เกิดการแข็งตัว  
(ตกตะกอน) และไมละลายน้ํา การแปลงสภาพโปรตีนนั้น พันธะเพปไทดของโครงสรางปฐมภูมิยังไมถูกทําลายแต
โครงสรางทุติยภูมิ ตติยภูมิ และจตุรภูมิจะถูกทําลาย การทดสอบไบยูเรตพบวาโปรตีนท่ีแปลงสภาพแลวยังใหผล
การทดสอบเปนสีน้ําเงินมวง 

โปรตีนบางชนิดเมื่อเกิดการแปลงสภาพแลว (denaturation) ยังสามารถกลับคืนสูสภาพเดิมได 
(renaturation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.3 แสดงการแปลงสภาพและกลับคืนสูสภาพเดิมของโปรตีนบางชนิด 
ท่ีมา : http://dev3.colorpack.net/images/uploads/upload2/201012710056_c85x23denaturation.jpg 

สืบคนเมื่อ 20 ตุลาคม 2560 
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บัตรกิจกรรมทดลอง 
เร่ือง ปฏิกิริยาการทดสอบโปรตีนดวยสารละลายไบยูเรต 

  
 
 
 
 
คําช้ีแจง  ใหนักเรียนทําการทดลองตามวิธีการทดลองตอไปนี้  พรอมท้ังบันทึกผลการทดลอง อภิปรายผล สรุปผล
การทดลองใหสมบูรณ (30 คะแนน) 
 
รายช่ือสมาชิกกลุม 

1. ………………………………………………………………………….ช้ัน…………………………เลขท่ี……….. 
2. ………………………………………………………………………….ช้ัน…………………………เลขท่ี……….. 
3. ………………………………………………………………………….ช้ัน…………………………เลขท่ี……….. 
4. ………………………………………………………………………….ช้ัน…………………………เลขท่ี……….. 
5. ………………………………………………………………………….ช้ัน…………………………เลขท่ี……….. 

 
จุดประสงคการทดลอง 
 

1. ทําการทดลองเพื่อศึกษาปฏิกิริยาระหวางสารชีวโมเลกุลกับสารละลายไบยูเรต ได 
2. บอกความแตกตางของปฏิกิริยาของสารชีวะโมเลกุลแตละชนิดกับสารละลายไบยูเรต ได 

 
วัสดุอุปกรณและสารเคมี 
 

ลําดับท่ี วัสดุอุปกรณ  
 

จํานวน  
(ตอ 1 กลุม) 

1. หลอดทดลอง  4 หลอด 
2. หลอดหยด  4 อัน 
3. บีกเกอรขนาด 100 mL 4 ใบ 
4. ช้ันวางหลอดทดลอง 1 อัน 
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ลําดับท่ี สารเคมี 
 

ปริมาตร 
(ตอ 1 กลุม) 

1. ไขขาวดิบเขมขน 5 % w/v 10 mL 
2. สารละลายน้ําตาลกลูโคสเขมขน 5% w/v 10 mL 
3. สารละลายน้ําแปงสุกเขมขน 5% w/v 10 mL 
4. น้ํามันถ่ัวเหลือง 10 mL 
5. สารละลายไบยูเรต 10 mL 

 
วิธีการทดลอง 
 

1. เตรียมหลอดทดลองจํานวน 4 หลอด วางบนช้ันวางหลอดทดลอง จากนั้นทําการเติมสารละลายตางๆ 
ลงในแตละหลอดทดลองดังตาราง  
หลอดท่ี ชนิดสารลายตัวอยาง ปริมาตรสารละลาย

ตัวอยาง (หยด) 
สารละลายไบยูเรต 

(หยด) 
1 สารละลายน้ําตาลกลูโคส 15 5 
2 น้ําแปงสุก 15 5 
3 ไขขาวดิบ 15 5 
4 น้ํามันถ่ัวเหลือง 15 5 

 
2. เขยาเบา ๆ ใหผสมเปนเนื้อเดียวกัน 
3. นําหลอดทดลองมาวางบนช้ันวางหลอดทดลองแลวสังเกตการณเปล่ียนแปลงพรอมบันทึกขอมูลลงใน

ตารางบันทึกผลการทดลอง 
 
บันทึกผลการทดลอง 
 
การทดลอง ปฏิกิริยาการทดสอบดวยสารละลายเบเนดิกต 
 
หลอดทดลองท่ี ชนิดของสารละลายตัวอยาง การเปลี่ยนแปลงหลังเติมสารละลายเบเนดิกซ 
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คําถามวิเคราะหและสรุปผลการทดลอง 
 

1.  สารละลายตัวอยางชนิดใดท่ีทําปฏิกิริยากับสารละลายไบยูเรตและเกิดการเปล่ียนแปลงอยางไร 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
2.  สารละลายสีน้ําเงินมวงท่ีเกิดข้ึน เกิดจากอะไร 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
3.  สารละลายตัวอยางชนิดใดไมทําปฏิกิริยากับสารละลายไบยูเรต 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
4. จากการทดลองสารละลายไบยูเรตมีความจําเพาะเจาะจงตอการการทดสอบโปรตีนหรือไม เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
5.  หากนําแกงจืดเตาหูหมูสับมาทดสอบกับสารละลายไบยูเรตจะเกิดผลการทดลองอยางไร 
.............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  
 
