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ค ำน ำ 
 
 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ชีวเคมีพื้นฐาน รหัสวิชา 4022103 ส าหรับใช้เพื่อ
ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปี พ.ศ. 2551) 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยจัดท าขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 
1/2556 เป็นต้นไป  ผู้เรียนในรายวิชานี้จะต้องมีพื้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาก่อน โดยผ่านการเรียน
รายวิชาที่เทียบเท่ารายวิชาชีววิทยาทั่วไป เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์พื้นฐาน  ดังนั้นการทบทวน
เนื้อหารายวิชาเหล่านี้เป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะท าให้การศึกษาวิชาชีวเคมีพื้นฐานสามารถท าความ
เข้าใจได้ง่ายและเกิดความต่อเนื่องเชื่อมโยงกับศาสตร์ต่างๆ อย่างบูรณาการ  

เอกสารประกอบการสอนชุดนี้ประกอบด้วยเนื้อหาจ านวน 10 บทโดยประกอบด้วยเนื้อหา
ในระดับพ้ืนฐานของศาสตร์ทางด้านชีวเคมี ซ่ึงเหมาะกับนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพทุกระดับ  
ในแต่ละบทเรียนจะเริ่มต้นด้วยการอธิบายความหมาย โครงสร้างทางเคมี คุณสมบัติของสาร เพื่อให้
ผู้ เรียนได้เข้าใจข้อมูลพื้นฐานของชีวโมเลกุลแต่ละชนิด ซ่ึงเรียบเรียงจากการค้นคว้าและ
ประสบการณ์ของผู้จัดท าที่อยู่ในวงการดา้นการศึกษาและการวจิัยทางชีวเคมีมากว่า 10 ปี  ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งที่จะท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในบทเรียนและสามารถน าไปใช้เป็นพื้นฐาน
ส าหรับการวิจัยในระดับสูงต่อไป ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการสอนชุดนี้จะเกิด
ประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างสูงสุด 
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ภำพที่ 5.6 ปฏิกิริยาเคมขีองกรดอะมิโนกับสารนินไฮดรนิ  ………………….………...   90 
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โปรตีน lactate dehydrogenase ของมนษุย์  ……………………………….…….……...  96 
ภำพที่ 5.16 แผนภาพสรุปโครงสร้างระดับต่างๆ ของโปรตนี  ………….…..…………   96 
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(ข) หมู่ฮีม บี  …………………………………………………………………………...   98 
ภำพที่ 5.19 โรคโลหิตจางแบบเซลล์รูปเคียว  …………………………………….……   99 
ภำพที่ 5.20 โครงสร้างตติยภูมขิองไมโอโกลบินและหมู่ฮมี  ………….…….…………   99 
 

บทที่ 6 
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ภำพที่ 6.4 โครงสร้างของกรดไขมนัโอเมกา-3 และแหล่งอาหารที่พบ  ………….…...  109 
ภำพที่ 6.5 โครงสร้างของกรดไขมนัโอเมกา-6 และแหล่งอาหารที่พบ  ………….…...  109 
ภำพที่ 6.6 โมเลกุลกลีเซอรอลท าปฏิกิริยากับกรดไขมนั 3 โมเลกุล  
ได้เป็นสารประกอบเอสเทอร์ของไทรเอซิลกลีเซอรอล  ……………………………...  111 
ภำพที่ 6.7 เปรียบเทียบโครงสร้างของไทรเอซิลกลีเซอรอล   ………….……………..  111 
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สำรบัญภำพประกอบ (ต่อ) 
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ภำพที่ 6.13 โครงสร้างของไอโซพรีนและตัวอย่างของสารเทอปีนอยด์  ……………..   116 
ภำพที่ 6.14 อนุภาคไคโลไมครอน  …….………………………………..…….……...   117 
ภำพที่ 6.15 แผนผังการขนส่งลิพิดในร่างกายโดยลิโพโปรตีนชนิดต่างๆ  ……………   119 
ภำพที่ 6.16 เยื่อชั้นเดียวและไมเซลล์  …….…………………………………….…….   120 
ภำพที่ 6.17 โครงสร้างของเยื่อลิพิดสองช้ันและลิโพโซม  …….……………………..   120 
ภำพที่ 6.18 โครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ซ่ึงเป็นเยื่อลิพิดสองช้ัน  ……………………..   121 
ภำพที่ 6.19 แบบจ าลองกลไกการขนส่งสารผ่านเยื่อเซลล์ประเภทต่างๆ  …….………   122 
ภำพที่ 6.20 แบบจ าลองกลไกการขนส่งสารผ่านเยื่อเซลล์ที่แสดงทิศทางการขนส่ง 
แบบ uniport  symport และ antiport  …………………………………………..……..   123 
ภำพที่ 6.21 การขนส่งกัมมันตข์อง โซเดียม-โพแทสเซียม เอทีพีเอส  …….…………..  123 
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สำรบัญภำพประกอบ (ต่อ) 
 
ภำพประกอบ                                                                                                  หน้ำ 
                  
บทที่ 7 
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ภำพที่ 7.8 โครงสร้าของกรดโฟลิก  …………………………………………………..  136 
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ภำพที่ 7.14 การย่อยโมเลกุลของเบต้า-แคโรทีน ดว้ยเอนไซม์   
β-carotene 15,15’-monooxygenase  …….……………………………………………   141 
ภำพที่ 7.15 โครงสร้างและความสัมพันธ์ของสารตั้งตน้ที่เป็นโปรวิตามนิ 
ของวิตามิน D3 และวิตามิน D2  ……………………………………………………...   143 
ภำพที่ 7.16 ลักษณะกายวิภาคของกระดกูปกติและที่เป็นโรคกระดูกอ่อน ……………  143 
ภำพที่ 7.17 ลักษณะกระดกูที่ผิดรูปร่างของผู้ป่วยเดก็โรคกระดูกอ่อน ……………….   144 
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สำรบัญภำพประกอบ (ต่อ) 
 
ภำพประกอบ                                                                                                  หน้ำ 
                  
บทที่ 8 

 

ภำพที่ 8.1 แบบจ าลองแม่กุญแจ – ลูกกุญแจทีใ่ช้อธิบายการท างานของเอนไซม์  ……   158 

ภำพที่ 8.2 แบบจ าลองเหนี่ยวน าอย่างพอเหมาะ  …………………………….……….   158 
ภำพที่ 8.3 (บน) ปฏิกิริยาการเปล่ียนแปลงกลูโคส เป็นกลูโคส-6-ฟอสเฟต  
(ล่าง) ภาพจ าลอง 3 มิติของเอนไซม์กลูโคไคเนส   ……………….…………………..  159 
ภำพที่ 8.4 รูปแบบของพลังงานอิสระการก่อกัมมันตข์องปฏิกิริยา  ………………..…  161 
ภำพที่ 8.5 การเปรียบเทียบรูปแบบของพลังงานอิสระการก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยา 
ที่มีตัวเร่งและไม่มีตัวเร่ง  ……………………………………………………………..   162 
ภำพที่ 8.6 แสดงส่วนของอะโพเอนไซม์ โคแฟกเตอร์ และการรวมกันเป็น 
โฮโลเอนไซม์  ………………………………………………………………………..   168 
ภำพที่ 8.7 (ซ้าย) ลีโอนอร์ มิเชลิส และ (ขวา) มัด เมนเทน  ……….………………….  171 
ภำพที่ 8.8 เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์  ……………………………………………..   172 
ภำพที่ 8.9 กราฟแสดงจลนศาตรข์องปฏิกิริยาที่เร่งดว้ยเอนไซม์แสดงการเพิ่มขึ้น 
ของผลิตภัณฑก์ับเวลา  …………………………………………………..……………  173 

ภำพที่ 8.10 กราฟแสดงจลนศาตรข์องปฏิกิริยาที่เร่งดว้ยเอนไซม์แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างความเร็วเริ่มตน้ กับความเข้มข้นของซับสเตรต  ……………………………..   174 

ภำพที่ 8.11 double reciprocal plot ระหว่าง 1/vo และ 1 / [S] ตามสมการ 

ไลน์วีเวอร์เบริก ……………………………………………………………………….  177 

ภำพที่ 8.12 สมการรูปแบบของการยับยั้งเอนไซม์แบบผันกลับไม่ได้  ……………….  181 

ภำพที่ 8.13 แสดงการเข้าท าปฏิกิริยาของ DIFP บนหมูไ่ฮดรอกซิลของ 
กรดอะมิโนซีรีนซ่ึงอยู่บนบริเวณเร่งของเอนไซม์  ……………………………………  182 
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สำรบัญภำพประกอบ (ต่อ) 
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(ข) ภาพจ าลองการการยับยั้งแบบแข่งขัน   
(ค) ผลของตวัยับยั้งแบบแข่งขันแสดงดว้ยกราฟของ Lineweaver-Burk ……….…..…  183 
ภำพที่ 8.15 (ก) สมการรูปแบบของการยับยั้งแบบ Uncompetitive  
(ข) ภาพจ าลองการการยับยั้งแบบ Uncompetitive  
(ค) ผลของตวัยับยั้งแบบ Uncompetitive แสดงด้วยกราฟของ Lineweaver-Burk …….  184 
ภำพที่ 8.16 (ก) สมการรูปแบบของการยับยั้งแบบ Noncompetitive   
(ข) ภาพจ าลองการการยับยั้งแบบ Noncompetitive   
(ค) ผลของตวัยับยั้งแบบ Noncompetitive  (ง) ผลของตวัยบัยั้งแบบผสม (mixed) .…..   185 
ภำพที่ 8.17 การกระตุ้นไคโมทริปซิโนเจนให้เป็นไคโมทรปิซิน  ……….…………...   187 
ภำพที่ 8.18 จลนศาสตร์ของเอนไซม์ตามแบบจ าลองของมิเคลิส-เมนเทน 
และแบบอัลโลสเตริกเอนไซม์  ………………………………….……………………  188 
ภำพที่ 8.19 การควบคุมแบบอัลโลสเตอริกของเอนไซม์เอนไซม์แอสพาร์เตท  
ทรานสคาร์บาโมอิเลส (ATCase) แสดงการยับยั้งแบบป้อนกลับ  …………………....  189 
ภำพที่ 8.20 จลนศาสตร์ของอัลโลสเตอริกเอนไซม์ ATCase โดยมี ATP เป็น  
positive effector และ CTP เป็น negative effector  ………………………..………….  190 

 
 
 

  



(22) 
 

สำรบัญภำพประกอบ (ต่อ) 
 
ภำพประกอบ                                                                                                  หน้ำ 
                  
บทที่ 9 
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ภำพที่ 9.5 โครงสร้างของนิวคลีโอไซด์ไทรฟอสเฟตบางชนิด  …………………..….    201 

ภำพที่ 9.6 แสดงการเชื่อมต่อโมเลกุลนิวคลีโอไทด์ 2 โมเลกุล ………………...…….    202 

ภำพที่ 9.7 การจับกนัของเบสคู่สมบนสายพอลินิวคลีโอทด ์2 สาย 
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ภำพที่ 9.9 โครงสร้างแบบจ าลองของ B-DNA  ………………………………………   205 
ภำพที่ 9.10 เปรียบเทียบโครงรูปของดีเอ็นเอแบบ A  B และ Z  ………………..…….  206 
ภำพที่ 9.11 การจ าลองตัวเองของ DNA (replication)  …………………….………….  208 
ภำพที่ 9.12 กระบวนการถอดรหัส (transcription)  …………………………………..   209 
ภำพที่ 9.13 การสังเคราะห์ mRNA ในส่ิงมีชีวติประเภทยูแคริโอต  ……………….…   210 
ภำพที่ 9.14  แบบจ าลองลักษณะ tRNA  ……………………………………………...  210 
ภำพที่ 9.15 แสดงขั้นตอนการเริ่มต้นของกระบวนการแปลรหัส (translation)  ………  212 
ภำพที่ 9.16 แสดงขั้นตอนการต่อสายพอลิเพปไทด์ของกระบวนการแปลรหัส  ……...  212 
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สำรบัญภำพประกอบ (ต่อ) 
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บทที่ 10 

ภำพที่ 10.1 ต่อมน้ าลาย (salivary gland) ……………………………………………...  220 

ภำพที่ 10.2 กระเพาะอาหาร (stomach)  ………………………………………………   221 
ภำพที่ 10.3 กระเพาะอาหาร ตับอ่อน ตับ ถุงน้ าดี และส าไส้เล็ก ……………………...   223 
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แผนบริหำรกำรสอนประจ ำวชิำ 
 

 

1. รหัสวชิำ  4022103 
รำยวชิำ  ชีวเคมีพ้ืนฐาน  (Fundamental Biochemistry)  จ านวนหน่วยกิต  3 (2-2-5) 
 

2. ค ำอธบิำยรำยวชิำ 

หน้าที่และองค์ประกอบของเซลล์ น้ า กรด เบส และบัฟเฟอร์ในส่ิงมีชีวิต  โครงสร้าง สมบัติ และ
หน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก วิตามิน 
เกลือแร่ ฮอร์โมน การย่อยและการดูดซึมอาหาร กระบวนการเมแทบอลิซึมในส่ิงมีชีวิต 

 

3. ช่ือหลกัสูตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปี พ.ศ. 2551) 
 

4. วนัเดอืนปีที่และเวลำที่สอน  ภาคการศึกษาท่ี 1/2556    

     วันอังคาร เวลา 8.40-10.20 น. และวันพุธเวลา 13.00-15.00 น.  

 

5. วตัถุประสงค์ทั่วไป 
5.1 ด้ำนพุทธิพสัิย  

5.1.1 มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลชนิดต่างๆ  

5.1.2 มีความเข้าใจในความสัมพันธ์ของสารชีวโมเลกุลกับระบบเมแทบอลิซึมของ   

         ส่ิงมีชีวิตต่างๆ ที่ท าหน้าที่ร่วมกันน าไปสู่การเกิดกิจกรรมระดับเซลล์ของส่ิงมีชีวิต 
5.1.3 สามารถน าความรู้ไปใช้บูรณาการในสาขาวิชาอ่ืน และสามารถน าหลักชีวเคมีมาใช้ 
         ในชีวิตประจ าวันทั้งในด้านสุขภาพ การบริโภคอาหาร  
5.1.4 สามารถคิดวิเคราะห์โดยใช้องค์ความรู้ในวิชาชีวเคมี เพื่อการเปรียบเทียบข้อมูลที่ 
         ได้รับจากส่ือต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  
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        5.2 ด้ำนจติพสัิย  
5.2.1 เกิดค่านิยมในการดูแลสุขภาพและการบริโภคอาหารเมื่อได้รับความรู้ทางชีวเคมี 
5.2.2 เกิดความตระหนักในความส าคัญของวิชาชีวเคมีและสามารถประยุกต์องค์ความรู้เพ่ือ 
         ใช้ถ่ายทอดในชั้นเรียนหรือให้บุคคลอ่ืนๆ ได้ 

 

 
         5.3 ด้ำนทักษะพสัิย  

5.3.1 สามารถเปรียบเทียบและจ าแนกสารชีวโมเลกุลเมื่อเห็นโครงสร้างทางเคมีได้ 
   5.3.2 สามารถเลือกวิธีการทดสอบเพื่อจ าแนกสารชีวโมเลกุลชนิดต่างๆได้ 

5.3.3 สามารถอธิบายความสัมพันธ์ปฏิกิริยาระดับเซลล์และระบบเมแทบอลิซึมได้ 
5.3.4 สามารถสร้างแผนการเรียนรู้และสอนการปฏิบัติการทางชีวเคมีอย่างง่ายได้ 

5.3.5 สามารถแสวงหาความรู้หรือศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ 

                  รายวิชาชีวเคมีได้ด้วยตัวเอง 

 

6. เนือ้หำ 

บทที่ 1 บทน า 

บทที่ 2 เซลล์และองค์ประกอบพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวติ 

บทที่ 3  น้ า พันธะเคมี สารละลาย กรดเบสและบัฟเฟอร์ 

บทที่ 4  ชีวโมเลกุล - คาร์โบไฮเดรต 

บทที่ 5  ชีวโมเลกุล - กรดอะมิโนและโปรตีน 

บทที่ 6  ชีวโมเลกุล - ลิพิด 

บทที่ 7  ชีวโมเลกุล - วิตามิน  

บทที่ 8  ชีวโมเลกุล - เอนไซม์และโคแฟกเตอร์ 

บทที่ 9  ชีวโมเลกุล - นิวคลีโอไทด์และกรดนวิคลีอิก 

บทที่ 10  การย่อยอาหารและเมแทบอลิซึมเบื้องต้น   
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กำรแบ่งเนือ้หำวชิำและเวลำที่ก ำหนดให้เรียน 
 

สัปดำห์ที ่ บทที ่ หัวข้อ/เนือ้หำ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

บทที่  1 

(1 ช่ัวโมง) 

 

 

และ 
 
 

บทที่ 2 

(2 ช่ัวโมง) 

 

 
 

 

(1 ช่ัวโมง) 

 

 

บทน ำ : 

1.1 ความหมายของวิชาชีวเคม ี 

1.2 ประวัตคิวามเป็นมาของการศกึษาด้านชีวเคมี   

1.3 ศาสตร์และแขนงวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวเคม ี

1.4 ความส าคัญและประโยชน์ของชีวเคม ี

1.5 สรุป 

องค์ประกอบพืน้ฐำนของส่ิงมชีีวติและเซลล์ :  

2.1 ก าเนิดของชีวโมเลกุล 

2.2 องค์ประกอบของเซลล์และหน้าที่ของออร์แกเนลล์ 

2.3 เซลล์โพรแคริโอตและเซลล์ยูแคริโอต 

2.4 สรุป 

LAB 1. ปฏิบัติการส่องกล้องจุลทรรศน์เพ่ือศึกษา                          
ออร์แกเนลล์ของเซลล์ชนิดต่าง ๆ    

- อภิปรายผลการทดลอง สรุปและค าถามท้ายบท 

 

         2 

 

บทที ่ 3 

(2 ช่ัวโมง) 

 

 

 
 

(2 ช่ัวโมง) 

 

 

พนัธะเคม ีน ำ้ กรดเบสและบัฟเฟอร์ :  

3.1 พันธะเคมีในระบบชีวภาพ  

3.2 โครงสร้างและสมบัติของน้ าที่ส าคัญต่อส่ิงมีชีวิต 

3.3 ความหมายของกรด-เบส การแตกตัว ค่า pH และ pK 

3.4 บัฟเฟอร์ 
3.5 สรุป 
LAB 2.  ปฏิบัติการเรื่องการออสโมซิส   
LAB 3.  ปฏิบัติการเรื่องกรด-เบสและการเตรียมบัฟเฟอร์   
   - อภิปรายผลการทดลอง สรุปและค าถามท้ายบท 
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สัปดำห์ที ่ บทที ่ หัวข้อ/เนือ้หำ 

3 บทที่  4 

(2 ช่ัวโมง) 

 
 

 

 
 

 

(2 ช่ัวโมง) 

 

  

ชีวโมเลกุล – คำร์โบไฮเดรต : 

4.1 ความหมายของคาร์โบไฮเดรต 

4.2 โครงสร้างและสมบัติของน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว 

4.3 โครงสร้างและสมบัติของออลิโกแซ็กคาไรด ์

4.4 โครงสร้างและสมบัติของพอลิแซ็กคาไรด ์
  4.4 สรุป 
 

LAB 4.  ปฏิบัติการเรื่องการทดสอบคารโ์บไฮเดรต 

-  อภิปรายผลการทดลอง  สรุปและค าถามท้ายบท 

 

4 บทที่  5 

(2 ช่ัวโมง) 

 

 
 

 

 

 

(2 ช่ัวโมง) 

 

 

ชีวโมเลกุล – กรดอะมโินและโปรตนี : 

5.1 โครงสร้างและสมบัติของกรดอะมิโน 

5.2 โครงสร้างและสมบัติของโปรตนี 

5.3 กรณีศกึษา :  

      โมเลกุลของโปรตีนฮโีมโกบิลและไมโอโกบิล 
5.4 สรุป 
 

LAB 5. ปฏิบัติการเรื่องการทดสอบเชิงคุณภาพของกรด 

อะมิโนโดยวิธีโครมาโทกราฟีแบบแผ่นบาง  

LAB 6. ปฏิบัติการวิเคราะห์หาปริมาณโปรตนีชนิดละลายน้ า
เชิงปริมาณโดยวิธีสเปกโทรโฟโตเมตร ี  

- อภิปรายผลการทดลอง สรุปและค าถามท้ายบท 
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สัปดำห์ที ่ บทที ่ หัวข้อ/เนือ้หำ 

5 บทที ่ 6 

(2 ช่ัวโมง) 
 

 

 
(2 ช่ัวโมง) 

 

 

ชีวโมเลกุล –ลพิดิ :  

6.1 โครงสร้างของลิพิดและอนุพันธ์ของลิพิดชนิดต่างๆ 

6.2 การขนส่งลิพิดในร่างกาย 

6.3 ระบบเยื่อเซลล์และการขนส่งผ่านเยื่อเซลล์ 
6.4 สรุป 

LAB 7. ปฏิบัติการเรื่องการศกึษากรดไขมันอ่ิมตวั-ไม่อ่ิมตัว     

LAB 8. การสกัดคอเลสเตอรอลจากไข่แดงและการวิเคราะห์
เชิงคุณภาพโดยวิธีวิธีโครมาโทกราฟีแบบแผ่นบาง   

   - อภิปรายผลการทดลอง สรุปและค าถามท้ายบท 

 

6 บทที่  7 

(2 ช่ัวโมง) 

 

 
 

 

(2 ช่ัวโมง) 

 

 

ชีวโมเลกุล – วติำมนิ : 
  7.1 ความหมายและความส าคัญของวติามิน 
  7.2 โครงสร้างและหน้าที่ของวติามินชนดิละลายน้ า 
  7.3 โครงสร้างและหน้าที่ของวติามินชนดิละลายในไขมัน 
  7.4 แร่ธาตุที่ส าคัญต่อร่างกาย 
 

  LAB 9. ปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์หาปริมาณวิตามินซีเชิง
ปริมาณและปัจจัยต่อการเสียสภาพของวติามินซี 
  - อภิปรายผลการทดลอง สรุปและค าถามท้ายบท 

7  สอบกลำงภำค เนือ้หำบทเรียนที่ 1-6 

8 บทที่  8 

(4 ช่ัวโมง) 

 

 
 

 

 

ชีวโมเลกุล – เอนไซม์และโคแฟกเตอร์ : 
 8.1 ความหมายและหน้าที่ของเอนไซม ์
 8.2 การเรียกชื่อเอนไซม์ 
 8.3 สมบัติการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ 
 8.4 โคแฟกเตอร ์
 8.5 จลนศาสตร์ของของเอนไซม์เบื้องต้น 
 8.6 การใช้ประโยชน์เอนไซม์ด้านต่างๆ 
 8.7 สรุป 
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สัปดำห์ที ่ บทที ่ หัวข้อ/เนือ้หำ 

9 บทที่  8 

(ต่อ) 

(4 ช่ัวโมง) 

 

 

ชีวโมเลกุล – เอนไซม์และโคแฟกเตอร์ : 

LAB 10. ปฏิบัติการเรื่องอิทธิพลของอุณหภูมิและค่า pH ตอ่
การเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ปาเปน  

LAB 11. ปฏิบัติการเรื่องการยับยั้งการท างานของเอนไซม์  
ไทโรซิเนสโดยใชต้ัวยับยั้งจากสารสกดัพืชสมุนไพร
ธรรมชาติ 

   - อภิปรายผลการทดลอง สรุปและค าถามท้ายบท 

10 บทที ่ 9 

(4 ช่ัวโมง) 
 
 
 

 

 

ชีวโมเลกุล – นิวคลโีอไทด์และกรดนิวคลอีกิ : 
  9.1 โครงสร้างและคุณสมบัตขิองกรดนิวคลีอิก 
  9.2 โครงสร้างและคุณสมบัตขิองนิวคลีโอไทด ์
  9.3 การลอกรหัส ถอดรหัสและแปลรหัสของสารพันธุกรรม 
  9.4 สรุป 

11 บทที ่ 9 

(ต่อ) 

(4 ช่ัวโมง) 
 

 

  LAB 12.  ปฏิบัติการเรื่องการสกดั Chromosomal DNA จาก
จมูกข้าวสาลี 

 -  อภิปรายผลการทดลอง สรุปและค าถามท้ายบท 

12 
-จ 

บทที่ 10 

(4 ช่ัวโมง) 

 

 

กำรย่อยอำหำรและเมทำบอลสิมเบือ้งต้น : 

  10.1 ระบบการย่อยอาหาร 

  10.2 อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบการย่อยอาหาร 

  10.3 ความหมายของเมแทบอลิซึม 

  10.4 เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเรต 

13 บทที่ 10 

(ต่อ) 

(4 ช่ัวโมง) 

  กำรย่อยอำหำรและเมแทบอลซึิมเบือ้งต้น  : 

  10.5 เมแทบอลิซึมของโปรตีนและกรดอะมิโน 

  10.6 เมแทบอลิซึมของลิพิด 

  10.7 เมแทบอลิซึมของกรดนิวคลีอิก 

  10.8 สรุป 
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สัปดำห์ที ่ บทที ่ หัวข้อ/เนื้อหา 

14 กำรเรียนรู้เสริม
ทักษะและ
ประสบกำรณ์ 

คร้ังที่ 1 

 (4 ช่ัวโมง)  

กำรค้นคว้ำอสิระภำยใต้หัวข้อทีก่ ำหนดและรำยงำนเร่ือง 
ชีวเคมปีระยุกต์ : 

 (จัดการเรียนสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ) 

หัวข้อบรรยายพิเศษเรื่อง ชีวเคมกีับโรคเอดส์ และ การค้นคว้า
อิสระของผู้เรียนร่วมกับการอภิปรายกลุ่ม   

15 กำรเรียนรู้เสริม
ทักษะและ
ประสบกำรณ์ 

คร้ังที่ 2 

(4 ช่ัวโมง) 

กำรค้นคว้ำอสิระภำยใต้หัวข้อทีก่ ำหนดและรำยงำนเร่ือง 
ชีวเคมปีระยุกต์ : 

(จัดการเรียนสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ) 
หัวข้อบรรยายพิเศษเรื่องพื้นฐานพันธุวิศวกรรมและส่ิงมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรม และ การคน้คว้าอิสระของผู้เรียนรว่มกับ
การอภิปรายกลุ่ม   

16 กำรเรียนรู้เสริม
ทักษะและ
ประสบกำรณ์ 

คร้ังที่ 3 

(4 ช่ัวโมง) 

กำรค้นคว้ำอสิระภำยใต้หัวข้อทีก่ ำหนดและรำยงำนเร่ือง 
ชีวเคมปีระยุกต์ : 

(จัดการเรียนสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ)  

หัวข้อบรรยายพิเศษเรื่องชีวเคมปีระยุกตด์้านการแพทย ์
ด้านเกษตรและอาหาร ด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 
และ การค้นคว้าอิสระของผู้เรียนร่วมกับการอภิปรายกลุ่ม   

สอบปลำยภำค เนือ้หำบทเรียนที่ 7-10 

   

7. วธิีกำรสอนและกำรจดัประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 

1. การบรรยายในชัน้เรียน 2 ชั่วโมง/ครั้ง/คาบ/ร้อยละ 50  

2. การปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ การสรุปและอภิปรายผลการทดลอง  

         2 ชั่วโมง/ครั้ง/ คาบ/ร้อยละ 50 
3. การสืบค้นด้วยตนเองโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน์ 
4. ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ น าความรู้ที่ได้เรียนในช่วงต้นมาตั้งค าถามและค้นหา     
     ค าตอบโดยการอภิปรากลุ่มและน าเสนอ 
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8. ส่ือกำรเรียนกำรสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนภาคบรรยาย 

2. เอกสารประกอบการสอนภาคปฏิบัต ิ

3. ส่ือประกอบการบรรยายในชั้นเรียน เชน่ สไลด์ 

4. สารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูลงานวิจัย PUBMED และ Science Direct 

5. บทความวจิัย บทความวิชาการ 

6. ห้องปฏิบัติการ อุปกรณว์ิทยาศาสตร์และสารเคม ี

7. ต าราชีวเคมีพ้ืนฐาน หนังสือเกี่ยวกับชีวเคมีและชีวโมเลกุล   

 
9. กำรวดัผลและประเมนิผล 

กำรวดัผล 
  1.  คะแนนระหว่ำงภำคเรียน     70     คะแนน  

1.1  การเข้าฟังบรรยายและเข้าปฏิบัติการ      10 คะแนน 
1.2  การศึกษาค้นคว้าเฉพาะเรื่อง (รายงาน)       10 คะแนน 
1.3  การฝึกปฏิบัตกิาร (รายงานผลการทดลอง)    15       คะแนน 
1.4  การสอบกลางภาคเรยีน     35       คะแนน 

    2.  คะแนนสอบปลำยภำคเรียน       30      คะแนน 
 

กำรประเมนิผล 

คะแนนระหว่าง    85 - 100  ได้ระดับ  A 

คะแนนระหว่าง    80 - 84   ได้ระดับ  B+ 

คะแนนระหว่าง    75 - 79   ได้ระดับ  B 

คะแนนระหว่าง    70 - 74   ได้ระดับ  C+ 

คะแนนระหว่าง    65 - 69   ได้ระดับ  C 

คะแนนระหว่าง    60 – 64   ได้ระดับ    D 

คะแนนระหว่าง    55 – 59   ได้ระดับ  D+ 

คะแนนระหว่าง      0 – 54   ได้ระดับ    F 
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10. ข้อมูลประจ ำตวัผู้สอน 

      ช่ือผู้สอน :  อาจารย์ ดร. วรวัฒน์ พรหมเด่น 

      วุฒิกำรศึกษำ : 

พ.ศ. 2547  วิทยาศาสตรบัณฑติ (ชวีเคมี) เกียรตนิิยมอันดับ 2  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

             พ.ศ. 2551  วิทยาศาสตรดษุฎีบัณฑติ (ชีวเคมี)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

        สถำนที่ตดิต่อในเวลำรำชกำร : 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป อาคาร 1 ชั้น 1  โทร 089-424-2324 

              วันอังคาร เวลา 13.00-17.00 น. 

              วันศุกร์     เวลา 8.00- 12.00 น.  

               E-mail : p_worrawat@yahoo.com 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 
บทน า 

 
หัวข้อเนื้อหา 
1.1 ความหมายของวิชาชีวเคมี  
1.2 ประวัตคิวามเป็นมาของการศกึษาด้านชีวเคมี   
1.3 ศาสตร์และแขนงวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวเคม ี
1.4 ความส าคัญและประโยชน์ของชีวเคม ี
1.5 สรุป 
           

วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
เมื่อผู้เรียนศึกษาบทเรียนนี้แล้วสามารถ 
1. อธิบายความหมายและขอบเขตของวิชาชีวเคมีได้ 
2. อธิบายการประยุกต์ใชค้วามรู้ทางชวีเคมีได้ 
3. ตระหนักถึงการน าความรู้ทางชวีเคมีมาใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

  

วธีิสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. วิธีสอน  

1.1 วิธีสอนแบบบรรยาย เริ่มจากการอธิบายถึงความหมาย และประวัติของการศึกษาด้าน 
       ชีวเคมีในอดีต มกีารตั้งค าถาม ตอบค าถามระหว่างผู้สอนและผู้เรียน     

              1.2 อภิปราย สรุปประเด็นส าคญัที่เกี่ยวกับขอบเขตของวิชาชีวเคมี 
 2.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

 2.1 แสดงตัวอย่าง การประยุกต์ใชค้วามรู้ทางชวีเคมใีนชีวติประจ าวนัและยกตวัอย่าง 
       งานวิจัยพร้อมท้ังนักชวีเคมีท่ีมีช่ือเสียงของไทย 

  2.2 สืบค้นหัวข้อวจิัยทางชีวเคมีท่ีผู้เรียนสนใจและฝึกรวบรวมข้อมูลและเขียนบทความ 
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ส่ือการเรียนการสอน 
1.  เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
2.  เพาเวอร์พอยต์พรีเซนเตชัน เรื่องบทน า (ชวีเคมีพ้ืนฐาน) 
3.  ส าเนาเอกสารประกอบการสอน 
   
การวดัผลและการประเมินผล 
1.  สังเกตการตอบค าถามในชัน้เรียน 
2.  สังเกตจากการอภิปรายโต้ตอบ ซักถาม และการแสดงความคิดเห็น 
3.  สังเกตพฤติกรรมความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมและคุณภาพของงานที่มอบหมาย 
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บทที ่1 
บทน า 

 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จึงได้ถูกแบ่งออกเป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (natural sciences) 
และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  (applied science) ซ่ึงวิทยาศาสตร์ธรรมชาตินั้นประกอบไปด้วย 5 
สาขาวิชาหลักคือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลกศาสตร์ และ ดาราศาสตร์  ในขณะที่วิทยาศาสตร์
ประยุกต์นั้นเกิดจากการน าเอาผลของวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซ่ึงมี
สาขาวิชาจ าแนกออกมามากมายได้แก่ แพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เกษตรศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์ 
เทคโนโลยีชีวภาพและคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  วิชาชีวเคมีจัดเป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่เป็นพื้นฐาน
ส าหรับการศึกษาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ด้านชีวภาพในทุกแขนง ดังนั้นการศึกษาในวิชาชีวเคมี
พื้นฐานให้เข้าใจอย่างถ่องแท้จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการศึกษาต่อยอดส าหรับการศึกษาชีวเคมี
ขั้นสูง ชีวเคมีขั้นประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพ และศาสตร์แขนงอ่ืนๆ               

1.1 ความหมายของวชิาชีวเคมี 
 ในการเริ่มต้นศึกษาวิชาชีวเคมีจ าเป็นต้องมีความเข้าใจในความหมายของวิชาชีวเคมี ทั้งนี้
ได้มีผู้ให้ความหมายของวิชาชีวเคมี ดังนี้ 

วิชาชีวเคมีคือวิชาที่กล่าวถึงโครงสร้าง คุณสมบัติ การท างานและการเปล่ียนแปลงของ              
ชีวโมเลกุล  (biomolecule) (มนตรี จุฬาวัฒนทล และคณะ. 2542 : 2)  

วิชาชีวเคมีคือการศึกษาอินทรีย์ชีวโมเลกุล โดยศึกษาถึงการสังเคราะห์ของสารชีวโมเลกุล
ในเซลล์ส่ิงมีชีวิต  การย่อยสลายสารภายในเซลล์ การเปล่ียนรูประหว่างชีวโมเลกุลและการ
เคล่ือนที่เข้าหรือออกจากเซลล์ การแยกสกัด สังเคราะห์ รวมทั้งการหาสูตรโครงสร้างและหน้าที่
ของสารชีวโมเลกุล อีกส่วนหนึ่งจะเป็นการศึกษาในขั้นที่มีความสลับซับซ้อน คือ ศึกษาการที่ยีน
ควบคุมการแสดงออกของส่ิงมีชีวิต การดัดแปลงข้อมูลพันธุกรรมในห้องปฏิบัติการ การ
ติดต่อส่ือสารระหว่างเซลล์ เป็นต้น (เรืองลักขณา จามิกรณ์. 2547 :2) 

วิชาชีวเคมีคือวิชาที่ศึกษาถึงส่วนประกอบทางเคมีของส่ิงมีชีวิต โดยศึกษาถึงโครงสร้าง
ทางโมเลกุลของสารต่างๆ ภายในเซลล์ รวมถึงการศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงของสารจากสารหนึ่ง
ไปอีกสารหนึ่ง การเปล่ียนแปลงพลังงานภายในเซลล์ รวมถึงการศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงไปมา
ของสารทั้งหมดภายในเซลล์ (อรนุช นาคชาติ. 2550 : 1) 
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ในที่นี้ได้ให้ความหมายของวิชาชีวเคมี (Biological chemistry หรือ Biological chemistry)
คือการศึกษากระบวนการทางเคมีและสสารต่างๆ ภายในเซลล์ของส่ิงมีชีวิต ซ่ึงเกี่ยวข้องโดยตรง
กับการศึกษาโครงสร้างทางเคมีและหน้าที่ทางชีวภาพของสารชีวโมเลกุลได้แก่ โปรตีน (protein) 
คาร์โบไฮเดรต (carbohydrate)  ลิพิด (lipid)  กรดนิวคลีอิก (nucleic acid)  รวมท้ังการศึกษากลไกที่
สลับซับซ้อนภายในเซลล์ส่ิงมีชีวิต เช่น  ล าดับขั้นการเกิดปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์ การควบคุมเพื่อ
กระตุ้นหรือยับยั้งกลไกของเกิดปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์ การศึกษากลไกการเปล่ียนแปลงพลังงาน
ภายในเซลล์  การควบคุมการแสดงออกของยีน การส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ และการเกิด                   
อันตรกิริยาระหว่างชีวโมเลกุล   
 

1.2 ประวตัคิวามเป็นมาของการศึกษาด้านชีวเคมี 
ประวัติศาสตร์ของการศึกษาชีวเคมีอาจเริ่มต้นเมื่อราวๆ 400 ปีก่อน และมีการใช้ค าว่า 

“Biochemistry” ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1882 และมีการยอมรับโดยทั่วไปเมื่อมีการน าเสนอขึ้นอย่างเป็น
ทางการครั้งแรกในปี ค.ศ. 1903 โดยนักเคมีชาวเยอรมันชื่อคาร์ล นอยเบิร์ก (Carl Neuberg) (Singh 
และคณะ. 2004 : 75) 

 
 
                            

 
ภาพที่ 1.1 คาร์ล นอยเบิรก์ (Carl Neuberg) นักเคมีชาวเยอรมัน  

                            เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1877 และเสียชีวิตเมื่อปี ค.ศ. 1956 
                                     ที่มาของภาพ : (The American Philosophical Society, 2007) 
 
 
ก่อนจะเกิดเป็นวิชาชีวเคมีขึ้นนั้นได้มีล าดับการศึกษาค้นคว้าวิจัยในศาสตร์ต่างๆ ตามที่มี

การบันทกึไว้ในบทความวทิยาศาสตร์ในอดีต (Kohler. 1975 : 275-318  และ Singh และคณะ. 2004 
: 75-86)  เช่น 
   ค.ศ. 1752 เรอเน อ็องตวน เฟโชต์ เดอ โรเมอร์ (René Antoine Ferchault de Réaumur) 
นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้ศึกษาการย่อยของช้ินเนื้อด้วยสารคัดหล่ังจากกระเพาะ 
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  ค.ศ. 1785 อ็องตวน โลร็อง เดอลาวัวซีเย (Antoine Laurent de Lavoisier) 
นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ผู้ได้รับการขนานนามให้เป็น “บิดาแห่งเคมียุคใหม่” ได้เสนอให้เห็นว่า
ก๊าซออกซิเจนมีบทบาทส าคัญในการหายใจของสัตว์และพืช และได้ใช้แคลอริมิเตอร์ (calorimeter) 
ศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาการเผาไหม้ให้ได้พลังงานความร้อน  

 ค.ศ. 1815 โจเซฟ เกย์ ลุซแซค (Joseph Gay-Lussac) นักเคมีและฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสได้
ท าการศึกษาปฏิกิริยาของการหมักไวน์โดยมีน้ าตาลโดยยีสต์และได้ผลเช่นเดียวกับลาวัวซีเย  แต่มี
การค านวณผลิตภัฑณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างแม่นย า โดยในขณะนั้นเขายังไม่ทราบสูตรเคมีของน้ าตาล
ซูโครส 

ค.ศ. 1833 แอนเซล์ม ปาเยน และ ฌ็อง-ฟร็องซัว แปรค์โซ่ และ (Anselme Payen and 
Jean-François Persoz) นักเคมีชาวฝรั่งเศส ได้ประสบความส าเร็จในการสกัดสารจากมอลต์ (malt) 
หรือ เมล็ดข้าวบาเล่ย์ที่ท าให้งอกโดยการแช่น้ า โดยพบว่าการสกัดสารจากมอลต์สามารถย่อยแป้ง
ให้เป็นน้ าตาลได้ และเรียกชื่อว่า ไดแอสเทส (diastase) 

 ค.ศ. 1835 โจนส์ จาคอบ แบร์ซิเลียส (Jöns Jacob Berzelius) นักเคมีชาวสวีเดน              
ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้สกัดสารจากมอลต์หรือไดแอสเทส พบว่าไดแอสเทส
สามารถเร่งปฏิกิริยาการย่อยแป้งได้ดีกว่ากรดซัลฟิวริก (sulfuric acid) ปัจจุบันไดแอสเทสเป็นที่
รู้จักกันชื่อของเอนไซม ์แอลฟา-อะไมเลส (α-amylase)  

 ค.ศ. 1856-1862 หลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur) นักเคมีและจุลชีววิทยาชาวฝรั่งเศส               
ได้พิสูจน์ว่าการเปล่ียนน้ าตาลให้เป็นแอลกอฮอล์นั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยเซลล์ยีสต์ที่ยังมีชีวิตอยู่
ช่วยซ่ึงเรียกว่าการหมัก (fermentation) 

 ค.ศ. 1877 วิลเฮล์ม เฟรเดอริก คือห์เน (Wilhelm Friedrich Kühne) นักสรีรวิทยาชาว
เยอรมันได้ประดิษฐ์ค าว่า “เอนไซม์ (enzyme)” ขึ้นใช้เป็นครั้งแรก ซ่ึงมีความหมายว่า “ในเชื้อหมัก
ให้ฟู (in leaven)” หรือ “ในยีสต์”  เพื่อใช้อธิบายปฏิกิริยาการหมัก 

 ค.ศ. 1894 แฮร์มันน์ อีมิล ฟิชเชอร์ (Hermann Emil Fischer) นักเคมีชาวเยอรมันศึกษา
โครงสร้างของคาร์โบไฮเดรตหลายชนิด และท าการแยกกรดอะมิโนจากโปรตีน และยังค้นพบ
พบว่าเอนไซม์มีความจ าเพาะต่อน้ าตาลที่เป็นสเตอริโอไอโซเมอร์ (stereoisomer) โครงรูปใดโครง
รูปหนึ่งได้เท่านั้น เขาจึงเสนอสมมติฐานที่ว่า "เอนไซม์และซับสเตรตมีความจ าเพาะ”  

 ค.ศ. 1897 เอดัวร์ บุชเนอร์ (Eduard Buchner) นักเคมีชาวเยอรมันศึกษาสารสกัดจาก
เซลล์ยีสต์ในการหมักน้ าตาล พบว่าน้ าตาลสามารถเปล่ียนเป็นแอลกอฮอล์ได้โดยปราจากการใช้
เซลล์ยีสต์ที่มีชีวิต และเรียกเอนไซม์ท่ีสกัดได้จากยีสต์เพื่อกระบวนการหมักนี้ว่า ไซเมส (zymase) 
ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีในปี ค.ศ. 1907 
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 ค.ศ. 1903 คาร์ล นอยเบิร์ก (Carl Neuberg) นักเคมีชาวเยอรมันเป็นผู้เสนอชื่อวิชาชีวเคมี 
(Biochemistry) ขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี ค.ศ. 1906 ได้มีการจัดตั้งวารสารทางด้านการวิจัยเกี่ยวกับ
ชีวเคมีช่ือ Journal Biochemische Zeitschrift และเขาได้เป็นบรรณาธิการของวารสารคนแรก  

 ค.ศ. 1932-1937 เซอร์ฮันส์ อดอล์ฟ เครบส์ (Sir Hans Adolf Krebs) นักชีวเคมีชาว
อังกฤษ (เกิดที่เยอรมัน) ค้นพบวัฏจักรยูเรีย (urea cycle หรือ ornithine cycle) และหลังจากนั้นไม่
นานก็ได้รายงานการค้นพบวัฏจักรกรดซิตริก (citric acid cycle หรือ Krebs’cycle หรือ 
tricarboxylic acid cycle)  

 ค.ศ. 1933-1940 กุสทาฟ เกออร์ก เอมบ์เดน-ออตโต ฟริทซ์ ไมเยอร์ฮอฟ และ จาคอบ              
คาโรล ปาร์นาส (Gustav Georg Embden-Otto Fritz Meyerhof and Jakub Karol Parnas) ศึกษา         
เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตและรายงานวิถีเมแทบอลิซึมของน้ าตาลกลูโคสในเซลล์ เรียกว่า    
วิถี Embden–Meyerhof–Parnas (EMP pathway) หรือ ไกลโคลิซิส (glycolysis) 

 ค.ศ. 1953 เจมส์ ดิวอ ีวตัสัน และ ฟรานซิสแฮร์รี คอมป์ตัน คริก (James Dewey Watson 
and Francis Harry Compton Crick) นักอณูชีววิทยาชาวเอเมริกันและอังกฤษ ได้ศึกษารายงาน
การวิจัยที่เกี่ยวข้องโครงสร้างของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ (deoxyribonucleic acid, DNA) 
สามารถสรุปโครงสร้างของดีเอ็นเอได้อย่างถูกต้อง 