 

สรุปผลการทดลองและวิจารณผลการทดลอง 
 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
. 
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บัตรเนื้อหาท่ี 2 

เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการแปลงสภาพโปรตีน 
 
ปจจัยท่ีมีผลตอการแปลงสภาพโปรตีน มีดังนี้ 

 
1. การแปลงสภาพโปรตีนดวยความรอน  

ความรอน มีผลใหสมบัติของโปรตีนเปล่ียนแปลงไปได อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนจะทําใหพันธะไฮโดรเจนระหวาง
สายพอลิเพปไทดถูกทําลาย โครงสรางของโปรตีนจะถูกทําลายโดยเฉพาะพันธะระหวางสายของโปรตีนกับโปรตีน 
หรือโปรตีนกับน้ํา หากอุณหภูมิไมสูงมากนัก การเปล่ียนแปลงสภาพของโปรตีนอาจผันกลับคืนได แตหากอุณหภูมิ
สูงข้ึนถึงระดับหนึ่ง จะสงผลใหเกิดการเปล่ียนสภาพตามธรรมชาติของโปรตีนแบบผันกลับไมได  

ตัวอยางการแปลงสภาพโปรตีนดวยความรอน ไดแก  
การสุกของไขขาวดวยความรอน ทําใหไขขาวท่ีเหลว แข็งตัวเกิดลักษณะเปนเจลแข็งสีขาว ซึ่งจะยอนกลับ

ไมได ไขขาวสุกยอยไดงายกวาไขขาวดิบ  
การสุกของเนื้อสัตวเนื่องจากความรอน ทําใหโปรตีนไมโอซินซึ่งเปนสวนประกอบของเสนใยกลามเนื้อเกิด

การคลายตัวและตกตะกอน ทําใหเนื้อมีสีและเนื้อสัมผัสท่ีเปล่ียนไปและผันกลับไมได  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.4 แสดงการแปลงสภาพโปรตีนดวยความรอนของเนื้อสัตว 
ท่ีมา : http://www.foodnetworksolution.com/uploaded/protein%20denature.jpg 

สืบคนเมื่อ 20 ตุลาคม 2560 
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2. การแปลงสภาพโปรตีนดวยสารละลายกรดและสารละลายเบส  

สารละลายกรดและสารละลายเบส ทําใหโปรตีนตกตะกอน เชน เติมสารละลายกรดแอซีติก (CH3COOH) 
หรือสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด(NaOH) ลงในนมหรือไขขาวดิบ จะเกิดการจับตัว เปนกอนและตกตะกอน  
คา pH ของโปรตีนท่ีพบในธรรมชาติจะสูงกวาจุดไอโซอิเล็กทริก (isoelectric point) ซึ่งทําใหพบโปรตีนใน
ธรรมชาติ มีประจุรวมเปนลบ (negative charge) ซึ่งประจุท่ีเหมือนกันจะเกิดแรงผลักกัน โปรตีนท่ีแขวนลอยใน
น้ําจะไดเปนไฮโดรคอลลอยด (hydrocolloid) การปรับคา pH ของโปรตีนดวยกรดจะทําใหคา pH ลดลง จนมีคา 
pH เทากับจุดไอโซอิเล็กทริก จะทําใหประจุรวมของโปรตีนเปนศูนย แรงผลักกันระหวางประจุท่ีเหมือนกันจะลดลง 
ประจุบวกและลบท่ีมีอยูเทาๆ กัน ณ จุดนี้จะดูดกัน มีผลใหโปรตีนเกิดการตกตะกอน (precipitation)  

ถึงแมโปรตีนบางชนิดจะยังละลายได แตคา pH ท่ีจุดนี้จะทําใหโปรตีนมีการละลายไดนอยท่ีสุด ถาหาก
ปรับคา pH ของโปรตีนตํ่ากวาจุดไอโซอิเล็กทริกมาก จะทําใหโปรตีนมีประจุรวมเปนบวก (positive charge) ถามี
ประจุบวกมากแรงผลักกันระหวางประจุก็จะมากข้ึน หากแรงผลักรุนแรง อาจทําใหโครงสรางของโปรตีนเปล่ียน 
สายของพอลิเพปไทดอาจเกิดการคลายตัว สูญเสียโครงสรางตามธรรมชาติ ซึ่งจะมีผลคลายกับการสูญเสียสภาพ
ธรรมชาติดวยความรอน ซึ่งหากเกิดรุนแรงอาจทําใหผันกลับเปนโครงสรางแบบเดิมไมได ตัวอยางของการเปล่ียน
สภาพธรรมชาติของโปรตีนดวยการปรับคา pH ไดแก  

การตกตะกอนของโปรตีนเคซีน (casein) ในน้ํานม การปรับคา pH ของน้ํานมใหเทากับจุดไอโซอิเล็กทริก
จะทําใหโปรตีนเคซีนมีการละลายไดนอยลง และตกตะกอนแยกออกมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.5 แสดงการเกิดเจลของไขขาวในไขเยี่ยวมาดวยเบส 
ท่ีมา: http://www.foodnetworksolution.com/uploaded/centuryegg.jpg สืบคนเมื่อ 20 ตุลาคม 2560 

 
 
 
 

http://www.foodnetworksolution.com/uploaded/centuryegg.jpg
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3. การแปลงสภาพโปรตีนดวยแรงกล  

การแปลงสภาพโปรตีนดวยแรงกล ซึ่งจะมีผลรบกวนตอพันธะภายในระหวางโมเลกุลของสายพอลิเพป
ไทด ทําใหพันธะออนแอหรือถูกทําลาย เชนเดียวกับการใชความรอน อาจทําใหเกิดฟอง เชน การตีปนไขขาว การ
ทําใหเกิดฟองในน้ํานม เพื่อชงกาแฟลาเต หรือทําใหเกิดการแข็งตัว เชน การใชแรงดันสูง จะทําใหไขขาวแข็งตัวได
เชนเดียวกับการใชความรอน  

 
4. การแปลงสภาพโปรตีนดวยโลหะหนัก  

ไอออนของโลหะบางชนิด เชน Pb2+  Hg2+  Ag+  Cd2+ ไอออนเหลานี้จะจับกับประจุลบของโมเลกุล
โปรตีนเกิดเกลือคารบอกซีเลตทําใหโปรตีนตกตะกอน เกิดไดดีท่ีสภาพเปนกลางและเปนเบสเล็กนอย  
การแปลงสภาพของโปรตีนโดยวิธีนี ้ไดมีการนําไปใชประโยชนทางดานการแพทย เชน การลางทองคนไขท่ี
รับประทานยาพิษท่ีมีองคประกอบของไอออนโลหะหนกั โดยใหกินไขขาวดิบ ไอออนของโลหะหนักจะรวมตัวกับไข
ขาวดิบ  เกิดการแปลงสภาพ แลวทําใหอาเจียนออกมา  
5. แอลกอฮอล ทําใหโปรตีนแปลงสภาพไดเชนเดียวกันกับกรดเบส  
6. ตัวทําละลายอินทรีย เชน อะซิโตน มีผลทําใหโครงสรางของโปรตีนเปล่ียนแปลงไป  
7. รังสีตาง ๆ มีผลเชนเดียวกันกับความรอน  
8. เกลือท่ีมีความเขมขนสูง เชน (NH4)2SO4 ไอออนของเกลือจะไปดึงโมเลกุลน้ําจากโปรตีนใหลดลง  
ทําใหโปรตีนเสียสภาพธรรมชาติและตกตะกอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.6 การแปรงสภาพโปรตีนดวยปจจัยตาง ๆ 
ท่ีมา : http://www.foodnetworksolution.com/uploaded/protein%20denaturation%20sample.JPG 

สืบคนเมื่อ 20 ตุลาคม 2560 
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การนําความรูเก่ียวกับการแปลงสภาพโปรตีนไปใชประโยชน  
 

1. การตมไขในนาท่ีอุณหภูมิ 100 0C จะทําใหโปรตีนในไขแข็งตัว  
2. เช็ดผิวหนังดวยแอลกอฮอลกอนฉีดยา แอลกอฮอลจะทําใหโปรตีนในแบคทีเรีย แปลงสภาพ เกิดการ

แข็งตัว เปนการฆาเช้ือโรค  
3. การทําความสะอาดเครื่องมือแพทยเพื่อฆาเช้ือโรคจะใสหมอนึ่งอัดความดันท่ีอุณหภูมิ 120 0C ความ

รอนจะทําใหโปรตีนในแบคทีเรียถูกทําลาย  
4. การใหความรอนกับน้ํานมท่ี 60 0C จะทําใหโปรตีนในนมแข็งตัว ซึ่งเปนกรรมวิธี ในการทําโยเกิรต  
5. การบีบมะนาวใสในอาหารประเภทยาหรือตมยา จะทําใหโปรตีนในอาหารตกตะกอนขุนขาว 
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บัตรแบบฝกหัดท่ี 1 

เรื่อง  การแปลงสภาพโปรตีนและปฏิกิริยาบางประการของโปรตีน 

 

 

 

 

 
คําช้ีแจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง (10 คะแนน) 
 

1. หากนําโปรตีนหรือเพปไทดมาตมในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเขมขน 6 โมลาสจะเกิดปฏกิิยา
อะไรและสุดทายแลวจะไดสารผลิตภัณฑสุดทายคือสารใด 

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

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

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

............................................................................................................................................................................. 
2. หากนําสายเพปไทดดังภาพดานลางมาตมในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเขมขน 6 โมลาสจะได

กรดอะมิโนท่ีมีโครงสรางแบบใด 

 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
3. สารละลายไบยูเรตมีองคประกอบของสารชนิดใดและใชในการทดสอบอะไร 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
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4. เม่ือทําไขดาวไขขาวจะเกิดการเปล่ียนแปลงเปนสีขาวหลังจากทอดสุก การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเปนการ
แปลงสภาพโปรตีนหรือไม หากเกิดการแปลงสภาพโปรตีน จงบอกปจจัยท่ีทําใหเกิดการแปลงสภาพ
โปรตีน 