 ค.ศ. 1959 สแตนฟอร์ด มัวร์ และ วิลเลียม โฮวาร์ด สไตน์  (Stanford Moore and 
William Howard Stein) นักชีวเคมีชาวอเมริกัน ได้ศึกษาโครงสร้างและการท างานของเอนไซม์ใน
ตับอ่อนของวัวคือ เอนไซม์ไรโบนิวคลีเอส เอ (bovine pancreatic ribonuclease A, RNase A)ได้มี
การพัฒนาเครื่องวิเคราะห์ล าดับกรดอะมิโนของโปรตีนเป็นครั้งแรกและรายงานล าดับของกรด             
อะมิโนทั้งหมดที่อยู่ในโครงสร้างของเอนไซม์ไรโบนิวคลีเอส เอ จ านวน 124 ตัว ได้เป็นครั้งแรก  

 

   

(ก)                                   (ข) 

ภาพที่ 1.2  (ก) ฟรานซิสแฮร์รี คอมป์ตัน คริก (Francis Harry Compton Crick, ค.ศ. 1916-
2004) และ  (ข) เจมส์ ดิวอี วัตสัน (James Dewey Watson, ค.ศ. 1928-ปัจจุบัน)  
ที่มาของภาพ : (Philosopedia. 2012) และ (National Human Genome Research Institute. 2012) 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:James_D_Watson.jpg


7 

 

 

1.3 ขอบเขตของวชิาชีวเคมี 
ขอบเขตการศึกษาชีวเคมีจ าแนกออกเป็น 3 ระดับ (อรนุช นาคชาติ. 2550 : 3)  คือ 

  1. ระดับโมเลกุล ศึกษาธรรมชาติและองค์ประกอบทางเคมีในส่ิงมีชีวิตซ่ึงหมายถึงสาร               
ชีวโมเลกุล เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด กรดนิวคลีอิก ฮอร์โมน วิตามิน สารตัวกลางในวิถี              
เมแทบอลิซึม แร่ธาตุและน้ า เป็นต้น 
 2. ระดับเมแทบอลิซึม ศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงทางเคมีของชีวโมเลกุลต่างๆ โดยมี
เอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในระบบชีวภาพ การแปลงโครงรูปและโครงสร้างเคมีของสารเมแทบอ
ไลต์ต่าง ๆ การเปล่ียนแปลงพลังงานที่เกิดจากการแปลงรูปทางเคมี ซ่ึงเรียกว่า “เมแทบอลิซึม”  

 3. ระดับควบคุม ศกึษากลไกต่าง ๆ ท่ีควบคุมกระบวนการเมแทบอลิซึม ให้เกิดอย่างมี
ระเบียบแบบแผน การรกัษาสมดุลต่างๆ ของร่างกาย ซ่ึงรวมท้ังการควบคุมระดับการแสดงออกของ
ยีนที่มีอิทธิพลต่อระบบต่างๆ 

 
ผู้เรียนวิชาชีวเคมีจึงควรมีความรู้ในศาสตร์และแขนงวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องดังนี้  (มนตรี 

จุฬาวัฒนทล และคณะ. 2542 : 3 และ อรนุช นาคชาติ. 2550 : 4 ) 
 1. วชิาเคม ีพื้นฐานของสารชีวโมเลกุล พันธะเคมี คุณสมบัติของหมู่ท าฟังก์ชัน ความเป็น
กรด-ด่าง ค่า pH ค่า pKa บัฟเฟอร์ อัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตัวเร่งปฏิกิริยา คุณสมบัติของ
สารละลาย สเปกโทรสโกปี เป็นต้น  
 2. วชิาชีววทิยา ความรู้เรื่องเซลล์และออร์แกเนลล์ การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและแบบ                
ไมโอซิส อนุกรมวิธาน พฤษศาสตร์ และ พันธุศาสตร์  

3. วชิาฟิสิกส์ คุณสมบัติทางกายภาพของก๊าซและของเหลว การเคล่ือนที่ของอนุภาค หน่วย
การวัดสากล การเปล่ียนหน่วยและค าอุปสรรคเอสไอ อุณหพลศาสตร์ ฟิสิกส์เคมี ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
เป็นต้น 

 

1.4 ความส าคญัและประโยชน์ของชีวเคมี 
ความรู้ด้านชีวเคมีสามารถใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน เช่น 

 1. ด้านการแพทย์ ชีวเคมีเป็นศาสตร์ที่สามารถอธิบายพฤติกรรมทางสรีรวิทยาของ
ส่ิงมีชีวิตตั้งแต่ระดับเซลล์จนถึงระดับโมเลกุล ได้แก่ เมแทบอลิซึมของสารอาหาร ฮอร์โมน สมดุล
เคมีในร่างกาย กลไกของไวรัส รวมถึงความผิดปกติทางพันธุกรรมของมนุษย์ เป็นต้น ความรู้ทาง
ชีวเคมีจึงสามารถน ามาเพื่อประยุกต์วิธีการรักษาโรค การวินิจฉัยโรค รวมท้ังการผลิตยาชนิดใหม่ๆ 
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             2. ด้านการเกษตร การศึกษาสรีรวิทยาของพืช เช่น การสังเคราะห์แสง การตรึงไนโตรเจน             
การตอบสนองต่อฮอร์โมน ต้องอาศัยความรู้ทางชีวเคมีในการอธิบายและสามารถประยุกต์ไปสู่การ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เช่น การผลิตยาปราบวัชพืช หรือยาปราบศัตรูพืช ฮอร์โมนส าหรับก าจัด
แมลง การสกัดสารชีวภาพจากแบคทีเรียมาใช้ก าจัดแมลง การผลิตพืชต้านทานโรคและแมลงหรือ
พืชทนน้ าเค็มด้วยการดัดแปลงพันธุกรรม   

3. ด้านอตุสาหกรรมอาหาร การผลิตอาหารหลายชนิดใช้องค์ความรู้ทางชีวเคมีเช่น การ
หมักเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การผลิตน้ าส้มสายชู การผลิตผงชูรสและซอสปรุงรสจากถ่ัวเหลือง  
นอกจากนั้นยังมีการเทคโนโลยกีารใช้เอนไซม์เพื่อแปรรูปอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและใช้สารบางชนิด
ยับยั้งเอนไซม์ในอาหารเพื่อเป็นการถนอมอาหาร 

4. ด้านพลงังาน  ตัวอย่างการวิจัยทางชีวเคมีเพื่อพัฒนาพลังงานทดแทนเช่น การผลิต                
ไบโอดีเซลจากพืชน้ ามัน  การผลิตเอทนอลจากแป้งและเซลลูโลสโดยใช้จุลินทรีย์ การผลิต
ไฮโดรเจนจากสาหร่าย  เป็นต้น 

5. ด้านส่ิงแวดล้อม ความรู้ทางชีวเคมียังเกี่ยวข้องกับการส่ิงแวดล้อมในเชิงการบ าบัดสาร
มลพิษที่ปนเปื้อนในส่ิงแวดล้อม โดยการใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติหรือดัดแปลงพันธุกรรมใช้ย่อย
สลายสารมลพิษในดิน น้ า และอากาศ 

 
 
1.5 บทสรุป 
 ชีวเคมีเป็นศาสตร์ที่เกิดจากการสะสมความรู้และพัฒนาขึ้นจากนักวิทยาศาสตร์รุ่นเก่าใน
สาขาวิชาต่างๆ ดังนั้นความรู้ทางชีวเคมีในยุคปัจจุบันจึงมีบูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์หลายแขนง
เข้าด้วยกัน ผู้ที่ศึกษาวิชาชีวเคมีจึงควรเป็นผู้ใฝ่รู้ ช่างสังเกตและรู้จักเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ                
องค์ความรู้ต่างๆ นอกจากนี้ความลับของธรรมชาติของส่ิงมีชีวิตยังมีอีกหลายแง่มุมที่ยังรอการ
ค้นพบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอณูชีววิทยา ซ่ึงความรู้พื้นฐานทางชีวเคมีจะเป็นกุญแจไขไปสู่
ค าตอบและพร้อมกันนั้นก็จะเกิดค าถามใหม่ๆ เกิดขึ้นให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อไปได้ขบคิดและ
แสวงหาค าตอบ 
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ค าถามท้ายบท 
 
1. การศึกษาชีวเคมีมีความสัมพันธ์กับแขนงวิชาอ่ืนอย่างไร 
2. จงบอกความส าคัญของชีวเคมีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการแพทย์พร้อมยกตัวอย่างที่พบ
เห็นในชีวิตประจ าวัน 
3. จงอธิบายและยกตัวอย่างผลิตภณัฑ์อาหารที่บริโภคในชวีิตประจ าวันทีใ่ช้วิทยาการความรู้ทาง
ชีวเคมีด้านเอนไซม ์
4. นักศกึษามีความคิดเห็นอย่างไรเกีย่วกับผลิตภัฑณ์อาหารที่ผ่านการตัดต่อดดัแปรพันธุกรรม                     
จงค้นคว้าข้อมูลพื้นฐานและแสดงความเห็น 
5. จงยกตวัอย่างการประยกุต์ใชค้วามรู้ทางชีวเคมีท่ีเกี่ยวข้องกับด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงานและ
อธิบายพอสังเขป 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 

องค์ประกอบพืน้ฐานของส่ิงมีชีวิตและเซลล์ 
 

หัวข้อเนื้อหา 
2.1 ก าเนิดของชีวโมเลกุล 
2.2 องค์ประกอบของเซลล์และหน้าที่ของออร์แกเนลล์ 
2.3 เซลล์โพรแคริโอตและเซลล์ยูแคริโอต 
2.4 สรุป 
           

วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
เมื่อผู้เรียนศึกษาบทเรียนนี้แล้วสามารถ 
1. อธิบายสมมติฐานและการออกแบบการทดลองเกี่ยวกับการก าเนิดสารชีวโมเลกุลและเซลล์ได้ 
2. อธิบายองค์ประกอบของเซลล์และหน้าที่ของออร์แกเนลล์แต่ละชนิดได้ 
3. สามารถเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของเซลล์โพรแคริโอตและเซลล์ยูแคริโอต 
    พร้อมยกตัวอย่างของส่ิงมีชีวิตทั้งสองชนิดได ้

  

วธีิสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. วิธีสอน  
              1.1 วิธีสอนแบบบรรยาย เริ่มจากการอธิบายถึงประวัติของการศึกษาตามสมมติฐานการ 
                    ก าเนิดสารชีวโมเลกุลและส่ิงมีชีวิต มีการตัง้ค าถาม ตอบค าถามระหว่างผู้สอนและ 
                    ผู้เรียน     
              1.2 อภิปราย สรุปประเด็นส าคญัที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของเซลล์และการจ าแนกเซลล์ 
                    ชนิดเซลล์โพรแคริโอตและเซลล์ยูแคริโอต 
2.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

 2.1 สาธิตการเตรียมสไลด์ส าหรับกล้องจุทรรศน์เพื่อศึกษาเซลล์พืช เซลล์สัตว์ และเซลล์ 
       จุลินทรีย์ พร้อมท้ังให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามและบันทกึข้อมูลที่สังเกตได ้

  2.2 สืบค้นความรู้เกี่ยวกับเซลล์ของส่ิงมีชีวิตชนิดต่างๆตามความสนใจของผู้เรียน  
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ส่ือการเรียนการสอน 
1.  เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
2.  เพาเวอร์พอยต์พรีเซนเตชัน เรื่ององค์ประกอบพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิตและเซลล์  
3.  ส าเนาเอกสารประกอบการสอน 
4.  กล้องจุลทรรศน์และตัวอย่างเซลล์ชนิดต่างๆ 
   

การวดัผลและการประเมินผล 
1.  สังเกตการตอบค าถามในชัน้เรียน 
2.  สังเกตจากการอภิปรายโต้ตอบ ซักถาม และการแสดงความคิดเห็น 
3.  สังเกตพฤติกรรมความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมในห้องปฏิบัติการ 
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บทที ่2 

องค์ประกอบพืน้ฐานของส่ิงมชีีวติและเซลล์ 
 
  สสารทั้งหลายในเอกภพที่เห็นได้ตั้งแต่ดาวฤกษ์ขนาดมโหฬารจนเล็กที่สุดเท่าฝุ่นละออง 
ย่อมประกอบขึ้นด้วยอะตอมของธาตุชนิดต่างๆ แม้ในส่ิงมีชีวิตก็เป็นเช่นเดียวกันคือประกอบด้วย
ธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และธาตุอ่ืนๆ อีกมากมาย แต่นับเป็นความมหัศจรรย์ของ
ส่ิงมีชีวิตที่อะตอมของธาตุเหล่านั้นประกอบกันเป็นโมเลกุลที่มีโครงสร้างและหน้าที่สัมพันธ์กัน
อย่างลงตัว โมเลกุลที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานขององค์ประกอบของเซลล์ส่ิงมีชีวิตจึงถูกเรียกว่า               
ชีวโมเลกุล  การศึกษาชีวโมเลกุลและโครงสร้างของเซลล์จึงเป็นพื้นฐานส าคัญที่จะท าให้เข้าใจ
เกี่ยวกับระบบเมแทบอลิซึมและชีวเคมีขั้นสูงต่อไป 

2.1 ก าเนิดของชีวโมเลกุล 
2.1.1 สมมตฐิานของ โอพาริน-ฮอลเดน (The Oparin-Haldane Hypothesis) 
ในราวปี ค.ศ. 1922-1929 Alexander Ivanovich Oparin นักเคมีชาวรัสเซีย และ John 

Burdon Sanderson Haldane นักพันธุศาสตร์ชาวอังกฤษได้เสนอแนวคิดที่มีความคล้ายคลึงกับ
เกี่ยวกับสมมติฐานก าเนิดของชีวิต  โดยเสนอว่าเมื่อครั้งสมัยโลกยุคดึกด าบรรพ์ บรรยากาศมีความ
แปรปรวนมีภูเขาไฟระเบิด  อุณหภูมิ สูง มีประจุไฟฟ้าในบรรยากาศจากฟ้าผ่า ได้รับรังสี
อัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ มีสสารโมเลกุลเล็กๆ เช่น ก๊าซไฮโดรเจน (H2) มีเทน (CH4) 
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) แอมโมเนีย (NH3) และน้ า (H2O) เป็นต้น และในอากาศแทบจะไม่มี
โมเลกุลก๊าซออกซิเจน (O2)  สสารเหล่านี้สามารถท าปฏิกิริยากับภายใต้สภาวะดังกล่าว เกิดเป็น
สารประกอบอินทรีย์  ในขณะที่น้ าทะเลมีลักษณะเป็นซุปร้อน (hot dilute soup) ที่ประกอบไปด้วย
โมเลกุลของสารอินทรีย์ทั้งมอนอเมอร์และพอลิเมอร์ เมื่อโมเลกุลพอลิเมอร์ประเภทไขมันมีความ
ซับซ้อนมากขึ้นมีลักษณะเป็นเยื่อห่อหุ้มโมเลกุลสารอินทรีย์ต่างๆ ไว้ ในที่สุดก็มีวิวัฒนาการเป็น
เซลล์ส่ิงมีชีวิตอย่างง่ายๆ ขึ้น (เรืองลักขณา จามิกรณ์. 2547 : 11-12 ; Campbell และคณะ. 2003 : 
320) 
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ภาพที่ 2.1 Harold Clayton Urey และ Stanley Lloyd Miller 
                  ที่มาของภาพ : (The National Aeronautics and Space. 2006) และ (Campbell และคณะ. 2003 : 320) 

 
2.1.2 การทดลองของมลิเลอร์-อูเรย์ (The Miller-Urey Experiment)  
ในปี ค.ศ. 1952  Harold Clayton Urey นักเคมีฟิสิกส์ชาวอเมริกัน ได้คิดท าการทดลองเพื่อ

พิสูจน์สมมติฐานของ โอพาริน-ฮอลเดน โดยได้ค านวณปริมาณก๊าซแต่ละชนิดให้ใกล้เคียงกับ
บรรยากาศของโลกยุคโลกดึกด าบรรพ์และได้มอบหมายให้ลูกศิษย์คือ Stanley Lloyd Miller                  
นักเคมีชาวอเมริกันเป็นผู้ท าการทดลอง   (Campbell และคณะ. 2003 : 320-321) 

 
 

 
 

        ภาพที่ 2.2  การทดลองของมิลเลอร์-อูเรย์ เพื่อพิสูจน์สมมติฐานของโอพาริน-ฮอลเดน 
              ที่มาของภาพ (Campbell และคณะ. 2003 : 321) 

Harold Clayton Urey 
Born : April 29, 1893 ; USA  
Died  : January 5, 1981  
Fields: Physical chemistry 

Stanley Lloyd Miller 
Born  : March 7, 1930 ; USA 
Died   : May 20, 2007 
Fields : Chemistry  
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2.2 องค์ประกอบของเซลล์และหน้าที่ของออร์แกเนลล์ 
2.2.1 ระดับโมเลกลุในส่ิงมชีีวติ  (เรืองลักขณา  จามิกรณ.์ 2547 : 15) 

สามารถเรียงล าดับตั้งแต่โมเลกุลขนาดเล็กไปจนถึงโครงสร้างขนาดใหญ่ไดด้ังนี ้
1. สารตั้งต้นในธรรมชาติ (precursor) เช่น น้ า คาร์บอนไดออกไซด์ แอมโมเนีย 
2. สารตัวกลางในวิถีเมแทบลิซึม (metabolic intermediate) เช่น ไพรูเวท (pyruvate)                 
แอซีเตท (acetate)  
3. โมเลกุลหน่วยโครงสร้าง เช่น กรดอะมิโน (amino acid) กรดไขมัน (fatty acid) 
น้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว (monosaccharide) กรดนวิคลีอิก (nucleic acid)  
4. สารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ (macromolecule) เช่น โปรตนี (protein) ลิพิด (lipid)                  
พอลิแซ็กคาไรด์ (polysaccharide)   ดีเอ็นเอ (Deoxyribonucleic acid, DNA) 
5. ระบบสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ (supramolecular system) เช่น เอนไซม์คอมเพล็กซ์ 
(enzyme complex) ไรโบโซมคอมเพล็กซ์ (ribosome complex)  
6. ออร์แกเนลล์ (organelles) เช่น เยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane) ไมโทคอนเดรยี 
(mitochondria) นิวเคลียส (nucleus) คลอโรพลาสต์ (chloroplast) 
7. เซลล์ (cell) เช่น ส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียว (ยีสต์ รา แบคทีเรีย) ในส่ิงมีชีวิตชั้นสูงจะมี
เซลล์หลายชนิด เช่น เซลล์ไต เซลล์ตับ เซลล์กล้ามเนื้อ เซลล์ประสาท เซลล์สืบพันธ์ุ                 
เป็นต้น 

 

ภาพที่ 2.3 ล าดับของระดับของโมเลกุลที่ประกอบกันขึ้นเป็นเซลล์ 
ที่มาของภาพ : ภาพวาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น.  เมษายน 2556  ดัดแปลงจาก (เรืองลักขณา  จามิกรณ.์ 2547 : 16) 
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2.2.2 ขนาดของเซลล์ 
         ขนาดของเซลล์อยู่ในหน่วยวัดระดับไมโครเมตร (micrometer, µm) เซลล์แบคทีเรีย
จะมีขนาดเล็กมากที่สุด (ไวรัสไม่จัดเป็นเซลล์) ตัวอย่างของแบคทีเรีย  Escherichia coli  มี
ขนาดโดยเฉล่ีย ยาว 2 µm  เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 µm มีปริมาตร 0.6-0.7 µm3 และมี
น้ าหนักเปียก (wet weight) ประมาณ 1 พิโคกรัม (picograms, pg) ในขณะที่เซลล์พืชและ
เซลล์สัตว์มีขนาดตั้งแต่  1-100 µm (Becker และคณะ. 1996 : 170) 

 

 

ภาพที่ 2.4 เปรียบเทียบขนาดของสสารตั้งแต่ระดับมูลฐานคืออะตอมและชีวโมเลกุลไป
จนถึงเซลล์ชนิดต่างๆ   ที่มาของภาพ : (OpenStax College. 2013) 

 
2.2.3 ออร์แกเนลล์และหน้าทีข่องออร์แกเนลล์ 

เซลล์ประกอบไปด้วยออร์แกเนลล์ (organelle) หรือโครงสร้างเล็กๆภายในเซลล์ที่ท า
หน้าที่เฉพาะอย่าง เปรียบเสมือนเป็นอวัยวะ (organ) ของเซลล์ แต่ละออร์แกเนลล์มี
ขอบเขตเป็นเยื่อหุ้ม มีโครงสร้างและหน้าที่ท่ีแตกต่างกันแต่ท างานสัมพันธ์เพื่อความด ารง
อยู่ของเซลล์ในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีออร์แกเนลล์หลายชนิดเหมือนกันและบางชนิด
แตกต่างกัน ในขณะที่เซลล์แบคทีเรียจะไม่พบออร์แกเนลล์ใดๆ  ตัวอย่างของออร์แกเนลล์
ที่พบได้เป็นหลักในเซลล์ได้แก่ นิวเคลียส (nucleus) ไมโทคอนเดรีย (mitochondria)               
เอนโดพลาสมิก เรติคูลัม (endoplasmic reticulum) กอลจิแอพพาราทัส (golgi apparatus) 
แวคิวโอล (vacuole) และคลอโรพลาสต์ (chloroplast) ซ่ึงพบในเซลล์พืชเท่านั้น 
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2.2.4 ออร์แกเนลล์ชนิดต่างๆ 
2.2.4.1 เยือ่หุ้มเซลล์ (cell membrane หรือ plasma membrane) 
เยื่อหุ้มเซลล์จะห่อหุ้มส่วนที่เป็นของเหลวและออร์แกเนลล์ของเซลล์ไว้ ท าหน้าที่

เป็นขอบเขต ควบคุมการผ่านเข้าออกของสารมิให้เข้าออกได้อย่างอิสระ มีลักษณะเป็น              
ยูนิตเมมเบรน (unit membrane) โครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์อธิบายด้วยแบบจ าลอง                  
the fluid mosaic model ซ่ึงประกอบไปด้วยโครงสร้างท่ีเล่ือนไหลได้ของชีวโมเลกุลต่างๆ 
เป็นเยื่อสองช้ันที่ประกอบด้วยสาร  ชีวโมเลกุล เช่น คอเลสเตอรอล (cholesterol) และฟอส
โฟลิพิด (phospholipids) 20-30%  คาร์โบไฮเดรต (carbohydrates) และโปรตีน (proteins) 
60-70%   เยื่อหุ้มสองช้ันจะหันส่วนที่ไม่ละลายน้ าเข้าหากันและหันส่วนที่ละลายน้ าออก
ข้างนอก และมีโปรตีนฝังอยู่ในชั้นฟอสโฟลิพิด เรียกว่า อินทีกรัลโปรตีน ( integral 
protein) ส่วนโปรตีนอ่ืนที่ยึดอยู่หลวมๆ อยู่ด้านนอกของฟอสโฟลิพิด เรียกว่า เพอริเฟอรัล
โปรตีน (peripheral protein)  (ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์. 2549 : 24 และ Becker และคณะ. 
1996 : 170-173) 

 
 

 
 

ภาพที่ 2.5  โครงสร้างและองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ซ่ึงมีลักษณะเปน็เยื่อหุ้มสองช้ันมี
โปรตีนแทรกอยู่สามารถเล่ือนไหลไปมาได้เป็นลักษณะตามแบบจ าลอง the fluid mosaic 
model    ที่มาของภาพ : (OpenStax College. 2013) 
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2.2.4.2 ไซโทพลาซึม (cytoplasm)  
ไซโทพลาซึมเป็นส่วนประกอบท่ีอยู่ระหว่างเยื่อหุ้มเซลล์และเยื่อหุ้มนิวเคลียส  ซ่ึง 
ประกอบด้วย 
1. ไซโทซอล (cytosol) ของไหลคล้ายเจลที่มีองค์ประกอบเป็น น้ า โปรตีน เกลือ
แร่ สารอินทรีย์ต่าง นอกจากนี้ยังมีโปรตีนเส้นใยที่ท าหน้าที่เป็นโครงสร้างค้ าจุน
เซลล์ (cytoskeleton)  
2. ออร์แกเนลล์ (organelles) ออร์แกเนลล์ชนิดต่างๆที่มีเยื่อหุ้ม 
3. ไซโทพลาสมิก อินคลูชัน (cytoplasmic inclusions) เป็นอนุภาคเล็กๆที่ไม่
ละลายน้ า โดยจะแขวนลอยอยู่ในไซโทพลาซึม ตัวอย่างในเซลล์พืชได้แก่ผลึก
ของแคลเซียมออกซาเลต (calcium oxalate) หรือซิลิกอนไดออกไซด์ (silicon 
dioxide) เม็ดแป้ง (starch granule) รงควัตถุ (pigments) และตัวอย่างในเซลล์สัตว์
ได้แก่ ไกลโคเจน (glycogen) ไขมัน เป็นต้น  

 

  
 

                                                    (ก)                                                             (ข) 

 

ภาพที่ 2.6  (ก) เซลล์ใบว่านกาบหอย (Tradescantia spathacea) ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
แสดงภายในเซลล์มีผลึกแคลเซียมออกซาเลต และมีรงควัตถุสีเขียวและสีม่วง   
(ข) ภาพเซลล์มันฝรั่งย้อมด้วยสารละลายไอโอดีนภายใตก้ล้องจุลทรรศน์แสดงเม็ดแป้ง
ภายในเซลล์   ที่มาของภาพ : (ถ่ายโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น. กุมภาพันธ์ 2556) 

 
 
 
 
 
 



19 

 

 

2.2.4.3 นิวเคลยีส (nucleus) 
นิวเคลียสคือออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้มพบในเซลล์ยูแคริโอต ซ่ึงภายใน

บรรจุสารพันธุกรรม (genetic material) ซ่ึงจัดเรียงตัวเป็นดีเอ็นเอ (DNA) สายยาว
รวมตัวกับโปรตีนหลายชนิด เช่น  ฮิสโตน (histone) เป็นโครโมโซม 
(chromosome) ยีน (gene) ต่างๆ ภายในโครโมโซมเหล่านี้ รวมเรียกว่า นิวเคลียร์               
จีโนม (nuclear genome) หน้าที่ของนิวเคลียสคือคงสภาพการรวมตัวของยีนและ
ควบคุมการท างานของเซลล์โดยการควบคุมการแสดงออกของยีน ( gene 
expression) โครงสร้างหลักของนิวเคลียสคือ เยื่อหุ้มนิวเคลียส (nuclear envelope) 
ซ่ึงเป็นเยื่อสองช้ันที่หุ้มท้ังออร์แกเนลล์และท าหน้าที่แยกองค์ประกอบภายในออก
จากไซโทพลาซึม (cytoplasm) อีกโครงสร้างหนึ่งคือนิวเคลียร์ลามินา (nuclear 
lamina) ซ่ึงเป็นโครงสร้างร่างแหภายในนิวเคลียส ท าหน้าที่เป็นโครงร่างค้ าจุนให้
ความแข็งแรงแก่นิวเคลียสคล้ายไซโทสเกลเลตอน (cytoskeleton)  (Campbell 
และคณะ. 2003 : 58) 

 

        

 
 

 

ภาพที่ 2.7  (บน) ภาพวาดแสดงโครงสร้างส่วนประกอบของนิวเคลียสซ่ึงภายในบรรจุ               
สารพันธุกรรมคือ DNA ที่อัดแน่นเป็นโครโมโซม  ที่มาของภาพ (OpenStax College, 2013) 
(ล่าง) เซลล์เยื่อหอมภายใต้กล้องจุลทรรศน์แสดงส่วนนิวเคลียสอยู่กลางเซลล์ 
ที่มาของภาพ : (ถ่ายโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น. กุมภาพันธ์ 2556) 
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2.2.4.4 คลอโรพลาสต์ (chloroplast) 
คลอโรพลาสต์เป็นออร์แกเนลล์ภายในไซโทพลาซึมชนิดเยื่อยูนิตสองชั้น 

(double unit membrane) ภายในเป็นของเหลวที่เรียกว่า สโตรมา ( stroma) 
ภายในสโตรมานี้มีช้ันที่พับไปมา เรียกว่ากรานุม (granum) บริเวณผิวของกรานุม
นี้เรียกว่า ไทลาคอยด์ (thylakoid) ซ่ึงเป็นที่อยู่ของรงควัตถุส าหรับการสังเคราะห์
แสง ระหว่างกรานูลมีเยื่อที่เชื่อมโยงแต่ละกรานุมไว้ เรียกว่าสโตรมาลาเมลลา 
(stroma lamella)  (Campbell และคณะ. 2003 : 63) 

คลอโรพลาสต์พบในเซลล์พืช สาหร่าย และแบคทีเรียที่สังเคราะห์แสงได้ 
และภายในมีเม็ดสีหรือรงควัตถุ (D. Voet และ J.G. Voet, 1995 : 630)ได้แก่ 
   1. Carotene – สีส้ม 

2. Xanthophyll – สีเหลือง 
3. Chlorophyll a – สีเขียวแกมน้ าเงิน 
4. Chlorophyll b – สีเขียวแกมเหลือง 
5. Phaeophytin – สีเทา 
 

นอกจากนี้คลอโรพลาสต์มีสารพันธุกรรมของตนเองเรียกว่า ctDNA หรือ 
cpDNA หรือ PltdDNA หรือ plastome  (Roberts. 2006) 

 

 
 

ภาพที่ 2.8 คอลโรพลาสต์ซ่ึงเป็นออร์แกเนลล์ที่มีหน้าที่ส าหรับสังเคราะห์แสงในเซลล์พืช 
ครึ่งหนึ่งของภาพเป็นภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (transmission 
electron microscopy, TEM) และอีกครึ่งหนึ่งของภาพเป็นภาพวาดแสดงส่วนประกอบของ
คลอโรพลาสต์   ที่มาของภาพ : (Pearson Education. Inc. 2006. อ้างถึงใน Roberts. 2006.)  
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2.2.4.5 ไมโทคอนเดรีย (mitochondria) 
ไมโทคอนเดรียท าหน้าที่เป็นแหล่งผลิตพลังงานของเซลล์จึงเปรียบได้กับ

โรงงานผลิตพลังงาน (cellular power plants) มีรูปร่างกลมท่อนส้ัน ยาว 5-7 µm มี
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2-1 มีเยื่อหุ้มสองชั้น (double unit membrane) เยื่อชั้นนอกมี
ลักษณะเรียบเยื่อชั้นในพับเข้าไปเป็นรอยหยักเรียกว่า คริสตี (cristae) ภายในบรรจุ
ของเหลวประกอบไปด้วยสารหลายชนิดเรียกว่าแมทริกซ์ ภายในไมโทคอนเดรียมี
สารพันธุกรรมของตนเองเช่นเดียวกับในนิวเคลียสและคลอโรพลาสต์ เรียกว่า 
mtDNA ไมโทคอนเดรียพบได้ในส่ิงมีชีวิตประเภทยูแคริโอต (eukaryotic cell) 
ทุกชนิด ซ่ึงมีจ านวนแตกต่างกันไปตามชนิดของเซลล์ ในส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียวอาจ
มีไมโทคอนเดรียเพียงอันเดียว ในขณะที่เซลล์ตับของมนุษย์อาจมีประมาณ 1,000-
2,000 อันต่อเซลล์ (matrix) (ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์. 2549 : 80) หน้าที่ของ                      
ไมโทคอนเดรีย (Campbell และคณะ. 2003 : 63) ได้แก่ 

1.  เป็นแหล่งการหายใจระดับเซลล์ ซ่ึงผลิตสาร ATP ให้แก่เซลล์  
2.  เป็นแหล่งปฏิกิริยา Kreb’s cycle และห่วงโซ่การถ่ายทอดอิเล็กตรอน 
3.  ควบคุมการตายของเซลล์แบบ Apoptosis-programmed cell death 
4.  เป็นแหล่งสะสมแคลเซียมไออน 

 

 
 
ภาพที่ 2.9 ไมโทคอนเดรียซ่ึงเป็นออร์แกเนลล์ที่มีหน้าที่ส าหรับสังเคราะห์พลังงานให้แก่
เซลล์  ครึ่ งหนึ่ งของภาพเป็นภาพจากกล้องจุลทรรศน์ อิ เล็กตรอนแบบส่องผ่าน 
(transmission electron microscopy, TEM) และอีกครึ่งหนึ่งของภาพเป็นภาพวาดแสดง
ส่วนประกอบของไมโทคอนเดรีย 
ที่มาของภาพ : (Pearson Education. Inc. 2006. อ้างถึงใน Roberts. 2006.) 
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2.2.4.6 แวควิโอล (vacuole)  
แวคิวโอลมีลักษณะเป็นช่องล้อมรอบด้วยเมมเบรนชนิดเยื่อยูนิตชั้นเดียว 

พบในเซลล์พืชส่วนใหญ่และเซลล์สัตว์หลายชนิด โดยแวคิวโอลในเซลล์สัตว์พบ
ได้น้อยและมักมีขนาดเล็กกว่าในเซลล์พืช แวคิวโอลสามารถท าหน้าที่เป็นที่เก็บ
หรือหล่ังของเหลวภายในเซลล์ สารละลายภายในแวคิวโอลถือว่าแตกต่างจาก              
ไซโทพลาซึมซ่ึงอาจเป็นเอนไซม์ ของเสีย สารอินทรีย์หรือสารอนินทรีย์ สามารถ
แบ่งแวคิวโอลออกได้ 4 ประเภท คือ (Roberts. 2006) 
1. Contractile vacuole พบในส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียวในอาณาจักรโพรทิสตา 
(protists) ท าหน้าที่รักษาสมดุลของแรงดนัน้ า (osmoregulation) 
2. Food vacuole หรือ digestive vacuole พบในเช้ือ Plasmodium ที่ก่อให้เกดิโรค
มาลาเรียในระยะที่เข้าไปอาศัยอยู่ในเม็ดเลือดแดงของเซลล์เจ้าบ้าน (host) โดยมี
การย่อยสลายฮีโมโกลบินและเก็บสะสมเป็นผลึก hemozoin crystals 
3. Sap vacuole พบในเซลล์พืชและรา ท าหน้าที่เก็บสะสมรงควัตถุ น้ าตาล                 
กรดอะมิโน สะสมผลึกสารพิษในเซลล์ ในราบางชนิดสะสมโลหะหนักเช่น 
strontium (Sr2+),  cobalt(II) (Co2+) และ lead(II) (Pb2+  ) 
4. Gas vacuole ส าหรับสะสมแก๊ส พบได้ในไซยาโนแบคทีเรีย (cyanobacteria) 
ซ่ึงช่วยให้เซลล์ลอยน้ าได้ 
 

                
 
ภาพที่ 2.10 ภาพตดัขวางของเซลล์พืชด้วยกล้องจุลทรรศนอิ์เล็กตรอนแบบส่องผ่าน 
(transmission electron microscopy, TEM) แสดงบริเวณของแวคิวโอลที่อยู่กลางเซลล์ 
ที่มาของภาพ : (Pearson Education. Inc. 2006. อ้างถึงใน Roberts. 2006.) 
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2.2.4.7 เอนโดพลาสมกิเรตคูิลมั (endoplasmic reticulum) 
เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมเป็นออร์แกเนลล์ ที่มีผนังบาง 2 ชั้น มีความหนา

น้อยกว่าเยื่อหุ้มเซลล์ มีลักษณะเป็นท่อขดพับไปมาเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมแบ่ง
ออกเป็น 2 ชนิด (Campbell และคณะ. 2003 : 58 และ Roberts. 2006) ได้แก่ 

1. เอนโดพลาสมกิเรตคูิลมัชนิดขรุขระ (rough endoplasmic reticulum, 
RER) มีลักษณะเด่นคือมีไรโบโซม (ribosome) มาเกาะที่ผิวด้านนอก (cytosolic 
face) ซ่ึงเป็นบริเวณที่มีการสังเคราะห์โปรตีนและถูกขนส่งไปยังกอลจิบอดีซ่ึง
เป็นออร์แกเนลล์ที่อยู่ใกล้เคียง RER พบมากในเซลล์ตับ (hepatocyte) 

2. เอนโดพลาสมกิเรติคูลัมชนิดเรียบ (smooth endoplasmic reticulum, 
SER) ผิวของเยื่อผนังมีลักษณะเรียบเนื่องจากไม่มีไรโบโซมเกาะ SER เกี่ยวข้อง
กับระบบเมแทบอลิซึมของลิพิด เช่น การสังเคราะห์ลิพิด สเตอรอล (sterol) และ                           
ฟอสโฟลิพิด (phospholipid) เกี่ยวข้องกับระบบเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต
โดยมีเอนไซม์ glucose-6-phosphatase ท าหน้าที่เปล่ียน glucose-6-phosphate เป็น 
glucose ในวิถี gluconeogenesis นอกจากนี้ SER ยังมีหน้าที่ก าจัดสารพิษ 
(detoxification)  

                  
 

ภาพที่ 2.11 เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม ส่วนหนึ่งของภาพเป็นภาพจากกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (transmission electron microscopy, TEM) และอีกส่วนหนึ่งของ
ภาพเป็นภาพวาดแสดงลักษณะของเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิดขรุขระและชนิดเรียบ 
ที่มาของภาพ : (Pearson Education. Inc. 2006. อ้างถึงใน Roberts. 2006.) 
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2.2.4.8 กอลจบิอดี (golgi body หรือ golgi apparatus หรือ golgi complex) 
กอลจิบอดีมีรูปร่างเป็นลักษณะคล้ายชามซ่ึงเรียกว่า ซิสเทอร์นา (cisterna 

หรือ flattened sac) เป็นถุงแบนๆ หรือเป็นท่อเรียงซ้อนกัน เป็นชั้นๆ มีจ านวนไม่
แน่นอน มีประมาณ 5-10 ชั้น มักพบ 2-8 อันต่อเซลล์ ตรงปลายของถุงมีลักษณะ
โป่งออก ถุงเหล่านี้มีผนัง 2 ชั้น เช่นเดียวกับกับเยื่อหุ้มนิวเคลียสและเยื่อหุ้มเซลล์ 
และมีโครงสร้างคล้าย SER ภายในถุงมีของเหลวบรรจุอยู่ โดยทั่วไป จะพบใน
เซลล์สัตว์มีกระดูกสันหลังมากกว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (Campbell และคณะ. 
2003 : 59 และ Roberts. 2006) หน้าที่ของกอลจิบอดี ได้แก่ 

1. เป็นแหล่งเก็บสะสมสารที่เซลล์สร้างขึ้น ก่อนที่จะปล่อยออกนอกเซลล์ 
ซ่ึงสารส่วนใหญ่เป็นสารโปรตนี ซ่ึงจะมกีารจัดเรยีงตัวหรอืจัดโครงรูปใหม่                 
ให้เหมาะกับสภาพของการใช้งาน 

2. ท าหน้าท่ีขับสารประกอบต่างๆ เช่น ลิพิด ฮอร์โมน เอนไซม์ท่ีส่วน
ต่างๆ ของเซลล์ สร้างขึ้นออกทางเยื่อหุ้มเซลล์  

3. ในพืชท าหน้าที่เกี่ยวกับ การสร้างผนังเซลล์ ขึ้นมาใหม่ ในช่วงปลาย
ของการแบ่งเซลล์  

 

                         
 

ภาพที่ 2.12 กอลจิบอดี ส่วนหนึ่งของภาพเป็นภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องผ่าน (transmission electron microscopy, TEM) และอีกส่วนหนึ่งของภาพเป็นภาพวาด
แสดงลักษณะของกอลจิบอดี    ที่มาของภาพ : (Pearson Education. Inc. 2006. อ้างถึงใน Roberts. 2006.) 
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2.3 เซลล์โพรแคริโอตและเซลล์ยูแคริโอต 
2.3.1 โพรแคริโอต (prokaryote) เป็นส่ิงมีชีวิตที่ประกอบด้วยออร์แกเนลล์ที่ไม่มีเยื่อหุ้ม                       
ไม่มีนิวเคลียส สารพันธุกรรมกระจายอยู่ในไซโทพลาซึม มักเป็นส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียว                
(D. Voet และ J.G. Voet, 1995 : 2-3) ตัวอย่างของเซลล์กลุ่มนี้ได้แก่ 
  1.  แบคทีเรีย (bacteria) ประกอบด้วยเยื่อหุ้มเซลล์ และไซโทพลาซึม โดยใน                  
ไซโทพลาซึมจะมีไรโบโซม (ribosome) ไม่มีนิวเคลียส ส่วน DNA จะเป็นรูปวงแหวนพัน
อยู่กับโปรตีนอยู่ในไซโทพลาซึมเรียกว่านิวคลีออยด์ (neucleoid) ด้านนอกของเยื่อหุ้ม
เซลล์ จะมีผนังเซลล์ประกอบด้วยเพปทิโดไกลแคน (peptidoglycan) แบคทีเรียแกรมลบจะ
มีเยื่อหุ้มด้านนอกผนังเซลล์ (outer membrane) อีกชั้น  

   2. อาร์เคยี (archaea) เป็นแบคทีเรียที่พบในสภาพแวดล้อมท่ีผิดธรรมชาติเช่น  
อาร์เคียที่อยู่ในสภาพเค็มจัด (extreme halophiles) เป็นกรดจัด (acidophile) อุณหภูมิสูง 
(exthreme thermophilies) องค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์และผนังเซลล์ต่างจากแบคทีเรีย
ทั่วไป (D. Voet และ J.G. Voet, 1995 : 5) 

3. สาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงิน (blue-green algae หรือ cyanobacteria) เป็น                    
โพรแคริโอตที่สังเคราะห์แสงได้ (ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์. 2549 : 11) 
 

                                
 

ภาพที่ 2.13 ลักษณะทั่วไปของเซลล์โพรแคริโอต ซ่ึงจะโครโมโซมอยู่ในไซโทพลาซึมเป็น     
นิวคลีออยด์ มีผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ ไรโบโซม  ในขณะที่ส่วนอ่ืนๆ เช่นแคปซูล พิไล 
และแฟลกเจลลัม พบได้ในโพรแคริโอตบางชนิดเช่น แบคทีเรียบางสายพันธ์ุ 
ที่มาของภาพ : (OpenStax College. 2013) 
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2.3.2 ยูแคริโอต (eukaryote) คือส่ิงมีชีวิตที่มีเซลล์สลับซับซ้อน โดยลักษณะเด่นของเซลล์ 
มีขนาดใหญ่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส มีโครโมโซมจ านวนหลายชุด บรรจุอยู่ในนิวเคลียสอีก
ชั้นหนึ่ง มีออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้มมีขอบเขต สามารถจ าแนกชนิดและลักษณะของ                       
ออร์แกเนลล์ที่ท าหน้าที่ต่างๆได้ชัดเจน ตัวอย่างของส่ิงมีชีวิตยูแคริโอตได้แก่ สัตว์ พืช เห็ด
รา และส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียวบางกลุ่ม (D. Voet และ J.G. Voet, 1995 : 6) 
 

                                                        

 
 

 
ภาพที่ 2.14  แผนผังต้นไม้เชิงความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (phylogenetic tree) ของกลุ่ม
ส่ิงมีชีวิตเปรียบเทียบความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตโพรแคริโอต (แบคทีเรียและอาร์เคีย) 
และ ยูแคริโอต   ที่มาของภาพ : (Gribaldo และ Brochier. 2006) 

 

2.4 บทสรุป 
 ส่ิงมีชีวิตทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ล้วนมีองค์ประกอบที่เหมือนกันในระดับโมเลกุล
พื้นฐาน ความแตกต่างเกิดขึ้นในระดับพันธุกรรมที่เป็นตัวก าหนดให้มีการสังเคราะห์โปรตีนที่
แตกต่างกัน มีโครงสร้างของเซลล์และหน้าที่แตกต่างกัน สามารถจ าแนกส่ิงมีชีวิตจากการมีหรือไม่
มีออร์แกเนลล์ได้เป็น 2 ประเภทคือ ส่ิงมีชีวิตเซลล์โพรแคริโอตและเซลล์ยูแคริโอต ความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับเซลล์และออร์แกเนลล์จะเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษากลไกและหน้าที่ของ              
สารชีวโมเลกุลและกระบวนการเมแทบอลิซึมในบทต่อไป  
 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Phylogenetic_Tree_of_Life.png
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ค าถามท้ายบท 
 

1. จงบอกความแตกต่างระหว่าง เซลล์ชนิด eukaryotic cell และ prokaryotic cell 
2. เซลล์พืชมีความเหมือนและแตกต่างจากเซลล์สัตว์อย่างไรบ้าง  
3. ในเซลล์สัตว์มี vacuole หรือไม่ ถ้ามีจะแตกต่างจากในพืชอย่างไร 
4. ไวรัสเป็นเซลล์หรือไม่ จงอธิบายพร้อมยกเหตุผลประกอบ 
5. จงยกตัวอย่าง archaea 3 ชนิด โดยค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
6. จงอธิบายหน้าที่ของไมโทคอนเดรีย 
7. โครงสร้างใดของเซลล์อธิบายด้วยแบบจ าลอง the fluid mosaic model 
8. ลิพิดชนิดใดบ้างเป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ 
9. จงยกตัวอย่างส่ิงมีชีวิต prokaryotic cell ที่มีรงควัตถุเพื่อการสังเคราะห์แสง 
10. จงยกตัวอย่างแบคทีเรียชนิดต่างๆ พร้อมเขียนชื่อวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง มา 3 ชื่อ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่3 
พนัธะเคม ีน า้ กรดเบสและบัฟเฟอร์ 