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

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

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

............................................................................................................................................................................. 
5. จงยกตัวอยางประโยชนของการแปลงสภาพโปรตีนมาอยางนอย 2 ขอ 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
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บัตรแบบฝกหัดท่ี 2  
เรื่อง  การแปลงสภาพโปรตีน 

 

 

 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง (10 คะแนน) 
 

1. การแปลงสภาพโปรตีนจะสงผลใหโปรตีนเกิดการเปล่ียนแปลงไดอยางไร  
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
2. “การแปลงสภาพโปรตีนเปนการทําลายพันธะเพปไทดของโครงสรางปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และจตุรภูมิ
ของโปรตีน” ขอความนี้กลาวถูกตองหรือไม เพราะเหตุใด  
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
3. ปจจัยใดบางท่ีเปนสาเหตุทําใหโปรตีนเกิดการแปลงสภาพไป  
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
4. ในการปฐมพยาบาลผูท่ีรับประทานสารพิษท่ีมีไอออนของโลหะหนัก นักเรียนจะทําอยางไร และ  
เพราะเหตุใดนักเรียนจึงเลือกทําเชนนั้น  
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
5. การใชแอลกอฮอลเช็ดแผลจัดเปนการแปลงสภาพโปรตีนหรือไม เพราะเหตุใด  
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

เรื่อง  การแปลงสภาพโปรตีนและปฏิกิริยาบางประการของโปรตีน 

 
 
 

คําช้ีแจง  1. แบบทดสอบกอนเรียนมีท้ังหมด 10 ขอ 10 คะแนน ใชเวลา 10 นาที 
            2. ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว และทําเครื่องหมาย (X) ลงในชองตัวเลือก 
                ในกระดาษคําตอบ 
 

 
1.  ขอใดใหความหมายของการแปลงสภาพโปรตีนไดถูกตอง 

ก. การทําใหโปรตีนสูญเสียสมรรถภาพทางชีววิทยา 
ข. การทําใหโปรตีนเปล่ียนแปลงหนาท่ี 
ค. การทําใหโปรตีนมีสมรรถภาพทางชีววิทยาสูงข้ึน 
ง. การทําใหโปรตีนมีจํานวนกรดอะมิโนเพิ่มข้ึน 

2.  ขอจํากัดของการทดสอบโปรตีนดวยสารละลายไบยูเรตคืออะไร 
ก. ใชไดกับโปรตีนท่ีมีพันธะเปปไทดต้ังแต 2 ตําแหนงข้ึนไป 
ข. ไมสามารถทดสอบไดกับโปรตีนท่ีเกิดการแปรงสภาพโปรตีนแลว 
ค. ทดสอบไดเฉพาะโปรตีนท่ีเกิดการแปรงสภาพโปรตีนแลว 
ง. ไขขาวดิบไมสามารถทดสอบดวยสารละลายไบยูเรตได 

3.  เมื่อนําเพปไทดจํานวนหนึ่งมาเติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกแลวนําไปตมจนเกิดการยอยสลายอยางสมบูรณ
ผลิตภัณฑท่ีไดควรเปนอะไร 

ก. โปรตีนกอนกลม 
ข. โปรตีนเสนใย 
ค. สายเปปไทดส้ันๆ 
ง. กรดอะมิโน 

4.  หากนําสารละลายกรดอะมิโนไกลซีนมาทดสอบดวยสารละลายลายไบยูเรตจะไดผลการทดลองอยางไร 
ก. เกิดตะกอนสีแดงอิฐ 
ข. สารละลายเปล่ียนเปนสีน้ําเงินมวง 
ค. ไดสารละลายสีน้ําตาล 
ง. ไดสารละลายสีฟา 
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5.  สารละลายไบยูเรตท่ีใชในการทดสอบโปรตีนเตรียมไดจากสวนผสมของอะไร 

ก. สารละลาย CuSO4 ผสมกับ HCl 
ข. สารละลาย CuSO4 ผสมกับ NaOH 
ค. สารละลาย CuCl2 ผสมกับ HCl 
ง. สารละลาย CuCl2 ผสมกับ NaOH 

6.  การแปรงสภาพโปรตีนไมทําลายพันธะใดในโครงสรางของโปรตีน 
ก. พันธะไฮโดรเจน 
ข. พันธะเพปไทด 
ค. พันธะไอออนิก 
ง. พันธะโลหะ 

7.  ปจจัยใดไมใชสาเหตุของการแปรงสภาพโปรตีน 
ก. ความรอน 
ข. ไอออนของโลหะหนัก 
ค. น้ําเย็นอุณหภูมิ 4 0C 
ง. แอลกอฮอร 

8.  ขอใดไมเกิดการแปลงสภาพของโปรตีน 
ก.  ใหคนท่ีรับประทานยาฆาแมลงกลืนไขขาวดิบ 
ข.  บีบน้ํามะนาวใสกุงสด 
ค.  ทอดไขดาว 

          ง.  เนื้อหมูแชแข็ง 
9.  เม่ือนําอาหารชนิดหนึ่งมาทําการบดใหละเอียดแลวทําการเติมสารละลาย CuSO4 และ NaOH ลงไปบนอาหาร
พบวาเกิดสารสีน้ําเงินมวง อาหารชนิดนี้ควรจะเปนอะไร 

ก. ลอดชองน้ํากะทิ 
ข. น้ําอัดลม 
ค. ขาวสวย 
ง. ไขตุน 

10.  ขอใดไมใชประโยชนท่ีไดจากการแปลงสภาพโปรตีน 
ก. ทําใหโปรตีนยอยไดยากข้ึน 
ข. การท่ีแอลกอฮอลลางแผลสามารถฆาเช้ือโรคได 
ค. การใชความรอนทําความสะอาดเครื่องมือแพทย 
ง. การกลืนไขขาวเพื่อลดอันตรายของผูกลืนสารพิษพวกกรดและเบส 
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ภาคผนวก 
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บัตรกิจกรรมการทดลอง เรื่องปฏิกิริยาการทดสอบโปรตีนดวยสารละลายไบยูเรต 
 
คําช้ีแจง บัตรกิจกรรมการทดลอง เรื่อง ปฏิกิริยาการทดสอบโปรตีนดวยสารละลายไบยูเรต แบงการใหคะแนน
เปนสามสวน สวนละ 10 คะแนน รวมเปน 30 คะแนนดังนี ้
 
สวนท่ี 1 ทักษะและกระบวนการในการทําการทดลอง  

เกณฑการใหคะแนน ระดับ คะแนน 
เลือกใชอุปกรณไดอยางเหมาะสม 
ปฏิบัติการทดลองไดถูกตองตาม

ข้ันตอน  

3 9 - 10 

เลือกใชอุปกรณไดอยางเหมาะสม 
ปฏิบัติการทดลองขามข้ันตอน 

2 6 - 8 

อุปกรณการทดลองไมพรอม 
ปฏิบัติการทดลองขามข้ันตอน 

1 1 - 5 

 
สวนท่ี 2 รายงานการทดลอง 

เกณฑการใหคะแนน ระดับ คะแนน 
นําเสนอผลการทดลอง สรุป 

อภิปรายผลการทดลองชัดเจน 
องคประกอบของรายงานการ

ทดลองครบถวน 

3 9 - 10 

นําเสนอผลการทดลอง สรุป 
อภิปรายผลการทดลองชัดเจน 
องคประกอบของรายงานการ

ทดลองขาดไปบางสวน 

2 6 - 8 

นําเสนอผลการทดลอง สรุป 
อภิปรายผลการทดลองไมชัดเจน 
องคประกอบของรายงานการ

ทดลองขาดไปบางสวน 

1 1 - 5 

 

 เกณฑการใหคะแนน 
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สวนท่ี 3 คําถามเพื่อวิเคราะหและสรุปผลการทดลอง 
 

ขอ เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

1 
ไมตอบ หรือตอบผิด 0 
ตอบถูกแตไมชัดเจนหรือไมครบทุกสวน 1 
ตอบถูกตองชัดเจนและครบถวนทุกสวน 2 

2 
ไมตอบ หรือตอบผิด 0 
ตอบถูกแตไมชัดเจนหรือไมครบทุกสวน 1 
ตอบถูกตองชัดเจนและครบถวนทุกสวน 2 

3 
ไมตอบ หรือตอบผิด 0 
ตอบถูกแตไมชัดเจนหรือไมครบทุกสวน 1 
ตอบถูกตองชัดเจนและครบถวนทุกสวน 2 

4 
ไมตอบ หรือตอบผิด 0 
ตอบถูกแตไมชัดเจนหรือไมครบทุกสวน 1 
ตอบถูกตองชัดเจนและครบถวนทุกสวน 2 

5 
ไมตอบ หรือตอบผิด 0 
ตอบถูกแตไมชัดเจนหรือไมครบทุกสวน 1 
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  บัตรแบบฝกหัดท่ี 1 เร่ือง การแปลงสภาพโปรตีนและปฏิกิริยาบางประการของโปรตีน 
 
 
 

คําช้ีแจง  บัตรแบบฝกหัดท่ี 1 เรื่อง การแปลงสภาพโปรตีนและปฏิกิริยาบางประการของโปรตีน มจํีานวน 5 ขอ 
ขอละ 2 คะแนน รวม 10 คะแนน มีเกณฑในการพิจารณาใหคะแนนดังนี ้
 

 

ขอ เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

1 
ไมตอบ หรือตอบผิด 0 
ตอบถูกแตไมชัดเจนหรือไมครบทุกสวน 1 
ตอบถูกตองชัดเจนและครบถวนทุกสวน 2 

2 
ไมตอบ หรือตอบผิด 0 
ตอบถูกแตไมชัดเจนหรือไมครบทุกสวน 1 
ตอบถูกตองชัดเจนและครบถวนทุกสวน 2 

3 
ไมตอบ หรือตอบผิด 0 
ตอบถูกแตไมชัดเจนหรือไมครบทุกสวน 1 
ตอบถูกตองชัดเจนและครบถวนทุกสวน 2 