 
หัวข้อเนื้อหา 
3.1 พันธะเคมีในระบบชีวภาพ           
3.2 โครงสร้างและสมบัติของน้ าที่ส าคัญต่อส่ิงมีชีวิต 
3.3 ความหมายของกรด-เบส การแตกตัว ค่า pH และ pK 
3.4 บัฟเฟอร์             
3.5 สรุป 
           

วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
เมื่อผู้เรียนศึกษาบทเรียนนี้แล้วสามารถ 
1. อธิบายความหมายและยกตวัอย่างพันธะเคม ีโครงสร้างและสมบัติของน้ าในระบบชีวภาพได ้
2. อธิบายความหมายของกรด-เบส บัฟเฟอร์ pH และ pK ได้ในระบบชีวภาพได ้
3. สามารถเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ และค านวณค่า pH ของสารละลายได้ 
4. สามารถน าความรู้เรื่องอินดิเคเตอร์ในธรรมชาติมาประยกุต์ใชไ้ด้ 

  

วธีิสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. วิธีสอน  

1.1 วิธีสอนแบบบรรยายตั้งแต่เรื่องพันธะเคมี น้ า กรดเบส บัฟเฟอร์ ยกตัวอย่างโจทย์  
       ค านวณ และความเกี่ยวข้องกับระบบชวีภาพ  
1.2 อภิปราย สรุปประเด็นส าคญัที่เกี่ยวกับพันธะเคมี น้ า กรดเบส บัฟเฟอร์ 

2.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
 2.1 ให้ตัวอย่างโจทย์ค านวณเกี่ยวกับกรดเบส บัฟเฟอร์ และการเขียนสมการเคม ี

  2.2 กิจกรรมเรื่องการออสโมซิสของเยื่อหุ้มไข่ไก่  
 2.3 กิจกรรมการเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์จากการค านวณและศึกษาคณุสมบัติ  
 2.4 กิจกรรมการใช้อินดิเคเตอรก์รดเบสจากกะหล่ าปลีสีม่วง  
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ส่ือการเรียนการสอน 
1.  เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
2.  เพาเวอร์พอยต์พรีเซนเตชัน เรื่องพันธะเคมี น้ า กรดเบสและบัฟเฟอร์ 
3.  ส าเนาเอกสารประกอบการสอน 
4.  อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคม ี

 

การวดัผลและการประเมินผล 
1.  สังเกตการตอบค าถามในชัน้เรียน 
2.  สังเกตจากการอภิปรายโต้ตอบ ซักถาม และการแสดงความคิดเห็น 
3.  สังเกตพฤติกรรมความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมและคุณภาพของงานที่มอบหมาย 
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บทที ่3 

พนัธะเคม ีน า้ กรดเบสและบัฟเฟอร์ 
 
 ในการศึกษาวิชาชีวเคมีจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีพื้นฐานเคมีในเรื่องธาตุ สารประกอบ 
พันธะเคม ีตลอดจนการทบทวนความรู้เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์และการค านวณที่เกี่ยวข้อง พันธะ
เคมใีนบทนี้จะกล่าวถึงเฉพาะพันธะเคมทีี่พบในระบบชีวภาพ โดยภายในเซลล์ของส่ิงมีชีวิตเป็นที่
บรรจุอยู่ของสารละลายสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ต่างๆ สารเหล่านี้ละลายอยู่ในน้ าซ่ึงเป็น
องค์ประกอบหลักของเซลล์ นอกจากนี้ยังมีสารชีวโมเลกุลที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่และซับซ้อน 
ทั้งหมดล้วนแต่มีพันธะเคมีท่ีมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างลงตัว  
 

3.1 พนัธะเคมีในระบบชีวภาพ 
 พันธะเคมีคือแรงดึงดูดระหว่างอะตอมอย่างน้อยสองอะตอมที่ท าให้เกิดเป็นสารประกอบ 
(โมเลกุล) นอกจากนี้พันธะเคมียังเกิดขึ้นได้ระหว่าอะตอมของโมเลกุลสองโมเลกุลชนิดเดียวกัน
หรือต่างชนิดกันก็ได้ (ดาวัลย์ ฉิมภู่. 2550 : 6) พันธะเคมีในระบบชีวภาพมีดังต่อไปนี้  

3.1.1 พนัธะโคเวเลนซ์ (covalent bond) 
คือพันธะที่ใช้คู่อิเล็กตรอน (valence electron) ระหว่างอะตอมร่วมกันและก่อให้ 

เกิดแรงดึงดูดและระยะทางระหว่างนิวเคลียสที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ พันธะโคเวเลนซ์มัก
เกิดขึ้นระหว่างอะตอมท่ีมีค่าอิเล็กโทรเนกาทิวิตี (electronegativity) ใกล้เคียงกัน และธาตุ
อโลหะมีแนวโน้มท่ีจะสร้างพันธะโคเวเลนซ์ด้วยกัน  (ดาวัลย์ ฉิมภู่. 2550 : 7-8 และ ทวีชัย 
อมรศักดิ์ชัย และคณะ. 2555 : 413) 

           
                                                     (ก)                                          (ข) 

 

ภาพที่ 3.1 (ก) อะตอมของธาตุไฮโดรเจนสองอะตอมสร้างพันธะโคเวเลนซ์กันเกิดเป็น
โมเลกุลของก๊าซไฮโดรเจน (H2)  (ข) พันธะโคเวเลนซ์ระหว่างอะตอมคาร์บอนและ
ไฮโดรเจนของโมเลกุลมีเทน (CH4) แสดงการใช้คู่อิเล็กตรอนร่วมกัน สีแดงคืออิเล็กตรอน
ของไฮโดรเจนและสีฟ้าคือของคาร์บอน    ที่มาของภาพ : (Covalent bond. Wikipidia)   

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Covalent.svg
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3.1.2 พนัธะไออนกิ (ionic bond) หรือ พนัธะไฟฟ้าสถิตย์ (electrostatic bond) 
คือพันธะระหว่างอะตอมท่ีมีอิเล็กโทรเนกาทิวิตีต่างกันอย่างมาก ซ่ึงเกิดเป็นแรงยึดเหนี่ยว
ทางไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นระหว่างประจุไฟฟ้าของไอออนบวกและไอออนลบ โดยอะตอมที่
ให้อิเล็กตรอนจะมีประจุบวกและอะตอมที่รับอิเล็กตรอนจะมีประจุลบ แนวโน้มการเกิด
สารประกอบไอออนิกจึงมักเกิดระหว่างธาตุโลหะกับอโลหะ สารประกอบไอออนิกใน
ระบบชีวภาพจะละลายน้ าและแตกตัวเป็นไอออนอยู่รูป aqueous ion   (ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย 
และคณะ. 2555 : 405) 

 
 

ภาพที่ 3.2 พันธะไอออนิกของโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) โซเดียมเสียอิเล็กตรอนชั้นนอกท า
ให้เสถียรมากขึ้นและเกดิประจุบวก และคลอรีนรับอิเล็กตรอนเข้ามาเกิดเป็นประจุลบ 
ประจุตรงข้ามกนัจึงมีแรงดึงดูดกัน    ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น. มีนาคม 2556) 
 

3.1.3 พนัธะไฮโดรเจน (hydrogen bond) 
คือแรงดึงดูดแม่เหล็กไฟฟ้าระหว่างโมเลกุลที่มีขั้ว โดยไฮโดรเจนเกิดพันธะกับ

อะตอมท่ีมีค่ามีอิเล็กโทรเนกาทิวิตีสูง เช่น ฟลูออรีน ออกซิเจน และ ไนโตรเจน  (ในระบบ
ชีวภาพตามธรรมชาติ ชีวโมเลกุลไม่มีพันธะไฮโดรเจนกับฟลูออรีน)  มีข้อพึงสังเกตว่า
พันธะไฮโดรเจนนั้นไม่ใช่พันธะที่แท้จริง แต่เป็นแรงคู่ขั้ว (dipole-dipole force) ที่แข็งแรง
มาก (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชยกิจ. 2553 : 21) 

                
 

                                                  (ก)                                                                (ข) 

ภาพที่ 3.3 (ก) พันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของกรดอินทรีย์  (ข) พันธะไฮโดรเจน
ระหว่างโมเลกุลของไนโตรจนีัสเบส (nitrogenous base) กวานีนและไซโทซีนซ่ึงเป็น
ลักษณะโครงสร้างของ DNA สายคู่  (พันธะไฮโดรเจนแสดงด้วยเส้นประ) 
ที่มาของภาพ : (Hydrogen bond. Wikipidia) 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Carboxylic_acid_dimers.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/GC_DNA_base_pair.svg
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3.1.4 ปฏิสัมพนัธ์ไฮโดรโฟบิก (hydrophobic interaction) 
คือปฏิสัมพันธ์ระหว่างน้ าและโมเลกุลที่ไม่ละลายน้ าหรือโมเลกุลที่ไม่ชอบน้ า 

(hydrophobe) ซ่ึงมีลักษณะเป็นโมเลกุลที่ไม่มีขั้ว (non-polar) ตัวอย่างได้แก่การผสมน้ ามัน
พืชกับน้ า ซ่ึงจะไม่สามารถผสมเป็นเนื้อเดียวกันได้และมีการแยกชั้นอย่างชัดเจน เนื่องจาก
โมเลกุลที่ไม่มีขั้วจะพยายามลดพื้นที่สัมผัสกับโมเลกุลของน้ าให้มากที่สุดเพราะไม่
สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับน้ าได้ ในขณะที่โมเลกุลน้ าสามารถสร้างพันธะ
ไฮโดรเจนด้วยกันเองได้อย่างแข็งแรง ความส าคัญของปฏิสัมพันธ์ไฮโดรโฟบิกในระบบ
ชีวภาพได้แก่ การเกิดเยื่อหุ้มเซลล์ในลักษณะ  phospholipid bilayer การท าให้เกิดม้วนพับ
เป็นโครงรูปสามมิติของโปรตีน (protein folding)  นอกจากนี้ยังท าให้เกิดช่องท่ีไม่ชอบน้ า
ในโมเลกุลเอนไซม์ (hydrophobic pocket) ท าให้โมเลกุลซับสเตรทสามารถเข้าไปอยู่ใน
บริเวณเร่ง (active site) และสามารถเกิดปฏิกิริยาได้ (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริม
พณิชยกิจ. 2553 : 21) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                 (ก)                                                                  (ข) 
 

ภาพที่ 3.4 (ก) ปฏิสัมพันธ์ไฮโดรโฟบิกของโมเลกุลฟอสโฟลิพิดหันเอาส่วนที่ไม่ชอบน้ า
เข้าหากันเกิดเป็นโครงสร้างเยื่อหุ้มเซลล์แบบสองช้ัน   

ที่มาของภาพ : (Antranik. Org. 2012) 

(ข) โมเลกุลสารที่ไม่มีขั้วเช่นยาบางชนิดสามารถเข้าไปอยู่ในบริเวณ hydrophobic pocket 
ของโปรตีนได้ ในภาพคือแบบจ าลองคอมพิวเตอร์ของสารสังเคราะห์กลุ่ม 4 - substituted - 
ureido benzene sulfonamides ที่สามารถอยู่ในต าแหน่งบริเวณเร่งของเอนไซม์ carbonic 
anhydrase II ได้อย่างพอดี ซ่ึงแสดงแนวโน้มคุณสมบัติยับยั้งเอนไซม์และสามารถน าไป
พัฒนาเป็นยารักษาโรคมะเร็งบางชนิดได้  ที่มาของภาพ : (Pacchiano และคณะ. 2010) 

        

(ก)                 (ข)  
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3.1.5 แรงแวนเดอร์วาลส์ (Van der Waals force) 
คือแรงระหว่างโมเลกุลอย่างอ่อนที่สุด ซ่ึงมีทั้งแรงดูดและแรงผลักระหว่างอะตอม 

หรือระหว่างโมเลกุล (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชยกิจ. 2553 : 22) มี 3 ชนิด คือ 
1. แรงดึงดูดระหว่างขั้ว (dipole-dipole forces) เป็นแรงที่เกิดจากการกระท า
ระหว่างโมเลกุลแบบมีขั้วซ่ึงมีไดโพลแบบถาวร 
2. แรงขั้วคู่-ขั้วคู่เหนี่ยวน า (dipole – induced dipole forces)  เป็นแรงที่เกิดจาก
โมเลกุลที่มีขั้วเหนี่ยวน าให้โมเลกุลหรืออะตอมตัวอ่ืนมีขั้วและเกิดแรงกระท าต่อ
กันเกิดขึ้น ซ่ึงแรงนี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถในการเกิดมีขั้วของ
โมเลกุลที่ถูกเหนี่ยวน า 

           3. แรงลอนดอน (London dispersion forces หรือ induced dipole –  
induced dipole forces) เป็นแรงที่เกิดขึ้นช่วงส้ันๆ และจะเกิดเฉพาะส่วนของ
โมเลกุลที่เข้าใกล้ชิดกันเท่านั้น  เนื่องจากอิเล็กตรอนเคล่ือนที่แบบไร้ทิศทางท า
ให้บางครั้งอิเล็กตรอนมากระจุกกนัอยู่บริเวณเดียวกันท าให้เกิดประจุลบบางส่วน
และบริเวณที่ไม่มีอิเล็กตรอนอยู่เกิดประจุบวกบางส่วน (ประจุชั่วคราวและมีค่า
ประจุน้อยมาก) 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
  
 
ภาพที่ 3.5 แรงแวนเดอร์วาลส์ทั้งสามชนิด      
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น. มีนาคม 2556) 

 

(ข) แรงขั้วคู-่ขั้วคู่เหนี่ยวน า  
(dipole – induced dipole forces)   

(ค) แรงลอนดอน  
(London dispersion forces) 

(ก) แรงดึงดูดระหว่างขัว้  
(dipole-dipole forces) 
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แม้ว่าแรงแวนเดอร์วาลส์จะมีแรงอ่อนมากแต่ เมื่อผนวกกับแรงชนิดอ่ืนๆ ท าให้
การเกิดปฎิ-สัมพันธ์ของมหโมเลกุล (supramolecular) เกิดเป็นโครงสร้างที่เสถียรและ
สามารถท างานทางชีวภาพได้ เช่น โครงรูปจตุรภูมิของโปรตีน การเกิดเอนไซม์คอม
เพล็กซ์ เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
ภาพที่ 3.6 พันธะเคมีและปฏิสัมพันธ์ระหว่างโมเลกุลท าให้เกิดโครงสร้างของชีวโมเลกุล
ขนาดใหญ่ที่มีความเสถียร (stable complex) และเกิดหน้าที่ทางชีวภาพได ้
ที่มาของภาพ  :  (Harvey และคณะ. 2008) 

 

3.2 โครงสร้างและสมบัตขิองน ้าที่ส าคญัต่อส่ิงมีชีวติ 
น้ ามีมีสูตรโมเลกุลคือ H2O โดยที่อะตอมของออกซิเจนสร้างพันธะเดี่ยว (single bond) กับ

อะตอมของไฮโดรเจนสองอะตอม และยังมีอิเล็กตรอนที่ไม่ได้ร่วมเกิดพันธะเหลืออยู่  2 คู่ เรียกว่า
อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว (lone pair electron) แรงผลักของอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวท าให้มุมระหว่าง
พันธะเดี่ยวของโมเลกุลน้ ามีลักษณะเป็นมุมงอมีขนาดมุม 104◦ (D.Voet และ J.G.Voet. 1995 : 29-
30) 

 

104.45 
o

0.9584 A
o

_

++

 

ภาพที่ 3.7 โครงสร้างของโมเลกุลน้ า แสดงอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว 
ความยาวพันธะและมุมระหว่างพันธะ         
 ที่มาของภาพ : (ภาพวาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น.  เมษายน 2556) 
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 จากสูตรโมเลกุลของน้ าที่ประกอบด้วยอะตอมของออกซิเจนและไฮโดรเจนซ่ึงสามารถท า
ให้เกิดคุณสมบัติพิเศษอีกประการหนึ่งคือการเกิดพันธะไฮโดรเจนซ่ึงเป็นแรงยดึเหนี่ยวระหว่าง
โมเลกุล ดังนั้นน้ าจึงมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวที่สูงที่สูงกว่าสารอ่ืนๆ ท่ีมีน้ าหนักโมเลกุลใกล้เคียงกัน 
 

                                           
 

                                                             (ก)                                                     (ข) 
 

ภาพที่ 3.8 (ก) แสดงพันธะไฮโดรเจนซ่ึงเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้ า (H2O) 
(น้ าหนักโมเลกุล 18  จุดเดือด 100 ◦C จุดหลอมเหลว 0 ◦C)  ในขณะที่ (ข) คือโมเลกุลของ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ซ่ึงมีอะตอมของซัลเฟอร์ที่อยู่หมู่เดียวกับอะตอมออกซิเจน แต่ไม่
เกิดพันธะไฮโดรเจน (น้ าหนักโมเลกุล 34 จุดเดือด -60 ◦C จุดหลอมเหลว -82◦C)    
ที่มาของภาพ  : (Hydrogen bond และ Hydrogen sulfide. Wikipidia) 

 
 

สามารถสรุปความส าคญัของน า้ต่อส่ิงมชีีวติได้ดงันี ้ 
1. น้ าเป็นโมเลกุลที่มีขั้ว จึงเป็นตัวท าละลายท่ีดีในระบบชีวภาพ 
2. น้ าสร้างพันธะไฮโดรเจนไดด้ีมากและสามารถเข้าไปสรา้งพันธะไฮโดรเจนกับสาร               
ชีวโมเลกุลที่มีหมู่เคมี เช่น C=O    OH, -COOH, -NH2 เป็นต้น สารชีวโมเลกุลจึงละลายน้ า
ได้อย่างเหมาะสม 
3. น้ าเป็นตัวกลางให้เกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมีในเซลล์หรือการขนส่งสารระหว่างเซลล์ 
4. น้ าสามารถลดแรงไอออนิกระหว่างประจุ ท าให้สารชีวโมเลกุลที่มีประจุตรงข้ามกัน
สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างอิสระ 
5. น้ าท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ไฮโดรโฟบิก ซ่ึงเป็นปัจจัยก าหนดโครงสร้างของโปรตีนเยื่อหุ้ม
เซลล์ เยื่อหุ้มออร์แกเนลล์ 
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3.3 ความหมายของกรด-เบส การแตกตวั ค่า pH และ pK 
3.3.1 ความหมายของกรด-เบสตามทฤษฎีของอาร์รีเนียส    

ในปี ค.ศ. 1884 Svante August Arrhenius ได้เสนอนิยามของกรดเบสดังนี้ กรด 
คอื สารที่แตกตวั (ionize) ในน า้ให้ไฮโดรเจนไอออน (H+) หรือไฮโดรเนียมไอออน (H3O

+) 
เบส คือ สารที่แตกตัวในน ้าให้ไฮดรอกไซด์ไอออน (OH- ) (ดาวัลย์ ฉิมภู่. 2550 : 20)                     
ดังสมการ 
             

 

ข้อจ ากัดของทฤษฏีนี้คือ ต้องมีน้ าเป็นตัวท าละลายเท่านั้น และไม่สามารถอธิบาย
ปฏิกิริยาระหว่างสารที่แตกตัวให้ H+ กับสารที่ไม่แตกตัวให้ OH- ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
 

ซ่ึงแม้ทราบโดยทั่วไปว่า NH3 เป็นเบส แต่กรณีนี้ไม่ถูกจัดเป็นเบสตามนิยามของ 
Arrhenius เนื่องจากไม่แตกตัวให้ OH- 

 
3.3.2 ความหมายของกรด-เบส ตามทฤษฎีของเบรินสเตด-ลาวรี  

ปี ค.ศ. 1923 Johannes Nicolaus Brønsted และ Thomas Martin Lowry ได้ให้
นิยามของกรดและเบสไว้ดังนี้  กรดคอืสารที่ให้โปรตอน เบสคอืสารที่รับโปรตอน (ดาวัลย์ 
ฉิมภู่. 2550 : 20) ดังตัวอย่าง 

 
HA + H2O           H3O

+
  +  A- 

 

CH3COOH + H2O            H3 O
+

  +  CH3COO- 
 

ข้อจ ากัดของค านิยามกรดเบสของ Brønsted–Lowry คือ ส าหรับตัวท าละลายที่ไม่
สามารถแตกตัวได้ (aprotic solvent, nonionizable solvent) เช่น เบนซีน และ ไดออกเซน 
จะไม่สามารถใช้ค านิยามนี้ในการอธิบายกรด-เบสได้  และไม่สามารถอธิบายปฏิกิริยา
ระหว่าง acidic oxide และ basic oxide ในสภาวะปราศจากตัวท าละลายได้เนื่องจากไม่พบ
การรับจ่ายโปรตอนในสมการปฏิกิริยา  ดังสมการ 

 

HCl + H3O      H3O
+ + Cl-

 

   NH3 + HCl      NH4 
+

  +  Cl- 

 กรด       เบส                        กรด             เบส 

 กรด               เบส                          กรด              เบส 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=equilibrium+arrow&source=images&cd=&cad=rja&docid=JD3m0PsTCqgyVM&tbnid=xCgaw7QsL7JEdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Equilibrium_harpoons.gif&ei=WThFUd6MLoyziQe104CYDg&bvm=bv.43828540,d.bmk&psig=AFQjCNHgXO40X86GW9wKhYFqc_28UtyzsQ&ust=1363577274910397
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นอกจากนี้ตัวอย่างสารที่ทราบชัดเจนว่าเป็นกรด ได้แก่  BF3 และ AlCl3  แต่ไม่
พบว่ามีโปรตอนและไม่สามารถท าหน้าที่เป็นตัวให้โปรตอนในปฏิกิริยาได้จึงไม่สามารถ
ท านายความเป็นกรดเบสได้ตามนิยาม 

 

3.3.3 ความหมายของกรด-เบส ตามทฤษฎีของลวิอสิ  
ในปี ค.ศ. 1923 Gilbert Newton Lewis ได้เสนอนิยามของกรดเบสดังนี้ กรด คอื 

สารที่รับคู่อเิลก็ตรอน (electron pair) เบส คอื สารทีใ่ห้คู่อเิลก็ตรอน (ดาวัลย์ ฉิมภู่. 2550 : 
20) ดังสมการ 

 
สารทีเ่ป็นกรดตามทฤษฎีนี้จะต้องเป็นสารที่ขาดแคลนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวหรือ

มีจ านวนน้อยและสารที่เป็นเบสตามทฤษฎีนี้จะต้องเป็นสารที่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเหลือ
อย่างน้อย 1 คู่  ทฤษฎีของลิวอิสนี้มีข้อดีคือ สามารถจ าแนกกรดเบส ที่ไม่มีทั้ง H+ หรือ 
OH- ในสารนั้น และแม้ว่าสารนั้นไม่ได้อยู่ในรูปสารละลาย แต่อยู่ในสถานะแก๊สก็สามารถ
ใช้ทฤษฎีนี้อธิบายความเป็นกรดเบสได้  
 

3.3.4 กรดแก่-กรดอ่อน และเบสแก่-เบสอ่อน 
กรดแก่ (strong acid) คือกรดที่ละลายน้ าแล้วสามารถแตกตัวให้ H+ ได้ทั้งหมด 
(100 %)   เช่น  HCl    HNO3   H2SO4 (เฉพาะการแตกตัวครัง้แรก) 

                                         HCl(aq)           -->       H+ 
(aq) + Cl-

(aq) 
H2SO4(aq)     -->       H+ 

(aq) + HSO4
-
(aq) 

เบสแก่ (strong base) คือกรดที่ละลายน้ าแล้วสามารถแตกตัวให้ OH- ได้ทั้งหมด 
(100 %) เช่น  KOH  NaOH  

                               KOH(aq)       -->   K+
(aq)  +  OH-

(aq) 
กรดอ่อน (weak acid) คือกรดที่ละลายน้ าแล้วสามารถแตกตัวให้ H+ ได้บางส่วน 
เช่น CH3COOH   H3PO4 

CH3COOH(aq)         H+ 
(aq)  + CH3COO-

(aq)   
H3PO4(aq)                 H+ 

(aq)  + H2PO4
-
(aq)   

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=equilibrium+arrow&source=images&cd=&cad=rja&docid=JD3m0PsTCqgyVM&tbnid=xCgaw7QsL7JEdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Equilibrium_harpoons.gif&ei=WThFUd6MLoyziQe104CYDg&bvm=bv.43828540,d.bmk&psig=AFQjCNHgXO40X86GW9wKhYFqc_28UtyzsQ&ust=1363577274910397
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=equilibrium+arrow&source=images&cd=&cad=rja&docid=JD3m0PsTCqgyVM&tbnid=xCgaw7QsL7JEdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Equilibrium_harpoons.gif&ei=WThFUd6MLoyziQe104CYDg&bvm=bv.43828540,d.bmk&psig=AFQjCNHgXO40X86GW9wKhYFqc_28UtyzsQ&ust=1363577274910397


39 

 

 

เบสอ่อน (weak acid) คือกรดที่ละลายน้ าแล้วสามารถแตกตัวให้ OH- ได้บางส่วน 
เช่น NH3 

NH3(aq)         OH-
(aq) +  NH4

+
(aq)   

3.3.5 ค่าคงที่การแตกตวัของกรดเบส (dissociation constant, Ka) 
เมื่อระบบเข้าสู่สมดุล ค่าคงท่ีสมดุล (equilibrium constant, Keq) ของปฏิกิริยาการ

แตกตัวของกรดอ่อน เขียนได้ดังนี ้

 

 
ซ่ึงค่าคงท่ีสมดุลมีค่าเท่ากับค่าคงท่ีการแตกตวั (dissociation constant , Ka) ของ

กรดนัน่เอง และ เมื่อความเข้มขน้ของน้ า [H2O] มีค่าคงท่ี = 55.5 M (สถานะของเหลวไม่
น ามาพิจารณา) (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชยกจิ. 2553 : 27) 

 
*อาจใช้ตัวย่อ K แทน Ka  
 
และในกรณีค่าคงท่ีการแตกตัวของเบส (Kb) สามารถเขียนและค านวณได้ใน

ท านองเดียวกนั ดังตวัอย่างของแอมโมเนีย 

 
ค่าคงท่ีการแตกตัวของกรดเบสเป็นค่าคงท่ีที่เป็นค่าเฉพาะ ณ อุณหภูมิหนึ่งๆ และ

มีค่าเปล่ียนแปลงไปตามอุณหภูมิ รวมถึงขึ้นอยู่กับชนิดของตัวท าละลายด้วย 
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3.3.6 การแตกตวัของน า้ 
พิจารณาสมการการแตกตวัของน้ าดังนี ้

 
ค่าคงท่ีการแตกตัวของน้ า Kw               

 
(ไม่พิจารณาความเข้มข้นของน้ า [H2O] เพราะมีค่าสูงมากและคงท่ี) 

 
น้ าบริสุทธ์ิที่ ที่ 25 ◦C  ค่า Kw  มีค่า 1.0 x10

-14 (โดยประมาณ)  ความเข้มข้นของ [H+] และ 
[OH-] มีค่าเท่ากนัคือ 1.0 x10-7 M  (สุกัญญา สุนทรส และวเิชียร ริมพณิชยกิจ. 2553 : 27) 

 
                                ตารางที่ 3.1 ค่า Kw  ของน้ าที่ขึน้กับอุณหภูมิ 
 

Water temperature Kw / 10−14 pKw 
0°C 0.1 14.92 
10°C 0.3 14.52 
18°C 0.7 14.16 
25°C 1.2 13.92 
30°C 1.8 13.75 
50°C 8.0 13.10 
60°C 12.6 12.90 
70°C 21.2 12.67 
80°C 35 12.46 
90°C 53 12.28 
100°C 73 12.14 

ที่มาของข้อมลู :  (Dissociation constant. Wikipidia) 
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ตารางที่ 3.2 ค่าคงท่ีการแตกตวัของกรดและเบส 

Ka 
Acid Base 

Name Formula Formula Name 
Large Perchloric acid HClO4 ClO4 

- Perchlorate ion 
3.2 x 109 Hydroiodic acid HI I- Iodide 
1.0 x 109 Hydrobromic acid HBr Br- Bromide 
1.3 x 106 Hydrochloric acid HCl Cl- Chloride 
1.0 x 103 Sulfuric acid H2SO4 HSO4 

- Hydrogen sulfate ion 
2.4 x 101 Nitric acid HNO3 NO3 

- Nitrate ion 
-------- Hydronium ion H3O

+ H2O Water 
5.4 x 10-2 Oxalic acid HO2C2O2H HO2C2O2

- Hydrogen oxalate ion 
1.3 x 10-2 Sulfurous acid H2SO3 HSO3 

- Hydrogen sulfite ion 
1.0 x 10-2 Hydrogen sulfate ion HSO4 

- SO4 
2- Sulfate ion 

7.1 x 10-3 Phosphoric acid H3PO4 H2PO4 
- Dihydrogen phosphate ion 

7.2 x 10-4 Nitrous acid HNO2 NO3 
- Nitrite ion 

6.6 x 10-4 Hydrofluoric acid HF F - Fluoride ion 
6.3 x 10-5 Benzoic acid C6H5COOH C6H5COO- Benzoate ion 
5.4 x 10-5 Hydrogen oxalate ion HO2C2O

2- O2C2O2 
2- Oxalate ion 

4.4 x 10-7 Carbonic acid CO3
2- HCO3 

- Hydrogen carbonate ion 
1.1 x 10-7 Hydrosulfuric acid H2S HS- Hydrogen sulfide ion 
6.3 x 10-8 Dihydrogen phosphate ion H2PO4

- HPO4 
2- Hydrogen phosphate ion 

6.2 x 10-8 Hydrogen sulfite ion HS- S2- Sulfite ion 
2.9 x 10-8 Hypochlorous acid HClO ClO- Hypochlorite ion 
6.2 x 10-10 Hydrocyanic acid HCN CN- Cyanide ion 
5.8 x 10-10 Ammonium ion NH4

+ NH3 Ammonia 
5.8 x 10-10 Boric acid H3BO3 H2BO3 

- Dihydrogen carbonate ion 
4.7 x 10-11 Hydrogen carbonate ion HCO3 

- CO3
2- Carbonate ion 

4.2 x 10-13 Hydrogen phosphate ion HPO4
2- PO4

3- Phosphate ion 
1.8 x 10-13 Dihydrogen borate ion H2BO3

- HBO3
2- Hydrogen borate ion 

1.3 x 10-13 Hydrogen sulfide ion HS- S2- Sulfide ion 
1.6 x 10-14 Hydrogen borate ion HBO3

2- BO3
3- Borate ion 

-------- water H2O OH- Hydroxide 
ที่มาของข้อมลู : (Dalton Research Group. 2007) 

 K > 1 กรดแก่ (strong acid) แตกตัว  100 %               K <  1 กรดอ่อน (weak acid) แตกตัวบางส่วน   
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3.3.7 ค่าพเีอช (pH) 
จากค่าความเข้มข้นของโปรตอน ([H+]) และไฮดรอกไซด์ไอออน ([OH-]) ในน้ าบริสุทธ์ิมี

ค่าเท่ากันคือ 1.0 x10-7 M  ดังนั้นถ้า [H+] มีค่ามากว่า 1x10-7 ถือว่ามีสภาวะเป็นกรด (acidic) และถ้า 
[OH-] ] มีค่ามากกว่า 1x10-7 M  ถือว่ามีสภาวะเป็นเบส (basic)  ตัวอย่างเช่น เลือดคนมีความเข้มข้น
ของโปรตอน 4.0 X 10-8 M  หมายความว่าเลือดคนเป็นเบส (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชย
กิจ. 2553 : 32) เนื่องจากการระบุความเข้มข้นโปรตอนเป็นตัวเลขเช่นนี้จะยุ่งยากและไม่สะดวก  
ดังนั้นในปี ค.ศ. 1909  Søren Peder Lauritz Sørensen ได้สร้างดัชนีชี้วัดค่ากรดเบส เรียกว่า ค่าพีเอช 
(pH, power of hydrogen) โดยก าหนดให้  
 

 
 
ตวัอย่างการค านวณค่า pH ของน า้บริสุทธิ์ 
เมื่อน้ าบริสุทธ์ิความเข้มข้นของ [H+] และ [OH-] มีค่าเท่ากนัคือ 1.0 x10-7 M  
  

 
ดังนั้นน้ าบริสุทธ์ิจึงมีค่า pH = 7 

 
ตวัอย่างการค านวณค่า pH ของสารละลายกรดแก่ 
สารละลายกรด HCl ความเข้มข้น 1 M  จะม ีpH เท่าใด  
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ตวัอย่างการค านวณค่า pH ของสารละลายเบสแก่ 
สารละลาย NaOH ความเข้มขน้ 1 M  จะม ีpH เท่าใด  

 
 

3.3.8 การค านวณค่า pH ของสารละลายกรดอ่อน 
เนื่องจากกรดอ่อนเม่ือละลายน้ าจะมีการแตกตัวให้โปรตอนเพียงบางส่วน จึงนยิมก ากับ 

ร้อยละการแตกตัวของกรดอ่อนหรือระบุค่า Ka ของกรดนัน้ๆ ให้ทราบ 
กรดอ่อน HA แตกตวัร้อยละ 5 หมายความว่า  กรด HA 1 โมล จะแตกตวัให้ H+ 0.05 
โมล 
การแตกตัวของกรดอ่อนแปรผกผันกับความเข้มข้น กรดยิง่เจือจางยิ่งแตกตวัมากขึ้น 
เช่น 

   CH3COOH 1.0 M แตกตวัได้ 0.42 % 
 CH3COOH 0.10 M แตกตัวได้ 1.30 % 
 CH3COOH 0.010 M แตกตัวได้ 4.20 % 
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ตวัอย่าง 
ที่อุณหภูมิ 25 ◦C กรดแอซิติก (CH3COOH) เข้มข้น 0.1 โมล/ลิตร แตกตัวได้ 1.34 %                      
จงค านวณหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออน แอซิเตตไอออน  Ka และ ค่า pH 
 

CH3COOH(aq)      H+ (aq)  + CH3COO-
(aq) 

 
กรดแอซิติกแตกตวัให้ H+ ได้   1.34 %  หมายความว่า  ใน 100 M  จะแตกตวัให้ H+ 1.34 M 
ดังนั้นถ้ามีกรดแอซิติก  0.1 M  
จะมีจ านวนของ H+ ที่แตกตัว  =  (1.34 X 0.1)/100  =  0.00134 M 
 
และที่สภาวะสมดุลจะม ี   [H+] = [CH3COO-]  = 0.00134 M  หรือ  1.34 mM   
 

CH3COOH(aq)      H+ (aq)  + CH3COO-
(aq) 

เริ่มต้น     0.1                      0                    0               M 
สมดุล                    (0.1-0.00134)            0.00134           0.00134     M 

 
ที่สภาวะสมดุล   Ka  =  [H+] [CH3COO-] /  [CH3COOH] 

                           =    [(0.00134) (0.00134)] / (0.1-0.00134) 
                            Ka  =    1.82 X 10-5    (ค่า K  ไม่มหีน่วย) 
              จาก                    pH  =  -log [H+] 
                      =  -log (0.00134) 
                            =  -log 1.34 X 10-3 
                pH  =   2.873 
  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=equilibrium+arrow&source=images&cd=&cad=rja&docid=JD3m0PsTCqgyVM&tbnid=xCgaw7QsL7JEdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Equilibrium_harpoons.gif&ei=WThFUd6MLoyziQe104CYDg&bvm=bv.43828540,d.bmk&psig=AFQjCNHgXO40X86GW9wKhYFqc_28UtyzsQ&ust=1363577274910397
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=equilibrium+arrow&source=images&cd=&cad=rja&docid=JD3m0PsTCqgyVM&tbnid=xCgaw7QsL7JEdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Equilibrium_harpoons.gif&ei=WThFUd6MLoyziQe104CYDg&bvm=bv.43828540,d.bmk&psig=AFQjCNHgXO40X86GW9wKhYFqc_28UtyzsQ&ust=1363577274910397
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3.4 บัฟเฟอร์  
 บัฟเฟอร์ (buffer) คือสารสะลายท่ีประกอบด้วยกรดอ่อนและคู่เบส (conjugate base)   หรือ
เบสอ่อนและคู่กรด (conjugate acid)  ซ่ึงท าให้มีคุณสมบัติในการรักษาค่า pH ให้คงที่ได้เมื่อมีการ
เติมกรดแก่หรือเบสแก่ลงไปเพียงเล็กน้อย  ซ่ึงสารละลายอ่ืนหรือน้ ากล่ันไม่สามารถรักษาค่า pH ได้
เมื่อเติมกรดหรือเบสลงไป (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชยกิจ. 2553 : 30) 
 หลักการท างานของบัฟเฟอร์คือ กรด (H+) ท่ีถูกเติมลงไปในบัฟเฟอร์จะท าปฏิกิริยาสะเทิน
กับคู่กรด หรือเบส (OH-) ที่ถูกเติมลงในบัฟเฟอร์จะท าปฏิกิริยาสะเทินกับคู่เบส  
 

ตวัอย่างของแอซิเตตบัฟเฟอร์  
ประกอบด้วย  กรดแอซิติก (CH3COOH)  และ เกลือโซเดียมแอซิเตต (CH3COONa) 
 

CH3COOH  +  H2O        CH3COO- + H3O
+ 

CH3COONa  + H2O        CH3COO- + Na+ 
 

เมื่อมีการเติมกรดลงไปในระบบ  H+  จะถูกสะเทินด้วย CH3COO- ดังสมการ 
 

CH3COO- + H3O
+        CH3COOH + H2O 

 
เมื่อมีการเติมเบสลงไปในระบบ  OH-  จะถูกสะเทินด้วย CH3COOH ดังสมการ 
 

CH3COOH  +  OH-        CH3COO- + H2O 
 
3.4.1 ความจุของบัฟเฟอร์ 
ความจุของบัฟเฟอร์ (buffer capacity, β) เป็นความสามารถของสารละลายบัฟเฟอร์ในการ

รักษาระดับ pH ไว้ได้มากหรือน้อย ซ่ึงหมายถึง จ านวนโมลของกรด (H+) หรือเบส (OH-) ที่จะเติม
ลงไปเพื่อให้สารละลายบัฟเฟอร์จ านวน 1 ลิตร มีค่า pH เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย 

สารละลายบัฟเฟอร์ที่มีความเข้มข้นสูงจะให้ความจขุองบัฟเฟอร์สูง และสารละลาย
บัฟเฟอร์ที่มีอัตราส่วนของกรดกับเกลือของกรดอ่อน (conjugate base) หรือ เบสกับเกลือของเบส
อ่อน (conjugate acid) ในสัดส่วนที่เท่ากันจะให้ความจุของบัฟเฟอร์สูงสุด 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=equilibrium+arrow&source=images&cd=&cad=rja&docid=JD3m0PsTCqgyVM&tbnid=xCgaw7QsL7JEdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Equilibrium_harpoons.gif&ei=WThFUd6MLoyziQe104CYDg&bvm=bv.43828540,d.bmk&psig=AFQjCNHgXO40X86GW9wKhYFqc_28UtyzsQ&ust=1363577274910397
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=equilibrium+arrow&source=images&cd=&cad=rja&docid=JD3m0PsTCqgyVM&tbnid=xCgaw7QsL7JEdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Equilibrium_harpoons.gif&ei=WThFUd6MLoyziQe104CYDg&bvm=bv.43828540,d.bmk&psig=AFQjCNHgXO40X86GW9wKhYFqc_28UtyzsQ&ust=1363577274910397
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=equilibrium+arrow&source=images&cd=&cad=rja&docid=JD3m0PsTCqgyVM&tbnid=xCgaw7QsL7JEdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Equilibrium_harpoons.gif&ei=WThFUd6MLoyziQe104CYDg&bvm=bv.43828540,d.bmk&psig=AFQjCNHgXO40X86GW9wKhYFqc_28UtyzsQ&ust=1363577274910397
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=equilibrium+arrow&source=images&cd=&cad=rja&docid=JD3m0PsTCqgyVM&tbnid=xCgaw7QsL7JEdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Equilibrium_harpoons.gif&ei=WThFUd6MLoyziQe104CYDg&bvm=bv.43828540,d.bmk&psig=AFQjCNHgXO40X86GW9wKhYFqc_28UtyzsQ&ust=1363577274910397
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ตารางที่ 3.3  เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงค่า pH ของน้ ากล่ันและสารละลายบัฟเฟอร์เม่ือมีการเติม
กรดแก่หรือเบสแก่ลงไป 

 

 

สารละลาย pH pH ที่เปลีย่นแปลง 

น า้กลัน่ (1000 ml) 7 - 
               น า้กลัน่ + 0.01 mole  HCl 2 5 
               น า้กลัน่ + 0.01 mole NaOH 12 5 
สารละลายแอซิเตตบฟัเฟอร์ 0.1 M (1000 ml)  
ประกอบด้วย (0.1 M CH3COOH + 0.1 M CH3COONa) 

4.74 - 

                สารละลายบัฟเฟอร์ + 0.01 mole HCl 4.66 0.08 
                สารละลายบัฟเฟอร์ + 0.01 mole NaOH 4.83 0.09 

ข้อมูลจาก (Morris และ Scott. 1984) 

 
3.4.2 ประโยชน์ของบัฟเฟอร์ 
ในระบบชีวภาพบัฟเฟอร์มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยด ารงสภาวะสมดุลของ pH ในเซลล์

หรือในระบบอวัยวะ เช่น ระบบบัฟเฟอร์คาร์บอเนตพบในพลาสมาของเลือด ซ่ึงท าหน้าที่รักษาค่า 
pH ให้อยู่ระหว่าง 7.35-7.45    

เนื่องจากสารละลายภายในเซลล์มีระบบบัฟเฟอร์ฟอสเฟต ดังนั้นในงานวิจัยทางชีวภาพจึง
นิยมใช้ระบบบัฟเฟอร์ฟอสเฟตผสมเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่ pH 7.4 นอกจากนี้สารละลายบัฟเฟอร์
ที่นิยมใช้ในการทดลองทางชีวเคมีอ่ืนๆ เพื่อควบคุมสภาวะกรดเบสของการทดลอง  เช่น การสกัด
และวิเคราะห์แอคทิวิตีของเอนไซม์  การเร่งปฏิกิริยาด้วยเอนไซม์  และยังใช้ในกระบวนการผลิต
ทางชีวภาพระดับอุตสาหกรรม ตัวอย่างระบบบัฟเฟอร์ที่นิยมใช้ในการทดลองได้แก่ฟอสเฟต
บัฟเฟอร์ (phosphate buffer, PB) ทริสไฮโดรคลอไรด์บัฟเฟอร์ (Tris-HCl buffer) (สุกัญญา สุนทรส 
และวิเชียร ริมพณิชยกิจ. 2553 : 32)  ตัวอย่างสารเคมี ค่า pKa และช่วง pH ของบัฟเฟอร์ที่นิยมใช้
แสดงดังตารางท่ี 3.3 
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      ตารางที่ 3.4 สารเคมี ค่า pKa และช่วง pH ของบัฟเฟอร์ที่นิยมใช้ 
 

Buffering agent ค่า pKa ช่วง pH ที่ใช้ได้ 

Citric acid 3.13, 4.76, 6.40 2.1 - 7.4 
Acetic acid 4.8 3.8 - 5.8 
K

2
HPO

4
 7.2 6.2 - 8.2 

Tris 8.07 7.1-9.0 
Borate 9.24 8.25 - 10.25 

  ที่มาของข้อมูล : (Buffer solution. Wikipidia)  

   
3.4.3 สมการของเฮนเดอร์สัน-แฮสเซลบาลค์ (Henderson-Hasselbalch equation)  

ในทางชีวเคมีสมการของเฮนเดอร์สัน-แฮสเซลบาลค์ใช้อธิบายความสัมพันธ์ของ
ค่า pH กับปริมาณกรดอ่อนและเกลือ (คู่เบส) หรือ เบสอ่อนและเกลือ (คู่กรด)โดยใช้ค่า pK 
ในกรณีสารละลายบัฟเฟอร์มีองค์ประกอบเป็นกรดอ่อนและเกลือของกรดอ่อน (สุกัญญา 

สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชยกิจ. 2553 : 32)  จะสามารถพิสูจน์สมการไดด้ังนี ้

 
เรียกสมการ (1) ว่าสมการของเฮนเดอร์สัน-แฮสเซลบาลค์ 
 
 

…………… (1) 
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หรือกรณีสารละลายบัฟเฟอร์ที่มีองค์ประกอบเป็นเบสอ่อนและเกลือของเบสอ่อน
จะเขียนสมการเฮนเดอร์สัน-แฮสเซลบาลค์ ได้ดังนี้ 

     B + H2O       BH+ +  OH- 
 

                 
         

สมการนี้แสดงให้เห็นว่าถ้าความเข้มข้นของกรดอ่อน (หรือเบสอ่อน) เท่ากับ 
ความเข้มข้นของคู่เบส (หรือคู่กรด) จะท าให้ค่า pH ของสารละลายมีค่าเท่ากับ pK ซ่ึงจะท า
ให้สารละลายมีความจุบัฟเฟอร์สูงสุด ดังนั้นจึงนิยมเตรียมบัฟเฟอร์ให้มีค่า pH ใกล้เคียงกับ
ค่า pK + 1 หน่วย 

สมการนี้มีประโยชน์ส าหรับ 
1. ใช้ค านวณค่า pH ของสารละลายบัฟเฟอร์ 
2. ใช้ค านวณปริมาณสารกรดอ่อนและคู่เบส หรือ เบสอ่อนและคู่กรด 
เพื่อเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ 
3. ใช้ค านวณสมดุล pH ของปฏิกิริยากรดเบส  
4. ใช้ค านวณ isoelectric point ของโปรตีน 

 
 

 
 

ภาพที่ 3.9 อัตราส่วนกรดแอซิติก (CH3COOH) และคู่เบสหรือเกลือแอซิเตต (CH3COO-)   
มีค่า Ka = 1.8×10

-5  หรือ pKa = 4.74  ในอัตราส่วนที่เท่ากันของทั้งสองสปีชีส์จะได้ค่า pH 
= pKa ซ่ึงบริเวณที่แรเงาคือช่วงที่มีความเหมาะสมในการใช้เป็นบัฟเฟอร์ (pK ± 1) 
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น. มีนาคม 2556) 

   
  
   

 

CH3COOH CH3COO-

pKa  1

pH

0        2       4       6        8       10     12      14
0

0.2
0.4

0.6

0.8

1

…………… (2) 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=equilibrium+arrow&source=images&cd=&cad=rja&docid=JD3m0PsTCqgyVM&tbnid=xCgaw7QsL7JEdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Equilibrium_harpoons.gif&ei=WThFUd6MLoyziQe104CYDg&bvm=bv.43828540,d.bmk&psig=AFQjCNHgXO40X86GW9wKhYFqc_28UtyzsQ&ust=1363577274910397
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3.5 บทสรุป 
 พันธะเคมีมีความส าคัญในการก่อก าเนิดโครงสร้างสารประกอบที่จะน ามาซ่ึงความ
เหมาะสมในการเป็นปัจจัยให้ระบบชีวภาพสามารถใช้เพื่อเปล่ียนแปลงต่อไปเป็นส่วนหนึ่งหรือ
เป็นพลังงานของส่ิงมีชีวิต ในขณะเดียวกันน้ าก็เป็นตัวท าละลายสารประกอบเหล่านั้นให้สามารถ
เคล่ือนย้ายไปท าหน้าที่หรือเกิดปฏิกิริยาในระบบได้  การแตกตัวของสารประกอบบางชนิดที่
ละลายน้ าจะท าให้เกิดภาวะกรดเบสในสารละลายขึ้น ซ่ึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในระบบชีวภาพที่
จะต้องรักษาสมดุล pH การศึกษาเรื่องราวของ พันธะเคมี น้ า กรดเบสและบัฟเฟอร์ จะเป็นความรู้
พื้นฐานน าไปสู่ความเข้าใจในการเรียนวิชาชีวเคมีในบทต่อไปซ่ึงเกี่ยวข้องกับชีวโมเลกุล  
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ค าถามท้ายบท 
 
1. จงอธิบายลักษณะของเยื่อหุ้มเซลล์ด้วยความรู้เกี่ยวกับพนัธะเคมีในระบบชีวภาพ 
2. น้ ามีความส าคญัต่อระบบชีวภาพอย่างไรจงอธิบาย 
3. จงเปรียบเทียบคุณสมบัตขิองน้ าและไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยใชค้วามรู้เรื่องพันธะเคมี 
4. จงอธิบายลักษณะของสารที่เป็นระบบบัฟเฟอร์ พร้อมยกตัวอย่างบัฟเฟอร์มา 3 ชนิด และระบุ
ช่วงค่า pH ที่สามารถเป็นบัฟเฟอร์ที่มีประสิธิภาพได้ 
5. ในร่างกายมีการรกัษาค่า pH ของเลือดด้วยระบบบัฟเฟอร์แบบใด จงอธิบายกลไก 
6. จงแสดงวิธีเตรียมสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ความเข้มข้น 500 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 500 
มิลลิลิตร ค่า pH 7.4 โดยใช้สารเคมีตั้งตน้เป็น Na2HPO4.12H2O และ NaH2PO4 .2H2O 
7. จงค านวณหาค่า pH ของสารละลายกรดแก่ HCl เข้มข้น 0.15 M 
8. จงค านวณหาค่า pH และ pOH ของสารละลายเบสแก่ NaOH เข้มข้น 0.25 M 
9. จงค้นคว้าเกีย่วกับสารคัดหล่ังของร่างกายต่อไปนี้มีสภาพกรด-เบส เท่าใด (ระบุค่า pH) 
 9.1 น้ าตา 

9.2 น้ าลาย 
9.3 น้ าเลือด 
9.4 น้ าย่อยในกระเพาะอาหาร 
9.5 น้ าด ี
9.6 น้ าอสุจิ 
9.7 น้ าปัสสาวะ 

10. จงอธิบายข้อดีของการเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ที่มีค่า pH เท่ากับ ค่า pKa ของสารนั้นๆ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่4 
ชีวโมเลกลุ – คาร์โบไฮเดรต  

 

หัวข้อเนื้อหา 
4.1 ความหมายของคาร์โบไฮเดรต 
4.2 โครงสร้างและสมบัติของน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว 
4.3 โครงสร้างและสมบัติของออลิโกแซ็กคาไรด ์
4.4 โครงสร้างและสมบัติของพอลิแซ็กคาไรด ์
4.5 สรุป 
           

วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
เมื่อผู้เรียนศึกษาบทเรียนนี้แล้วสามารถ 
1. อธิบายความหมายและความส าคัญของคารโ์บไฮเดรตในระบบชีวภาพได้ 
2. เขียนโครงสร้างแบบต่างๆ ของน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวบางชนิดที่ส าคัญได้ 
3. อธิบายความแตกตา่งระหว่างน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว ออลิโกแซ็กคาไรด์ และพอลิแซ็กคาไรด์ได ้
4. น าความรู้เรื่องคาร์โบไฮเดรตประยุกตใ์ช้ไดใ้นการศกึษาชีวเคมีในเรื่องเมแทบอลิซึมต่อไปได้ 

  

วธีิสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. วิธีสอน  
              1.1 วิธีสอนแบบบรรยายตั้งแต่เรื่องความหมายของคาร์โบไฮเดรต น้ าตาลชนิดต่างๆ และ 

       พอลิแซ็กคาไรด์ พร้อมยกตัวอย่างท่ีพบได้ทั่วไป 
              1.2 อภิปราย สรุปประเด็นส าคญัที่เกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรต 
2.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

 2.1 ให้ฝึกวาดรูปโครงสร้างแบบต่างๆ ของน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว 
  2.2 ให้ทดสอบคาร์โบไฮเดรตชนดิต่างๆ ด้วยวิธีทางเคม ี
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ส่ือการเรียนการสอน 
1.  เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
2.  เพาเวอร์พอยต์พรีเซนเตชัน เรื่องชีวโมเลกุล – คาร์โบไฮเดรต 
3.  ส าเนาเอกสารประกอบการสอน 
4.  อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคม ี

 

การวดัผลและการประเมินผล 
1.  สังเกตการตอบค าถามในชัน้เรียน 
2.  สังเกตจากการอภิปรายโต้ตอบ ซักถาม และการแสดงความคิดเห็น 
3.  สังเกตพฤติกรรมความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมและคุณภาพของงานที่มอบหมาย 
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บทที ่4 

ชีวโมเลกลุ – คาร์โบไฮเดรต 
 

ชีวโมเลกุลชนิดแรกที่จะได้ศึกษาในรายวิชาชีวเคมีพื้นฐานนี้คือคาร์โบไฮเดรต เนื่องจาก
เป็นสารชีวเคมีกลุ่มแรกที่จะต้องมีการทบทวนความรู้จากรายวิชาเคมีอินทรีย์ โดยเฉพาะเรื่องการ
วาดรูปโครงสร้างโมเลกุลแบบต่างๆ และเรื่องสเตอริโอเคมี ซ่ึงจะเป็นพื้นฐานของชีวโมเลกุลชนิด
อ่ืนๆ ดังนั้นการใช้เนื้อหาของคาร์โบไฮเดรตเป็นจุดเริ่มต้นการเรียนเรื่องชีวโมเลกุลจะเป็นการ
ทบทวนเนื้อหาเดิมได้เป็นอย่างดี 
 

4.1 ความหมายของคาร์โบไฮเดรต 
คาร์โบไฮเดรต (carbohydrate) เป็นสารชีวโมเลกุล (biomolecule) ประเภทแอลดีไฮด์ 

(aldehyde) หรือ คีโทน (ketone) ที่มีหมู่ ไฮดรอกซิล (hydroxyl, -OH)  จ านวนมาก โดยมีสูตร
โครงสร้างพื้นฐานคือ (CH2O)n เมื่อ n ≥ 3  คาร์โบไฮเดรตบางชนิดอาจพบหมู่ฟังก์ชั่นอ่ืนๆ เช่น 
หมู่อะมิโน หมู่ซัลเฟต หมู่ฟอสเฟต เป็นต้น   (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชยกิจ. 2553 : 35) 

คาร์โบไฮเดรตเป็นสารประกอบท่ีมีความส าคัญต่อส่ิงมีชีวิต โดยท าหน้าที่ในเชิงโครงสร้าง
และสารสะสมพลังงานส าหรับกิจกรรมในเซลล์ (เรืองลักขณา จามิกรณ์. 2547  : 102) ตัวอย่างของ
คาร์โบไฮเดรตซ่ึงเป็นอาหารได้แก่ น้ าตาลชนิดต่างๆ   แป้งในพืช  ไกลโคเจนในสัตว์  ผนังเซลล์ใน
พืช  ผนังเซลล์แบคทีเรีย เปลือกแข็งของสัตว์มีปล้องและสารตัวกลางระหว่างเซลล์ เป็นต้น 

 
4.2 โครงสร้างและสมบัตขิองน า้ตาลโมเลกุลเดี่ยว 

น้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว (monosaccharide) เป็นหน่วยพื้นฐานที่ เ ล็กที่ สุด หรือ หน่วย
โครงสร้างพ้ืนฐาน (building blocks ) ของชีวโมเลกุลประเภทคาร์โบไฮเดรต โดยทั่วไปจะพบเป็น
ผลึกของแข็ง (crystalline solid)  ไม่มีสี (colorless) ละลายน้ าได้ดี (water-soluble) บางชนิดมีรส
หวาน (sweet test) ตัวอย่างเช่น glucose (dextrose), fructose (laevulose), galactose, xylose และ 
ribose เป็นต้น น้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวสามารถจ าแนกตามหมู่ฟังก์ชนัได้เป็น น้ าตาลแอลโดส (aldose) 
และน้ าตาลคีโทส (ketose) และน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวจะมีอะตอมคาร์บอนที่มีไคแรล (chiral carbon) 
ท าให้เกิดสเตอริโอไอโซเมอร์ (stereoisomer) ของน้ าตาลแต่ละชนิด (D. Voet และ J.G. Voet. 1995 
: 252-253) 
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ตวัอย่างน า้ตาลโมเลกลุเดี่ยวที่ควรรู้จกั 
ช่ือน า้ตาล                  ตวัย่อ   ช่ือน า้ตาล                ตวัย่อ 
Arabinose   =   Ara    Fructose         =        Fru 
Galactose  =   Gal    Glucose          =        Glc 
Mannose   =   Man    Ribose           =        Rib 
Rhamnose   =   Rha             Xylose               =        Xyl 
 
 

 

       

     
 

ภาพที่ 4.1 โครงสร้างของน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวบางชนิดทีค่วรรู้จกั แสดงด้วยการเขียนแบบ   
Fischer projection และแบบ Haworth projection (นิยมใช้เขียนแสดงโครงสร้างแบบวงแหวน) 
ที่มาของภาพ :  (Cox  และ  Nelson.  2008 : 237) 
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4.2.1 เทาโทเมอไรเซชัน (tautomerization) 
         คือปฏิกิริยาการเปล่ียนแปลงแบบผันกลับได้ ระหว่างน้ าตาลแอลโดสและน้ าตาล              

คโีทสผ่านสารตัวกลาง enediol (ไม่เสถียร) ดังสมการ 
 

 
 

ภาพที่ 4.2 ปฏิกิริยาเทาโทเมอไรเซชันของน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว 
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น.  มีนาคม 2556) 
 

4.2.2 สเตอริโอไอโซเมอร์ของน า้ตาลโมเลกุลเดีย่ว 
           สเตอริโอไอโซเมอร์ (stereoisomer) คือ ไอโซเมอร์ของโมเลกุลสารประกอบท่ีมีสูตร
เคมีและล าดับการจัดเรียงต าแหน่งพันธะของแต่ละอะตอมเหมือนกัน แต่มีโครงสร้าง 3 มิติ
แตกต่างกันสามารถจ าแนกชนิดของสเตอริโอไอโซเมอร์ของน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวได้ดัง
ภาพท่ี 4.3 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.3 แผนภาพสรุปโดยรวมของไอโซเมอร์ของน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว 
ที่มาของภาพ : ดัดแปลงจาก  (ดาวัลย์ ฉิมภู่. 2550 : 79-85 และ Cox  และ  Nelson.  2008 : 236-140) 
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ค าศัพท์ที่เกีย่วข้องกบัสเตอริโอไอโซเมอร์ ได้แก่ 
1. ไคแรลคาร์อบน (chiral carbon) คืออะตอมของคาร์บอนที่ต่อกับหมู่เคมี 4 ชนิดที่
แตกต่างกัน มีลักษณะแตกต่างจากโมเลกุลที่เป็นภาพสะทอ้นในเงากระจก (mirror image) 
ไม่มีระนาบสมมาตรในโมเลกุล (asymmetric carbon atom) 
2. เอแนนทิโอเมอร์ (enantiomer) คือ สเตอริโอไอโซเมอร์ที่เป็นภาพในกระจก (mirror 
image) (เรืองลักขณา จามิกรณ.์ 2547 : 103) 

 
 

    
 

 

ภาพที่ 4.4 (ก) เปรียบเทียบภาพในกระจก (mirror image) ของมือและโมเลกุลของสาร 
ประกอบ  (ข) สารประกอบที่มีสูตรเคมีเหมือนกันแต่มีการจัดเรียงหมู่เคมีรอบอะตอม
ไคแรลคาร์บอน (chiral carbon หรือ asymmetric carbon) ที่เป็นภาพในกระจกเงาของกัน
และกันจะท าให้คุณสมบัติของสารแตกต่างกันโดยเฉพาะในเชิงการท าปฏิกิริยาทางชีวเคมี 
ที่มาของภาพ : (Sinauer Associates  Inc.  2001) 
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3. ระบบ configuration ของ stereoisomer 
หลักเกณฑก์ารให้สัญลักษณ์ของ stereoisomer มี 3 ระบบ  ดังนี ้ 

1. ระบบ configuration R- และ S- อ้างอิงตาม priority ของหมู่แทนที่ท่ีอยู่รอบ 
chiral center (R- มาจาก Rectus หมายถึง “ขวา” และ S- มาจาก Sinister หมายถึง “ซ้าย”) 
นิยมใช้ระบบนี้ในวงการเคม ี

2. ระบบ Optical rotation (+) และ (-) อ้างอิงตามคุณสมบัติการบิดระนาบแสง
โพลาไรซ์ของสารละลาย  หากบิดระนาบแสงตามเข็มนาฬิกา (clockwise) ใช้สัญลักษณ ์ 
(+)หรือ d- และหากบิดระนาบแสงทวนเข็มนาฬิกา (counterclockwise) ใช้สัญลักษณ ์(-)
หรือ l-  นิยมใช้ระบบนี้ในวงการเคม ี

3. ระบบ configuration D- และ L- อ้างอิงตาม configuration ของโมเลกุล
สัมพัทธ์เทียบกับสารมาตรฐาน (+)-glyceraldehyde ซ่ึงใช้ในวงการชีวเคมีเพื่อใช้เรยีกชื่อ
ของน้ าตาลและกรดอะมิโน (เรืองลักขณา จามกิรณ.์ 2547 : 105-107) 
 

ตวัอย่างโมเลกุลกลเีซอรอลดีไฮด์ที่ใช้อ้างองิ ระบบ configuration D- และ L-   
กลีเซอรอลดีไฮด์มี 2 โครงแบบ (configuration ) คือ D- และ L- ซ่ึงแต่ละโครง

แบบจะมีลักษณะเป็นภาพในกระจกของกันและกัน (mirror image) เรียกว่าเอแนนทิโอ
เมอร์ (enantiomer) โดยมีคุณสบัติบิดระนาบแสงโพลาไรซ์ในทิศทางตรงข้ามกัน จะ
สังเกตเห็นว่าโครงสร้างที่เขียนแบบ fischer projection ของกลีเซอรอลดีไฮด์แบบ D- จะ
ให้หมู่ –OH ของ chiral carbon อยู่ทางขวามือ และแบบ L- จะให้อยู่ทางซ้ายมือ (สุกัญญา 
สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชยกิจ. 2553 : 37) 

 

 
 

ภาพที่ 4.5 สเตอริโอไอโซเมอร์ของกลีเซอรอลดีไฮด์ แสดงด้วยภาพโครงสร้างแบบต่างๆ 
ที่มาของภาพ : (โดย วรวัฒน์ พรหมเด่น. มีนาคม 2556  ดัดแปลงจาก Wikipedia) 
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ภาพที่ 4.6 สเตอริโอไอโซเมอร์ของน้ าตาลกลูโคส แสดงดว้ยโครงสร้างแบบ 
Fischer projection และแสดงต าแหน่งล าดับคาร์บอน 
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น. มีนาคม 2556)   
 
กรณีที่น้ าตาลมี C มากกว่า 3 อะตอม จะพบว่ามี chiral carbon มากกว่า 1 ต าแหน่ง  

(ดังตัวอย่างน้ าตาลกลูโคส คือ ต าแหน่งที่  2,3,4,5)  การพิจารณาเรียกโครงแบบ 
(configuration) ท าได้โดย  
1. พิจารณา chiral carbon ที่ห่างจาก carbonyl group มากทีสุ่ด (กรณีนี้คือ ต าแหน่ง 5) 
2. เทียบเคียง chiral carbon นั้นกับโครงรูปของ glyceraldehyde (กรณีนี้หมู่ –OH ของ
ต าแหน่งที่ 5 อยู่ทางขวามือ จึงเป็น D-) ในธรรมชาติระบบชีวภาพ น้ าตาลส่วนใหญ่มี
จ านวนคาร์บอน C3 - C6 และโครงแบบ D- configuration (L- พบน้อยมากและมีหน้าที่
เฉพาะ) (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชยกิจ. 2553 : 38-39) 

 

4. โครงสร้างรูปวงแหวนของน า้ตาลโมเลกุลเดีย่ว   
ก่อนที่จะศึกษาสเตอริโอไอโซเมอร์ชนิดอ่ืนๆ ของน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวจะต้องท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างรูปวงแหวน (cyclic structure) ของน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวก่อน 
โครงสร้างรูปวงแหวนของน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว เกิดขึ้นได้จากการท าปฏิกิริยาของหมู่
ฟังก์ชัน (หมู่คาร์บอนิลและหมู่ไฮดรอกซิล) ภายในโมเลกุลของน้ าตาลเอง ดังนี้ 
 

1. หมู่แอลดีไฮด์สามารถท าปฏิกิริยากับหมู่ไฮดรอกซิลของแอลกอฮอล์ได้
ผลิตภัณฑ์เป็นเฮมิแอซีทัล (hemiacetal) ดังปฏิกิริยา 

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=L-glucose+D-glucose&source=images&cd=&cad=rja&docid=UZVeCAcMHZAUAM&tbnid=8AhmaNfLokXi7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://medicine-science-and-more.com/lecon-carbohymetabolism/&ei=7WyOUZbYFcP_rQfb7oGQDg&bvm=bv.46340616,d.bmk&psig=AFQjCNEOercY05uPPcLf4gZTMV5U0tlGeQ&ust=1368374826056675
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2. หมู่คาร์บอนิลก็สามารถท าปฏิกิริยากับหมู่ไฮดรอกซิลของแอลกอฮอล์ได้
ผลิตภัณฑ์เป็นเฮมิคีทัล (hemiketal) ดังปฏิกิริยา 

 

 
 

ปฏิกิริยาการเกิด hemiacetal ภายในโมเลกุลได้ และท าให้กลายเป็นวงแหวนปิด 
พบว่าวงแหวนปิดชนิด  5 หรือ 6 อะตอม (5 or 6 membered ring) จะเสถียรที่สุด โดยที่             
วงแหวนขนาดเล็กกว่า 5 อะตอม จะเกิดขึ้นได้ยากมาก และวงแหวนที่ขนาดใหญ่กว่า 6 
อะตอมจะไม่เสถียร (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชยกิจ, 2553 : 41-42) 

 

ตวัอย่างการเกดิวงแหวนปิดของน า้ตาลที่มคีาร์บอน 6 อะตอม (hexose) 
1. กรณี aldosehexose หมู่แอลดีไฮด์ของคาร์บอนอะตอมท่ี 1 จึงมักท าปฏิกิริยากับ

หมู่ไฮดรอกซิลที่ อยู่บนคาร์บอนอะตอมล าดับที่ 5 จะได้ hemiacetal และเป็นวงแหวน 6 
มุม เรียกว่า pyranose 

2. กรณี ketosehexose หมู่คีโทนของคาร์บอนอะตอมที่ 2 จะท าปฺฏิกิริยากับหมู่            
ไฮดรอกซิลที่อยู่บนคาร์บอนอะตอมล าดับที่ 5 หรือ 6 จะได้ hemiketal เป็นวงแหวน 5 มุม 
เรียกว่า furanose หรือ วงแหวน 6 มุม ตามล าดับ 

 

 
 

ภาพที่ 4.7 การเกิดวงแหวนของน้ าตาลฟรุกโทส ซ่ึงมีคาร์บอน 6 อะตอม (ketohexose)  
สามารถเกิดเป็นวงแหวน 6 หรือ 5 เหล่ียมได้      
ที่มาของภาพ :  ดัดแปลงจาก (D.Voet และ J. G. Voet. 1995 : 254) 
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5. ไดแอสเตอริโอไอโซเมอร์ (diastereoisomer หรือ diastereomer) คือ  
stereoisomer ที่ไม่ใช่ enantiomer ซ่ึงสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภทคือ อิพิเมอร์ 
(epimer) และ อะโนเมอร์ (anomer) 
 

 

 

ภาพที่ 4.8 ตัวอย่างของน้ าตาล tetrose ที่มี diastereoisomer 
ที่มาของภาพ : (โดย วรวัฒน์ พรหมเด่น. มีนาคม 2556  ดัดแปลงจาก Wikipedia) 

 

จะเห็นว่าน้ าตาล tetrose สามารถมี stereoisomer ชนิดที่ไม่เป็นภาพในกระจกเงา
ของกันและกันได้ (การเรียกชื่อสามัญ Threose และ Erythrose ไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน) 
อันเนื่องจากการมี chiral cabon มากกว่า 1 ต าแหน่ง ซ่ึงพบได้ในน้ าตาลตั้งแต่คาร์บอน 4 
อะตอมขึ้นไป และในกรณีที่โมเลกุลน้ าตาลมีจ านวน chiral carbon มากขึ้น จ านวน 
stereoisomer ย่อมมีมากขึ้น โดยค านวณได้จากสูตร     จ านวน stereoisomer = 2X                       
เมื่อ x = จ านวน chiral carbon  (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชยกิจ, 2553 : 38-39) 

 

 
ภาพที่ 4.9 ตัวอย่างของน้ าตาล tetrose ที่มี diastereoisomer (D-Threose กับ D-  
Erythrose, L-Theose กับ L-Erythrose) และ enantiomer (D-Threose กับ L-Theose,               
D- Erythrose กับ L-Erythrose)  
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น. มีนาคม 2556  ดัดแปลงจาก Wikipedia) 
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6. อิพิเมอร์ (epimer) คือ diastereomer ที่มีความแตกต่างกันเฉพาะต าแหน่ง 
stereocenter (stereogenic center) เพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้น (ซ่ึงกรณีน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว 
stereocenter นี้หมายถึง chiral carbon) เช่น กลูโคสเป็นอิพิเมอร์กับกาแล็กโทสที่คาร์บอน
ล าดับที่ 4 หรือ กลูโคสเป็นอิพิเมอร์กับแมนโนสที่คาร์บอนล าดับที่ 2 (สุกัญญา สุนทรส 
และวิเชียร ริมพณิชยกิจ. 2553 : 39) 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 4.10 ตัวอย่างอิพิเมอร์กลูโคสเป็นอิพิเมอร์กับกาแล็กโทสที่คาร์บอนล าดับที่ 4                  
ในขณะเดียวกันกลูโคสก็เป็นอิพิเมอร์กับแมนโนสที่คาร์บอนล าดับที่ 2 
ที่มาของภาพ :  (Cox  และ  Nelson.  2008 : 238) 
    

7. อะโนเมอร์ (anomer) คือ diastereomer ที่มีความแตกต่างกันของโครงรูปสาม
มิติ (configuration) ของหมู่เคมี (-OH) บนต าแหน่ง anomeric carbon (คือ carbon ต าแหน่ง
ที่ 1 ของน้ าตาล aldose หรือ carbon ต าแหน่งที่ 2 ของน้ าตาล ketose) ซ่ึงต าแหน่ง 
anomeric carbon นี้สามารถเกิดไอโซเมอร์ได้ 2 โครงรูป คือ alpha (α) และ beta (β) 
anomer เมื่อเขียนโครงสร้างของน้ าตาลแบบ เขียนแบบ Haworth projection α anomer จะมี
หมู่ –OH อยู่ข้างล่างของ anomeric carbon ในขณะที่ β anomer หมู่ –OH จะอยู่ด้านบน              
(สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชยกิจ. 2553 : 42) 

 

 
ภาพที่ 4.11 การเกิดวงแหวนของน้ าตาลกลูโคส ซ่ึงสามารถเกิด anomer ได้ 2 แบบคือ α 
และ β       ที่มาของภาพ :  (Cox  และ  Nelson.  2008 : 238) 
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ภาพที ่4.12 การเกิดวงแหวนของน้ าตาลฟรุกโทส นอกจากจะสามารถเกิดเป็นวงแหวนแบบ 6 
หรือแบบ 5 เหล่ียมได้แล้ว แต่ละแบบยังสามารถเกิด anomer ได้อีก 2 แบบคือ α และ β      

ที่มาของภาพ :  (Cox  และ  Nelson.  2008 : 239) 
 

4.2.3 ปฏิกริิยาเคมขีองน า้ตาลโมเลกุลเดี่ยว ได้แก่ 
1. การสร้างพันธะไกลโคซิดิก (glycosidic bond formation) 
2. ปฏิกิริยารีดอกซ์ (redox reactions หรือ reduction-oxidation) 
3. ปฏิกิริยาฟอสฟอริเลชัน (phosphorylation reaction) 
 

1. การสร้างพนัธะไกลโคซิดิก (glycosidic bond formation) 
ปฏิกิริยาในสภาวะกรด หมู่ hydroxyl ของ anomeric carbon ท าปฏิกิริยาควบแน่น 

(condensation) กับหมู่ hydroxyl ของ alcohol ได้เป็น acetal 2 แบบ เป็นคู่ anomer (α และ 
β)  และพันธะระหว่าง anomeric carbon กับ oxygen ของหมู่ hydroxyl เรียกว่า พันธะ                
ไกลโคซิดิก (glycosidic bond) (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชยกิจ. 2553 : 48) 

 

 
 

ภาพที่ 4.13 ตัวอย่างปฏิกิริยาการสร้างพันธะไกลโคซิดิก  
ที่มาของภาพ :  (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น. เมษายน 2556)   
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ภาพที่ 4.14 ปฏิกิริยาการสร้างพันธะไกลโคซิดกิระหว่างน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว 2 โมเลกุล  
เกิดเป็นน้ าตาลโมเลกุลคู ่
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น. เมษายน 2556)   
 

2. ปฏิกริิยารีดอกซ์ (redox reactions หรือ reduction-oxidation) 
เนื่องจากโครงแบบของน้ าตาลแอลโดสและคีโทส สามารถเปล่ียนแปลงไปมา

ระหว่างโครงแบบสายยาวและแบบวงแหวนได้ตลอดเวลา น้ าตาลเหล่านี้จึงแสดง
คุณสมบัติของหมู่ฟังก์ชันแอลดีไฮด์และคีโทนคือการเป็นสารรีดิวซ์ (สุกัญญา สุนทรส 
และวิเชียร ริมพณิชยกิจ. 2553 : 49) 

น้ าตาลรีดิวซ์ (reducing sugar) คือน้ าตาลที่มีหมู่แอลดีไฮด์ (aldehyde) หรือคีโทน 
(ketone) ที่เป็นอิสระ ถูกออกซิไดส์ได้ง่ายด้วยตัวออกซิไดส์ (oxidizing agent) ตัวอย่าง
ได้แก่ น้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวทุกชนิดเช่น น้ าตาลกลูโคส (glucose) น้ าตาลกาแล็กโทส 
(galactose) น้ าตาลฟรุกโทส (fructose) เป็นต้น นอกจากนี้น้ าตาลโมเลกุลคู่ (disaccharide) 
บางชนิดยังมีคุณบัติเป็นน้ าตาลรีดิวซ์ เช่น น้ าตาลแล็กโทส (lactose) และน้ าตาลมอลโทส 
(maltose) เป็นต้น (เรืองลักขณา จามิกรณ์. 2547 : 168) 
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(ก) 

 

 
(ข) 

 
 

ภาพที่ 4.15 ปลายรีดิวซ์ (หมู่ฟังก์ชันแอลดีไฮด์และคีโทน) ของน้ าตาล (ก) น้ าตาลกลูโคส  
(ข) น้ าตาลมอลโทส ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น. เมษายน 2556)   

 

 

น้ าตาลรีดิวซ์สามารถทดสอบได้โดยให้ท าปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกส์ 
(Benedict’s reagent) หรือสารละลายเฟฮ์ลิง (Fehling’s reagent) โดยหมู่แอลดีไฮด์หรือ        
คีโทนของน้ าตาลจะไปรีดิวซ์โลหะคือ Cu2+ ที่เป็นส่วนประกอบในสารละลายเบเนดิกส์
หรือสารละลายเฟฮ์ลิงให้กลายเป็น Cu+ ซ่ึงเป็นตะกอนสีส้มอิฐ (เรืองลักขณา จามิกรณ์. 
2547 : 166)   

      
 

ภาพที่ 4.16 ปฏิกิริยารีดอกซ์ของน้ าตาลรีดิวซ์ ท าให้ Cu2+ กลายเป็น Cu+ ซ่ึงเป็นตะกอนสี
ส้ม-แดง (สีอิฐ) ในขณะที่โมเลกุลน้ าตาลกลายเป็นกรดอินทรีย์ 
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น. เมษายน 2556)   
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3. ปฏิกริิยาฟอสฟอริเลชัน (phosphorylation reaction) 
     คือปฏิกิริยาการเติมหมู่ phosphate ให้แก่โมเลกุลน้ าตาล ท าให้เกิดสารตัวกลางใน
กระบวนการเมแทบอลิซึม (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชยกิจ . 2553 : 52-53) 
ได้แก่ 
      1. การส่งทอดหมู่ phosphate เพื่อการสังเคราะห์พลังงาน ATP    
      2. น้ าตาลในรูปฟอสเฟตจะมีความพร้อมในการเกิดพันธะ O- หรือ N- glycosidic  
      3. น้ าตาลในรูปฟอสเฟตจะมีประจุเป็นลบซ่ึงไม่สามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้อย่างอิสระ 
      4. อนุพันธ์ของน้ าตาลฟอสเฟตบางชนิดเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของ DNA และ RNA 
 

 
 

ภาพที่ 4.17  หมู่ฟอสเฟต  สารประกอบ ATP และ น้ าตาลฟอสเฟต 
ที่มาของภาพ :  (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น. เมษายน 2556)   

 

ตวัอย่างปฏิกริิยาฟอสฟอริเลชัน 
glucose 6-phosphate ผลิตโดยปฏิกิริยา phosphorylation ของ glucose ที่ต าแหน่ง

คาร์บอนที่ 6 ปฏิกริยามีตัวเร่งคือเอนไซม์ hexokinase ซ่ึงในเซลล์สัตว์ชั้นสูงคือเอนไซม์ 
glucokinase ในเซลล์ตับ โดยมี Mg2+ เป็นโคแฟกเตอร์ ในปฏิกิริยาต้องใช้ 1 โมเลกุลของ 
ATP เพื่อให้หมู่ phosphate สาเหตุที่ต้องเติมหมู่ phosphate ให้แก่โมเลกุล glucose เพื่อ
ป้องกันการแพร่ออกจากเซลล์ glucose 6-phosphate เป็นตัวกลางส าคัญใน  glycolysis 
pathway, glycogenolysis pathway และ pentose phosphate pathway 

 

 
 

ภาพที่ 4.18 ปฏิกิริยาฟอสฟอริเลชันของ glucose ที่ต าแหนง่คาร์บอนที่ 6  ปฏิกิริยาเกิด 
โดยมีเอนไซม์ hexokinase เป็นตัวเร่ง และ Mg2+ เป็นโคแฟกเตอร ์
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น. เมษายน 2556)   
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ภาพที่ 4.19 อนุพันธ์ของน้ าตาลฟอสเฟตเป็นโครงสร้างของกรดนวิคลีอิกหรือ                         
สารพันธุกรรม (DNA)  
ที่มาของภาพ :  (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น. เมษายน 2556)   
 

4.3 โครงสร้างและสมบัตขิองน ้าตาลออลิโก (ออลิโกแซ็กคาไรด์) 

ออลิโกแซ็กคาไรด ์(oligosaccharide) คือ พอลิเมอร์ของน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวที่ต่อกนั
จ านวนไม่มาก (2-10 ตัว) ดว้ยพันธะ O-glycosidic (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชยกิจ. 2553 
: 55-56) 

 

ตวัอย่างออลโิกแซ็กคาไรด์ที่ควรรู้จกั 
 

น า้ตาลโมเลกุลคู่ (disaccharide) ได้แก ่
Sucrose (C12H22O11)    :  Glucose-Fructose   = น้ าตาลทราย (ซูโครส) 
Lactose (C12H22O11)     :  Galactose–Glucose = น้ าตาลในน้ านม (แล็กโทส) 
Maltose (C12H22O11)     :  Glucose–Glucose [α(1→4)] = น้ าตาลมอลต์ 
Cellobiose (C12H22O11) :  Glucose–Glucose [β(1→4)] = เซลโลไบโอส 
 

Oligosaccharide อืน่ๆ ได้แก ่
Fructo-oligosaccharides (FOS) 
Galactooligosaccharides (GOS) 
Mannan oligosaccharides (MOS) 
Cyclodextrin (CD) 
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4.3.1 น า้ตาลทราย (table sugar)   

    อาจเรียกว่า ซูโครส (sucrose) หรือ แซ็กคาโรส  (saccharose)  เป็น disaccharide ที ่
ประกอบด้วย monosaccharide 2 ชนิด คือ glucose และ fructose มีคุณสมบัติเป็น non-
reducing sugar    (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์  และ นิธิยา รัตนาปนนท์. : ม.ป.ป.) 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 4.20  โครงสร้างของน้ าตาลทราย (ซูโครส) ซ่ึงสามารถเรียกชื่อว่า α-D-
glucopyranosyl-(1→2)-β-D-fructofuranoside หรือ β -D-fructofuranosyl-(2→1)- α -D-
glucopyranoside 
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น. เมษายน 2556)   
 

4.3.2 น า้ตาลแลก็โทส (lactose)  
   ประกอบด้วยน้ าตาลกลูโคส 1 โมเลกุล กับน้ าตาลกาแล็กโทส (galactose) รวมตัวกัน 

ด้วยพันธะไกลโคไซด์ (glycosidic bond) ชนิด β-1, 4  จัดเป็นน้ าตาลรีดิวซ์ (reducing 
sugar) และพบเฉพาะในน้ านม (milk) ของสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม จึงอาจเรียกว่าน้ าตาลนม 
(milk sugar) มีอยู่ในน้ านมประมาณ 2.4-6.1%  น้ าตาลแล็กโทสสามารถได้จากโปรตีนเวย์ 
(whey) ซ่ึงเป็นผลพลอยได้จากการผลิตเนยแข็ง (cheese)  (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์  และ 
นิธิยา รัตนาปนนท์. : ม.ป.ป.) 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 4.21  โครงสร้างของน้ าตาลนม (แล็กโทส)  β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-
*glucose  (*glucose เป็นได้ทั้ง α หรือ β) 
ที่มาของภาพ  : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น. เมษายน 2556)   
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4.3.3 น า้ตาลมอลโทส (maltose)  
   ประกอบด้วยน้ าตาลกลูโคส 2 โมเลกุล รวมตัวกันด้วยพันธะไกลโคไซด์ (glycosidic  

bond) ชนิด  α-1,4   น้ าตาลมอลโทส เป็น น้ าตาลรีดิวซ์ พบได้จากการย่อยแป้ง (starch) 
ด้วยกรด หรือด้วยเอนไซม์ amylase และยังพบได้ในมอลต์ (malt) ซ่ึงเกิดขึ้นระหว่างการ
งอกของเมล็ดธัญพืช (cereal grain) (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์  และ นิธิยา รัตนาปนนท์. : 
ม.ป.ป.) 

 
 

ภาพที่ 4.22  โครงสร้างของน้ าตาลมอลโทส α-D-glucopyranosyl-(1→ 4)-D-
glucopyranose  
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น. เมษายน 2556)   
 

4.3.4 ฟรุคโตออลิโกแซ็กคาไรด์ (fructooligosaccharides, FOS) หรือ oligofructose  

หรือ oligofructan 
          เป็นออลิโกแซ็กคาไดร์ที่พบในพืชผักผลไม้ต่างๆ เช่นกล้วย หัวหอม กระเทียม 
หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวสาลี ทนทานต่อการย่อยสลายด้วยน้ าย่อยในทางเดินอาหาร จัดเป็นอาหาร
พลังงานต่ า สามารถถูกย่อยสลายด้วยแบคทีเรียในล าไส้ใหญ่จึงจัดเป็นพรีไบโอติก 
(prebiotic) ซ่ึงเป็นใยอาหารเพื่อสุขภาพและช่วยส่งเสริมการขับถ่าย  (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิม
พงศ์  และ นิธิยา รัตนาปนนท์. : ม.ป.ป.) 

 

 

ภาพที่ 4.23  โครงสร้างของออลิโกฟรุคโทส เมื่อ n มีค่าเท่ากับ 2 - 7 ซ่ึง
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไดจ้ากการย่อยสลาย inulin (polyfructose, n = 10 - 60) 
ที่มาของภาพ : (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์  และ นิธิยา รัตนาปนนท์ : ม.ป.ป.) 
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4.3.5 ไซโคลเดร็กทริน (cyclodextrin, CD) 

          เป็น oligosaccharide ที่เป็นวงแหวน ประกอบด้วย monomer ของ glucose ผลิตได้ 
จากการท าปฏิกิ ริ ยาย่ อยสลายแป้ง  ( strach)  ด้ วย เอนไซม์  α-amylase ใ ห้ เป็น 
oligosaccharide และเปล่ียนให้เกิดโครงสร้างเป็นวงแหวนด้วยเอนไซม์  cyclodextrin 
glycosyltransferase (CGTase) มี 3 ชนิดตามจ านวนกลูโคสมอโนเมอร์ในโมเลกุกล คือ  

1. α -cyclodextrin: 6-membered sugar ring molecule 
2. β -cyclodextrin: 7-membered sugar ring molecule 
3. γ -cyclodextrin: 8-membered sugar ring molecule 

 

ลักษณะโครงสร้างของไซโคลเดร็กทริน มีช่องว่างภายในโมเลกุลซ่ึงมีคุณสมบัติ
ไม่ชอบน้ า (hydrophobic) ล้อมรอบด้วยส่วนที่ชอบน้ า (hydrophilic) จึงประยุกต์ใช้เป็น
พาหะในการเพิ่มความเสถียรในการท าละลายสารอินทรีย์  เช่น  ยา ซ่ึงจะท าใ ห้
ประสิทธิภาพในการขนส่งยาเข้าสู่เซลล์ดีขึ้น (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชยกิจ. 
2553 : 59-60) 
 

 
(ก) 

 

 
(ข) 

 

ภาพที่ 4.24  (ก) โครงสร้างของ cyclodextrin ชนิด  α β และ γ  (ข) Space filling 
model ของ β-cyclodextrin แสดงช่องว่างที่ไม่ชอบน้ า 
ที่มาของภาพ : (Cyclodextrin. Wikipidia) 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Cyclodextrin.svg
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4.4 โครงสร้างและสมบัตขิองพอลิแซ็กคาไรด์ 
พอลิแซ็กคาไรด์ (polysaccharide) เป็นพอลิเมอร์ (polymer) ขนาดใหญข่องน้ าตาลโมเลกุล

เดี่ยวที่ต่อกนัเป็นสายยาว จ าแนกได้เป็น 2 ประเภทตามหนา้ท่ีที่พบในธรรมชาต ิ(สุกัญญา สุนทรส 
และวิเชียร ริมพณิชยกิจ. 2553 : 60) คือ 

1. พอลิแซ็กคาไรด์สะสมอาหาร (storage polysaccharide) 
2. พอลิแซ็กคาไรด์โครงสร้าง (structural polysaccharide) 
 

4.4.1 พอลแิซ็กคาไรด์สะสมอาหาร (storage polysaccharide) 
พอลแิซ็กคาไรด์สะสมอาหารในพชื  ได้แก่ เม็ดแป้ง (starch granule) ประกอบดว้ย 
polysaccharide 2 ชนิดคือ  amylose และ  amylopectin  เช่น  เมล็ดข้าว  เผือก มัน  
ผลไม้ดิบ (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์  และ นิธิยา รัตนาปนนท์. : ม.ป.ป.) 
 

 
 

 

ภาพที่ 4.25  ลักษณะของพอลิแซ็กคาไรด์คือแต่ละหนว่ยของมอนอเมอร์สร้างพันธะ
ต่อเนื่องกันเป็นสายยาว รูปตัวอย่างคือแป้ง (starch) ซ่ึงโมเลกุลจะมีกิ่งแขนง (branch)  
ที่มาของภาพ : (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์  และ นิธิยา รัตนาปนนท์. : ม.ป.ป.) 
 

อะไมโลส (amylose) ประกอบด้วยหน่วยย่อยเป็นกลูโคสต่อกันด้วย
พันธะ α(1→4) ไม่มีกิ่งก้านสาขา มีคุณวมบัติไม่ละลายน้ า เพราะโครงสร้าง
โมเลกุลอัดตัวกันแน่น 

อะไมโลแพคติน (amylopectin) ประกอบด้วยหน่วยย่อยเป็นกลูโคสต่อ
กันด้วยพันธะ α(1→4) มีแขนงสาขาท่ีเชื่อมต่อกันด้วย α (1→6) ทุกๆ 12-20 
หน่วยกลูโคส สามารถละลายน้ าได้ดีกว่า amylose และสามารถย่อยสลายได้
ง่ายกว่า (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์  และ นิธิยา รัตนาปนนท์. : ม.ป.ป.) 
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ตารางที่ 4.1 แสดงสัดส่วนของอะไมโลส และ อะไมโลแพคติน ในแป้งชนดิต่างๆ 

             
ที่มาของข้อมลู :  (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์  และ นิธิยา รัตนาปนนท์. : ม.ป.ป.) 