4 
ไมตอบ หรือตอบผิด 0 
ตอบถูกแตไมชัดเจนหรือไมครบทุกสวน 1 
ตอบถูกตองชัดเจนและครบถวนทุกสวน 2 

5 
ไมตอบ หรือตอบผิด 0 
ตอบถูกแตไมชัดเจนหรือไมครบทุกสวน 1 
ตอบถูกตองชัดเจนและครบถวนทุกสวน 2 
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  บัตรแบบฝกหัดท่ี 2 เร่ือง การแปลงสภาพโปรตีน 
 
 
 

คําช้ีแจง  บัตรแบบฝกหัดท่ี 2 เรื่อง การแปลงสภาพโปรตีน มีจํานวน 5 ขอ ขอละ 2 คะแนน รวม 10 คะแนน       
มีเกณฑในการพิจารณาใหคะแนนดังนี ้
 

 

ขอ เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

1 
ไมตอบ หรือตอบผิด 0 
ตอบถูกแตไมชัดเจนหรือไมครบทุกสวน 1 
ตอบถูกตองชัดเจนและครบถวนทุกสวน 2 

2 
ไมตอบ หรือตอบผิด 0 
ตอบถูกแตไมชัดเจนหรือไมครบทุกสวน 1 
ตอบถูกตองชัดเจนและครบถวนทุกสวน 2 

3 
ไมตอบ หรือตอบผิด 0 
ตอบถูกแตไมชัดเจนหรือไมครบทุกสวน 1 
ตอบถูกตองชัดเจนและครบถวนทุกสวน 2 

4 
ไมตอบ หรือตอบผิด 0 
ตอบถูกแตไมชัดเจนหรือไมครบทุกสวน 1 
ตอบถูกตองชัดเจนและครบถวนทุกสวน 2 

5 
ไมตอบ หรือตอบผิด 0 
ตอบถูกแตไมชัดเจนหรือไมครบทุกสวน 1 
ตอบถูกตองชัดเจนและครบถวนทุกสวน 2 
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เกณฑการประเมินแบบทดสอบ 

เกณฑการประเมินชุดกิจกรรม 

 
 
 

เกณฑการประเมินชุดกิจกรรม การตัดสินผลการประเมิน 
ตรวจแบบฝกทักษะถูกตอง (คะแนน) 

สรุปผลการประเมินใชเกณฑการผานรอยละ 80 ข้ึนไป 
(ระดับดี ถือวาผาน) 

41         คะแนนข้ึนไป   ระดับ ดีมาก 
31 – 40  คะแนน          ระดับ ดี 
21 – 30  คะแนน          ระดับ พอใช 

11 – 20  คะแนน          ระดับ ปรับปรุง 

 0 – 10   คะแนน          ระดับ ควรปรับปรุง 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการประเมินแบบทดสอบ การตัดสินผลการประเมิน 
รอยละ 80 ข้ึนไป      ระดับ  ดี 

สรุปผลการประเมินใชเกณฑการผานรอยละ 80 ข้ึนไป รอยละ 60 – 79       ระดับ พอใช 
รอยละ  0 – 59        ระดับ ปรบัปรุง 
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ช่ือ – สกุล...........….…..........….…...........….…..........….….............................….…ช้ัน ...........….…....เลขท่ี ...........….… 
 
คําช้ีแจง ใหนักเรียนอานคําถามทีละขอ แลวทําเครื่องหมาย X ลงในชองตัวเลือก ก ข ค ง ท่ีนักเรียนเห็นวาถูกตอง
ท่ีสุดเพียงขอเดียวในกระดาษคําตอบ 
 

แบบทดสอบกอนเรียน    แบบทดสอบหลังเรียน 
ขอ ก ข ค ง ขอ ก ข ค ง 
1.     1.     
2.     2.     
3.     3.     
4.     4.     
5.     5.     
6.     6.     
7.     7.     
8.     8.     
9.     9.     
10.     10.     

รวมคะแนน  รวมคะแนน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระดาษคําตอบแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
เรื่อง  การแปลงสภาพโปรตีนและปฏิกิริยาบางประการของโปรตีน 
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ช่ือ – สกุล...........….…..........….…...........….…..........….….............................….…ช้ัน ...........….…....เลขท่ี ...........….… 
 

แบบทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได คะแนนรอยละ 
กอนเรียน 10   
หลังเรียน 10   

ผลการพัฒนา  
 
 

กิจกรรม คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได คะแนนรอยละ 
บัตรกิจกรรมทดลอง 30   
บัตรแบบฝกหัดท่ี  1 10   
บัตรแบบฝกหัดท่ี  2 10   

รวม 50   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางบันทึกคะแนน 
เรื่อง  การแปลงสภาพโปรตีนและปฏิกิริยาบางประการของโปรตีน 
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แบบทดสอบกอนเรียน 

ขอ คําตอบ 
1. ง 
2. ข 
3. ก 
4. ง 
5. ง 
6. ก 
7. ข 
8. ค 
9. ง 
10. ก 

เกงมาก ๆ เลยครับ 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 
เรื่อง  การแปลงสภาพโปรตีนและปฏิกิริยาบางประการของโปรตีน 