 
     

 
(ก) 

 

               
(ข) 

                   
(ค) 

 

ภาพที่ 4.26 กลูโคสมอนอเมอร์ที่ต่อกนัสามารถเกิดเป็นโครงสร้างของพอลิแซ็กคาไรด ์
สะสมอาหาร 3 ประเภท คือ (ก) อะไมโลส  (ข) อะไมโลแพคติน  และ (ค) ไกลโคเจน (ซ่ึง
มีโปรตีน glycogenin เป็นแกนกลาง)     
ที่มาของภาพ  : (Glycogen และ Starch. Wikipidia) 
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พอลแิซ็กคาไรด์สะสมอาหารในสัตว์และฟังไจ ได้แก่ ไกลโคเจน (glycogen) ซ่ึงเป็น 
พอลิแซ็กคาไรด์ที่สะสมในเซลล์ตับและเซลล์กล้ามเนื้อ เพื่อเป็นแหล่งพลังงานส ารอง
โครงสร้างของไกลโคเจนประกอบด้วยกลูโคสต่อกันด้วยพันธะ α(1→4)  และมี
แขนงสาขาท่ีเชื่อมต่อกันด้วยพันธะ α (1→6) ทุกๆ 8-10 หน่วยกลูโคส  

 

4.4.2 พอลแิซ็กคาไรด์โครงสร้าง (structural polysaccharide) 
1. พืชผนังเซลล์ประกอบด้วย cellulose xylan และ pectin 
2. ฟังไจผนังเซลล์ของเห็ด รา และ exoskeletons ของ สัตวพ์วก arthropods เช่น 
crustaceans (กุ้ง ปู) และ insects (แมลงต่างๆ) ประกอบด้วย chitin 
3. ในแบคทีเรีย ผนังเซลล์ของแบคทีเรียประกอบดว้ย peptidoglycan  
   

 
 

 
 

ภาพที่ 4.27 โครงสร้างผนังเซลล์ของพืชที่ประกอบด้วยพอลิแซ็กคาไรด์โครงสร้าง 
cellulose xylan และ pectin        
ที่มาของภาพ :  (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์  และ นิธิยา รัตนาปนนท์. : ม.ป.ป.) 
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ภาพที่ 4.28 โคงสร้างทางเคมขีอง cellulose  xylan และ pectin ซ่ึงเป็นพอลิแซ็กคาไรด์
โครงสร้าง     
ที่มาของภาพ : (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์  และ นิธิยา รัตนาปนนท์. : ม.ป.ป.) 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.29 ไคทินเปน็พอลิเมอร์ของ N-acetylglucosamine (อนุพันธ์ของกลูโคส) พบใน
เปลือกกุ้ง ปู และปีกแมลง    
ที่มาของภาพ :  (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์  และ นิธิยา รัตนาปนนท์. : ม.ป.ป.) 
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ภาพที่ 4.30 ผนังเซลล์ของแบคทีเรียประกอบดว้ย peptidoglycan ซ่ึงประกอบด้วยน้ าตาล
NAM  NAG และกรดอะมิโน  
ที่มาของภาพ : (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์  และ นิธิยา รัตนาปนนท์. ม.ป.ป.) 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 4.31 แสดงโครงข่ายของน้ าตาลและกรดอะมิโนเพื่อสร้างเป็นผนังเซลล์ของ
แบคทีเรีย  
ที่มาของภาพ: (Simmer. 2003) 
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ภาพที่ 4.32 แผนผังแสดงผนังเซลล์ของแบคทีเรีย ซ่ึงท าให้สามารถจ าแนกแบคทีเรีย
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่  คือ ชนิดแกรมลบ (Gram-negative bacteria) และแกรมบวก (Gram-
positive bacteria)    
ที่มาของภาพ : (Sforza, n.d.) 
 

4.5 บทสรุป 
 หน่วยย่อยที่สุดของชีวโมเลกุลประเภทคาร์โบไฮเดรตคือน้ าตาลโมเลกุเดี่ยว  ซ่ึงน้ าตาล
โมเลกุลเดี่ยวแต่ละโมเลกุลสามารถเชื่อมต่อกันด้วยพันธะไกลโคซิดิกได้เป็นน้ าตาลโมเลกุลคู่หรือ
ยาวออกไปเป็นสายพอลิแซ็กคาไรด์ ซ่ึงท าให้เกิดโครงสร้างและหน้าที่ทางชีวภาพได้แก่  การเป็น
โมเลกุลสะสมอาหารเพื่อเป็นแหล่งพลังงานหลักของส่ิงมีชีวิต ท าหน้าที่เป็นโครงสร้างเพิ่มความ
แข็งแรงให้แก่เซลล์หรืออวัยวะของส่ิงมีชีวิต  
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ค าถามท้ายบท 
 

1. จงยกตัวอย่างโครงสร้างของน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวและน้ าตาลโมเลกุลคู่มาอย่างละ 3 ชนิด  
2. จงยกตัวอย่างโครงสร้างน้ าตาลที่เป็น enantiomer กันมา 1 ชนิด 
3. จงยกตัวอย่างโครงสร้างน้ าตาลที่เป็น epimer กันมา 1 ชนิด 
4. ใยอาหารคือสารประกอบประเภทใด มีคุณสมบัติและมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไร จงอธิบาย 
5. จงบอกความแตกต่างระหว่างแป้งที่คนสามารถรับประทานได้กับเปลือกไม้ใบหญ้าท่ีวัวควายกิน 
6. จงบอกความแตกต่างระหว่างผนังเซลล์ของพืชและผนังเซลล์ของแบคทีเรีย 
7. พอลิแซ็กคาไรด์โครงสร้างท่ีพบในแมลง กุ้ง ปู คืออะไร และปัจจุบันมีการน ามาใช้ประโยชน์
อย่างไรบ้าง 
8. ข้อใดคือความเหมือนและความแตกต่างของอะไมโลส อะไมโลแคติน และไกลโคเจน 
9. จงอธิบายขั้นตอนการย้อมสีแกรมของแบคทีเรียมาโดยละเอียด 
10. แบคทีเรียกรัมบวกและกรัมลบให้ผลการย้อมติดสีกรัมต่างกันอันเนื่องมากจากองค์ประกอบ
ของโครงสร้างใด จงให้เหตุตามล าดับการย้อมสี 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่5 
ชีวโมเลกลุ – กรดอะมโินและโปรตนี  

 

หัวข้อเนื้อหา 
5.1 โครงสร้างและสมบัติของกรดอะมิโน 
5.2 โครงสร้างและสมบัติของโปรตนี 
5.3 กรณีศกึษา : โมเลกุลของโปรตีนฮีโมโกบิลและไมโอโกบิล 
5.4 สรุป 
           

วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
เมื่อผู้เรียนศึกษาบทเรียนนี้แล้วสามารถ 
1. อธิบายความหมายและความส าคัญของกรดอะมิโนและโปรตีนในระบบชวีภาพได้ 
2. อธิบายคุณสมบัติของกรดอะมิโนตามลักษณะโครงสร้างทางเคมีได้ 
3. อธิบายความหมายและระบุพันธะเพปไทด์ได ้
4. อธิบายโครงสร้างระดับต่างๆ ของโปรตีนได ้

  

วธีิสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. วิธีสอน  
              1.1 วิธีสอนแบบบรรยายตั้งแต่เรื่องความหมายและโครงสร้างของกรดอะมิโนและ 

       โปรตีน พร้อมยกตัวอย่างท่ีพบได้ทั่วไป 
              1.2 อภิปราย สรุปประเด็นส าคญัที่เกี่ยวกับกรดอะมิโนและโปรตีน 
2.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

    2.1 ให้ค้นคว้าโครงสร้างสามมิติของโปรตีนที่สนใจและศึกษาด้วยซอฟต์แวร์ Rasmol 
     2.2 ให้ทดสอบโปรตีนและวิเคราะห์เชิงคณุภาพและปรมิาณด้วยวิธีทางเคมี 
 

ส่ือการเรียนการสอน 
     1.  เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

2.  เพาเวอร์พอยต์พรีเซนเตชัน เรื่องชีวโมเลกุล – กรดอะมโินและโปรตีน 
3.  ส าเนาเอกสารประกอบการสอน 
4.  อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคม ี
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การวดัผลและการประเมินผล 
1.  สังเกตการตอบค าถามในชัน้เรียน 
2.  สังเกตจากการอภิปรายโต้ตอบ ซักถาม และการแสดงความคิดเห็น 
3.  สังเกตพฤติกรรมความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมและคุณภาพของงานที่มอบหมาย 
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บทที ่5 

ชีวโมเลกลุ – กรดอะมโินและโปรตนี 
 
 ในทางชีวเคมีการศึกษาวิเคราะห์โปรตีนมีการใช้เทคนิคต่างๆ โดยอาศัยความรู้จากสมบัติ
พื้นฐานทางเคมีของกรดอะมิโนและโปรตีน เช่นคุณสมบัติประจุบวก ประจุลบ ค่า pK และ ค่า pI 
เป็นต้น ดังนั้นการศึกษาพื้นฐานของชีวโมเลกุลจึงมีความส าคัญในการต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้น  
กรดอะมิโนและโปรตีนเป็นชีวโมเลกุลที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิตอย่างยิ่ง โมเลกุลของโปรตีน
นอกจากจะท าหน้าที่เป็นโครงสร้างของเนื้อเยื่อของร่างกายแต่ยังสามารถท าหน้าที่ทางชีวภาพได้
อย่างน่าอัศจรรย์โดยการเป็นเอนไซม์เร่งปฏิกิริยาอย่างจ าเพาะ  
 

5.1 โครงสร้างและสมบัตขิองกรดอะมิโน 
กรดอะมิโน (amino acid) คือชีวโมเลกุลที่มีทั้งหมู่ฟังก์ชันอะมิโน (-NH2) และคาร์บอกซิล 

(-COOH) เป็นส่วนประกอบ นอกจากนี้ยังมีหมู่ R ซ่ึงเป็นหมู่แทนที่ (substituent) เรียกว่าหมู่โซ่ข้าง 
(side-chain)  ในวิชาชีวเคมีค าว่า "กรดอะมิโน" มีหมายความถึงกรดอะมิโนแบบแอลฟา (α-amino 
acid) ซ่ึงเป็นกรดอะมิโนที่ทั้งหมู่อะมิโนและหมู่คาร์บอกซิลติดอยู่กับคาร์บอนอะตอมเดียวกัน 
เรียกว่า α-carbon (Cox  และ  Nelson.  2008 : 72) 

 
 

 
 

ภาพที่ 5.1 โครงสร้างโดยทั่วไปของกรดอะมิโนแบบแอลฟา ในรูปแบบที่ไม่แตกตัวเป็น                      
ไอออน (un-ionized form)  
ที่มาของภาพ : : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น. เมษายน 2556)   
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5.1.1 โครงสร้างของกรดอะมโิน มีลักษณะเด่นได้แก่ 
1. ธาตุหลักที่พบในกรดอะมิโนคือ C  O  N และ H 
2. หมู่ side chain มีหลายชนิด ได้แก่ aliphatic, acyclic, aromatic, containing hydroxyl 
หรือ sulfur) ท าให้เกิดความแตกต่างหลากหลายของชนิดกรดอะมิโนและใช้เป็นเกณฑ์
การจ าแนกกลุ่มของกรดอะมิโน 
3. หมู่ amino หมู่ carboxyl และหมู่โซ่ข้าง ต่ออยูกับ α – carbon 
4. กรดอะมิโนทุกตัวมี α – carbon เป็น chiral carbon ยกเว้น glycine 
5. D- และ L-stereoisomer ไม่เกี่ยวข้องกับ optical activity แต่ใช้หลักการอ้างอิง 
สัมพัทธ์กับโมเลกุล glyceraldehyde 
6. ในระบบ (S) และ (R) stereoisomer กรดอะมิโนในระบบชีวภาพ ที่ เป็น
องค์ประกอบของโปรตีนส่วนใหญ่เป็น (S) ยกเว้น cysteine เป็น (R) 
7. ในระบบชีวภาพ กรดอะมิโนทั้งหมดเป็น L-stereoisomer (อาจพบ D-stereoisomer 
เล็กน้อย ในบางส่วนของแบคทีเรีย) 
8. กรดอะมิโนแต่ละตัวเชื่อมกันด้วยพันธะเพปไทด์ (peptide bond) เกิดเป็นโปรตีน 
9. อนุพันธ์กรดอะมิโนมีมากกว่า 500 ชนิด แต่ที่เป็นกรดอะมิโนมาตรฐานที่เปน็โครง 
สร้างพ้ืนฐานของโปรตนี มีเพียง 20 ชนิด และในจ านวน 20 ชนิดนี้ มี 8-10 ชนิด ท่ี
จัดเป็นกรดอะมิโนจ าเป็น (essential amino acid) 

 

 
ภาพที่ 5.2 ตัวอย่างกรดอะมิโน L-lysine 
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น. เมษายน 2556 ดัดแปลงจาก Wikipidia) 
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5.1.2 สมบัตขิองกรดอะมโิน 
1. คุณสมบัต ิZwitterion ของกรดอะมโิน 

Zwitterion หมายถึง โมเลกุลที่มีทั้งประจุบวกและประจุลบในโมเลกุล
เดียวกัน โดยกรดอะมิโนมี้ทั้งส่วนที่เป็น acidic (carboxylic acid fragment) 
สามารถแตกตัวให้ประจุลบและส่วนที่เป็น basic (amine fragment) สามารถรับ
โปรตอนเป็นประจุบวกได้ (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชยกิจ . 2553 : 
188) 
2. หมู่โซ่ข้างของกรดอะมโิน (side-chain) 

หมู่โซ่ข้างท าให้คุณสมบัติของกรดอะมิโนแต่ละตัวแตกต่างกัน สามารถ
จ าแนกกลุ่มของกรดอะมิโนตามลักษณะของโซ่ข้างได้ดังนี้  

                         (เรืองลักขณา จามิกรณ์.  2547 : 272-273) 
 

1. ไม่มีขั้ว (Nonpolar or hydrophobic R groups) 
2. มีขั้วแต่ไม่มีประจุ (Polar – uncharged R groups) 
3. มีประจุบวก  (Positively charged R groups) 
4. มีประจุลบ (Negatively charged R groups)   

 

 
 

ภาพที่ 5.3 โครงสร้างของกรดอะมิโนพื้นฐาน 20 ชนิด จ าแนกตามคุณสมบัตขิองหมู่โซ่
ข้าง (side chain, -R) 
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น. เมษายน 2556)   
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ภาพที่ 5.3 (ต่อ) โครงสร้างของกรดอะมิโนพื้นฐาน 20 ชนิด จ าแนกตามคุณสมบัติของหมู่
โซ่ข้าง (side chain, -R) 
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น. เมษายน 2556)   
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5.1.3 สเตอริโอเคมขีองกรดอะมโิน 
D- และ L-stereoisomer ไม่เกี่ยวข้องกับ optical activity แต่ใช้หลักการอ้างอิง

สัมพัทธ์กับโมเลกุล glyceraldehyde เช่นเดียวกับน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว 
 

 

        
 

ภาพที่ 5.4 สเตอริโอไอโซเมอร์ D และ L ของกรดอะมิโน ใช้หลักการอ้างอิงสัมพัทธ์กับ
โมเลกุลของ กลีเซอรอลดีไฮด์ ตัวอย่างแสดงโครงสร้างของ D และ L –alanine 
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น. เมษายน 2556  ดัดแปลงจาก  (Cox  และ  Nelson.  2008 : 72) 
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5.1.4 การแตกตวัของกรดอะมโินในน า้     
1. เมื่อกรดอะมิโนละลายในน้ าจะแตกตัวเป็นไอออนและสามารถเป็นได้ทั้งกรด

และเบสในโมเลกุลเดียวกัน (amphoteric property) (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชย
กิจ. 2553 : 188) 
 

ตวัอย่างคอื alanine 

 
การแตกตัวเต็มทีข่อง diprotic acid  เขียนได้ดังสมการ (ตัวอย่าง alanine) 

 
 

2. ค่า pKa หมายถึง ค่า pH ที่ท าให้กรดอะมิโนมีไอออน 2 species ในสัดส่วนที่
เท่ากันกรดอะมิโนโดยทั่วไปมีค่า pKa 2 ค่า คือ pKa1 และ pKa2  เว้นแต่ acidic และ 
basic amino acid  ที่มีค่า pKaR  เมื่อ R คือหมู่ท่ีแตกตัวได้ (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร 
ริมพณิชยกิจ. 2553 : 192) 

3. ค่า pI หรือ isoelectric point คือค่า pH ที่ท าให้กรดอะมิโนมี 2 ประจุ (dipolar 
หรือ zwitterion) และมีประจุสุทธิเป็นศูนย์ กรดอะมิโนแต่ละชนิดมีค่า pI จ าเพาะ (สุ
กัญญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชยกิจ. 2553 : 193) 

การค านวณค่า pI ท าได้ดังนี้  
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ตารางที่ 5.1 ค่า pKa ของกรดอะมิโนแต่ละชนิด ท่ีอุณหภูมิ 25 ◦C 
 

 
ข้อมูลจาก : (Parrill. 1997) 

 
 

 
 
ภาพที่ 5.5 ตัวอย่างการไทเทรตกรดอะมิโนอะลานีน เนื่องจากโครงสร้างทางเคมีโดยทั่วไป
ของกรดอะมิโนจะมีหมู่ที่สามารถแตกตัวได้ 2 หมู่หรือมากกว่า (weak polyprotic acid)  
ลักษณะของกราฟจากการไทเทรตกรดอะมิโนด้วยกรดและเบสจะมีลักษณะเป็น biphasic 
titration curve      
ที่มาของภาพ : (Reusch. 2013)   
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5.1.5 ปฏิกริิยาเคมขีองกรดอะมโินกบัสารนินไฮดริน 
Ninhydrin reaction จะให้ผลิตภัณฑ์เป็นสีม่วง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ

ตรวจหากรดอะมิโนปริมาณน้อยได้ เช่นเทคนิค TLC (thin layer chromatography) 
(Reusch. 2013)   

 

 

ภาพที่ 5.6 ปฏิกิริยาเคมีของกรดอะมิโนกับสารนินไฮดริน 
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น.  มีนาคม 2556)   
 

 

 
 
ภาพที่ 5.7 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ปฏิกิริยานนิไฮดริน เพื่อวิเคราะห์หากรดอะมิโนจากสาร
ตัวอย่าง ด้วยเทคนิค TLC     
ที่มาของภาพ : (Yun และคณะ.  2011) 
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5.2 โครงสร้างและสมบัตขิองโปรตนี 
โปรตีน (protein) คือสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ที่ประกอบขึ้นจากกรดอะมิโนแต่ละหน่วย

เชื่อมต่อกันด้วยพันธะเพปไทด์ (peptide bond) (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชยกิจ. 2553 : 
197-198) โปรตีนมีบทบาทหน้าที่ส าคัญหลายประการในระบบชีวภาพ ได้แก่ 

1. โปรตีนเป็นโครงสร้างของเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อของร่างกาย   
2. โปรตีนเป็นเอนไซม์ท่ีท าหน้าที่เร่งปฏิกิริยาชีวเคมี การสลายและสังเคราะห์สาร 
3. โปรตีนสายส้ันๆ ท าหน้าที่เป็นฮอร์โมน เพื่อความคุมกลไกและสมดุลของร่างกาย 

 
5.2.1 พนัธะเพปไทด์ (peptide bond) พนัธะเอไมด์ (amide bond)  

เมื่อกรดอะมิโน 2 โมเลกุลเชื่อมต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนซ์ ปฏิกิริยาเกิดโดยใช้
หมู่คาร์บอกซิลของโมเลกุลหนึ่งเชื่อมกับหมู่อะมิโนของอีกโมเลกุลหนึ่งและก าจัดน้ า
ออกไป 1 โมเลกุล เรียกปฏิกิริยาลักษณะนี้ว่าการควบแน่น (condensation reaction) (Cox  
และ  Nelson.  2008 : 82) 
 

 
ภาพที่ 5.8 ปฏิกิริยาการควบแน่นของกรดอะมิโน 2 โมเลกุล เกิดเป็นพันธะเพปไทด์ 
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น.  มีนาคม 2556)   

 

 
ตวัอย่างเพปไทด์สายส้ัน 

                                   
 
                                   
 

                        Dipeptide                                                        Pentapeptide  
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 5.2.2 พอลเิพปไทด์ (polypeptide) 
กรดอะมิโนที่น้อยกว่า 20 ตัว (residue) ต่อกัน นิยมเรียกว่า “peptide” และกรณีที่

เป็พอลิเพปไทด์ที่ยาวมากขึ้นจะเรียกว่า โปรตีน (protein)  
 

 
 
ภาพที่ 5.9 ตัวอย่างสายพอลิเพปไทด์ ซ่ึงประกอบด้วยกรดอะมิโนหลากหลายชนิดสร้าง
พันธะเพปไทด์ต่อกันไป โดยจะมีปลายข้างหนึ่งเป็น หมู่อะมิโน ( -NH3

+) เรียกว่า N-
terminal  และปลายอีกด้านหนึ่งเป็นหมู่คาร์บอกซิล (-COO-) เรียกว่า C-terminal   

                  ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น.  มีนาคม 2556)   

 
5.2.3 โครงสร้างระดับต่างๆ ของโปรตนี 

1. โครงสร้างปฐมภูมิ (primary structure) 
2. โครงสร้างทุติยภูมิ (secondary structure) 
3. โครงสร้างตติยภูมิ (tertiary structure) 
4. โครงสร้างจุตรภูมิ (quaternary structure) 

 
1. โครงสร้างปฐมภูม ิ(primary structure) 

หมายถึงล าดับกรดอะมิโนที่ต่อกันเป็นเส้นตรงด้วยพันธะเพปไทด์ 
โครงสร้างเช่นนี้เกิดขึ้นในระหว่างท่ีก าลังมีการสังเคราะห์โปรตีนในกระบวนการ
แปลรหัส (translation)โดยที่บริเวณส่วนปลายแต่ละด้านของสายโปรตีนจะ
เรียกว่า carboxyl terminus (C-terminus) และ amino terminus (N-terminus)                  
(สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชยกิจ. 2553 : 197-198) 
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ภาพที่ 5.10 ตัวอย่างโครงสร้างปฐมภูมิของโปรตีน 
ที่มาของภาพ : (Muller. 2010.  อ้างจาก Pearson Education,  Inc.) 

 
 

2. โครงสร้างทุตยิภูม ิ(secondary structure) 
เป็นโครงสร้างที่เกิดจากการขด ม้วน พับ ของโครงสร้างปฐมภูมิ อย่าง

เป็นระเบียบ มี 2 รูปแบบ คือ โครงสร้างแบบเกลียวแอลฟาหรือแอลฟาเฮลิกซ์ (α–
helix) และ โครงสร้างแบบแผ่นพับเบต้า (β–pleated sheet) โดยพันธะไฮโดรเจน
ของหมู่ C=O และ N-H ท าให้เกิดโครงสร้างลักษณะนี้ (สุกัญญา สุนทรส และ
วิเชียร ริมพณิชยกิจ. 2553 : 213) 

 

 
 

 

ภาพที่ 5.11 ตัวอย่างโครงสร้างทุติยภูมิของโปรตีนแบบแอลฟาเฮลิกซ์และแบบแผ่น
พับเบต้า เส้นประแสดงถึงพันธะไฮโดรเจนที่ท าให้เกิดโครงสร้างลักษณะนี้ 
ที่มาของภาพ : (Pearson Education.  Inc. อ้างถึงใน Muller. 2010) 
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3. โครงสร้างตตยิภูม ิ(tertiary structure) 
เป็นโครงรูปของสายพอลิเพปไทด์ทั้งสายซ่ึงประกอบด้วยโครงสร้าง               

ทุติยภูมิหลายส่วนรวมกันและมีการจัดเรียงตัวด้วยการพับม้วนของสาย                    
พอลิเพปไทด์เพื่อท าให้ได้เป็นโครงร่างท่ีเป็นกลุ่มก้อนอัดแน่น  โดยมีแรงดึงดูดที่
เกี่ยวข้องเป็นแรงระหว่างหมู่โซ่ข้างของกรดอะมิโน ได้แก่ พันธะไฮโดรเจน  
พันธะไดซัลไฟด์ พันธะไอออนิก และปฏิสัมพันธ์ไฮโดรโฟบิก (สุกัญญา สุนทรส 
และวิเชียร ริมพณิชยกิจ. 2553 : 230-231) ตัวอย่างของโปรตีนที่เกิดเป็น
โครงสร้างตติยภูมิได้แก่  

1. โปรตีนเส้นใย (fibrous protein) เช่น keratin fibroin และ collagen  
2. โปรตีนก้อนกลม (globular protein) เช่น โปรตีนในน้ าเลือดและ 
เอนไซม์ เป็นต้น 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 5.12 พันธะที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเป็นโครงสร้างตติยภูมิของโปรตีน 
ที่มาของภาพ : (Pearson Education.  Inc. อ้างถึงใน Muller. 2010) 
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ภาพที่ 5.13 ตัวอย่างโครงสร้างตติยภูมิของโมเลกุลโปรตีนที่แสดงด้วยภาพวาด แถบริ้ว
ลูกศรสีเขียวคือโครงสร้างแบบแผ่นพับเบต้า แถบเกลียวสีฟ้าคือโครงสร้างแบบแอลฟา               
เฮลิกซ์ เส้นโค้งสีฟ้าคือเบตาเทิร์น (β-turn) หรือส่วนที่วกกลับ 
ที่มาของภาพ : (Pearson Education.  Inc. อ้างถึงใน Muller. 2010) 

 
 

 
 

ภาพที่ 5.14 โครงสร้างระดับตติยภูมิคือส่วนของโครงสร้างระดับทุติยภูมิมาประกอบกัน 
ที่มาของภาพ : (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์  และ นิธิยา รัตนาปนนท์. ม.ป.ป.) 
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4. โครงสร้างจุตรภูม ิ(quaternary structure) 
คือโครงสร้างขนาดใหญ่ของโปรตีนซ่ึงประกอบด้วยสายพอลิเพปไทด์ 

มากกว่า 1 สายขึ้นไป (มีโครงสร้างระดับตติยภูมิตั้งแต่ 2 หน่วยย่อยขึ้นไป) มารวมกัน
ด้วยแรงที่ไม่ใช่พันธะโคเวเลนซ์ (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชยกิจ. 2553 : 
235) 

 

 
           (ก)     (ข) 

 

ภาพที่ 5.15 (ก) โครงสร้างจตุรภูมิของโปรตีน potassium ion channel จาก Streptomyces 
lividans ซ่ึงประกอบด้วย 4 subunits (ข) โครงสร้างจตุรภูมขิองโปรตีน lactate 
dehydrogenase จากมนษุย์ ซ่ึงประกอบด้วย 4 subunits   
ที่มาของภาพ :  (Department of Chemistry, University of Maine, Orono. 2009) 
 
 

 
 

ภาพที่ 5.16 แผนภาพสรุปโครงสร้างระดับต่างๆ ของโปรตีน 
ที่มาของภาพ : (Pearson Education.  Inc. อ้างถึงใน Muller. 2010) 
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5.2.4 การแปลงสภาพโครงสร้างของโปรตนี 
เมื่อมีการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมเช่น อุณหภูมิ ค่า pH การเติมสารเคมีบาง

ชนิด อาจท าให้โปรตีนเสียสภาพธรรมชาติ (denaturation) ซ่ึงจะมีการเปล่ียนโครงรูปและ
คุณสมบัติเดิมของโปรตีน โดยที่โปรตีนหลายๆ ชนิดเมื่อเสียสภาพธรรมชาติแล้วจะไม่
สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ แต่มีโปรตีนบางชนิดสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ 
(renaturation)  เมื่อปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม (สุกัญญา สุนทรส และวิ เชียร                         
ริมพณิชยกิจ. 2553 : 234) 

 

 
 
ภาพที่ 5.17 การเสียสภาพธรรมชาติและการกลับคืนสภาพของโปรตีน  
ที่มาของภาพ : (Pearson Education.  Inc. อ้างถึงใน Muller. 2010) 

 

5.3 กรณีศึกษา : โมเลกุลของโปรตนีฮีโมโกลบิลและไมโอโกลบิล 
5.3.1 ฮีโมโกลบิน (hemoglobin, Hb หรือ Hgb) มีคุณสมบัติดังนี้ 

1. เป็น metalloprotein (โปรตีนที่มีไอออนโลหะเป็น cofactor) กรณีโปรตนี
ฮีโมโกลบินจะมีเหล็ก (Fe) เป็นองค์ประกอบ 
2. พบในเซลล์เม็ดเลือดแดงของสัตว์มีกระดูกสันหลังทุกชนิด ท าหน้าที่ขนส่ง
ออกซิเจนและแลกเปล่ียนคาร์บอนไดออกไซด์  
3. โครงสร้างของฮีโมโกลบิน ซ่ึงโปรตีนโกลบินประกอบไปด้วยหนว่ยย่อย
จ านวน 4 subunit (heterotetramer, (αβ)2) คือหน่วยแอลฟา 2 หน่วย (α1 และ 
α2) และเบต้า 2 หน่วย (β1 และ β2) แต่ละหน่วยจะมีฮีม (heme) เกาะอยู่เป็นหมู่
พรอสเธติก (prosthetic group) โปรตีนที่มี ฮีมเป็นหมู่พรอสเธติกอาจเรียกอีก
อย่างว่าฮีโมโปรตนี  (hemoprotein) (Michael. 2013) 
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            (ก)                          (ข) 
 

ภาพที่ 5.18  (ก) โครงสร้างจตุรภูมิของโปรตีน hemoglobin ของมนุษย์ หน่วยย่อยของ
โปรตีน α และ β subunits แสดงด้วยสีแดงและสีน้ าเงินตามล าดับ หมู่ฮีม (heme groups) 
ซ่ึงมีเหล็กเป็นองค์ประกอบแสดงด้วยสีเขียว   (ข) หมู่ฮีม บี (heme B หรือ protoheme IX) 
เป็นฮีมที่พบเป็นส่วนใหญ่ในฮีโมโกลบินและไมโอโกลบิน  
ที่มาของภาพ :  (Hemoglobin. Wikipidia) 

 
ตวัอย่างความผดิปกตเิกีย่วกบัฮีโมโกลบิน  

โรคโลหิตจางแบบเซลล์รูปเคียว (sickle-cell anemia) เกิดจากความผิดปกติของ
ล าดับนิวคลีโอไทด์เพียงต าแหน่งเดียว (point mutation) ของยีนที่ก าหนดรหัสให้โปรตีน 

β-globin บนโครโมโซมคู่ที่ 11 จากล าดับเบส CTC เป็น CAC มีผลให้ล าดับกรดอะมิโน
ในสาย β-globin ของฮีโมโกลบินล าดับที่ 6 มีการเปล่ียนแปลงจากกลูตามีน (Glu) 
กลายเป็น แวลีน (Val) มีผลต่อการเกิดโครงสร้างของเซลล์เม็ดเลือดแดงกลายเป็นรูปเคียว 
ท าให้เซลล์เม็ดเลือดแดงเสียคุณสมบัติความยืดหยุ่นและเกิดการอุดตันในเส้นเลือด (Cox  
และ  Nelson.  2008 : 168-169 และ Michael. 2013) 
 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Heme_b.svg
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ภาพที่ 5.19 โรคโลหิตจางแบบเซลล์รูปเคียวมีสาเหตุจากความผิดปกติทางพันธุกรรม                
ท าให้ล าดับกรดอะมิโนเปล่ียนแปลงเพียงตัวเดียว แต่มีผลต่อโครงรูปของเม็ดเลือดแดง 
ที่มาของภาพ : (Michael. 2013) 

 
5.3.2 ไมโอโกลบิน (myoglobin) มีคุณสมบัติดังนี ้

1. เป็น metalloprotein (heme 1 โมเลกุล) และเกิดจากพอลิเพปไทด์สายเดี่ยวพบ
ในกล้ามเนื้อท าหน้าที่รับออกซิเจนต่อจากฮีโมโกลบิล 
2. ไมโอโกลบินท าให้เนื้อสัตว์มีสีแดงหรือสีชมพู ปริมาณไมโอโกลบินในกล้าม 
เนื้อจะขึ้นอยูก่ับชนิดของสัตว์ เช่น เนื้อหมูมีปริมาณไมโอโกลบินน้อยกว่าเนื้อววั 
(พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์  และ นิธิยา รัตนาปนนท์. ม.ป.ป.) 
 

 
ภาพที่ 5.20 โครงสร้างตติยภูมขิองไมโอโกลบินและหมู่ฮมี 
ที่มาของภาพ :  (Michael. 2013) 
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5.4 สรุป 
 กรดอะมิโนแต่ละชนิดเชื่อมต่อกันด้วยพันธะเพปไทด์จนกระทั่งเป็นสายพอลิเพปไทด์
ขนาดยาวและเกิดโครงสร้างบิดพับไปมาด้วยแรงระหว่างโมเลกุลหรือพันธะไฮโดรเจนท าให้เกิด
เป็นโครงสร้างของโปรตีน ความแตกต่างของล าดับกรดอะมิโนอันเนื่องมาจากการถูกก าหนดด้วย
รหัสพันธุกรรมของล าดับนิวคลีโอไทด์ ท าให้โปรตีนแต่ละชนิดมีจ านวนและล าดับกรดอะมิโน
แตกต่างกัน อีกทั้งโครงสร้างสามมิติของโปรตีนแต่ละชนิดมีความจ าเพาะต่อหน้าที่ทางชีวภาพ 
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ค าถามท้ายบท 
 

1. จงเขียนสูตรโครงสร้างแสดงพันธะเพปไทด์ของกรดอะมิโนที่ต่อกันดังนี้  M S Y W G A H 
2. กรดอะมิโนจ าเป็นหมายถึงอะไร จงค้นคว้าและระบุมาให้ครบทุกชนิด 
3. จงเขียนโครงสร้างของกรดอะมิโน lysine ที่สภาวะ pH ต่อไปนี้ 1.5, 2.18, 7.0, 8.95, 9.2, 10.53 
และ 12.5 
4. สารเคมีชนิดใดใช้ทดสอบกรดอะมิโนและได้ผลเป็นอย่างไร 
5. สารเคมีชนิดใดใช้ทดสอบโปรตีนและได้ผลเป็นอย่างไร  
6. จงวาดภาพโครงสร้างพร้อมระบุประจุสุทธิของกรดอะมิโนต่อไปนี้ 

6.1 ไกลซีน     ที่ pH  1.0 
6.2 ทริปโตเฟน    ที่ pH 7.0 
6.3 กลูตามิก   ที่ pH  1.0 
6.4 กลูตามิก   ที่ pH  9.0 
6.5 อาร์จินีน   ที่ pH  12.0 

7. จงระบุประจุสุทธิของเพปไทด์ต่อไปนี้  MKLQDEF ที่ pH 9.5 
8. ผลิตภัณฑ์กลูตาไธโอนที่จ าหน่ายในท้องตลาดเป็นสารประกอบประเภทใด 
9. เพราะเหตุใดเมื่อให้ความร้อนแก่ไข่ไก่ ส่วนของไขข่าวจงึแข็งและสามารถท าให้กลับคืนสภาพ
เป็นของเหลวได้หรือไม่  
10. จงค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณโปนตีนของผลิตภณัฑ์ในท้องตลาดดังนี้ นมข้นหวาน นม 
UHT  เครื่องดื่มซุปไก่สกัด  เครื่องดื่มรังนก และปลากระปอ๋ง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่6 
ชีวโมเลกลุ – ลพิดิ  

 
หัวข้อเนื้อหา 

6.1 โครงสร้างของลิพิดและอนุพันธ์ของลิพิดชนิดต่างๆ 

6.2 การขนส่งลิพิดในร่างกาย 

6.3 ระบบเยื่อเซลล์และการขนส่งผ่านเยื่อเซลล์ 
6.4 สรุป 
           

วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
เมื่อผู้เรียนศึกษาบทเรียนนี้แล้วสามารถ 
1. อธิบายความหมายและความส าคัญของลิพิดในระบบชีวภาพได้ 
2. อธิบายคุณสมบัติและระบุจุดเดน่ของโครงสร้างทางเคมขีองลิพิดชนิดต่างๆ ได้ 
3. ตระหนักในการเลือกบริโภคอาหารที่มีไขมันชนดิต่างๆ และทราบแหล่งของไขมันที่จ าเป็นต่อ  
    ร่างกาย 
4. อธิบายโครงสร้างระบบเยื่อเซลล์และระบบขนส่งผ่านเยื่อเซลล์ได้ 

  

วธีิสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. วิธีสอน  
              1.1 วิธีสอนแบบบรรยายตั้งแต่เรื่องความหมายและโครงสร้างของลิพิดพร้อมยกตวัอย่างท่ี 
                    พบได้ทั่วไป 
              1.2 อภิปราย สรุปประเด็นส าคญัที่เกี่ยวกับลิพิดชนิดต่างๆ 
2.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

 2.1 ให้ค้นคว้าแหล่งของอาหารที่มีไขมนัที่จ าเป็นและไขมนัชนิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  2.2 ให้ท าการศกึษาสัดส่วนของกรดไขมันอ่ิมตวัและไม่อ่ิมตัวในน้ ามันจากแหล่งต่างๆ 
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ส่ือการเรียนการสอน 
1.  เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
2.  เพาเวอร์พอยต์พรีเซนเตชัน เรื่องชีวโมเลกุล – ลิพิด 
3.  ส าเนาเอกสารประกอบการสอน 
4.  อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคม ี

 

การวดัผลและการประเมินผล 
1.  สังเกตการตอบค าถามในชัน้เรียน 
2.  สังเกตจากการอภิปรายโต้ตอบ ซักถาม และการแสดงความคิดเห็น 
3.  สังเกตพฤติกรรมความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมและคุณภาพของงานที่มอบหมาย 
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บทที ่6 

ชีวโมเลกลุ – ลพิดิ 
 

 สารชีวโมเลกุลที่พบมากในชีวิตประจ าวันอีกชนิดหนึ่งซ่ึงมักรู้จักกันโดยทั่วไปคือไขมัน
หรือน้ ามัน อย่างไรก็ตามยังมีการจัดแบ่งไขมันหรือน้ ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวโมเลกุลที่เรียกว่า
ลิพิด ซ่ึงมีความหมายกว้างกว่าไขมันหรือน้ ามัน  นอกจากลิพิดประเภทไขมันที่ท าหน้าที่เป็นแหล่ง
พลังงานสะสมที่ส าคัญของร่างกายแล้วยังมีลิพิดชนิดต่างๆ ที่ท าหน้าที่เป็นองค์ประกอบของ
โครงสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ซ่ึงควบคุมการขนส่งผ่านเยื่อเซลล์ เป็นสารตั้งต้นของฮอร์โมนหลายชนิด 
และยังสามารถน าลิพิดจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมได้อีกด้วย  

 

6.1 โครงสร้างของลิพดิและอนุพนัธ์ของลิพดิชนิดต่างๆ 
ลิพิด (lipid) เป็นสารชีวโมเลกุลที่ไม่มีขั้ว ละลายน้ าได้น้อยมากหรือไม่ละลายเลยแต่

สามารถละลายได้ดีในตัวท าลายอินทรีย์ (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชยกิจ . 2553 : 135) 
ลิพิดเป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์เยื่อหุ้มออร์แกเนลล์ นอกจากนี้ลิพิดยังใช้เป็นแหล่งพลังงาน
สะสมส าหรับเซลล์ เป็นตัวท าละลายวิตามิน และมีหน้าที่ส าคัญทางชีวภาพอีกหลายประการ 
สามารถจ าแนกลิพิดและอนุพันธ์ของลิพิดได้ดังนี้  (ดาวัลย์ ฉิมภู่. 2550 : 141) 

 

1. กรดไขมัน (Fatty acid) 
2. ไทรเอซิลกลีเซอรอล (Triacylglycerol) 
3. กลีเซอโรฟอสโฟลิพิด (Glycerophospholipid) 
4. อีเทอร์กลีเซอโรฟอสโฟลิพิด (Ether glycerophospholipid) 
5. สฟินโกลิพิด (Sphingolipid) 
6. ไอคอซานอยด์ (Eicosanoid) 
7. สเตียรอยด์ (Steriod) 
8. ไข (wax) 
9. เทอร์ปีน (terpene) 
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6.1.1 กรดไขมนั (Fatty acid)  
         กรดไขมันคือกรดคาร์บอกซิลิก (carboxylic acid) ที่มีส่วนหนึ่งของโมเลกุลเป็น
ไฮโดรคาร์บอนสายยาวซ่ึงเป็นส่วนที่ไม่มีขั้ว กรดไขมันส่วนใหญ่มีจ านวนคาร์บอนเป็นเลขคู่ 
(12-24 คาร์บอน) และโมเลกุลมักเป็นโซ่ตรงไม่มีแขนง พันธะระหว่างคาร์บอนอาจเป็นพันธะ
เดี่ยวทั้งหมด ซ่ึงเรียกว่ากรดไขมันอ่ิมตัว (saturated fatty acid) หรือมีพันธะคู่บางต าแหน่งซ่ึง
เรียกว่ากรดไขมันไม่อ่ิมตัว อ่ิมตัว (unsaturated fatty acid) (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร                     
ริมพณิชยกิจ. 2553 : 135-136) 

 

1. กรดไขมนัอิม่ตวั (Saturated fatty acid) 
โมเลกุลของกรดไขมันอ่ิมตัวจะมีพันธะระหว่างคาร์บอน (C-C) เป็น

พันธะเดี่ยวทั้งหมด โครงสร้างสามารถหมุนได้อย่างอิสระ มีจุดหลอมเหลวขึ้นกับ
มวลโมเลกุล และเมื่ออุณหภูมิต่ ามักจะพบว่ามีสภาพเป็นไข กรดไขมันอ่ิมตัวชนิด   
 ทั่วไปท่ีพบมากได้แก่ 

1. Palmitic acid หรือ hexadecanoic acid พบมากในน้ ามันปาล์ม (palm 
kernel oil) น้ ามันมะพร้าว ยังพบได้ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และนม 
2. Stearic acid พบในไขมันสัตว์เป็นส่วนใหญ่ และพบในพืช เช่น cocoa 
butter shea butter  
 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 6.1 ตัวอย่างกรดไขมันอ่ิมตัวที่พบมากในธรรมชาติ แสดงตัวอย่างสัญลักษณ์และ 
สูตรเคมีแบบต่างๆ 
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น.  พฤษภาคม 2556 )  
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ตารางที่ 6.1 กรดไขมนัอ่ิมตัวที่พบในแหล่งอาหาร  (ระบุสัดส่วนเป็นร้อยละที่พบต่อไขมนัทั้งหมด) 

แหล่งอาหาร Lauric acid Myristic acid Palmitic acid Stearic acid 

น้ ามันปาล์ม 0.1% 1% 44% 5% 

ช็อกโกแลต 0% 1% 34% 43% 

ไขมันปลาแซลมอน 0% 1% 29% 3% 

เนย 3% 11% 29% 13% 

ไข่แดง 0% 0.3% 27% 10% 

เนื้อวัวไม่ติดมนั 0% 4% 26% 15% 

น้ ามันถ่ัวเหลือง 0% 0% 11% 4% 

เมล็ดมะม่วงหิมพานต ์ 2% 1% 10% 7% 

น้ ามันมะพร้าว 47% 18% 9% 3% 
ข้อมูลจาก (United States Department of Agriculture. 2007) 

 

2. กรดไขมนัไม่อิม่ตวั (Unsaturated fatty acid) 
โมเลกุลของกรดไขมันไม่อ่ิมตัวจะมีพันธะระหว่างคาร์บอน (C-C) บาง

ต าแหน่งเป็นพันธะคู่ ในกรณีที่มีพันธะคู่ 1 ต าแหน่งจะเรียกว่า monounsaturated 
fatty acid (MUFA) และในกรณีมีพันธะคู่มากว่า 1 ต าแหน่งจะเรียกว่า 
polyunsaturated fatty acid (PUFA) ซ่ึงพันธะคู่ที่มีอยู่จะสามารถเกิดปฏิกิริยาเติม
ไฮโดรเจนได้อีก จึงเรียกว่า “ไม่อ่ิมตัว” และมีจุดหลอมเหลวต่ ากว่ากรดไขมัน
อ่ิมตัว (กรณีที่โซ่ยาวเท่ากัน) นอกจากนี้ การมีพันธะคู่ท าให้เกิดโครงรูป 
(configuration) 2 แบบ คือ แบบ cis  และแบบ trans (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร 
ริมพณิชยกิจ. 2553 : 137) 

 

 
 

ภาพที่ 6.2 โครงรูปแบบ cis  และแบบ trans ของกรดไขมันไม่อ่ิมตัว 
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น.  พฤษภาคม 2556 )  
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ภาพที่ 6.3 ตัวอย่างโครงสร้างของกรดไขมันไม่อ่ิมตัว การก าหนดสัญลักษณ์และการเรียก  
ชื่อแบบต่างๆ  
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น.  พฤษภาคม 2556 )  
 

2.1 กรดไขมันไม่อิ่มตัวพันธะคู่ต าแหน่งเดียว (Monounsaturated fatty acids, 
MUFAs)  

กรดไขมันไม่อ่ิมตัวชนิดนี้มักพบว่าเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องและเมื่อลด
อุณหภูมิลงจะมีความหนืดข้นมากขึ้น สามารถเป็นไขได้เม่ือน าไปแชเ่ย็น ตัวอย่างของกรด
ไขมัน MUFA ได้แก่ palmitoleic acid  cis-vaccenic acid  และ oleic acid  เป็นต้นแหล่ง
อาหารที่พบได้แก่ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ นม ถ่ัว น้ ามันมะกอก น้ ามันอะโวคาโด น้ ามันดอก
ทานตะวัน น้ ามันคาโนล่า และเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ เป็นต้น 
 

2.2 กรดไขมันไม่อิ่มตัวพันธะคู่หลายต าแหน่ง (Polyunsaturated fatty acids, 
PUFAs) 

เป็นกรดไขมันจ าเป็น (essential fatty acid, EFA) ที่ร่างกายมนุษย์และสัตว์บาง
ชนิดไม่สามารถสังเคราะห์ได้เอง มีความจ าเป็นต้องรับประทานจากอาหาร     EFA มี 2 
ชนิดคือ กรดไขมันโอเมกา 3 (Omega-3 fatty acid (ω−3)) และ กรดไขมันโอเมกา 6 
(Omega-6 fatty acid (ω−6))   

การนับต าแหน่งพันธะคู่ต าแหน่งแรก หากนับจากคาร์บอกซิลจะเรียกว่าต าแหน่ง 
alpha (α) หากนับจากปลาย –CH3 จะเรียกต าแหน่ง omega (ω)  กรดไขมันโอเมกา 3 พบ
ในน้ ามันจากปลาทะเล น้ ามันจากเมล็ดแฟลกซ์ (flax seed) น้ ามันวอลนัท เช่น α-linolenic 
acid (ALA)   eicosapentaenoic acid (EPA) และ docosahexaenoic acid (DHA) กรดไขมัน
โอเมกา 6 จะพบมากในน้ ามันดอกทานตะวัน น้ ามันดอกค าฝอย น้ ามันข้าวโพด อะโวคาโด 
ได้แก่ linoleic acid (LA)  (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์  และ นิธิยา รัตนาปนนท์. ม.ป.ป.) 
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ภาพที่ 6.4 โครงสร้างของกรดไขมันโอเมกา-3 และแหล่งอาหารที่พบ 
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น.  พฤษภาคม 2556 )  
 
 

 
 

ภาพที่ 6.5 โครงสร้างของกรดไขมันโอเมกา-6 และแหล่งอาหารที่พบ 
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น.  พฤษภาคม 2556 )  
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2.3 กรดไขมนัไม่อิม่ตวัชนิดทรานส์ (trans fatty acid)  

เป็นกรดไขมันไม่อ่ิมตัวที่พบได้เล็กนอ้ยในธรรมชาติ   พบ 2-5% ในไขมันจากสัตว์
เคี้ยวเอ้ือง เช่น นมวัว และเนื้อวัว  นอกจากนี้ยังพบมากในการดัดแปลงน้ ามันพืช (vegetable 
oil) ด้วยกระบวนการเติมไฮโดรเจน (hydrogenation) หรือเติมไฮโดรเจนบางส่วน (partially 
hydrogenation) เพื่อให้มีสมบัติที่เปล่ียนไป เช่น เปล่ียนสถานะจากของเหลวเป็นของกึ่งแข็ง 
มีจุดหลอมเหลวสูงขึ้น สามารถทนความร้อนได้สูง ตัวอย่างได้แก่การท าน้ ามันพืชให้เป็น
เนยเทียม (margarine) หรือเนยขาว (shortening) ท าให้น้ ามันเหม็นหืนยากขึ้น เพราะ
ต้านทานต่อการเกิดออกซิเดชันและมีโครงสร้างและสมบัติใกล้เคียงกับกรดไขมันอ่ิมตัว 
(saturated fatty acid) นิยมน าไขมันทรานส์มาใช้ประกอบอาหาร เช่น ใช้เป็นน้ ามันส าหรับ
ทอดไก่ ทอดมันฝรั่ง โดนัท ขนมขบเคี้ยว เบเกอรี่ ครีมเทียม และวิปปิ้งครีม เป็นต้น  (พิมพ์
เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์  และ นิธิยา รัตนาปนนท์. ม.ป.ป. และ สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร                
ริมพณิชยกิจ. 2553 : 140) ไขมันทรานส์มีรสชาติที่ใกล้เคียงกับไขมันที่มาจากสัตว์แต่จะมี
ราคาที่ถูกกว่า การบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ในปริมาณมากเป็นประจ าจะเป็น
ส่งเสริมการท างานของเอนไซม์ cholesterol acyltranferase ท าให้เพิ่มระดับ LDL (Low 
Density Lipoprotein) และลดระดับ HDL (High Density Lipoprotein) และก่อให้เกิดความ
ผิดปกติของระบบหลอดเลือด มีความเส่ียงต่อโรคอ้วน เบาหวาน ไขมันอุดตันเส้นเลือด 
โรคหัวใจ องค์การอนามัยโลกประกาศจ ากัดการบริโภคไขมันทรานส์ให้น้อยกว่าร้อยละ 1 
ของพลังงานที่ร่างกายต้องการ  (Thompson, Manore, และ Vaughan. 2010 : 185-186 ; 198) 

 
6.1.2 ไทรเอซิลกลเีซอรอล (Triacylglycerol) 

ไทรเอซิลกลีเซอรอลหรือไทรกลีเซอไรด์ (triglyceride, TG) เป็นสารประกอบ               
เอสเทอร์ (ester) ซ่ึงเกิดจากการที่กลีเซอรอลใช้หมู่ไฮดรอกซิล (–OH) ท าปฏิกริยากับหมู่                             
คาร์บอกซิลิก (–COOH) ของกรดไขมัน จัดเป็นลิพิดเชิงเดี่ยว (simple lipid)  ไทรเอซิล            
กลีเซอรอลเป็นรูปแบบของลิพิดที่พบมากในธรรมชาติและใช้บริโภคในชีวิตประจ าวัน 
เช่น ไขมัน (fat) และ น้ ามัน (oil) ทั้งจากพืชและจากสัตว์  ไทรเอซิลกลีเซอรอลใน
ธรรมชาติจะพบว่าประกอบด้วยกรดไขมัน 2-3 ชนิดในหนึ่งโมเลกุลจึงเรียกว่า ไทรเอซิล 
กลีเซอรอลผสม (mixed triacylglycerol) (เรืองลักขณา จามิกรณ์. 2547 : 184-185) ดังนั้น
ไทรเอซิลกลีเซอรอลจึงไม่มีสูตรเคมีที่แน่นอน อีกทั้งไทรเอซิลกลีเซอรอลที่ได้มาจากพืช
หรือสัตว์ชนิดเดียวกันอาจมีสัดส่วนของกรดไขมันชนิดต่างๆ ท่ีไม่เท่ากัน  
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ภาพที่ 6.6 โมเลกุลกลีเซอรอลท าปฏิกิริยากับกรดไขมัน 3 โมเลกุล ได้เป็นสารประกอบ 
เอสเทอร์ของไทรเอซิลกลีเซอรอล ความหลากหลายของไทรเอซิลกลีเซอรอลจึงขึ้นอยู่กับ
ชนิดของกรดไขมันที่เข้ามาท าปฏิกิริยา  ในน้ ามันพืชจะมีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวมากกว่า 
ในขณะที่ไขมันสัตว์จะมีกรดไขมันอ่ิมตัวมากกว่า 
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น.  พฤษภาคม 2556 )  
 

 

 
 

 

ภาพที่ 6.7 เปรียบเทียบโครงสร้างของไทรเอซิลกลีเซอรอล ซ่ึงอาจเรียกสถานะของแข็งว่า
ไขมัน (fat) หรือ สถานะของเหลวว่าน้ ามัน (oil) ทั้งนี้เนื่องจากสัดส่วนของกรดไขมันอ่ิน
ตัวและไม่อ่ิมตัวที่ประกอบเป็นไทรเอซิลกลีเซอรอลโดยรวมจะก าหนดสถานะของลิพิด
ชนิดนี้  
ที่มาของภาพ : (โดย วรวัฒน์ พรหมเด่น.  พฤษภาคม 2556.  ดัดแปลงจาก Wikipidia) 
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6.1.3 กลเีซอโรฟอสโฟลพิดิ หรือ ฟอสโฟกลเีซอไรด์ หรือ ฟอสโฟลพิดิ 
(Glycerophospholipid or phosphoglyceride or phospholipid) 

เป็นลิพิดเชิงประกอบ (compound lipid) พบมากในธรรมชาติเป็นอันดับท่ีสองรอง
จากไทรเอซิลกลีเซอรอล โดยจะพบอยู่ในเยื่อหุ้มเซลล์ของพืชและสัตว์ร้อยละ 40-50  
โครงสร้างทางเคมีของฟอสโฟลิพิดมีลักษณะเป็นอนุพันธ์ของกลีเซอลรอล ที่มีกรดไขมัน
สร้างพันธะเอสเทอร์กับหมู่ไฮดรอกซิลของคาร์บอนต าแหน่งที่ 1 และ 2 ของกลีเซอรอล  
และมีกรดฟอสฟอริก (phosphoric acid) สร้างพันธะเอสเทอร์กับหมู่ไฮดรอกซิลของ
คาร์บอนต าแหน่งที่ 3 ของกลีเซอรอล นอกจากนั้นยังมีหมู่แทนที่ (X) ประเภทแอลกอฮอล์
ที่สามารถสร้างพันธะเอสเทอร์กับฟอสเฟตอีกด้านหนึ่ง ได้แก่ choline ethanolamine 
serine หรือ inositaol  ด้วยเหตุนี้ฟอสโฟลิพิดเป็นลิพิดที่มีส่วนที่มีขั้วและไม่มีขั้วอยู่ภายใน
โมเลกุลเดียวกัน (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชยกิจ. 2553 : 143-145) 

 
 

 
 

ภาพที่ 6.8 โครงสร้างพ้ืนฐานของฟอสโฟลิพิด หมู่ R1 และ R2 คือกรดไขมันจะเป็นส่วนที่
ไม่มีขั้ว (apolar) กรดฟอสฟอริกที่สร้างพันธะเอสเทอร์ท าให้เกิดส่วนที่มีขั้ว (polar) ใน
โมเลกุล  หมู่ X คือ หมู่แทนที่ซ่ึงจะเป็นโมเลกุลของแอลกฮอล์เข้ามาท าปฏิกิริยาเกิดเป็น
พันธะเอสเทอร์เช่นกัน 
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น.  พฤษภาคม 2556 )  
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ตารางที่ 6.2 ตัวอย่างของฟอสโฟลิพิด  
 

สารตั้งต้นของ X 
(Precursor, X-OH) 

สูตรโครงสร้างของ X 
ช่ือของฟอสโฟลพิดิเมือ่

สร้างพนัธะกบั X 
แหล่งที่พบ / หน้าที่ทาง

ชีวภาพ 
น้ า (H2O) -H phosphatidate พบน้อยมากในธรรมชาติ 

โคลีน (choline) -CH2CH2N
+(CH3)3 phosphatidylcholine 

เป็นองค์ประกอบท่ีมาก
ที่สุดของเยื่อหุ้มเซลล์ 

เอทานอลามีน 
(ethanolamine) 

-CH2CH2NH3
+ phosphatidylethanolamine 

เป็นองค์ประกอบของเยื่อ
หุ้มเซลล์ 

เซอรีน (serine) 
 
  

phosphatidylserine พบในเนื้อเยื่อโดยส่วน
ใหญ่ และสมอง 

ไมโอ-อินโนซิทอล 
(myo-inositol) 
  

phosphatidylinositol 
เป็นโมเลกุลถ่ายทอด
สัญญาณผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ 

                 ข้อมูลรวบรวมจาก (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชยกิจ. 2553 : 145  และ D. Voet และ J. G. Voet. 1995 : 280-281) 
 
 

6.1.4 อเีทอร์กลเีซอโรฟอสโฟลพิดิ (Ether glycerophospholipid) 
อีเทอร์กลีเซอโรฟอสโฟลิพิดเป็นฟอสโฟลิพิดที่มีหมู่อีเทอร์ที่คาร์บอนต าแหน่งที่ 

1 และ 2 ตัวอย่างของอีเทอร์กลีเซอโรฟอสโฟลิพิด ได้แก่ พลาสมาโลเจน (plasmalogens) 
โดยพลาสมาโลเจนที่มีหมู่ R เป็นเอทานอลามีนจะพบมากในเยื่อไมอิลินของเซลล์
ประสาท (myelin sheath) ในขณะที่โดยพลาสมาโลเจนที่มีหมู่ R เป็นโคลีนจะพบมากใน
เนื้อเยื่อหัวใจ (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชยกิจ. 2553 : 146) 

 

 
 

ภาพที่ 6.9 โครงสร้างพ้ืนฐานของอีเทอร์กลีเซอโรฟอสโฟลิพิด 
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น.  พฤษภาคม 2556 )  
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6.1.5 สฟินโกลพิดิ (Sphingolipid) 

สฟินโกลิพิดเป็นการรวมตัวของสฟินโกซีน (sphingosine) กับกรดไขมันและหมู่ 
R  โดยที่สฟินโกซีนใช้หมู่อะมิโนเชื่อมต่อกับหมู่คาร์บอกซิลของกรดไขมันด้วยพันธะ              
เอไมด์ (amide bond) ได้ส่วนที่เรียกว่าเซราไมด์ (ceramide) และหากเปล่ียนหมู่แทนที่ R 
ให้เป็นฟอสโฟโคลีน (phosphocholine) จะเรียกว่า สฟินโกไมอิลีน (sphingomyelin) ซ่ึง
พบมากในเยื่อหุ้มเซลล์และเซลล์ประสาท และหากหมู่ R เป็นน้ าตาลจะมีชื่อเรียกโดยรวม
ว่าไกลโคสฟินโกลิพิด (glycosphinglipid) เช่น หากเป็นน้ าตาลกลูโคส หรือ กาแล็กโทส                
จะเรียกว่าซีรีโบรไซด์ (cerebroside, glucocerebroside หรือ galactocerebroside ตามล าดับ) 
พบมากในเซลล์ประสาท (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชยกิจ. 2553 : 147-150 และ 
Cox และ Nelson. 2008 : 352-355) 
 

 
 

ภาพที่ 6.10 โครงสร้างพ้ืนฐานของสฟินโกลิพิด 
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น.  พฤษภาคม 2556 )  
 
6.1.6 ไอคอซานอยด์ (Eicosanoid) 

ไอคอซานอยด์  เป็นโมเลกุลเกิดจากการออกซิเดชั่นของกรดไขมัน 20 อะตอม ที่
เป็น ω-3 (eicosapentaenoic acid) หรือ ω-6 (arachidonic acid) เกิดเป็นโครงสร้างที่มีวง
แหวน 5 อะตอม ได้แก่สารกลุ่ม  prostaglandins thromboxanes และ leukotrienes เป็นต้น 
(สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชยกิจ. 2553 : 151) 
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ภาพที่ 6.11 การสังเคราะห์ prostaglandin จาก arachidonic acid ซ่ึง prostaglandin เป็นสาร
กลุ่มลิพิดที่มีหน้าที่ควบคุมกลไกทางสรีรวิทยาของร่างกาย เช่นควบคุมการหดและขยายตัว
ของเส้นเลือด การอักเสบ การเจ็บปวด 
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น.  พฤษภาคม 2556 )  

 
 

6.1.7 สเตยีรอยด์ (Steriod) 
 สารกลุ่มสเตียรอยด์เป็นอนุพันธ์ของลิพิดที่พบได้ในพืชและสัตว์แต่ไม่พบใน
แบคทีเรีย โครงสร้างพ้ืนฐานของโมเลกุลสเตียรอยด์จะประกอบด้วย โครงสร้างแกนกลาง 
(core structure) เป็น gonane (หรือ sterane หรือ perhydrocyclopentanophenanthrene) ซ่ึง
หมายถึงวงแหวน phenanthrene ที่อ่ิมตัวอย่างสมบูรณ์เชื่อมต่อกับวงแหวน cyclopentane  
นอกจากนี้ สเตียรอยด์หลายชนิดจะมีพันธะคู่ตั้งแต่ 1-3 พันธะและมีหมู่ไฮดรอกซิลด้วย 
สเตียรอยด์เหล่านี้จะเรียกว่าสเตอรอล (sterol) ได้แก่ คอเลสเตอรอล (cholesterol) ซ่ึงพบ
ในเยื่อหุ้มเซลล์สัตว์ นอกจากนี้คอเลสเตอรอลถูกใช้เป็นสารตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมน
เพศทุกชนิด น้ าดี (bile) และวิตามิน D  (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชยกิจ. 2553 : 
152-155 และ Cox และ Nelson. 2008 : 355-357) 

 

 
      (ก)                   (ข)  
 

 

ภาพที่ 6.12 (ก) โครงสร้างพ้ืนฐานของสเตียรอยด์ซ่ึงมีการก าหนดชื่อวงแหวนเป็น A B C 
และ D  พร้อมระบเุลขต าแหน่งของคาร์บอน ที่ต าแหน่งคาร์บอน 10 และ 13 มักจะพบว่ามี
หมู่แทนที่เมทิล (methy, -CH3) ในขณะที่หมู่ R ที่คาร์บอนต าแหน่งที่ 17 จะเป็นหมู่แอลคิล 
(alkyl side-chain, CnH2n+1) (ข) โครงสร้างของคอเลสเตอรอลซ่ึงเป็นสารตั้งต้นของ
ฮอร์โมนเพศ  

ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น.  พฤษภาคม 2556  ดัดแปลงจาก D. Voet และ J. G. Voet. 1995 : 284) 
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6.1.8 ไข (wax) 
ไข (wax) คือสารในกลุ่มลิพิดเชิงเดี่ยว ซ่ึงพบในธรรมชาติในรูปสารประกอบ                

เอสเทอร์ของกรดไขมันชนิดสายยาวกับแอลกอฮอล์ชนิดสายยาว โดยที่แอลกอฮอล์มีหมู่             
ไฮดรอกซิลเพียงหมู่เดียว (monohydric alcohol) ไขจะมีจุดหลอมเหลวสูงเป็นของแข็งที่
อุณหภูมิห้อง ตัวอย่างไขจากส่วนประกอบจากพืช เช่น คาร์นูบา (carnuba) แคนเดลิลา 
(candelilla)  ไขจากสัตว์ได้แก่ ไขผึ้ง (beeswax) เชลแล็กจากแมลงครั่ง (shellac) ไข
ปลาวาฬ (spermaceti) โดยมากจะพบว่ามีการน าไขไปใช้ประโยชน์ด้านต่างเช่น น้ ายาขัด
เงารถ น้ ายาขัดรองเท้า เครื่องส าอาง เคลือบอาหารให้เงา เคลือบยาเม็ดหรือเข้าต ารับยาทา 
เป็นต้น (ดาวัลย์ ฉิมภู่.  2550 : 155 และ เรืองลักขณา จามิกรณ์. 2547 : 188-189) 
 
6.1.9 เทอร์ปีน (terpene) 

เทอร์ปีนเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดได้จากพืช มีลักษณะเป็นน้ ามันซ่ึงมีกล่ินหรือรสที่
เป็นเอกลักษณ์ของพืชแต่ละชนิด โครงสร้างของเทอร์ปีนประกอบด้วยหน่วยย่อย 
(subunit) ของไอโซพรีน (isoperne) ซ่ึงมีคาร์บอน 5 อะตอม (C5H8) โดยมีการเชื่อมต่อ
อย่างน้อย 2 หน่วยขึ้น  เทอร์ปีนจัดเป็นสารทุติยภูมิ (secondary metabolite) ของพืช เมื่อไอ
โซพรีนแต่ละหน่วยมาต่อกันแล้วยังมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างโมเลกุลด้วยกระบวนการ
ทางชีวเคมีท่ีมีความจ าเพาะของพืชแต่ละชนิดท าให้เกิดโครงสร้างเป็นวงแหวนได้หรือมี
การเติมหมู่เคมีอ่ืนๆ  (ดาวัลย์ ฉิมภู่.  2550 : 155) 

 

 
 

ภาพที่ 6.13 โครงสร้างของไอโซพรีนและตัวอย่างของสารเทอร์ปีนและเทอปีนอยด์ ที่
พบว่าเป็นองค์ประกอบของน้ ามันหอมระเหยจากพืช (essential oil) 
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น.  พฤษภาคม 2556 )  
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6.2 การขนส่งลิพดิในร่างกาย 
ไขมันและน้ ามันที่บริโภคเข้าไปในรูปไทรเอซิลกลีโซรอล (triacylglycerol) จะถูกย่อยใน

ระบบทางเดินอาหารด้วยเอนไซม์ไลเปสจากตับอ่อน (pancreatic lipase) ให้ขนาดโมเลกุลเล็กลง
เป็นกรดไขมัน 1 โมเลกุล และมอโนเอซิลกลีเซอรอล (monoacylglycerol) 2 โมเลกุล หรืออาจได้ 
ไดเอซิลกลีเซอรอล (diacylglycerols) โมเลกุลลิพิดที่ถูกย่อยบางส่วนแล้วเหล่านี้จะถูกดูดซึมเข้าสู่
เซลล์เยื่อบุผนังล าไส้เล็ก (intestinal epithelial cell) และถูกแปลงสภาพให้กลับมาเป็นไทรเอซิลกลี-
เซอรอลภายในเซลล์เยื่อบุผนังล าไส้เล็ก อย่างไรก็ตามกรดไขมันขนาดเล็กและกลีเซรอลซ่ึงละลาย
น้ าได้จะสามารถดูดซึมผ่านเซลล์เยื่อบุผนังล าไส้เล็กเข้าสู่กระแสโลหิตผ่านเส้นเลือดฝอยได้ แต่ใน
กรณีของกรดไขมันขนาดใหญ่ที่ถูกแปลงกับมาเป็นไทรเอซิลกลีเซอรอล รวมทั้งคอเลสเตอรอล 
และฟอสโฟลิพิดที่ถูกย่อยบางส่วนแล้ว จะถูกบรรจุร่วมกับอะโพลิโพโปรตีน (apolipoprotein) ได้
เป็นอนุภาค   ลิโพโปรตีน (lipoprotein) ทีเ่รียกว่า ไคโลไมครอน (chylomicron) สามารถดูดซึมผ่าน
เส้นเลือดฝอยเข้าสู่ระบบน้ าเหลืองได้ (lymphatic system) (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชย
กิจ. 2553 : 160-163) 

 

 
 
ภาพที่ 6.14  กรดไขมัน (FA) และมอโนเอซิลกลีเซอรอล (MAG) เมื่อดูดซึมเข้าเซลล์เยื่อบุ
ล าไส้เล็ก (intestinal epithelium) จะถูกแปลงให้กลับมาเป็นไทรเอซิลกลีเซอรอล (TG) 
และรวมตัวกับฟอสโฟลิพิด (PL)  คอเลสเตอรอล (C) และ Apolipoprotein ได้เป็นอนุภาค
ไคโลไมครอน    
ที่มาของภาพ : ดัดแปลงจาก (Cox และ Nelson. 2008 : 837) 
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6.2.1 การขนส่งลพิดิในระบบหมุนเวยีนโลหิต 
ภายหลังจากที่ไคโลไมครอนเคล่ือนออกจากเซลล์เยื่อบุผนังล าไส้เล็กเข้าสู่ระบบ

น้ าเหลืองแล้วจะเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อล าเลียงไปยังเนื้อเยื่อต่างๆ เช่น กล้ามเนื้อ หัวใจและ
เนื้อเยื่อไขมัน (adipose tissue) โดยที่เส้นเลือดฝอย (capillary) ในเนื้อเยื่อเหล่านี้จะมี
เอนไซม ์ลิโพโปรตีน ไลเปส (lipoprotein lipase) ส าหรับย่อยไทรเอซิลกลีเซอรอลให้ได้
กรดไขมันอิสระและกลีเซอรอล จากนั้นจึงดูดซึมผ่านเข้าสู่เซลล์ของเนื้อเยื่อดังกล่าวต่อไป 
ทั้งนี้เอนไซมลิ์โพโปรตีนไลเปสจะเกาะอยู่ที่ผนังเส้นเลือดฝอย และอยู่ในรูปที่ไม่ท างาน 
(inactive form) จนกว่าจะได้รับการกระตุ้นด้วยโปรตีนชนิด Apoprotein C-II ซ่ึงเป็น
องค์ประกอบในโมเลกุลของไคโลไมครอน (ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์. 2550 : 6) ไทรเอซิลกลี
เซอรอลที่ขนส่งมาโดยไคโลไมครอน 80 % จะถูกย่อยสลายที่เนื้อเยื่อเหล่านี้เพื่อไปใช้เผา
ผลาญเป็นพลังงานหรือสะสมไว้ที่เนื้อเยื่อไขมัน ลิพิดส่วนที่เหลือจากการย่อยและดูดซึม
จะเรียกว่าไคโลไมครอน-เรมเนนท์ (chylomicron remnant) ซ่ึงจะถูกส่งเข้าสู่กระแสเลือด
เพื่อไปย่อยสลายต่อที่ตับ  

ภายในเซลล์ตับไทรเอซิลกลีเซอรอลจะถูกย่อยสลายต่อจนได้ อะเซติลโคเอ     
(acetyl coA) และสร้างพลังงานให้กับร่างกาย คอเลสเตอรอลถูกใช้สังเคราะห์น้ าดี (bile) 
นอกจากการสลายแล้วตับยังเป็นแหล่งสังเคราะห์ไทรเอซิลกลีเซอรอล คอเลสเตอรอล และ
ลิพิดต่างๆ โดยจะรวมตัวกับโปรตีนที่สร้างขึ้นในเซลล์ตับเป็นลิโพโปรตีนชนิดที่เรียกว่า              
ลิโพโปรตีนชนิดความหนาแน่นต่ ามาก (very-low-density lipoprotein, VLDL)  เพื่อขนส่ง
ไขมันที่สร้างจากตับไปยั้งเนื้อเยื่อต่างๆ เพื่อใช้เป็นพลังงานส าหรับเซลล์ของร่างกาย
เช่นเดียวกับไคโลไมครอน  

VLDL ที่ถูกย่อยด้วยเอนไซม์ลิโพโปรตีนไลเปสเพื่อเอาไทรเอซลิกลีเซอรอลออก
ไปจะมีสัดส่วนของคอเลสเตอรอลสูงขึ้นมากถึง 58% รวมทั้งมีการย่อยเอาอะโพโปรตีน
บางตัวออกไปด้วย ท าให้มีความหนาแน่นสูงขึ้นเล็กน้อย เรียกว่าลิโพโปรตีนชนิดความ
หนาแน่นต่ า (low-density lipoprotein, LDL)   LDL จะท าหน้าที่ขนส่งคอเลสเตอรอลที่
เหลือไปตามกระแสเลือด ซ่ึงคอเลสเตอรอลประมาณ 30% จะถูกส่งไปยังเนื้อเยื่อต่างๆ ที่มี
ต้องการคอเลสเตอรอล ในขณะที่อีก 70% ที่เหลือจะน ากลับไปยังตับ  จากการที่ LDL มี
หน้าที่ท่ีขนส่งคอเลสเตอรอลและผนังหลอดเลือดแดงมีตัวรับ (receptor) ของอะโพโปรตีน
ที่อยู่บน LDL  ดังนั้นคอเลสเตอรอลจึงมีโอกาสสะสมที่ผนังหลอดเลือดแดง (สุกัญญา 
สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชยกิจ. 2553 : 160-163 และ Cox และ Nelson. 2008 : 836-840) 
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อย่างไรก็ตามตับยังมีการสังเคราะห์ลิโพโปรตีนอีกชนิดหนึ่งซ่ึงมีขนาดเล็กและมี
สัดส่วนของ apoprotein มาก เรียกว่าลิโพโปรตีนชนิดความหนาแน่นสูง (high-density 
lipoprotein, HDL) มีหน้าที่ขนส่ง apoprotein ไปให้ไคโลไมครอนและ VLDL และยังมี
หน้าที่คอยเก็บรวบรวมคอเลสเตอรอลจากเนื้อเยื่อต่างๆ กลับไปยังตับเพื่อแปลงรูปเป็น
เกลือน้ าดีส าหรับใช้ในการย่อยอาหารประเภทไขมันในล าไส้เล็ก  (สุกัญญา สุนทรส และ
วิเชียร ริมพณิชยกิจ. 2553 : 160-163 และ Cox และ Nelson. 2008 : 836-840) 

 
 

 
 
ภาพที่ 6.15 แผนผังการขนส่งลิพิดในร่างกายโดยลิโพโปรตีนชนิดต่างๆ 
ที่มาของภาพ : (Cox และ Nelson. 2008 : 838) 

 
 

6.3 ระบบเยื่อหุ้มเซลล์และการขนส่งผ่านเยื่อเซลล์ 
จากคุณสมบัติของลิพิดบางชนิดที่มีทั้งความมีขั้วและไม่มีขั้วท าให้เกิดส่วนที่ชอบน้ า 

(hydrophilic) และส่วนที่ไม่ชอบน้ า (hydrophobic) ในโมเลกุลเดียวกัน ซ่ึงเรียนสมบัตินี้ว่ า                   
แอมฟิฟิลิก (amphiphilic) ในสภาพแวดล้อมที่มีน้ าเป็นตัวท าละลาย ลิพิดเหล่านี้จะมีการจัดเรียง
โมเลกุลให้เข้าประชิดรวมกัน ซ่ึงเป็นพื้นฐานของการเกิดโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์หรือเยื่อ
ชีวภาพ รวมท้ังเยื่อสังเคราะห์ต่างๆ (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชยกิจ. 2553 : 163-165) 
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6.3.1 เยือ่ช้ันเดียว (monolayer)  
ในสภาพแวดล้อมท่ีมีน้ าโมเลกุลขอลิพิดจะหันส่วนที่มีขั้ว (polae head) เข้าหาน้ า 

และส่วนที่ไม่มีขั้ว (nonpolar tail) ไปสู่อากาศ เกิดเป็นเยื่อบางๆ บนผิวน้ า หรือในบางกรณี
อาจมีการรวมตัวเข้าเป็นอนุภาคทรงกลมขนาดเล็กเรียกว่าไมเซลล์ (micelle)  

 
 

 
 
 

ภาพที่ 6.16 เยื่อชั้นเดียวและไมเซลล์ 
ที่มาของภาพ :  (Cox และ Nelson. 2008 : 374) 
 
 

6.3.2 เยือ่ลพิดิสองช้ัน (lipid bilayer)  
ในกรณีฟอสโฟลิพิดและสฟินโกลิพิดจะมีส่วนหางท่ีไม่ชอบน้ าจ านวน 2 หาง เมื่อ

อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีมีน้ าจะรวมตัวกันเป็นเยื่อสองช้ันและไม่สามารถแผ่เป็นแผ่นบางได้ 
เนื่องจากปลายทั้งสองด้านมีส่วนที่ไม่ชอบน้ าเปิดไว้ เยื่อสองชั้นจึงเกิดโครงสร้าง
ต่อเนื่องกันห่อหุ้มน้ าหรือสารละลายไว้ เกิดเป็นลักษณะถุงน้ าห่อหุ้มด้วยเยื่อสองชั้น เรียก
โครงสร้างอย่างง่ายนี้ว่า unilamellar vesicle หรือ ลิโพโซม (liposome) (เรืองลักขณา จามิ
กรณ์. 2547 : 220-222 และสุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชยกิจ. 2553 : 158) 

 

 
 

ภาพที่ 6.17 โครงสร้างของเยื่อลิพิดสองช้ันและลิโพโซม 
ที่มาของภาพ: (Cox และ Nelson. 2008 : 735) 
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ภาพที่ 6.18 โครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ซ่ึงเป็นเยื่อลิพิดสองช้ัน มีโปรตีนฝังอยูใ่นชั้นฟอส
โฟลิพิด เรียกว่า อินทีกรัลโปรตีน (integral protein) ส่วนโปรตีนอ่ืนที่ยึดอยู่หลวมๆ อยู่
ด้านนอกของฟอสโฟลิพิด เรียกว่า เพอริเฟอรัลโปรตีน (peripheral protein) ผิวนอกของ
โปรตีน บางชนดิจะมีออลิโกแซ็กคาไรด์สร้างพันธะด้วยเรยีกว่าไกลโคโปรตีน 
(glycoprotein) ที่มาของภาพ:  (Encyclopaedia Britanica. Inc.  2007) 

 

6.3.3 การขนส่งผ่านเยือ่เซลล์  
เซลล์และออร์แกเนลล์ถูกก าหนดขอบเขตและโครงสร้างด้วยเยื่อหุ้มชีวภาพ แต่

หน้าที่อีกประการหนึ่งของเยื่อหุ้มคือการควบคุมปริมาตรของเซลล์และออร์แกเนลล์ ความ
เป็นกรดด่าง และปริมาณสารที่มีประจุ เพ่ือสภาวะสมดุลให้เหมาะแก่การท างานของเซลล์
และออร์แกเนลล์ โดยควบคุมกลไกการผ่านเข้าออกของสาร (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร 
ริมพณิชยกิจ. 2553 : 167)  การขนส่งสารผ่านเยื่อชีวภาพแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

1. การขนส่งแบบกสานติ์ (Passive transport)   
คือการล าเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ โดยไม่ใช้พลังงานจากเซลล์ แต่อาศัย

หลักการแพร่ไปตามความเข้มข้น (เกรเดียนตค์วามเข้มข้น, concentration 
gradient) จากที่ท่ีมคีวามเข้มข้นสูงไปยังท่ีที่มีความเข้มข้นต่ า ทั้งนี้การแพร่
ลักษณะนี้เกดิขึ้นได้ 2 วิธี ขึ้นกับชนิดของโมเลกุลหรือไอออน  ได้แก่   

1.1 การแพร่ธรรมดา (simple diffusion) เป็นการแพร่อย่างอิสระของ
โมเลกุลผ่านเยื่อเซลล์ โดยอัตราการแพร่ขึ้นกับค่าสัมประสิทธ์ิการแพร่ 
(diffusion coefficient) ของโมเลกุลสารแต่ละชนิด อัตราการแพร่ยังแปร
ผันกับความเข้มข้น การแพร่ของน้ าผ่านเยื่อเซลล์มีชื่อเรียกพิเศษว่า 
ออสโมซิส  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=lipid+membrane&source=images&cd=&cad=rja&docid=aywUu_pFK_qvKM&tbnid=6sIiRWWKwz1vMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://eng.thesaurus.rusnano.com/wiki/article567&ei=i6uZUc_fHtHIrQfTkoDgCg&bvm=bv.46751780,d.bmk&psig=AFQjCNGrL2Osgm8Sg0JRL_KrSignK1GWug&ust=1369111814981427
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1.2 การแพร่โดยอาศัยตัวพา (facilitated diffusion) เป็นการแพร่ที่มี
โ ปรตี นขน ส่ ง  ( transporter)  ที่ มี ช่ อ ง ซ่ึ ง แทรกอยู่ บน เ ยื่ อ เ ซล ล์ 
(transmembrane protein channel) ซ่ึงมีความจ าเพาะต่อขนาดโมเลกุล
หรือไอออน อัตราเร็วการแพร่ขึ้นกับความเข้มข้นและจ านวนโปรตีน
ขนส่ง การแพร่ลักษณะนี้จะเกิดขึ้นทิศทางเดียวเนื่องจากตัวโปรตีนขนส่ง
มีหน้าที่ขนส่งในทิศทางเดียว (uniporter)  

 

2. การขนส่งแบบกมัมนัต์ (Active transport)   
คือการล าเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยใช้พลังงานจากเซลล์ เช่น ATP มา

ช่วยในการผลักดับหรือสูบอัด (pump)  ซ่ึงสามารถขนส่งโมเลกุลหรือไอออนสวน
ทางกับความเข้มข้นได้ การขนส่งนี้จึงต้องการโปรตนีขนส่ง เช่นเดียวกับกรณีของ 
facilitated diffusion  การขนส่งแบบกัมมันต์มี 2 ชนิด 

2.1 การขนส่งกัมมันต์ปฐมภูมิ (Primary active transport) มีการใช้
พลังงานจากATP โดยตรง  
2.2 การขนส่งกัมมันต์ทุติยภูมิ (Secondary active transport) มีการใช้
พลังงานทางอ้อมท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหลของความเข้มข้น (gradient) ที่
เกิดจากการขนส่งกัมมันต์ปฐมภูมิมาขนส่งโมเลกุลที่ต้องการ  
 

 

 
 

ภาพที่ 6.19 แบบจ าลองกลไกการขนส่งสารผ่านเยื่อเซลล์ประเภทต่างๆ 
ที่มาของภาพ: (Cox และ Nelson. 2008 : 395) 
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ภาพที่ 6.20 แบบจ าลองกลไกการขนส่งสารผ่านเยื่อเซลล์ที่แสดงทิศทางการขนส่งแบบ 
uniport  symport และ antiport  
ที่มาของภาพ : (Cox และ Nelson. 2008 : 395) 
  

 

                                      
 

ภาพที่ 6.21 การขนส่งกัมมันตข์อง โซเดียม-โพแทสเซียม เอทีพีเอส (Sodium-potassium 
ATPase active transport) 
ที่มาของภาพ : (Cox และ Nelson. 2008 : 395) 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=r6Ec5z2v62pkgM&tbnid=l45nAHqzklQZaM:&ved=0CAUQjRw&url=https://buffonescience9.wikispaces.com/UNIT%2B1%2B-%2BBasics%2Bof%2BLife&ei=qFHrUpzcK43prQfL_YEg&psig=AFQjCNG4QbvJU-1TL2459ucSPfdAVKx13w&ust=1391239692918580
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6.4 สรุป 
 ลิพิดเป็นนอกจากจะเป็นแหล่งพลังงานส ารองที่ส าคัญต่อมนุษย์แล้ว ยังเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญส าหรับระบบเยื่อชีวภาพในส่ิงมีชีวิตทุกชนิด  ปฏิกิริยาทางชีวเคมีหลากชนิดเกิดขึ้นบนเยื่อ
ชีวภาพของเซลล์หรือออร์แกเนลล์ เช่น การขนส่งอิเล็กตรอนจากการแยกสลายสารพลังงาน ATP 
บนเยื่อชั้นในของไมโทคอนเดรีย  การสังเคราะห์ด้วยแสงบนเยื่อชั้นในของคลอโรพลาสต์ ใน
บทเรียนต่อไปจะพบว่าลิพิดยังมีบทบาทในด้านการเป็นตัวท าละลายวิตามิน และท าหน้าที่เป็น
ฮอร์โมนหลายชนิด 
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ค าถามท้ายบท 
 
1. จงวาดโครงสร้างของกรดไขมันอ่ิมตัวที่มีจ านวนคาร์บอน 18 อะตอม 
2. จงวาดโครงสร้างทั่วไปของไทรเอซลิกลีเซอรอล 
3. จงวาดโครงกสร้างของกรดไขมันใดๆ เพื่อเปรียบเทียบ cis- และ trans- configuration  
4. นักศึกษาจงอธิบายหลักการเลือกบริโภคไขมันและน้ ามัน โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับกรดไขมันอ่ิมตัว 
กรดไขมันไม่อ่ิมตัว และไขมันทรานส์ที่ได้ศึกษามา 
5. หากนักศกึษาชอบรับประทานไข่ไก่ ขอให้นักศกึษาไปคน้คว้าองค์ประกอบของไข่ขาว และไข่
แดง แล้วรายงานสัดส่วนกรดไขมันอ่ิมตวั กรดไขมนัไม่อ่ิมตัว ฟอสโฟลิพิด และ คอเลสเตอรอล ท่ี
มีในไข่ทั้งฟอง 
6. จงอธิบายว่าเหตุใดเมื่อน าน้ ามันมะพร้าวหรือน้ ามันหมูไปแช่เย็นจึงมีสภาพเป็นไข ในขณะที่
น้ ามันมะกอกและน้ ามันถ่ัวเหลือง ไม่กลายเป็นไข 
7. หากรับประทาน ผัดผักใส่หมูสามชั้น แกงมัสมั่น และ ปกีไก่ทอดกระเทียม แล้วภายในระยะเวลา 
6 ชั่วโมงไปท าการบริจาคเลือดให้แก่สภากาชาดไทย ในการบริจาคครั้งต่อไปผู้บริจาคจะได้รับ
จดหมายแจ้งเตือน นกัศกึษาคิดว่าข้อความในจดหมายแจ้งเตือนจะกล่าวถึงส่ิงใดบ้าง 
8. เมื่อคุณพ่อของนักศึกษาไปตรวจสุขภาพประจ าปี ได้รับผลโลหิตดังนี้  
 Total cholesterol    : 274 mg/dl 
 LDL          : 167 mg/dl 
 Triglceride      :  236 mg/dl 

HDL      :  32   mg/dl 
 จงอธิบายผลโลหิตและจะมีค าแนะน าคุณพ่อให้รับทราบความเส่ียงในเรื่องใด รวมทั้งให้
แนวทางการปฏิบัติตนในเรื่องอาหารและการออกก าลังกายอย่างไร 
9. เป็นที่ทราบกันว่าในพืชมีเกือบจะไมมี่คอเลสเตอรอล แต่จากที่เรียนเรื่องโครงสร้างของเยื่อหุ้ม
เซลล์จะพบว่าโดยทั่วไปเยื่อหุ้มเซลล์ต้องมีคอเลสเตอรอลเป็นองค์ประกอบ ซ่ึงในเซลล์พืชย่อมมี
เยื่อหุ้มเซลล์แน่นอน  นักศกึษาจงอธิบายข้อความทีข่ัดแย้งกันนี้ 
10. จงค้นคว้าเกีย่วกับผลิตภัณฑ์เนยแท้และมาการีนที่พบในท้องตลาด ระบุน้ าหนกั ราคา และ
ปริมาณของไขมนัทรานส์  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่7 
ชีวโมเลกลุ – วติามนิ  

 

หัวข้อเนื้อหา 

7.1 ความหมายและความส าคัญของวติามิน 

7.2 โครงสร้างและหน้าที่ของวติามินชนดิละลายน้ า 

7.3 โครงสร้างและหน้าที่ของวติามินชนดิละลายในไขมัน 

7.4 แร่ธาตุที่ส าคัญต่อร่างกาย  

7.5 สรุป 
           

วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
เมื่อผู้เรียนศึกษาบทเรียนนี้แล้วสามารถ 
1. อธิบายความหมายและความส าคัญของวิตามินต่อร่างกายได้ 
2. อธิบายถึงภาวะขาดวติามินแต่ละชนดิที่ท าให้เกิดโรคต่างๆ 
3. ตระหนักในการเลือกบริโภคอาหารจากแหล่งท่ีมีวิตามินชนิดต่างๆ  
4. อธิบายความส าคัญของแร่ธาตุต่อระบบการท างานของรา่งกาย 

  

วธีิสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. วิธีสอน  
              1.1 วิธีสอนแบบบรรยายเรื่องโครงสร้างของวิตามนิชนิดละลายน้ าและชนิดละลายใน  
                    ไขมันพร้อมยกตัวอย่างอาหารที่พบได้ทั่วไป 
              1.2 อภิปราย สรุปประเด็นส าคญัที่เกี่ยวกับการขาดวิตามินและเกลือแร่ชนดิต่างๆ 
2.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

 2.1 ให้ค้นคว้าแหล่งของอาหารพื้นบ้านที่มีวิตามินชนิดต่างๆ 
  2.2 ให้ท าการศกึษาเปรียบเทียบปริมาณวิตามินซีในน้ าผลไม้ชนิดต่างๆ โดยการไทเทรต 
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ส่ือการเรียนการสอน 
     1.  เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

2.  เพาเวอร์พอยต์พรีเซนเตชัน เรื่องชีวโมเลกุล – วิตามิน 
3.  ส าเนาเอกสารประกอบการสอน 
4.  อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคม ี
 

การวดัผลและการประเมินผล 
1.  สังเกตการตอบค าถามในชัน้เรียน 
2.  สังเกตจากการอภิปรายโต้ตอบ ซักถาม และการแสดงความคิดเห็น 
3.  สังเกตพฤติกรรมความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมและคุณภาพของงานที่มอบหมาย 
 

  



129 

 

 

บทที ่7 

ชีวโมเลกลุ – วติามนิ 
 

วิตามินเป็นชีวโมเลกุลอีกชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้างทางเคมีหลากหลายแบบและมีหน้าที่
ส าคัญที่ช่วยให้ระบบเมแทบอลิซึมในเซลล์สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นปกติ  โดยท าหน้าที่เป็น              
โคเอนไซม์ของเอนไซม์ที่ใช้เร่งปฏิกิริยาในระบบชีวภาพ (เรื่องเอนไซม์และโคเอนไซม์จะกล่าว
อย่างละเอียดในบทที่  8) นอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุโลหะและอโลหะหลายชนิดที่แม้จะไม่ใช้
สารอินทรีย์แต่พบว่ามีบทบาทส าคัญต่อปฏิกิริยาชีวเคมีในส่ิงมีชีวิต การขาดวิตามินและแร่ธาตุท า
ให้มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายตลอดจนมีผลท าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ 
ในทางตรงข้ามการได้รับวิตามินและแร่ธาตุบางชนิดในปริมาณที่สูงมากเกินไปก็สามารถท าให้เกิด
ความเป็นพิษได้ การศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวติามินและแร่ธาตุนอกจากจะท าให้เข้าใจความสัมพันธ์ของ
ระบบเมแทบลิซึมของสารอาหารและพลังงานในเซลล์แล้วยังสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 

 