 
 



ชุดกิจกรรมการเรียนรู วิชาเคมีพื้นฐาน  ชุดที่  5  เรื่อง  การแปลงสภาพโปรตีนและปฏิกิริยาบางประการของโปรตีน 

 
        27 
 
 

บัตรกิจกรรมทดลอง 
เร่ือง ปฏิกิริยาการทดสอบโปรตีนดวยสารละลายไบยูเรต 

  
 
 
 
 
 
บันทึกผลการทดลอง 
 
การทดลอง ปฏิกิริยาการทดสอบดวยสารละลายเบเนดิกต 
 
หลอดทดลองท่ี ชนิดของสารละลายตัวอยาง การเปลี่ยนแปลงหลังเติมสารละลายเบเนดิกซ 

1 สารละลายน้ําตาลกลูโคส สารละลายสีฟา 
2 น้ําแปงสุก สารละลายสีฟา 
3 ไขขาวดิบ สารละลายสีมวง 
4 น้ํามันถ่ัวเหลือง สารละลายแยกเปนสองช้ัน ช้ันลางมีสีฟาใส ช้ัน

บนมีสีเหลือง 
 
คําถามวิเคราะหและสรุปผลการทดลอง 
 

1.  สารละลายตัวอยางชนิดใดท่ีทําปฏิกิริยากับสารละลายไบยูเรตและเกิดการเปล่ียนแปลงอยางไร 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
2.  สารละลายสีมวงท่ีเกิดข้ึนเกิดจากอะไร 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
3.  สารละลายตัวอยางชนิดใดไมทําปฏิกิริยากับสารละลายไบยูเรต 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
4. จากการทดลองสารละลายไบยูเรตมีความจําเพาะเจาะจงตอการการทดสอบโปรตีนหรือไม เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  

ปฏิกิริยาของสารละลายคอปเปอร (II) ซัลเฟตในสารละลายเบสทําปฏิกิริยากับองคประกอบ
ยอยของโปรตีนคือกรดอะมิโน ไดสารสีน้ําเงินมวง ซึ่งเปนสารประกอบเชิงซอนระหวาง Cu2+ 
กับไนโตรเจนในโครงสรางของโปรตีน 

 
สารละลายน้ําตาลกลูโคส น้ําแปงสุกและน้ํามัน 

 

มีความจําเพาะตอการทดสอบโปรตีนเพราะเกิดปฏิกิริยาเฉพาะกับโปรตีนแตไมเกิดปฏิกิริยากับ
สารชีวโมเลกุลกลุมอื่น 

 

สารละลายตัวอยางไขขาวดิบทําปฏิกิริยากับสารละลายไบยูเรตไดสารละลายสีมวง 
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5.  หากนําแกงจืดเตาหูหมูสับมาทดสอบกับสารละลายไบยูเรตจะเกิดผลการทดลองอยางไร 
.............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  
 
 

สรุปผลการทดลองและวิจารณผลการทดลอง 
 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สารละลายไบยูเรตเปล่ียนเปนสีมวง 

 

        จากการทดลองพบวาเมื่อนําสารละลายน้ําตาลกลูโคส น้ําแปงสุก สารละลายไขขาวและน้ํามันถ่ัวเหลือง
มาทดสอบดวยสารละลายไบยูเรตพบวามีเพียงสารละลายลายไขขาวท่ีทําปฏิกริยากับสารละลายไบยูเรตได
สารละลายสีมวง สวนสารละลายตัวอยางท่ีเหลือไมทําปฏิกิริยากับสารละลายไบยูเรต แสดงใหเห็นวาปฏิกริยา
ท่ีเกิดข้ึนมีความจําเพาะตอโปรตีน ดังนั้นสารละลายไบยูเรตจึงเหมาะท่ีจะใชในการทดสอบโปรตีน 
 



ชุดกิจกรรมการเรียนรู วิชาเคมีพื้นฐาน  ชุดที่  5  เรื่อง  การแปลงสภาพโปรตีนและปฏิกิริยาบางประการของโปรตีน 

 
        29 
 
 

เฉลยบัตรแบบฝกหัดท่ี 1 

เรื่อง  การแปลงสภาพโปรตีนและปฏิกิริยาบางประการของโปรตีน 

 

 

 

 

 
คําช้ีแจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง (10 คะแนน) 
 

1. หากนําโปรตีนหรือเพปไทดมาตมในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเขมขน 6 โมลาสจะเกิดปฏกิิยา
อะไรและสุดทายแลวจะไดสารผลิตภัณฑสุดทายคือสารใด 

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

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

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

............................................................................................................................................................................. 
2. หากนําสายเพปไทดดังภาพดานลางมาตมในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเขมขน 6 โมลาสจะได

กรดอะมิโนท่ีมีโครงสรางแบบใด 

 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
3. สารละลายไบยูเรตมีองคประกอบของสารชนิดใดและใชในการทดสอบอะไร 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

โครงสรางกรดอะมิโนท่ีได  

 