7.1 ความหมายและความส าคญัของวติามิน 

            ค าว่า  “วิตามิน” นั้นเกิดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1912 โดย คาสิมีร์ ฟังค์ (Casimir Funk)                  
นักชีวเคมีชาวโปแลนด์ ซ่ึงได้สกัดแยกสารอาหารประเภทเอมีนและเชื่อว่ามีความส าคัญต่อ
ส่ิงมีชีวิต จึงได้เรียกสารนั้นว่า วิตามิน (  vital แปลว่า ชีวิต รวมกับค าว่า amines)  ต่อมาภายหลัง
พบว่ามีสารอาหารอีกหลายชนิดที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตแต่ไม่ใช่สารประกอบเอมีน แต่ยังคงเรียก
สารเหล่านั้นว่าวิตามิน (vitamin) (Combs และ Gerald. 2008 : 16) 

            วิตามินเป็นสารอินทรีย์ที่มีความส าคัญต่อชีวิต ซ่ึงร่างกายต้องการในปริมาณน้อยแต่ขาด
ไม่ได้ (เรืองลักขณา จามิกรณ์. 2547 : 339) เนื่องจากมีความจ าเป็นต่อระบบเมแทบอลิซึมของ
สารอาหารและพลังงานของเซลล์ ซ่ึงมีผลต่อกิจกรรมของอวัยวะ พัฒนาการของร่างกาย  การ
ป้องกันโรค การส่งเสริมประสิทธิภาพของอวัยวะและการป้องกันความเส่ือม ในสัตว์ชั้นสูงมักไม่
สามารถสังเคราะห์วิตามินได้เองจึงต้องรับประทานจากอาหาร จากแหล่งต่างๆ ที่หลากหลาย ซ่ึง
วิตามินจ าแนกเป็น 2 ประเภท ตามความสามารถในการละลาย คือ 
 1. วิตามินที่ละลายในน้ า (water soluble vitamins) ได้แก่ กลุ่มวิตามิน B และ C 

2. วิตามินที่ละลายในไขมนั (fat soluble vitamins) ได้แก่ วติามิน A D E และ K 
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7.2 โครงสร้างและหน้าที่ของวติามินชนิดละลายน ้า 

7.2.1 วติามนิบี 1 หรือ ไทอามนี (thiamine) 
   วิตามินบี 1 หรือไทอามีนมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในเมแทบอลิซึมคาร์โบไฮเดรต 
ในขัน้ตอนการเปล่ียนไพรูเวต (pyruvate) เป็นอะซิทิลโคเอนไซม์เอ (acetyl Coenzyme A, 
CoA) การสังเคราะห์ DNA RNA และมีหน้าที่ส าคัญส าหรับการท างานของระบบประสาท 
สมอง หัวใจ และระบบหมุนเวียนโลหิต  รูปแบบที่สามารถท างานได้ (active form) ของ
วิตามินบี 1 คือไทอามีนไพโรฟอสเฟต (thiamine pyrophosphate, TPP)  

การขาดวิตามนิบี 1 อย่างต่อเนื่องท าให้เกิดโรคเหน็บชา (beri-beri) รวมท้ังการ
รับประทานสัตวน์้ าดิบๆ หรือของหมักดองจากสัตว์น้ าดิบ เช่น ปลาร้า หอยดอง จะมีสาร
ต้านวิตามนิบี 1 (antithiamine factor) คือ เอนซ์ไทอามีเนส (thiaminase) ซ่ึงจะย่อยสลาย
วิตามินบี 1  นอกจากนี้ยังพบสารต้านวิตามนิบี 1 ประเภทยับยั้งการดดูซึมวิตามินบี 1 ได้แก่
สาร tannic acid และ caffeic acid ที่พบในชา กาแฟ หมาก เมี่ยง พลู  อาหารที่มีวิตามินบี 1 
สูงได้แก่ นม ไข่ เนื้อสัตว์ เนื้อปลา ธัญพืชไม่ขัดสี มันเทศ เป็นต้น (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์  
และ นิธิยา รัตนาปนนท์.  ม.ป.ป. และ เรืองลักขณา จามกิรณ์. 2547 : 340) 
 

 
 

ภาพที่ 7.1 ปฏิกิริยาการเปล่ียนแปลงไทอามีนรูปแบบที่ไม่ท างาน (inactive form) ให้ 
กลายเป็นไทอามีน ไพโรฟอสเฟต ซ่ึงเป็นรูปแบบที่สามารถท างานได้  โดยการเร่งปฏิกิริยา
ของเอนไซม์ไทอามีนไพโรฟอสเฟต ซินธิเทส (TPP synthetase)  
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น.  มีนาคม 2556) 

 

7.2.2 วติามนิบี 2 หรือ ไรโบฟลาวนิ (riboflavin) 
วิตามินบี 2 หรือไรโบฟลาวินมีความจ าเป็นต่อระบบเมแทบอลิซึมของ

พลังงาน (energy metabolism) การสร้างเนื้อเยื่อ การมองเห็น การมีสุขภาพ
ผิวหนัง การสร้างเม็ดเลือดแดง ไรโบฟลาวินจะถูกใช้สังเคราะห์เป็นโคเอนไซม์ ที่
ส าคัญต่อระบบเมแทบอลิซึม คือ flavin mononucleotide (FMN) และ flavin 
adenine dinucleotide (FAD) ซ่ึงโคเอนไซม์ทั้งสองชนิดนี้มีบทบาทใน
กระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนของการหายใจระดับเซลล์ 
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การขาดวิตามินบี 2 อย่างต่อเนื่องท าให้เกิด ariboflavinosis และสามารถ
สังเกตเห็นอาการปากนกกระจอกได้ (angular cheilitis) อาหารที่มีวิตามินบี 2 สูง
ได้แก่ นม ชีส ไข่ เนื้อสัตว์ เนื้อปลา ธัญพืชไม่ขัดสี ถ่ัวต่างๆ ผักใบเขียว เป็นต้น 

              (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และ นิธิยา รัตนาปนนท์. : ม.ป.ป. และ เรืองลักขณา  
              จามิกรณ์. 2547 : 341) 

 
 

ภาพที่ 7.2 ปฏิกิริยาการเติมหมู่ฟอสเฟตของไรโบฟลาวินโดยเอนไซม์ไรโบฟลาวินไคเนส 
(riboflavin kinase) ได้เป็นฟลาวินมอโนนิวคลีโอไทด์ (FMN) หรืออาจเรียกว่าฟลาวินมอ
โนฟอสเฟต และจากนั้นเอนไซม์ฟลาวินมอโนนิวคลีโอไทด์ อะดีนิลทรานสเฟอเรส 
(FMN adenyltransferase) ท าปฏิกิริยาเคล่ือนย้ายหมู่นิวคลีโอไทด์ที่มีฟอสเฟตจาก ATP มา
สู่โมเลกุล FMN ได้เป็น FAD ซ่ึงจะท าหน้าที่เป็นโคเอนไซม์ในปฏิกิริยาเมแทบอลิซึม
ส าคัญของเซลล์ 
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น.  มีนาคม 2556) 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 7.3 อาการปากนกกระจอกจากภาวะการขาดวิตามนิบี 2 หรือ ไรโบฟลาวิน 
ที่มาของภาพ : (Angular Cheilitis Help.org.) 
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7.2.3 วติามนิบี 3 หรือ ไนอาซีน (niacin)  

          ไนอาซีนเป็นชื่อเรียกรวมของ กรดนิโคตินิก (nicotinic acid) และไนอาซีนาไมด์ 
(niacinamide)  เอไมด์ของกรดนิโคตินิกคือไนอาซีนาไมด์ โดยเป็นสารตั้งต้นส าหรับการ
สังเคราะห์ NAD+ และ NADP+ ที่ท าหน้าที่เป็นโคเอนไซม์ส าคัญในระบบเมแทบอลิซึม
สารอาหารต่างๆ  วิตามินบี 3 ท าให้ระบบประสาท ระบบการย่อยอาหารและสุขภาพ
ผิวหนังเป็นปกติ  การขาดวิตามินบี 3 ท าให้เกิดอาการ Pellagra ได้แก่อาการผิวหนังแห้ง
หยาบ ผิวหนังอักเสบ มีผลต่อระบบประสาท ระบบทางเดินอาหารผิดปกติ และเสียชีวิตได้ 
อย่างไรก็ตามร่างกายสามารถสังเคราะห์วิตามินบี 3 ได้จากกรดอะมิโน tryptophan ดังนั้น
การขาดวิตามินบี 3 จึงพบในประเทศที่ขาดแคลนอาหาร  อาหารที่มีวิตามินบี 3 สูงได้แก่ 
นม ไข่ เนื้อสัตว์ เนื้อปลา เห็ด ธัญพืชไม่ขัดสี มันฝรั่ง ถ่ัวชนิดต่างๆ ผักใบเขียว เป็นต้น 
(ปราณีต ผ่องแผ้ว และคณะ. 2539 : 191 และ เรืองลักขณา จามิกรณ์. 2547 : 341-342)  
  

 

    
 

ภาพที่ 7.4 โครงสร้างของวิตามินบี  3 ซ่ึงได้แก่ กรดนิโคตนิิกและนิโคตินาไมด์ (มีช่ือเรียก
รวมว่าไนอาซีน)  NAD+ และ NADP+ 
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น.  มีนาคม 2556) 
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7.2.4 วติามนิบี 5 หรือกรดเพนโทธีนกิ (pantothenic acid) 

          วิตามินบี 5 หรือกรดเพนโทธีนิกเป็นสารประกอบเอไมด์ที่เกิดจากกรดเพนโทอิก 
(pantoic acid) และกรดอะมิโนอะลานีน (β-alanine)  กรดเพนโทธีนิกถูกใช้เป็นสารตั้งต้น
ส าหรับการสังเคราะห์โคเอนไซม์ เอ (Coenzyme A, CoA) โดยที่กรดเพนโทธินิกถูกเติม
หมู่ฟอสเฟตโดยเอนไซม์เพนโทธีเนต ไคเนส (pantothenate kinase) และถูกเติมซีสเทอีน
โดยเอนไซม์ฟอสโฟเพนโทธิโนอิลซีสเทอีน ซินธิเทส (phosphopantothenoylcysteine 
synthetase) จากนั้นจะถูกก าจัดหมู่ carboxylic ออกในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(decarboxylation) โดยเอนไซม์ phosphopantothenoylcysteine decarboxylase และมีการ
เติมหมู่อะดินิล (-adenyl) โดยเอนไซม์ phosphopantetheine adenylyl transferase และ
ท้ายที่สุดมีการเติมหมู่ฟอสเฟตโดยเอนไซม์ dephosphocoenzyme A kinase ได้เป็น                    
โคเอนไซม์ เอ และสามารถท าปฏิกิริยาเติมหมู่เอซิลได้เป็นอะซิทิลโคเอนไซม์ เอ (acetyl-
CoA)  ซ่ึงเป็นโคเอนไซม์ส าคัญในการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตและไขมัน การขาด
วิตามินบี 5 จะท าให้มีอาการอ่อนเพลีย เมื่อยล้า กล้ามเนื้อกระตุก อาหารที่มีวิตามินบี 5 สูง
ได้แก่ ถ่ัวต่างๆ ธัญพืชเต็มเมล็ด โยเกิร์ต อะโวคาโด ไข่  เป็นต้น (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ 
และ นิธิยา รัตนาปนนท์. : ม.ป.ป. และ เรืองลักขณา จามิกรณ์. 2547 : 342-343)  

 

 
ภาพที่ 7.5 กรดเพนโทธีนกิซ่ึงเป็นสารประกอบเอไมด์ที่เกดิจากกรดเพนโทอิก (pantoic 
acid) และกรดอะมิโนอะลานนี (β-alanine) และสามารถเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ 
โคเอนไซม์ เอ  
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น.  มีนาคม 2556) 
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7.2.5 วติามนิบี 6 (pyridoxine หรือ pyridoxal หรือ pyridoxamine) 

          กลุ่มวิตามินบี 6 มีคุณสมบัติทนความร้อนแต่ไม่ทนต่อแสงสว่างได้แก่ไพริดอกซีน 
(pyridoxine) และอนุพันธ์ของไพริดอกซีน คือ ไพริดอกซาลและไพริดอกซามีน ซ่ึงท้ังสาม
ชนิดนี้จะถูกเปล่ียนแปลงเป็นโครงรูปท่ีสามารถออกฤทธ์ิทางชีวภาพได้ในรูป pyridoxal 5’ 
phosphate (P5P)  ซ่ึง P5P ท าหน้าที่เป็นโคเอนไซม์ในปฏิกิริยาเคล่ือนย้ายหมู่อะมิโน 
(transamination) ปฏิกิริยาก าจัดคาร์บอนไดออกไซด์ (decarboxylation) ปฏิกิริยาก าจัด
หมู่อะมิโน (deamination) และปฏิกิริยา racemization ของกรดอะมิโน  วิตามินบี 6 จ าเป็น
ส าหรับการเมแทบิลิซึมคาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโนและกรดไขมันในร่างกาย  จ าเป็น
ส าหรับสุขภาพผิวหนังและระบบประสาท ช่วยป้องกันโรคผิวหนังในผู้ใหญ่และเด็ก  
จ าเป็นต่อระบบประสาท การท างานของสมอง การสร้างเม็ดเลือดแดง การสังเคราะห์
โปรตีน การสร้างแอนติบอดี้ (antibody) เพื่อส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน ปริมาณของวิตามินบี 
6 ที่ควรได้รับจากอาหารตามข้อก าหนดของ Thai RDI คือ 2 มิลลิกรัมต่อวัน (ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา. 2542)  อาหารที่มีวิตามินบี 6 สูงได้แก่ เนื้อปลา ตับ ธัญพืช
เต็มเมล็ด ไข่ กล้วย ผักใบเขียว เป็นต้น  (ปราณีต ผ่องแผ้ว และคณะ. 2539 : 188 และ เรือง
ลักขณา จามิกรณ์. 2547 : 342) 
 

 
 

ภาพที่ 7.6 กลุ่มวิตามินบี 6 ได้แก่ ไพริดอกซีน (pyridoxine) และอนุพันธ์ของไพริดอกซีน 
คือ ไพริดอกซาล และ ไพริดอกซามีน ซ่ึงทั้งสามชนิดนี้จะถูกเปล่ียนแปลงเป็นโครงรูปที่
สามารถออกฤทธ์ิทางชีวภาพได้ในรูป pyridoxal 5’ phosphate (P5P) 
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น.  มีนาคม 2556) 
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7.2.6 วติามนิบี 7 หรือไบโอตนิ (biotin) 
         วิตามินบี 7 หรือไบโอตินเป็นสารประกอบที่เกิดจากวงแหวน 5 เหล่ียมของอิมิดา
โซล (imidazole) และไธโอฟีน (thiophene) เชื่อมต่อกัน ไบโอตินท าหน้าที่เป็นโคเอนไซม์
ในกระบวนการสังเคราะห์และสลายไขมันและการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิก  
          ปริมาณของไบโอติน ที่ควรได้รับจากอาหารตามข้อก าหนดของ Thai RDI คือ 150 
ไมโครกรัมต่อวัน (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2542)  อาหารที่มีไบโอติน สูง 
ได้แก่ ถ่ัว ไข่แดง ตับ ผักใบเขียว ไบโอตินสามารถถูกสังเคราะห์ได้โดยแบคทีเรียในล าไส้
เล็กของมนุษย์ อย่างไรก็ตามพบว่าสามารถพบการขาดไบโอตินได้ในกรณีผู้ที่ชอบ
รับประทานไข่ขาวดิบ เนื่องจากไข่ขาวดิบมีโปรตีนอะวิดิน (avidin) ซ่ึงมีความชอบจับ
กับไบโอตินได้อย่างเหนียวแน่น การขาดไบโอตินท าให้เกิดอาการ ได่แก่ หมดเรี่ยวแรง 
(Fatigue) มีอาการของการเจ็บปวดกล้ามเนื้อ (muscle pain)  เบื่ออาหาร (loss of Appetite) 
มีอาการคล่ืนไส้อาเจียน (nausea) มีอาการนอนไม่หลับ ( insomnia) ภาวะซึมเศร้า 
(depression) ประสาทหลอน  (hallucination) มีอาการผมร่วง (Hair Loss) ระบบการเผา
ผลาญไขมันบกพร่อง มีปริมาณโคเลสเตอรอลในเลือดสูง  (Thompson, Manore, และ 
Vaughan. 2010 : 283) 
 

 
 

ภาพที่ 7.7 โครงสร้างของไบโอตินซ่ึงเป็นสารประกอบที่เกิดจากวงแหวน 5 เหล่ียมของ             
อิมิดาโซล (imidazole) และไธโอฟีน (thiophene) เชื่อมต่อกัน 
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น.  มีนาคม 2556) 
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7.2.7 วติามนิบี 9 หรือกรดโฟลกิ (folic acid) 

         วิตามินบี 9 หรือกรดโฟลิก มีโครงสร้างท่ีประกอบจาก 3 ส่วน คือ  

                1. ส่วนวงแหวน 6 เหล่ียมสองวงที่มีไนโตรเจนอยู่ในวงแหวน เรียกว่า pterin   

                    2. ส่วนของ p- amino benzoic acid 

                    3. ส่วนของกรดอะมิโนกลูตามิค (glutamic acid)  

          กรดโฟลิกเป็นสารตั้งต้นของโคเอนไซม์ tetrahydrofolate (FH4) ซ่ึงท าหน้าที่เป็น               
โคเอนไซม์ในปฏิกิริยาการเคล่ือนย้ายหมู่เมทิล (methyl) หรือหมู่ที่มีคาร์บอน 1 อะตอม               
ในชีวโมเลกุล เช่นการสังเคราะห์เบสพิวรีน (purine) และไพริมิดีน (pyrimidine) ซ่ึงส าคัญ
อย่างยิ่งในกระบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิก การซ่อมแซม DNA การเมแทบอลิซึมของ
กรดอะมิโนเซรีนและเมทไธโอนีน  กรดโฟลิกจ าเป็นต่อการแบ่งเซลล์ในขณะที่เป็นตัว
อ่อนในครรภ์ และการเจริญเติบโตของทารก  มีบทบาทในการส่งเสริมการผลิตเซลล์เม็ด
เลือดแดง ท างานร่วมกับวิตามินบี 12 และวิตามิน C เพื่อการย่อยสลายและการใช้โปรตีน  
ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์วิตามินบี 9 ได้ แต่แบคทีเรียในส าไส้เล็กสามารถสังเคราะห์
ได้ (ปราณีต ผ่องแผ้ว และคณะ. 2539 : 192-193 และ เรืองลักขณา จามิกรณ์. 2547 : 344) 

ปริมาณของวิตามินบี 9 ที่ควรได้รับจากอาหารตามข้อก าหนดของ Thai RDI คือ 200 
ไมโครกรัมต่อวัน(ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2542)  อาหารที่มีวิตามินบี 9 สูง 
ได้แก่ ผักใบเขียว สัตว์ทะเลที่มีเปลือก ผลไม้ตะกูลส้ม  ถ่ัวต่างๆและธัญพืชเต็มเมล็ด  ตับ  
เป็นต้น  
 

 

 
 

ภาพที่ 7.8 โครงสร้าของกรดโฟลิก มีโครงสร้างท่ีประกอบจาก 3 ส่วน คือ  Pterin                     
p- amino benzoic acid และ glutamic acid 
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น.  มีนาคม 2556) 
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7.2.8 วติามนิบี 12 หรือ โคบาลามนิ (cobalamins)                  โครงสร้างของโคบาลามินประกอบไปด้วยวงแหวนคอร์รนิ (corrin ring) ท่ีมีโคบอลท์ (colalt) อยู่ใจกลางของโครงสร้าง   

        โคบาลามินเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์โคเอนไซม์บี 12 (methylcobalamin) ซ่ึงมี
หน้าที่ส าคัญในการท าปฏิกิริยาเคล่ือนย้ายหมู่เมทิลจาก  methyl tetrahydofolate เพื่อให้
กลายเป็น tetrahydrofolate (FH4) และจะถูกเปล่ียนเป็น 5,10-methylene FH4 ส าหรับการ
สังเคราะห์ thymidylate  วิตามินบี 12 ส าคัญต่อระบบประสาท สมอง การสร้างเม็ดโลหิต 
การสังเคราะห์ DNA การสังเคราะห์ไขมัน และการเผาผลาญพลังงาน 

            การขาดวิตามินบี 12 จะท าให้กรดโฟลิกอยู่ในรูป methyl tetrahydofolate ซ่ึงไม่
สามารถน าไปใช้สังเคราะห์โคเอนไซม์ต่อไปได้  และยังท าให้เกิดโรคโลหิตจางชนิด
รุนแรงคือ pernicious anemia มีอาการผิดปกติทางระบบประสาท  อาหารที่มีวิตามินบี 12 
สูง ได้แก่ เนื้อสัตว์ เนื้อปลา น้ านม ตับ เป็นต้น  (ปราณีต ผ่องแผ้ว และคณะ. 2539 : 196 
และ เรืองลักขณา จามิกรณ์. 2547 : 344-345) 

 

 
 

ภาพที่ 7.9 โครงสร้างพื้นฐานของสารกลุ่มวิตามินบี 12 
ทีม่าของภาพ :  (Cobalamins. Wikipidia) 
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ภาพที่ 7.10  แหล่งอาหารที่มีวิตามินบี ได้แก่ เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อปลา เครื่องใน ไข่ น้ านม
และผลิตภัณฑ์นม อาหารทะเล ธัญพืชเต็มเมล็ดไม่ขัดสี ถ่ัวต่างๆ ผักใบเขียว มันเทศ มัน
ฝรั่ง เห็ด ผักพื้นบ้านต่างๆ และผลไม้   
ที่มาของภาพ : (รวบรวมและดัดแปลงโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น.  มีนาคม 2556) 
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7.2.9 วติามนิซี หรือกรดแอสคอร์บิก (ascorbic acid) 

          โครงสร้างของวิตามินซีเป็นอนุพันธ์ของน้ าตาล hexose วิตามินซีในรูปแบบที่ออก
ฤทธ์ิในร่างกายได้คือ ascorbic acid และ dehydroascorbic acid (เป็นรูปออกซิไดส์ของกรด
แอสคอร์บิก) ถ้าหากมีการออกซิไดส์ต่อไปอีกจะไม่มีฤทธ์ิของวิตามินอีก นอกจากนี้
วิตามินซียังไม่เสถียรเม่ือได้รับความร้อน แสง UV หรือ สภาวะด่าง 

            วิตามินซีท าหน้าที่ เป็นโคเอนไซม์ในปฏิกิริยาที่มีการเติมหมู่ไฮดรอกซิล
(hydroxylation)  เช่นการเติมหมู่ –OH ให้แก่กรดอะมิโนโปรลีนและไลซีนในสาย                   
พอลิเพปไทด์ของคอลาเจน การเติมหมู่ –OH ให้แก่โดปามีน (dopamine) ในการสร้าง                
สารนอร์อีพิเนฟริน (nor-epinehrine) การเติมหมู่ –OH ให้แก่ทริปโตเฟนในการสังเคราะห์
เซโรโทนิน (serotonin) ซ่ึงเป็นสารส่ือประสาท (neurotrasmitter) วิตามินซีช่วยส่งเสริม
ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ช่วยให้หลอดเลือดมีความยืดหยุ่น เกี่ยวข้องกับสุขภาพของ
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และส่งเสริมการดูดซึมธาตุเหล็กที่อยู่ในรูป non-heme (ธาตุเหล็กที่อยู่ใน
พืชผัก) การขาดวิตามินซี ท าให้เกิดโรคลักปิดลักเปิด (scurvy) ซ่ึงจะมีอาการเหงือกบวม               
มีเลือดออกตามไรฟัน  อาหารที่มีวิตามินซี สูง คือผักและผลไม้สด เช่น ส้ม มะนาว มะขาม
เทศ มะขาวป้อม ฝรั่ง เชอรี่ มะเขือเทศ ดอกกะหล่ าปลี เป็นต้น   (ปราณีต ผ่องแผ้ว และ
คณะ. 2539 : 200-202 และ เรืองลักขณา จามิกรณ์. 2547 : 345-347) 

 
 

                 
     (ก)                                        (ข)  

 

ภาพที่ 7.11  (ก) กรดแอสคอร์บิก และ (ข) กรดดีไฮโดรแอสคอร์บิก ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็น
วิตามิน ซี  
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น.  มีนาคม 2556) 
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ภาพที่ 7.12   โรคลักปิดลักเปิด เนื่องมาจากการขาดวติามิน ซี  จะมีอาการเหงือกบวมและมี
เลือดไหล และฟันอาจจะหลุดร่วงได้  
ที่มาของภาพ : (Scurvy. Wikipidia) 

 

7.3 โครงสร้างและหน้าที่ของวติามินชนิดละลายในไขมัน 

7.3.1 วติามนิเอ (vitamin A) 

      วิตามินเอ ได้แก่สารประกอบกลุ่มเรตินอล (retinol) เรตินาล (retinal) กรดเรติโนอิก 
(retinoic acid) ซ่ึงพบได้ในผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่นไข่แดง ในขณะที่ผลิตภัณฑ์จากพืชที่มี
รงควัตถุกลุ่มแคโรทินอยด์ (carotenoid) เช่น มะละกอสุก แครอท ฟักทอง จะมีสารเบต้า-
แคโรทีน (β-carotene) ซ่ึงสามารถเป็นสารตั้งต้นการสังเคราะห์เป็นวิตามินเ อได้
(provitamin) ซ่ึงในล าไส้ของมนุษย์และสัตว์มีเอนไซม์ท่ีสามารถเปล่ียนเบต้า-แคโรทีนให้
เป็นเรตินาลได้ วิตามินเอจากอาหารจะสะสมในเซลล์ตับในรูป retinyl ester (retinyl 
palmitate) และถูกเปล่ียนกลับเป็น retinol เมื่อจะถูกน าออกจากตับไปเซลล์ต่างๆ  

          การขาดวิตามินเอจะมีผลต่อการมองเห็น เช่นอาการตาบอดกลางคืน ( night 
blindness) ซ่ึงมีความรุนแรงมากในเด็กอาจท าให้ตาบอดสนิทได้ นอกจากนี้มีผลต่อการ
พัฒนาการของเนื้อเยื่อ เยื่อเมือก และผิวหนังการรับวิตามินเอปริมาณสูงจะท าให้เกิดพิษ
โดยเฉพาะตัวอ่อนในครรภ์    กรณีได้รับ β-carotene จากการรับประทานพืชที่มีสีเหลือง
มากเกินไปจะท าให้เกิดอาการผิวเหลือง (carotenosis)  อาหารที่มีวิตามินเอ ได้แก่ ผักและ
ผลไม้ที่มีสีเหลือง สีส้ม ไข่แดง ตับ น้ ามันตับปลาคอด  (cod) ผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น 
(ปราณีต ผ่องแผ้ว และคณะ. 2539 : 203-205) 
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ภาพที่ 7.13  โครงสร้างของวิตามิน เอ ในรูปแบบต่างๆ   
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น.  มีนาคม 2556) 
 

 

 
 

ภาพที่ 7.14 การย่อยโมเลกุลของเบต้า-แคโรทีน ด้วยเอนไซม์  β-carotene 15,15’-
monooxygenase ซ่ึงพบได้ในเซลล์เยื่อบุล าไส้เล็กและเซลล์ตับ จะได้เรตินาล 2 โมเลกุล 
และถูกเปล่ียนเป็นเรตินอลด้วยเอนไซม์รีดักเทสที่อาศัยโคเอนไซม์ NADH 
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น.  มีนาคม 2556) 
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7.3.2 วติามนิดี (vitamin D) 

         โครงสร้างของวติามินดีเปน็สารกลุ่มสเตอรอล (sterol) ซ่ึงมีหลายรูปแบบแต่พบว่ามี
เพียง 2 รูปแบบที่มีบทบาททางโภชนาการ คือ วิตามินดีสอง (D2) และ วิตามินดีสาม (D3) 

1. วติามนิดีสอง หรือ เออร์โกแคลซิเฟอรอล  (vitamin D2 หรือ ergocalciferol  

หรือ calciferor) มีสารตั้งต้น (precursors) มาจาก เออร์โกสเตอรอล (ergosterol) ซ่ึงพบใน
ยีสต์ เห็ด และพืช เมื่อได้รับแสงอัลตราไวโอเลต (ultraviolet, UV) ในช่วงความยาวคล่ืน 
230 นาโนเมตร (nm) จะสามารถถูกเปล่ียนเป็นเออร์โกแคลซิเฟอรอลได้  (พิมพ์เพ็ญ                   
พรเฉลิมพงศ์ และ นิธิยา รัตนาปนนท์. : ม.ป.ป.) 

2. วติามนิดีสาม หรือ คอลแีคลซิเฟอรอล (vitamin D3 หรือ cholecalciferol หรือ  

activeted 7 dehydrocholesterol) จะพบในเซลล์ของคนและสัตว์ โดยผิวหนังมีสาร  

7-ดีไฮโดรคอเลสเตอรอลซ่ึงจัดเป็น  zoosterol และเป็น provitamin-D3 เมื่อถูกแสง
อัลตราไวโอเลตจากแสงแดดในช่วงความยาวคล่ืน 290-320 นาโนเมตร(nm) จะสามารถถูก
เปล่ียนเป็นคอลีแคลซิเฟอรอล (cholecalciferol) หรือวิตามินดีสามได้  การเปล่ียนแปลงจะ
เกิดขึ้นบนผิวหนังในชั้นกรานูโลซัม (granulosum) ในขณะที่ 7-ดีไฮโดรคอเลสเตอรอลจะ
ถูกสังเคระห์ขึ้นได้จากคอเลสเตอรอลที่ผนังล าไส้เล็กแล้วส่งผ่านไปยังผิวหนัง  (พิมพ์เพ็ญ 
พรเฉลิมพงศ์ และ นิธิยา รัตนาปนนท์. : ม.ป.ป.) 

               วิตามินดีช่วยกระตุ้นการดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสจากล าไส้ มีหน้าที่ในการ
รักษาภาวะสมดุลของแคลเซียมในเลือด โดยหากภาวะแคลเซียมและฟอสฟอรัสในเลือด
ต่ าลงจะมีการสลายแคลเซียมและฟอสฟอรัสจากกระดูกมาทดแทน  และยังมีความส าคัญ
ในการสร้างกระดูกและฟันและการเจริญเติบโตตามปกติของเด็กการขาดวิตามินดีท าให้
เกิดโรคกระดูกอ่อนในเด็กเรียกโรคกระดูกอ่อน (rickets) และในผู้ใหญ่เรียกว่าโรคกระดูก
เปราะ (osteomalacia) ซ่ึงมีผลท าให้เกิดความบกพร่องเกี่ยวกับการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่
ร่างกาย มีอาการน้ าหนักลด ฟันผุ เติบโตช้า โครงรูปไม่สมส่วน กระดูกสันหลังโก่ง ข้อมือ 
เข่า และกระดูกข้อเท้าโต ระบบภูมิต้านทานต่อโรคลดต่ าลง ท าให้มีโรคแทรกซ้อนเช่น
ไข้หวัด ปอดบวม วัณโรค กล้ามเนื้ออ่อนก าลังขาดความคล่องแคล่ว ไม่กระฉับกระเฉง 
กล้ามเนื้อกระตุก  อาหารที่มีวิตามินดี ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นม เนย น้ ามันตับปลา  การออก
ก าลังกายกลางแสงแดด และหลีกเล่ียงการสวมใส่เส้ือผ้าที่มิดชิดเกินความจ าเป็น (ปราณีต 
ผ่องแผ้ว และคณะ. 2539 : 209-213 และ เรืองลักขณา จามิกรณ์. 2547 : 202-204) 

 



143 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 7.15 โครงสร้างและความสัมพันธ์ของสารตั้งต้นที่เป็นโปรวิตามินของวิตามิน D3 
(cholecalciferol) และวิตามิน D2 (ergocalciferol)  
ที่มาของภาพ : (Norman. 2011) 
 

 

 
 

ภาพที่ 7.16 ลักษณะกายวิภาคของกระดกูปกติและที่เป็นโรคกระดูกอ่อน (rickets) 
ที่มาของภาพ : (Norman. 2011) 
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ภาพที่ 7.17 ลักษณะกระดกูที่ผิดรูปร่างของผู้ป่วยเดก็โรคกระดูกอ่อน (rickets) เนื่องจาก
ภาวะทุพโภชนาการ (malnutrition) และไม่ได้สัมผัสแสงแดด (ภาพของสมาชิกครอบครวั
หนึ่งในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ปี 1900) 
ที่มาของภาพ : (Norman. 2011) 

  

7.3.3 วติามนิอ ี(vitamin E) 

          วิตามินอี เป็นอนุพัน ธ์ของ 2-methylchromamal ซ่ึง เป็นสารประกอบก ลุ่ม 
tocopherols และ tocotrienols  โครงรูปของสารประกอบท่ีเหล่านี้มีจ านวนรวม 8 โครงรูป 
โดยมีความแตกต่างกันที่ต าแหน่งหมู่เมทิลบนวงแหวนเบนซีน (α-, β-, γ- และ δ-) โครง
รูปท่ีออกฤทธ์ิเป็นวิตามินอีได้ดีที่สุดคือ  α-tocopherol  และโครงรูปที่มีฤทธ์ิเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระ (antioxidant) มีเพียง 2 โครงรูปคือ α-tocopherol และ δ-tocopherol 

            วิตามินอี มีส่วนช่วยให้ระบบสืบพันธ์ุ เซลล์ประสาท และกล้ามเนื้อให้ท างานได้
ตามปกติ ในเด็กทารกคลอดก่อนก าหนดอาจพบการขาดวิตามินอี ท าให้มีอาการโลหิตจาง
และเม็ดเลือดแดงแตกง่าย ในผู้ใหญ่ปกติจะไม่พบการขาดวิตามินอีเว้นแต่ในผู้ที่มีความ
บกพร่องในการดูดซึมไขมัน อาหารทีม่ีวิตามินอีได้แก่ น้ ามันพืชชนิดต่างๆ เช่น น้ ามันถ่ัว
เหลือง น้ ามันข้าวโพด น้ ามันดอกทานตะวัน น้ ามันดอกค าฝอย และพบได้ในเมล็ดธัญพืช 
เป็นต้น (ปราณีต ผ่องแผ้ว และคณะ. 2539 : 213-214 และ เรืองลักขณา จามิกรณ์. 2547 : 
204-205) 
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ภาพที่ 7.18  โครงสร้างของ tocopherols และ tocotrienols ทั้ง 8 ชนิด ซ่ึงเป็นวิตามนิอี 
ที่มาของภาพ : (Norman. 2011) 

 

7.3.4 วติามนิเค (vitamin K) 

          วิตามินเคเป็นอนุพันธ์ของสารประกอบเมนาไดโอน (menadione) รูปแบบที่พบใน
ธรรมชาติ มี 2 รูปแบบ ได้แก่ วิตามินเค1 หรือ ฟิลโลควิโนน (phylloquinone) พบในพืช
และสัตว์ และ วิตามินเค 2 หรือ เมนาควิโนน (menaquinone) เป็นรูปแบบที่พบในเนื้อเยื่อ
ตับ และสามารถสร้างได้โดยแบคทีเรียประจ าถ่ินที่อาศัยอยู่ในล าไส้ใหญ่ (normal flora 
หรือ intestinal flora)1 เมื่อถูกดูดซึมแล้วจะถูกขนส่งผ่านระบบน้ าเหลืองโดยรวมกับไคโล
ไมครอนเพื่อไปสะสมยังตับ (ปราณีต ผ่องแผ้ว และคณะ. 2539 : 215) ส าหรับวิตามินเค 3 
หรือเมนาไดโอน (menadione) เป็นโมเลกุลที่สังเคราะห์ขึ้นด้วยวิธีทางเคมี (synthetic 
chemical compound) เพื่อใช้เป็นยาซ่ึงจะถูกเปล่ียนเป็นเมนาควิโนนโดยตับ (พิมพ์เพ็ญ พร
เฉลิมพงศ์ และ นิธิยา รัตนาปนนท์. : ม.ป.ป.) 

                                                             
1 Normal flora หรือ จุลินทรีย์ประจ าถิ่น คอื จลุินทรีย์ที่อาศัยอยู่บนร่างกายมนุษย์ซ่ึงจุลินทรีย์จะได้ที่อยู่อาศัยโดยไม่ท าอันตรายต่อมนุษย์ (commesalism) หรือ
ด ารงชีวิตร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัย (mutualism) โดยจุลินทรีย์ผลิตสารที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ หรือปอ้งกันการรุกรานของเชือ้กอ่โรค กรณีของวิตามินเค 2 มี
การสังเคราะห์ขึ้นจาก Escherichia coli  ซ่ึงเป็นแบคทีเรียในส าไส้ใหญ่  แตใ่นบางคร้ังจลุินทรีย์ประจ าถิ่นอาจกลายเป็นสาเหตุทีท่ าให้เกิดโรคได้เน่ืองจากตัวเจ้า
บ้านเกิดภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องจึงเรียกจุลินทรีย์น้ีว่า จลุินทรีย์ฉวยโอกาส (opportunistic pathogen)    

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZKnXMRKBg38jZM&tbnid=dR_LiFx-d5GUeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vita-dose.com/structure-of-vitamin-e.html&ei=6Ha9UeX6NIm3rAfn-YD4DA&bvm=bv.47883778,d.bmk&psig=AFQjCNGqZ-9APgZ-LJeP_t73LRVXNYMEJw&ust=1371457629142988
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           วิตามินเคท าหน้าหน้าที่ในกระบวนการแข็งตัวของเลือด (blood cloting) โดยที่
วิตามินเคจะถูกใช้เพื่อกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีน 4 ชนิดที่เป็นปัจจัยส าคัญเพื่อใช้ใน
ปฏิกิริยาการแข็งตัวของเลือด คือ prothrombrin (Factor II) Factor VII   Factor IX และ 
Factor X  อาการที่แสดงถึงภาวะขาดวิตามินเค (hypovitaminosis K) คือ มีเลือดออกใน
อวัยวะต่างๆ เช่น ช่องกะโหลกศีรษะ ล าไส้ หรือ ผิวหนัง โดยจะพบมากในช่วงอายุ 1 
สัปดาห์แรกของทารกแรกเกิด ทั้งนี้เป็นเพราะทารกมีไขมันสะสมน้อย ตับของทารกยัง
พัฒนาไม่สมบูรณ์ ในล าไส้ยังปราศจากเชื้อแบคทีเรียที่สังเคราะห์วิตามิน ประกอบกับ
วิตามินเคที่ผ่านมาทางรกและน้ านมจากมารดานั้นมีปริมาณน้อย  (ปราณีต ผ่องแผ้ว และ
คณะ. 2539 : 216) อาหารที่มีวิตามินเค ได้แก่ ผักใบเขียว ตับ ผลิตภัณฑ์นม เนื้อสัตว์  เป็น
ต้น  
 

7.4 แร่ธาตุที่ส าคญัต่อร่างกาย 

 แร่ธาตุหรือเกลือแร่เป็นสารอนินทรีย์ (inorganic) ท่ีร่างกายจะเป็นจะต้องได้รับจากอาหาร  

ซ่ึงจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่มคือ แร่ธาตุหลักที่ร่างกายต้องการปริมาณมาก (มากกว่า 100 มิลลิกรัมต่อ
วัน) และแร่ธาตุที่ต้องการในปริมาณน้อยแต่จ าเป็นต้องไดร้ับ (ปราณีต ผ่องแผ้ว และคณะ. 2539 : 
226) 

 

               7.4.1. แร่ธาตุหลกัที่ร่างกายต้องการปริมาณมาก (macro-elements) 

                         7.4.1.1 แคลเซียม (calcium, Ca) 

          แคลเซียมเป็นส่วนประกอบของสารอนินทรีย์ที่สะสมในกระดูกถึง 99% ใน
รูป calcium hydroxyapatite  แคลเซียมท าหน้าที่ควบคุมการท างานของเซลล์ใน
อวัยวะต่างๆ เช่น หัวใจ กล้ามเนื้อ มีส่วนช่วยป้องกันความดันโลหิตสูง ภาวะขาด
แคลเซียมจากอาหารมีความสัมพันธ์กับภาวะโรคกระดูกพรุน (osteoporosis)              
การดูดซึมแคลเซียมในล าไส้มีปัจจัยหลายประการ เช่น ภาวะการมีวิตามินดีใน
ร่างกาย ความเป็นกรดด่างในล าไส้ อัตราส่วนของแคลเซียมต่อฟอสฟอรัสใน
อาหาร นอกจากนี้พบว่าอาหารที่มีโซเดียมสูง หรือ คาเฟอีน จะเพิ่มการขับถ่าย
แคลเซียมออกทางปัสสาวะ (ปราณีต ผ่องแผ้ว และคณะ. 2539 : 227-228) 
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          ในคนปกติต้องการแคลเซียมจากอาหารวันละ 800 mg สตรีมีครรภ์และสตรี
ที่ก าลังให้นมบุตร ต้องการแคลเซียมวันละ 1200 mg (ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา. 2542)  อย่างไรก็ตามพบว่า แคลเซียมในธัญพืชอยู่ในรูปที่จับกับ 
inositol phosphate และแคลเซียม (รวมทั้งแร่ธาตุอ่ืนๆ เช่น แมกนีเซียม และ 
สังกะสี) ในผักจะจับอยู่กับ phytate ซ่ึงอยู่ในรูปที่ไม่ละลายและยากต่อการดูดซึม 
(พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และ นิธิยา รัตนาปนนท์. : ม.ป.ป.) 