สารละลายไบยูเรตมีองคประกอบของสารละลายคอปเปอร (II) ซัลเฟต (CuSO4) ในสารละลายเบส 

(NaOH หรือ KOH) ใชในการทดสอบโปรตีน 

 

หากนําโปรตีนหรือเพปไทดมาตมในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเขมขน 6 โมลาสจะ 
เกิดปฏิกิริยาไฮรไลซีสเกิดการยอยสลายจนสุดทายไดผลิตภัณฑสุดทายคือกรดอะมิโน 
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4. เม่ือทําไขดาวไขขาวจะเกิดการเปล่ียนแปลงเปนสีขาวหลังจากทอดสุก การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเปนการ
แปลงสภาพโปรตีนหรือไม หากเกิดการแปลงสภาพโปรตีน จงบอกปจจัยท่ีทําใหเกิดการแปลงสภาพ
โปรตีน 

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

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

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

............................................................................................................................................................................. 
5. จงยกตัวอยางประโยชนของการแปลงสภาพโปรตีนมาอยางนอย 2 ขอ 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ใชความรอนในการทําอาหารประเภทโปรตีนทําใหโปรตีนยอยงายข้ึน ฆาเช้ือโรคและพยาธิ
บางชนิด 
2. ใชแอลกอฮอลในการฆาเช้ือโรคท่ีเปนสารประเภทโปรตีน 
3. การทําความสะอาดเครื่องมือแพทย โดยใชความรอนและสารเคมีในการทําลายเช้ือโรคท่ีเปน
สารประเภทโปรตีน 
4. ใชในการลดอันตรายจากการกลืนสารพิษจําพวกกรด เบสหรือยาฆาแมลงท่ีมีโลหะหนักโดย
การกลืนไขขาวหรือนมเพื่อใหเกิดการทําปฏิกิริยาการตกตะกอนของโปรตีน 
 

เกิดการแปลงสภาพโปรตีนโดยเกดิจากความรอนจากการทอด 
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เฉลยบัตรแบบฝกหัดท่ี 2  
เรื่อง  การแปลงสภาพโปรตีน 

 

 

 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง (10 คะแนน) 
 

1. การแปลงสภาพโปรตีนจะสงผลใหโปรตีนเกิดการเปล่ียนแปลงไดอยางไร  
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
2. “การแปลงสภาพโปรตีนเปนการทําลายพันธะเพปไทดของโครงสรางปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และจตุรภูมิ
ของโปรตีน” ขอความนี้กลาวถูกตองหรือไม เพราะเหตุใด  
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
3. ปจจัยใดบางท่ีเปนสาเหตุทําใหโปรตีนเกิดการแปลงสภาพไป  
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
4. ในการปฐมพยาบาลผูท่ีรับประทานสารพิษท่ีมีไอออนของโลหะหนัก นักเรียนจะทําอยางไร และ  
เพราะเหตุใดนักเรียนจึงเลือกทําเชนนั้น  
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
5. การใชแอลกอฮอลเช็ดแผลจัดเปนการแปลงสภาพโปรตีนหรือไม เพราะเหตุใด  
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

       การแปลงสภาพโปรตีนจะทําใหโครงสราง 3 มิติ ของโปรตีนเปล่ียนแปลงไป โดยทําใหเกลียวโปรตีน
คลายออก สงผลใหโปรตีนแข็งตัวและไมละลายน้ํา 
 

        ไมถูกตอง เนื่องจากการแปลงสภาพโปรตีน พันธะเพปไทดของโครงสรางปฐมภูมิจะไมถูกทําลาย  
มีเพียงโครงสรางทุติยภูมิ ตติยภูมิ และจตุรภูมิเทานั้นท่ีถูกทําลาย  
 

       การใหความรอน การเติมสารละลายกรด การเติมสารละลายเบส การเติมแอลกอฮอล  
การเติมโลหะหนัก การเติมสารซักฟอก และการฉายรังสีเอ็กซ  

       ใหผูปวยรับประทานไขขาวดิบหรือนมสด ซึ่งไขขาวดิบหรือนมสดจะไปจับกับไอออนของโลหะหนัก  
เกิดการตกตะกอนของโปรตีน (โปรตีนเกิดการแปลงสภาพ) จากนั้นจึงทําใหผูปวยอาเจียนออกมา  

       การใชแอลกอฮอลเช็ดแผลจัดเปนการแปลงสภาพโปรตีน เพราะแอลกอฮอลจะทําใหเยื่อหุมเซลล
ของแบคทีเรียเกิดการละลาย และเขาไปทําใหโปรตีนในแบคทีเรียเกิดการแข็งตัว  
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรยีน 

เรื่อง กรดนิวคลีอิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 

ขอ คําตอบ 
1. ก 
2. ก 
3. ง 
4. ง 
5. ข 
6. ข 
7. ค 
8. ง 
9. ง 
10. ก 

ความพยายามอยูท่ีไหน 
ความสําเร็จอยูท่ีนั่น 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
เรื่อง  การแปลงสภาพโปรตีนและปฏิกิริยาบางประการของโปรตีน 
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