 

                         7.4.1.2 ฟอสฟอรัส (phosphorus, P) 

           ฟอสฟอรัสนอกจากเป็นส่วนประกอบของกระดูกแล้วยังเป็นองค์ประกอบ
ของ กรดนิวคลีอิก  DNA  ฟอสโฟลิพิด  และสารตัวกลางในวิถีเมแทบอลิซึมเช่น 
ATP และ NADPH เป็นต้น โดยเฉล่ียจากการรับประทานอาหารตามปกติ ร่างกาย
จะได้ฟอสฟอรัสประมาณ 1 กรัมต่อวัน (จากที่ร่างกายต้องการวันละ 800 mg) จึง
มักไม่พบการขาดฟอสฟอรัส แต่พบว่าการได้รับฟอสฟอรัสมากเกินจากน้ าอัดลม 
ในขณะที่ร่างกายยังคงมีแคลเซียมในระดับปกตหิรือต่ ากวา่ปกต ิจะท าให้เกิดภาวะ 
hyperparathyroidism ซ่ึงจะมีการสูญเสียแคลเซียมจากกระดูกและเส่ียงต่อการเกิด
ภาวะกระดูกพรุน การรับประทานอาหารที่มีเนื้อสัตว์น้อย (ได้รับฟอสฟอรัสน้อย) 
และรับประทานผักที่มีเกลือออกซาเลต (oxalate) สูง จะมีผลท าให้เกิดผลึกของ
แคลเซียมออกซาเลตซ่ึงไม่ละลายน้ าในกระเพาะปัสสาวะ (โรคนิ่ว) (ปราณีต ผ่อง
แผ้ว และคณะ. 2539 : 231-232) 

 

            7.4.1.3 แมกนีเซียม (magnesium, Mg) 

            แมกนีเซียมมีความส าคัญต่อปฏิกิริยาชีวเคมีหลายชนิดในเซลล์  โดยท า
หน้าที่ เป็นโคเอนไซม์ในกระบวนการ ไกโคลิซิส ปฏิกิริยาที่มีการใช้ ATP 
ปฏิกิริยาการสังเคราะห์สาย RNA และ DNA แมกนีเซียมไอออนในร่างกายส่วน
ใหญ่อยู่ร่วมกับแคลเซียมและฟอสฟอรัสใน เมทริกซ์ของกระดูก และพบได้มาก
ในเซลล์กล้ามเนื้อและเม็ดเลือดแดง  แมกนีเซียมมีความส าคัญต่อการส่งสัญญาณ
ประสาท การหดตัวของกล้ามเนื้อ หากขาดแมกนีเซียมจะมีอาการกระตุก หดเกร็ง 
หรือชักได้ ร่างกายต้องการแมกนีเซียมวันละ 350 mg  พบแมกนีเซียมในอาหาร
ประเภท ผักใบเขียวและเมล็ดธัญพืช (ปราณีต ผ่องแผ้ว และคณะ. 2539 : 233) 
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                          7.4.1.4 ก ามะถัน หรือ ซัลเฟอร์ (sulfur, S) 

           โดยทั่วไปโปรตีนในอาหารจะมีก ามะถันอยู่ในองค์ประกอบของกรด              
อะมิโน คือ เมทไธโอนีน ซีสทีน กรดอะมิโนที่มีก ามะถันจะถูกใช้สังเคราะห์เป็น
โปรตีนของ เส้นผม ขน เล็บ และผิวหนัง  ในขนสัตว์มีโปรตีนที่กรดอะมิโนที่มี
ก ามะถัน เม่ือเผาขนสัตว์จึงได้กล่ินไหม้เฉพาะตัว  (เรืองลักขณา จามิกรณ์. 2547  : 
352) 

 

            7.4.1.5 โซเดียมและโพแทสเซียม (sodium, Na and potassium, K) 

          โซเดียมและโพแทสเซียมเป็นสารอิเล็คโทรไลต์ (electrolite) ของร่างกาย 
(นอกจากนี้ยังมีสารอิเล็กโทรไลต์ อ่ืน เช่น คลอไรด์ และ คาร์บอเนต) ซ่ึงมี
ความส าคัญต่อการรักษาสมดุลของแรงดันออสโมติกและปริมาณน้ าในร่างกาย 

โซเดียมและโพแทสเซียมเกี่ยวข้องกับการหดตัวของกล้ามเนื้อ การควบคุมการ
ผ่านเข้าออกของสารต่างๆ ผ่านเยื่อเซลล์ ร่างกายต้องการโซเดียมและโพแทสเซียม             
วันละ 2,400 และ 3,500 mg ตามล าดับ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 
2542) แต่โดยทั่วไปมักพบว่ามีการบริโภคโซเดียมมากกว่าความต้องการซ่ึงอาจถึง 
10 กรัม โดยได้รับจากอาหารดองเค็ม กะปิ  น้ าปลา ซอสปรุงรส ซ่ึงเกลือแกง 1 
ช้อนชาจะให้โซเดียมประมาณ 1 กรัม และอาจได้รับโซเดียมจากผลิตภัณฑ์อาหาร
ส าเร็จรูปที่มีส่วนผสมของผงชูรส (monosodium glutamate) และผงฟู (sodium 
carbonate) ไตเป็นอวัยวะมีหน้าที่ขับโซเดียมส่วนเกินออกทางปัสสาวะ นอกจากนี้
ยังสูญเสียโซเดียมออกทางเหงื่อได้ การได้รับโซเดียมปริมาณสูงจะมีผลท าให้เป็น
โรคความดันโลหิตสูง (ปราณีต ผ่องแผ้ว และคณะ. 2539 : 234-235) 

           ส าหรับโพแทสเซียมมักจะพบว่ามีการสูญเสียในปริมาณมากในกรณี
ท้องร่วง การรับประทานยาขับปัสสาวะ อาหารโดยทั่วไปที่มีโพแทสเซียม และมี
มากเป็นพิเศษได้แก่ กล้วย มะเขือเทศ ส้ม และมันฝรั่ง 
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7.4.2 แร่ธาตุที่ร่างกายต้องการปริมาณน้อยแต่จ าเป็นต้องได้รับ (essential trace elements, 
micro-elements) 
 

            7.4.2.1 เหลก็ (iron, Fe) 

          เหล็กเป็นไอออนมีความจ าเป็นต่อการเร่งปฏิกิริยาชีวเคมีหลายชนิดในเซลล์  

พบในนเม็ดเลือดแดงโดยเป็นองค์ประกอบของฮีโมโกลบินและมีอยู่ในเซลล์
กล้ามเนื้อโดยเป็นองค์ประกอบของไมโอโกลบิน นอกจากนี้ยังเป็นองค์ประกอบ
ของเอนไซม์กลุ่ม cytochrome ต่างๆ  (ปราณีต ผ่องแผ้ว และคณะ. 2539 : 237-
238) เหล็กถูกสะสมไว้ที่ตับ ม้าม และไขกระดูก ในรูปของเฟอร์ริติน (ferritin) 

การขาดธาตุเหล็กท าให้เป็นโรคโลหิตจาง (iron-deficiency anemia) ซ่ึงมีลักษณะ
คือปริมาณฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดลดลง แต่จ านวนเซลล์เม็ดเลือดแดงยังคงท่ี 

          ร่างกายต้องการธาตุเหล็กจากอาหารวันละ 15 mg ธาตุเหล็กในอาหารอยู่ใน
รูปเฟอร์ริก (ferric, Fe3+) พบได้ในเนื้อแดง ตับ เมล็ดพืชและผักใบเขียว แต่การดูด
ซึมในล าไส้เล็กจะต้องเป็นเฟอรัส (ferrous, Fe2+) ธาตุเหล็กที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารนิยมใช้เป็นรูป iron (II) fumarate (furrous fumarate, C4H2FeO4) ซ่ึง
ดูดซึมได้ดี (ปราณีต ผ่องแผ้ว และคณะ. 2539 : 238) 
 

            7.4.2.2 ไอโอดนี (iodine, I) 

           ไอโอดีนมีความส าคัญในการผลิตฮอร์โมนจากต่อมไธรอยด์ ( thyroid 
gland) ได้แก่ thyroxin (T4) และ triiodotyronine (T3) ซ่ึงมีหน้าที่ควบคุมการเผา
ผลาญอาหารเพื่อให้พลังงานแก่ร่างกาย และการเจริญเติบโต  ร่างกายต้องการ
ไอโอดีนวันละ 150 µg ปัจจุบันมีการเสริมไอโอดีนในอาหารส าเร็จรูป เครื่องปรุง
รส เกลือเสริมไอโอดีน  การขาดไอโอดีนท าให้เป็นโรคคอพอก (goitre) ทั้ง
เนื่องจากเมื่อร่างกายมีปริมาณไอโอดีนต่ าลง การผลิตฮอร์โมนไธรอยด์จะลดลง 
ท าให้ต่อมใต้สมอง pituitary เพิ่มการผลิตฮอร์โมน thyroid stimulating hormone 
(TSH) เพื่อกระตุ้นต่อมไธรอยด์ให้ท างานหนักขึ้น จนเกิดภาวะ hyperplasia ท าให้
ลักษณะของต่อมไธรอยด์จึงโตขึ้นอย่างชัดเจน  การขาดไอโอดีนในวัยเด็กจะมีผล
ต่อการพัฒนาการเจริญเติบโตของร่างกาย สอมงและสติปัญญา ในสตรีมีครรภ์อาจ
มีผลต่อทารกซ่ึงท าให้พิการแต่ก าเนิด (congential anomalies) หรือแท้ง ได้  
(ปราณีต ผ่องแผ้ว และคณะ. 2539 : 2345-246) 
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            7.4.2.3 สังกะสี (zinc, Zn) 

            สังกะสีท าหน้าที่เป็นโคเอนไซม์ของเอนไซม์หลายชนิด เช่น เอนไซม็ 
แอลกอฮอล์ดีไฮโดรจิเนส (alcohol dehydrogense) คาร์บอนิกแอนไฮเดรส 
(cabonic anhydrase)  และเอนไซม์ท่ีเกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึมสารอาหารต่างๆ  

สังกะสีมีความส าคัญในการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก ส่งเสริมภาวะการ
เจริญพันธ์ุ การรักษาบาดแผลให้สมาน ร่างกายต้องการสังกะสีวันละ 15 mg ซ่ึงมี
ในอาหารได้แก่ ไข่ หอยนางรม ตับ นม เนื้อสัตว์ (เนื้อแดงไม่ติดมัน) เป็นต้น               
การขาดสังกะสีจะท าให้ร่างกายแคระแกรน การเจริญพันธ์ุทางเพศช้า บาดแผล
หายช้า (ปราณีต ผ่องแผ้ว และคณะ. 2539 : 254-255) 

 

            7.4.2.4 ทองแดง (copper, Cu) 

            ทองแดงเป็นโคแฟกเตอร์ของเอนไซม์ประเภท metalloenzyme หลายชนิด 
(ปราณีต ผ่องแผ้ว และคณะ. 2539 : 257) ได้แก่ 

             ไทโรซิเนส (tyrosinase) ซ่ึงเร่งปฏิกิริยาการเปล่ียนกรดอะมิโน  ไทโรซีน 
(tyrosine) ให้เป็นโดปา (dopa) และเป็นโดปาควิโนน (dopaquinone) ซ่ึงจะเป็น
สารตั้งต้นในการสังเคราะห์เมลานิน (melanin) ที่ท าหน้าที่เป็นรงควัตถุ (pigment) 
ของเซลล์ผิวหนัง ท าให้เกิดสีผิว สีนัยน์ตา และสีผม   

                          ไซโทโครม ซี ออกซิเดส (cytochrome c oxidase) ในไมโทคอนเดรีย ที่ท า
หน้าที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน 

                                        โดปามนี เบต้า ไฮดรอกซิเลส (dopamine β- hydroxylase, DBH) ซ่ึงท า 
                           หน้าที่เปล่ียนโดปามีน (dopamine) เป็นนอร์อิพิเนฟริน (norepinephrine) ซ่ึงเป็น  
                           สารที่มีบทบาทเป็นทั้งฮอร์โมนและสารส่ือประสาท (neurotransmitter) 

               ร่างกายต้องการทองแดงวันละ 2 mg ซ่ึงมีในอาหารได้แก่ ผลไม้ตาก
แห้ง เช่น ลูกเกด มะเดื่อ ถ่ัวเมล็ดแห้ง และเมล็ดพืชต่างๆ เป็นต้น 

 

           7.4.2.5 ซีลเีนียม (selenium, Se) 

          ซีลีเนียมเป็นโคแฟกเตอร์ของเอนไซม์กลุ่มกลูตาไธโอนเปอร์ออกซิเดส 
(glutathione peroxidase, GPx) ที่มีหน้าที่ก าจัดอนุมูลอิสระ ซ่ึงจะรีดิวซ์สารกลุ่ม 
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lipid hydroperoxide ที่มีฤทธ์ิท าลายเยื่อหุ้มเซลล์ให้เป็นสารประเภทแอลกอฮอล์ 
หรือท าหน้าที่รีดิวซ์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซ่ึงเป็นพิษต่อเซลล์ให้กลายเป็นน้ า 

          ซีลีเนียมเป็นโคแฟกเตอร์ของเอนไซม์กลุ่ม thyroid hormone deiodinases 
ซ่ึงเกี่ยวข้องกับต่อมไธรอยด์และเซลล์ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนจากต่อม               
ไธรอยด์  การขาดซีลีเนียมท าให้เกิดอาการ Keshan disease พบในเด็กท าให้ระบบ
หัวใจล้มเหลว (heart failure) กล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ ร่างกายต้องการซีลีเนียม              
วันละ 70 µg ซ่ึงมีในอาหารได้แก่ เครื่องในสัตว์ ธัญพืช อาหารทะเล น้ านม ผัก
ผลไม ้เป็นต้น (ปราณีต ผ่องแผ้ว และคณะ. 2539 : 257) 
 

           7.4.2.6 โครเมยีม (chromium, Cr) 
          โครเมียมมีความส าคัญต่อการรักษาระดับกลูโคสในเลือดให้อยู่ในระดับ
ปกติ โดยรูปแบบของโครเมียมท่ีจะออกฤทธ์ิในระบบชีวภาพจะเป็นสารเชิงซ้อน
เรียกว่า glucose tolerance factor-chromium (GFT-chromium) ซ่ึงเชื่อว่าอาจจะ
ส่งเสริมการท างานของอินซูลิน (insulin)  โครเมียมในอาหารจะอยู่ในรูป trivalent 
chromium (Cr(III), Cr3+ )  ในขณะที่รูป hexavalent chromium (Cr(VI), Cr6+) มี
ความเป็นพิษและเป็นสารก่อกลายพันธ์ุ (mutagen) เมื่อเข้าสู่ร่างกายผ่านระบบการ
หายใจ  ร่างกายต้องการโครเมียมวันละ 130 µg ซ่ึงมีในอาหารได้แก่ ยีสต์ เมล็ด
ข้าว ร าข้าว เครื่องเทศ เป็นต้น (ปราณีต ผ่องแผ้ว และคณะ. 2539 : 261) 

  
           7.4.2.7 โคบอลท์ (cobalt, Co) 

          โคบอลท์เป็นส่วนหนึ่งของโมเลกุลวติามินบี 12 ซ่ึงกระตุน้การสร้าง 
erythropoietin ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของเม็ดเลือดแดง 
 

           7.4.2.8 แมงกานีส (manganese, Mn) 
          แมงกานีสเป็นโคแฟกเตอร์ของเอนไซม์หลายชนิดที่ เกี่ยวข้องกับ                                
เมแทบอลิซึมคาร์โบไฮเดรต โปรีตน ไขมัน เช่น phosphotransferase  arginase 
cholinesterase  phosphoglucomutase และ pyruvate carboxylase เป็นต้น 

                        ร่างกายต้องการแมงกานีสวันละ 3.5 mg ซ่ึงมีในอาหารได้แก่ อาหารทะเล 
หอยนางรม ตับ ไข่แดง ธัญพืชเมล็ดแห้ง แห้ว เมล็ดทานตะวัน กะหล่ า และผลไม้
เปลือกแข็ง เช่น มะตูม กระจับ เป็นต้น 
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            7.4.2.9 โมลบิดินัม (molybdenum, Mo) 
           โมลิบดินัมเป็นโคแฟกเตอร์ของเอนไซม์หลายชนิดของสัตว์ที่เล้ียงลูกด้วย
นม  ในคนพบว่าเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ 3 ชนิด คือแซนธีนออกซิเดส 
(xanthine oxidase) ซ่ึงเกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึมของพิวรีนและกรดยูริก เอนไซม์
ซัฟไฟต์ออกซิเดส (sulfite oxidase) ที่ เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาการถ่ายทอด
อิเล็กตรอนในไมโทคอนเดรีย และเอนไซม์แอลดีไฮด์ออกซิเดส (aldehyde 
oxidase) เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนสารประกอบ aldehydes เป็น carboxylic acid) 
ร่างกายต้องการธาตุโมลิบดินัมวันละ 160 µg ซ่ึงมีในอาหารได้แก่ น้ านม ถ่ัวเมล็ด
แห้ง เป็นต้น 
 

            7.4.2.10 ฟลูออรีน (fluorine, F) 

             ฟลูออรีนอยู่ในรูปฟลูออไรด์เป็นส่วนประกอบของกระดูกและฟัน ซ่ึง
ช่วยให้มีความแข็งแกร่ง ฟลูออไรด์ช่วยยับยั้งการออกฤทธ์ิของเอนไซม์อีโนเลส 
(enolase หรือphosphopyruvate hydratase) ในแบคทีเรีย ซ่ึงเอนไซม์สามารถย่อย
สลายน้ าตาลได้ การยับยั้งท าให้แบคทีเรียไม่ได้พลังงานจากน้ าตาลเพื่อไปใช้ใน
การเจริญเติบโต และไม่เกิดกรดแลคติก (lactic acid) ที่ท าลายเคลือบฟัน (tooth 
enamel) ร่างกายต้องการฟลูออรีนวันละ 2 mg ซ่ึงพบได้ในน้ าดื่มจากบ่อน้ า
ธรรมชาติ น้ าบาดาลและในอาหารทั่วไป 

 

7.5 สรุป 
 วิตามินเป็นสารอินทรีย์ที่มีความส าคัญและเกี่ยวข้องกับการท างานของเอนไซม์ท่ีใช้เร่ง 
ปฏิกิริยาชีวเคมีในส่ิงมีชีวิตโดยท าหน้าที่เป็นโคเอนไซม์ วิตามินจ าแนกเป็น 2 ประเภทคือวิตามินที่
ละลายน้ าและวิตามินที่ละลายในไขมัน ในขณะที่แร่ธาตุมีทั้งชนิดที่เป็นโลหะและอโลหะก็มี
บทบาทส าคัญแม้ว่าร่างกายจะต้องการในปริมาณที่น้อยมาก  การศึกษาโครงสร้าง ชื่อเรียก และ
หน้าที่โดยสังเขป จะท าให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของอาหาร ท าให้รู้จักการเลือก
บริโภคอาหารให้ครบถ้วนและถูกสัดส่วน ยิ่งไปกว่านั้นในบทต่อไปจะกล่าวถึงการท างานของ
เอนไซม์และโคเอนไซม์ ซ่ึงต้องอาศัยความรู้พื้นฐานจากเรือ่งวิตามินและแร่ธาตุ  
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ค าถามท้ายบท 
 
1. การรับประทานอาหารชนิดใดต่อเนื่องเป็นประจ าจะท าให้ขาดวิตามนิ บี 1 และให้เหตุผล
ประกอบ 
2. วิตามินและแร่ธาตุชนิดใดทีน่ักศกึษาคิดว่าประชาชนในท้องถ่ินภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมคีวาม
เส่ียงท่ีจะมีโอกาสขาดวิตามินและแร่ธาต ุให้บอกสาเหตุของปัจจัยเส่ียง 
3. เหตุใดต้องรับประทานอาหารที่หลากหลายชนิด (ไม่กนิอาหารชนิดเดียวซ้ าๆ ติดต่อกัน) และต้อง
เลือกผักผลไม้ท่ีผลิตจากแหล่งเพาะปลูกหลาย ๆ แหล่ง 
4. หากมีอาการอ่อนเพลีย ดูซูบซีด คาดว่าจะเป็นโรคโลหิตจางจากภาวะการเสียโลหิตประจ าเดือน 
หรือการบริจาคโลหิต นกัศึกษาควรเพ่ิมการรับประทานอาหารที่มีวิตามินและแร่ธาตุใด จากแหล่ง
อาหารใดบ้าง 
5. หากอยากชะลอความชรา มีผิวพรรณสดใส จงบอกชื่อวติามินและแร่ธาตุที่มีฤทธ์ิต้านอนุมูล
อิสระและแหล่งอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระนั้น 
6. จงบอกความส าคัญของธาตุไอโอดนี แหล่งอาหารที่พบและอาการเมื่อขาดธาตุไอโอดีน 
7. วิตามินชนดิใดบ้างไม่ควรซ้ือมากินเองหรือกนิเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง  
8. สตรีมีครรภต์้องระมัดระวังมิให้มีการรับประทานยาที่เปน็อนุพันธ์ของวิตามินใด้มากที่สุด 
9. สตรีมีครรภค์วรได้รับวิตามินและแร่ธาตุชนดิใดอย่างพอเพียง จงให้เหตุผลประกอบ 
10. การออกก าลังกายกลางแจ้งอย่างสม่ าเสมอมีผลดีต่อกระดูกได้อย่างไร จงอธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่8 
          ชีวโมเลกลุ – เอนไซม์และโคแฟกเตอร์   

 

หัวข้อเนื้อหา 

8.1 ความหมายและหน้าที่ของเอนไซม ์

8.2 การเร่งปฏิกิริยาเคมีของเอนไซม ์

8.3 การจัดประเภทและการเรียกชื่อเอนไซม ์

8.4 โคแฟกเตอร ์

8.5 จลนศาสตร์ของของเอนไซม์เบื้องต้น 

8.6 การใช้ประโยชน์เอนไซม์ด้านต่างๆ 

8.7 สรุป 
           

วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
เมื่อผู้เรียนศึกษาบทเรียนนี้แล้วสามารถ 
1. อธิบายความหมาย การเรียกชื่อและลักษณะของเอนไซมแ์ละโคแฟกเตอร์ได ้
2. เข้าใจความสัมพันธ์ของโปรตีนและเอนไซม์ ความสัมพันธ์ของวิตามินกับโคแฟกเตอร์ 
4. อธิบายทฤษฎีการเร่งปฏิกิริยาและการยับยั้งปฏิกริิยาได ้
5. อธิบายการถึงการน าเอนไซม์มาประยกุตใ์ช้ในอุตสาหกรรม การแพทย์ การเกษตรและอาหารได้  

  

วธีิสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. วิธีสอน  
              1.1 วิธีสอนแบบบรรยายเรื่องเอนไซม์ โคแฟกเตอร์ และยกตัวอย่างเอนไซม์ท่ีควรรูจกั 
              1.2 อภิปราย สรุปประเด็นส าคญัเรื่องการเรียกชื่อเอนไซม์และการเร่งปฏิกิริยาบางชนดิ 
 2.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

 2.1 ให้ค้นคว้าเรื่องเอนไซม์ท่ีมีการประยุกต์ใชใ้นชวีิตประจ าวัน 
  2.2 ให้ท าการศกึษาปัจจัยที่มีผลต่อการเร่งปฏิกิริยา เชน่ อุณหภูมิ ค่า pH และศึกษาเรื่อง 
              การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเอนไซม์ปาเปนจากยางมะละกอ 
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ส่ือการเรียนการสอน 
     1.  เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

2.  เพาเวอร์พอยต์พรีเซนเตชัน เรื่องชีวโมเลกุล – เอนไซม์และโคแฟกเตอร ์
3.  ส าเนาเอกสารประกอบการสอน 
4.  อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคม ี
 

การวดัผลและการประเมินผล 
1.  สังเกตการตอบค าถามในชัน้เรียน 
2.  สังเกตจากการอภิปรายโต้ตอบ ซักถาม และการแสดงความคิดเห็น 
3.  สังเกตพฤติกรรมความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมและคุณภาพของงานที่มอบหมาย 
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บทที ่8 

ชีวโมเลกลุ – เอนไซม์และโคแฟกเตอร์   
 
  ปฏิกิริยาเคมีต่างๆ จ าเป็นจะต้องมีพลังงานที่ใส่เข้าไปในระบบในปริมาณหนึ่งที่พอเพียง
กระตุ้นให้ปฏิกิริยาสามารถเริ่มต้นเกิดขึ้นได้ ซ่ึงเรียกว่าพลังงานการกระตุ้น (activation energy , Ea) 
ในบางปฏิกิริยามีความต้องการพลังงานการกระตุ้นสูงจน ซ่ึงพลังงานระดับนั้นไม่สามารถเป็นไป
ได้จริงภายใต้สภาวะเซลล์ของส่ิงมีชีวติ อย่างไรก็ตามในวิวัฒนาการของก าเนิดส่ิงมีชีวิตได้มี                     
ชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ท าหน้าที่ เร่งปฏิกิริยาซ่ึงสามารถลดพลังงานการกระตุ้นท าให้สามารถ
เกิดปฏิกิริยาได้อย่างรวดเร็วและมีความจ าเพาะ 
 

8.1 ความหมายและหน้าที่ของเอนไซม์ 
 ค าว่าเอนไซม์ (enzyme) มาจากภาษากรีกคือ en- หมายถึง “ข้างใน” และ zym-  หมายถึง 
“เชื้อหมักท าให้ฟู (leaven)”หรือ “ยีสต์ (yeast)”  (พัชรา วีระกะลัส. 2543 : 2) ซ่ึงประวัติของ
เอนไซม์ได้อธิบายพอสังเขปแล้วในบทท่ี 1 ในปัจจุบันค าว่าเอนไซมห์มายถึงชีวโมเลกุลขนาดใหญ่
ซ่ึงเอนไซมเ์กือบทุกชนิดเป็นโปรตีน  

เอนไซม์มีหน้าที่เร่งปฏิกิริยาอย่างจ าเพาะในระบบชีวภาพ (biological catalyst)  หากไม่มี
ตัวเร่งปฏิกิริยาแล้วจะพบว่าการเกิดปฏิกิริยาในระบบชีวภาพจะต้องใช้เวลานานมากซ่ึงไม่เหมาะสม
ส าหรับการเมแทบอลึซึมสารอาหารและพลังงานของส่ิงมีชี วิต ดังนั้นเอนไซม์จึงมีหน้าที่เร่ง
ปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถเพิ่มอัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยาได้อย่างมากอีกทั้งมี
ความจ าเพาะต่อซับสเตรต (substrate) ในระดับสเตอริโอไอโซเมอร์ได้ (พัชรา วีระกะลัส. 2543 : 1) 
 

8.2 การเร่งปฏิกิริยาเคมีของเอนไซม์ 

8.2.1 ทฤษฎกีารเร่งปฏิกริิยาของเอนไซม์  

          1. แบบจ าลองแม่กญุแจ – ลูกกญุแจ (Lock and Key Model) 

         ในปี ค.ศ. 1894 อีมิล ฟิชเชอร์ (Emil Fischer)  ได้เสนอแบบจ าลองแม่
กุญแจ-ลูกกุญแจ ทฤษฎีนี้ได้อธิบายว่าเอนไซม์จะมีบริเวณเร่ง (active site) ที่มี
โครงสร้างเหมาะสมกับโครงสร้างโมเลกุลของซับสเตรต เหมือนกับลูกกุญแจที่มี
โครงสร้างเหมาะสมกับแม่กุญแจ (พัชรา วีระกะลัส. 2543 : 182) 
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 ภาพที่ 8.1 แบบจ าลองแม่กุญแจ – ลูกกุญแจ ท่ีใช้อธิบายการท างานของเอนไซม์ 
             ที่มาของภาพ : (Pearson Education. Inc. อ้างถึงใน Muller. 2010) 

 

          2. แบบจ าลองเหนีย่วน าอย่างพอเหมาะ (Induced fit model) 

              แบบจ าลองนี้ถูกน าเสนอขึ้นครั้งแรกโดยแดเนียล เอ็ดเวิร์ด กอชแลนด์ 
(Daniel Edward Koshland, Jr.) ในปี ค.ศ. 1958 จากการสังเกตที่พบว่าเอนไซม์
บางชนิดสามารถเร่งปฏิกิริยาเปล่ียนซับสเตรตที่มีรูปร่างคล้ายกันได้ แสดงว่า
เอนไซม์จะต้องไม่มีโครงร่างท่ีแข็งเกร็งตามแบบจ าลองแม่กุญแจ-ลูกกุญแจ แต่มี
การจับกันอย่างพอเหมาะระหว่างเอนไซม์และซับสเตรตด้วยแรงอย่างอ่อน 
สามารถท าให้โครงรูปในบริเวณเร่งของเอนไซม์มีการเปล่ียนแปลงไปเล็กน้อย
และสามารถจับกับซับสเตรตได้กระชับขึ้น จึงเกิดเป็นแบบจ าลองการเหนี่ยวน า
อย่างพอเหมาะ (พัชรา วีระกะลัส. 2543 : 102-104 และ Cox  และ  Nelson. 2008 : 
192) 

 

 
 

ภาพที่ 8.2 แบบจ าลองเหนี่ยวน าอย่างพอเหมาะ แสดงการเปล่ียนแปลงโครงรูปของ
เอนไซม์เมื่อมีการจับกับซับสเตรต 
ที่มาของภาพ : (Pearson Education. Inc. อ้างถึงใน Muller. 2010) 
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ภาพที่ 8.3 (บน) ปฏิกริิยาการเปล่ียนแปลงกลูโคส (glucose) เป็นกลูโคส-6-ฟอสเฟต 
(glucose -6- phosphate) ซ่ึงเป็นปฏิกิริยาแรกของกระบวนการไกลโคลิซิส (glycolysis)  
ซ่ึงเร่งปฏิกิริยาโดยเอนไซม์กลูโคไคเนส (glucokinase) ซ่ึงเป็น isoform ของ hexokinase  
(ล่าง) ภาพจ าลอง 3 มิติของเอนไซม์กลูโคไคเนสซ่ึงเป็นโปรตีนโครงสร้างระดับตติยภูมิ   
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น. ดัดแปลงจาก Wikipidia) 
 

8.2.2 พลงังานอสิระของกบิส์และพลงังานการกระตุ้น 
ปัจจัยส าคัญในการพิจารณาการเกิดปฏิกิริยาเคมีคือความสามารถในการด าเนิน

ปฏิกิริยาได้เองหรือไม่และอัตราการเกิดปฏิกิริยา เนื่องจากกลไกการท างานของเซลล์ต้อง
อาศัยการเกิดปฏิกิริยาชีวเคมีหลากหลายชนิด โดยมากแล้วจะเป็นปฏิกิริยาชนิดที่ผันกลับ
ได้ ความสามารถในการด าเนินปฏิกริยาได้เองและทิศทางของการเกิดปฏิกิริยาขึ้นกับ
สมบัติทางอุณหพลศาสตร์ (thermodynaics) ของปฏิกิริยานั้นๆ โดยมีพลังงานอิสระของ
กิบส์ (Gibbs free energy, G) เป็นฟังก์ชันสถานะ (state function) ทางอุณหพลศาสตร์ที่
ส าคัญและนิยามไว้ดังนี้ (Cox  และ  Nelson.  2008 : 186-188) 

G   =   H + TS 
เมื่อ G คือ ปริมาณของพลังงานอิสระในระบบปิดหนึ่งๆ (ในความเป็นจริงระบบ

ชีวภาพไม่ใช่ระบบปิด แต่ได้ก าหนดข้อสมมติไว้เพื่อให้สะดวกในการค านวณ) 
        H คือ เอนทัลปี (enthalpy) หรือพลังงานภายในทั้งระบบ มีหน่วยเป็น จูล (joule) 
       T คือ อุณหภูมิ (absolute temperature) มีหน่วยเป็น เคลวิน (kelvin) 
       S คือ เอนโทรปี (enthropy) เป็นจ านวนซ่ึงใช้อธิบายระบบอุณหพลศาสตร์ หมายถึงความ   
                ไม่เป็นระเบียบของโมเลกุล มีหน่วยเป็น จูล/เคลวิน (joule per kelvin) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Glucokinase-1GLK.png
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เนื่องจากค่า G ไม่สามารถค านวณหาค่าที่แน่นอนได้ แต่สามารถหาค่าความ
เปล่ียนแปลงหรือผลต่างของพลังงานอิสระของกิบส์ (Gibbs free energy change, ∆G) ได้ 
จากตัวอย่างของปฏิกิริยา   

 
การเปล่ียนแปลงทางเคมีของสาร A เป็น B ซ่ึงเป็นปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ ดังนั้น

แนวโน้มของปฏิกิริยาจะด าเนินไปทางขวาหรือทางซ้ายนั้นขึ้นอยู่กับผลต่างของพลังงาน
อิสระของกิบส์ (∆G)2 ของสาร A และ B  ดังสมการ 

 
∆G       =   ∆H + T∆S 
∆Gระบบ   =   ∆GB - ∆GA    
 

โดยที่พลังงานอิสระของกิบส์จะท าให้สามารถอธิบายได้ว่า  ปฏิกิริยาการ
เปล่ียนแปลงจาก A เป็น B เกิดขึ้นเองได้หรือไม่  ดังนี้ 

ถ้า ∆GB มีค่าต่ ากว่า ∆GA  จะท าให้ ∆Gระบบ มีค่าติดลบ หมายความว่าปฏิกิริยาจะ
สามารถด าเนินจาก A เป็น B ได้เอง (spontaneous reaction) 

ถ้า ∆GB มีค่ามากกว่า ∆GA  จะท าให้ ∆Gระบบ มีค่าเป็นบวก หมายความว่าปฏิกิริยา
จะไม่สามารถด าเนินจาก A เป็น B ได้เอง ยกเว้นมีการให้พลังงานจากภายนอก 

ถ้า ∆GB มีค่าเท่ากับ ∆GA  จะท าให้ ∆Gระบบ มีค่าเป็นศูนย์ หมายความว่าปฏิกิริยา
จะอยู่ในสมดุลเคมี (equilibrium) 
 

ตัวอย่างการสลายกลูโคสในกระบวนการหายใจในส่ิงมีชีวิตเป็นปฏิกิริยาระหว่าง
กลูโคสและออกซิเจนได้ผลิตภัณฑ์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ า จะมีค่าการ
เปล่ียนแปลงพลังงานอิสระเป็น -2880 KJ/mole ดังสมการ 

            C6H12O6  +  6O2  6CO2   +  6H2O    ∆G◦ = -2880 KJ/mol glucose used 
 

ในขณะที่ปฏิกิริยาย้อนกลับคือการสังเคราะห์กลูโคสในกระบวนการสังเคราะห์
แสงในพืชจะต้องมีการใช้พลังงาน +2880 KJ/mole ดังสมการ 

                       6CO2   + 6H2O   C6H12O6  +  6O2   ∆G◦ = +2880 KJ/mol glucose formed 

                                                             
2 ค่า ∆G ของปฏิกิริยาใดๆ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ความดัน ความเข้มข้นของสาร ดังน้ันจึงมีการก าหนดสภาวะมาตรฐาน ( standard state) ของปฏิกิริยาคือที่ 
อุณหมภูมิ 25 ◦C ความดัน 1 บรรยากาศ และความเข้มข้นของสารอย่างละ 1 M  เรียกค่า ∆G ที่สภาวะมาตรฐานว่าผลต่างของพลังงานอิสระมาตรฐาน 
(standard free energy, ∆G◦) 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=arrow+reaction&source=images&cd=&cad=rja&docid=KYVp4AgrnbvU9M&tbnid=La3mtpg9c_Qh0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eyesopen.com/docs/toolkits/current/html/OEDepict_TK-python/OEDepictFunctions.html&ei=amX8UZC_OYTLrQfii4HACg&bvm=bv.50165853,d.bmk&psig=AFQjCNHQ04D259fnk-944P4jRRb8jKzdDQ&ust=1375581925291878
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=arrow+reaction&source=images&cd=&cad=rja&docid=KYVp4AgrnbvU9M&tbnid=La3mtpg9c_Qh0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eyesopen.com/docs/toolkits/current/html/OEDepict_TK-python/OEDepictFunctions.html&ei=amX8UZC_OYTLrQfii4HACg&bvm=bv.50165853,d.bmk&psig=AFQjCNHQ04D259fnk-944P4jRRb8jKzdDQ&ust=1375581925291878
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อีกปัจจัยหนึ่งในการศึกษาปฏิกิริยาเคมีคืออัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยา ซ่ึงขึ้นกับ
พลังงานอิสระการก่อกัมมันต์ (free energy of activation) หรือพลังงานการกระตุ้น 
(activation energy, Ea หรือ ∆G◦‡) ซ่ึงเป็นพลังงานที่ใส่เข้าไปในระบบเพื่อให้ปฏิกิริยา
สามารถเริ่มต้นได้โดยการท าให้สารตั้งต้นเข้าสู่สภาพเปล่ียน (transition state, TS) ซ่ึง
ปฏิกิริยาเคมีทุกชนิดจะต้องผ่านสภาพเปล่ียนนี้กอ่นที่จะเปล่ียนไปเป็นผลิตผลของปฏิกิริยา 
ในปฏิกิริยาเคมีที่ไม่มีตัวเร่งจะมีความต้องการพลังงานการกระตุ้นสูงกว่าปฏิกิริยาที่มี
ตัวเร่ง และจะพบว่าปฏิกิริยาที่ไม่มีตัวเร่งจะเกิดขึ้นในอัตราที่ช้ากว่าปฏิกิริยาที่มีตัวเร่ง 
เอนไซม์เป็นตัวเร่งอัตราการเกิดปฏิกิริยา ท าให้ปฏิกิริยาเกิดได้รวดเร็วแต่ไม่มีผลในการ
เปล่ียนแปลงค่าคงที่สมดุล (equilibrium constant, Keq) และไม่สามารถเปล่ียนแปลงค่า
พลังงานอิสระ (∆G◦) ของปฏิกิริยานั้นๆ ได้ (Cox  และ  Nelson.  2008 : 186-188) 
 

 

 
 

ภาพที่ 8.4 รูปแบบของพลังงานอิสระการก่อกัมมันตข์องปฏิกิริยา (∆G◦‡ หรือ Ea) และค่า 
              การเปล่ียนแปลงพลังงงานอิสระมาตรฐานของปฏิกิริยา (∆G◦)    

ที่มาของภาพ : (Cox  และ  Nelson.  2008 : 186)  
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 ภาพที่ 8.5 การเปรียบเทียบรูปแบบของพลังงานอิสระการก่อกัมมันต์ (∆G◦‡ หรือ Ea)  
ของ ปฏิกิริยาที่มีตัวเร่งและไม่มีตัวเร่ง จะสังเกตเห็นว่าพลังงานอิสระการก่อกัมมันต์ใน
ปฏิกิริยาที่มีเอนไซม์เป็นตัวเร่งจะมีค่าน้อยกว่าปฏิกิริยาที่ไม่มีตัวเร่ง ในขณะที่ค่าการ
เปล่ียนแปลงพลังงานอิสระมาตรฐานของปฏิกิริยา (∆G◦) มีค่าคงท่ี 
ที่มาของภาพ : (Pearson Education. Inc. อ้างถึงใน Muller. 2010) 

 

8.2.3 กลไกการเร่งปฏกิริิยาของเอนไซม์  
ในการท าหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ (enzyme, E) พบว่ามีโครงรูปของ

เอนไซม์จะมีลักษณะหรือมีบริเวณส าคัญบนโมเลกุลเรียกว่าแอกทีฟไซต์ (active site) ซ่ึง
ประกอบด้วยบริเวณที่เรียกว่า binding site (บริเวณจับ) และ catalytic site (บริเวณเร่ง) 
บริเวณแอกทีฟไซต์นั้นจะมีลักษณะเป็นร่องหรือเป็นกระเปาะ (groove cleft crevice) ซ่ึงจะ
มีลักษณะที่เหมาะสมต่อการเร่งปฏิกิริยาการเปล่ียนซับสเตรต (substrate, S) ให้กลายเป็น
ผลิตภัณฑ์ (product, P) ได้อย่างจ าเพาะ คล้ายกับแม่กุญแจที่จ าเพาะต่อลูกกุญแจ ในบริเวณ 
binding site จะมีกรดอะมิโนบางชนิดเรียงตัวในต าแหน่งต่างๆ ที่จะสามารถรองรับการ
วางตัวของโมเลกุลสับสเตรตได้อย่างพอเหมาะ ท าให้สับสเตรตเข้าไปจับกับเอนไซม์และ
เกิดเป็นสารเชิงซ้อนชั่วคราวเรียกว่า enzyme-substrate complex (ES) การจับ (binding) 
ของโมเลกุลสับสเตรตที่บริเวณแอกทีฟไซต์อาจเป็นผลมากจากแรงระหว่างโมเลกุล เช่น
พันธะไอออนิก  พันธะไฮโดรเจน หรือแรงแวนเดอร์วาลส์ โดยไม่มีพันธะโคเวเลนซ์ แรง 
ระหว่างโมเลกุลเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อโมเลกุลซับสเตรตและเอนไซม์เข้ามาอยู่ใกล้
กันมากพอ (พัชรา วีระกะลัส. 2543 : 43; 97-98) 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=enzyme activation energy&source=images&cd=&cad=rja&docid=7pljneOXSV0mzM&tbnid=SLflyOy9Uy0T7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.uic.edu/classes/bios/bios100/lectures/enzymes.htm&ei=t4j8UbXGOcrSrQegyYHQBg&psig=AFQjCNGc6H2ErX5f8_PlUCwdPpPurMZ5fg&ust=1375590435333164
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ในสภาวะที่เกิดเป็น enzyme-substrate complex การเร่งปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นโดยหมู่
โซ่ข้างของกรดอะมิโนบางชนิด ที่อยู่บริเวณ catalytic site จะเข้าร่วมท าปฏิกิริยาด้วยโดยมี
หน้าที่เป็นตัวเร่ง หลังจากเกิดเป็นผลิตภัณฑ์แล้วโมเลกุลผลิตภัณฑ์จะแยกตัวเป็นอิสระ
ออกจากโมเลกุลเอนไซม์และเอนไซม์ตัวเดิมยังคงพร้อมที่จะจับกับซับสเตรตตัวใหม่
ต่อไป 

 

8.3 การจดัประเภทและการเรียกช่ือเอนไซม์ 
              สามารถจ าแนกเอนไซม์ออกเป็น 6 ประเภท (พัชรา วีระกะลัส. 2543 : 11) ดังนี้ 

EC 1 :  ออกซิโดรีดักเทส (oxidoreductase) 
EC 2 :  ทรานสเฟอเรส (transferase) 
EC 3 :  ไฮโดรเลส (hydrolase) 
EC 4 :  ไลเอส (lyase) 
EC 5 :  ไอโซเมอเรส (isomerase) 
EC 6 :  ไลเกส (ligase) 

              Enzyme Commission number (EC number) เป็นชุดตัวเลขทีใ่ช้ระบุหมวดหมู่ของเอนไซม์  
             โดยชุดตวัเลขแต่ละตัวจะมีความหมายส่ือถึงชนิดของปฏิกิริยา   
              ตัวเลขของ EC number จะมี 4 ชุด  (EC x.x.x.x)  

ตัวเลขชุดแรกใช้ระบุช้ัน (class) ของเอนไซม์ซ่ึงมีเพียง 6 ช้ัน   
ตัวเลขชุดที่ 2 – 4 ใช้ระบุ  subclass  sub-subclass และ serial number  ตามล าดับ 
 

8.3.1 ออกซิโดรีดกัเทส (oxidoreductase) 

          กลุ่มเอนไซม์นี้เร่งปฏิกิริยาที่มีการรับและจ่ายอิเล็กตรอน (oxidation - reduction) ใน
ระหว่างซับสเตรต ซ่ึงหมายความว่าจะต้องมีซับสเตรตตัวหนึ่งถูกออกซิไดส์และมี                 
ซับสเตรตอีกตัวหนึ่งถูกรีดิวซ์ไปพร้อมๆกัน ตัวอย่างกลุ่มเอนไซม์ได้แก่ กลุ่มดีไฮโดร
จิเนส (dehydrogenases)  กลุ่มออกซิเดส (oxidases) กลุ่มเปอร์ออกซิเดส (peroxidases) 
และ กลุ่ม ออกซิเจนเนส (oxygenases) เป็นต้น  
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สมการปฏิกิริยาออกซิโดรีดักเทสโดยทั่วไปเขียนได้ดังนี้ 

 
ตัวอย่างปฏิกิริยาและเอนไซม์กลุ่มออกซิโดรดีักเทส 

 Lactate dehydrogenase (EC 1.1.1.27) 

 
 

8.3.2 ทรานสเฟอเรส (transferase) 
          เอนไซม์กลุ่มทรานส์เฟอเรสเร่งปฏิกิริยาการเคล่ือนย้ายหมู่เคมีต่างๆ เช่นหมู่เมทิล                 
(-CH3) หมู่แอลดีไฮด์(-CHO) หมู่อะมิโน(-NH2) หมู่เอซิล หมู่ไกลโคซิล เป็นต้น                     
จากซับสเตรตตัวหนึ่ง เรียกว่าผู้ให้ (donor) ไปยังซับสเตรตอีกตัวหนึ่งเรียกว่าผู้รับ 
(acceptor) ตัวอย่างเอนไซม์กลุ่มนี้ได้แก่ กลุ่ม kinase (ย้ายหมู่ฟอสเฟต)  กลุ่ม transaminase  
(ย้ายหมู่อะมิโน)   กลุ่ม methyltransferase (ย้ายหมู่เมทิล) 

สมการปฏิกิริยาทรานสเฟอเรสโดยทั่วไปเขียนได้ดังนี ้
 

AX + C → A + BX       (เมื่อ X คือหมู่ฟังก์ชั่น) 

ตัวอย่างปฏิกิริยาและเอนไซม์กลุ่มทรานสเฟอเรส 

Creatine kinase (CK) หรือ Creatine phosphokinase (EC 2.7.3.2)  

 



165 

 

 

8.3.3 ไฮโดรเลส (hydrolase) 
          เป็นกลุ่มเอนไซม์ท่ีเร่งการสลายพันธะเคมีด้วยน้ า (hydrolysis)  เช่นการสลายพันธะ 
เพปไทด์ในโปรตีน การสลายพันธะเอสเทอร์ในลิพิด พันธะไกลโคซิดิกในน้ าตาลโมเลกุล
คู่และพอลิแซ็กคาไรด์ การสลายไทรเอซิลกลีเซอรอล เป็นต้น 
สมการปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสโดยทั่วไปเขียนได้ดังนี้ 

 A–B + H2O → A–OH + B–H 
 

ตัวอย่างปฏิกิริยาและเอนไซม์กลุ่มไฮโดรเลส 

Chymotrypsin (EC 3.4.21.1) 

 
 

8.3.4 ไลเอส (lyase) 

          กลุ่มเอนไซม์ประเภทนี้จะเร่งปฏิกิริยาการสลายพันธะเคมีและดึงเอาหมู่เคมีต่าง ๆ 
ออกจากโมเลกุลโดยไม่ใช้น้ า (ไม่ใช่การไฮโดรลิซิส) ผลของปฏิกริยาจะท าให้เกิดพันธะคู่ 
(double bond) หรือเกิดเป็นวงแหวน ตัวอย่างกลุ่มเอนไซม์ไลเอส ได้แก่  decarboxylases  
aldolases  และ dehydratases เป็นต้น  อาจเรียกกลุ่มเอนไซม์นี้ว่า ซินเทส (synthase) ซ่ึงเร่ง
ปฏิกิริยาโดยไม่ใช้พลังงานจาก nucleoside triphosphates 
สมการปฏิกิริยาไลเอสโดยทั่วไปเขียนไดด้ังนี ้
 

X-A-B-Y   →   A=B  +  X-Y 
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ตัวอย่างปฏิกิริยาและเอนไซม์กลุ่มไลเอส 

Glutamate decarboxylase หรือ glutamic acid decarboxylase  

(GAD, EC 4.1.1.15) 

 

 
 

8.3.5 ไอโซเมอเรส (isomerase) 

          เป็นกลุ่มเอนไซม์ที่ปฏิกิริยาการเปล่ียนโครงสร้างสารจากไอโซเมอร์หนึ่ งไป
กลายเป็นอีกไอโซเมอร์หนึ่ง ตัวอย่างได้แก่เอนไซม์ราซิเมส (racemases) อิพิเมอเรส 
(epimerases) และโทโพไอโซเมอเรส (topoisomerase) เป็นต้น สมการปฏิกิริยาของ
เอนไซม์กลุ่มไอโซเมอเรสโดยทั่วไปเขียนได้ดังนี้ 

AB → BA 

ตัวอย่างปฏิกิริยาและเอนไซม์กลุ่มไอโซเมอเรส 

Glucose-6-phosphate isomerase (EC 5.3.1.9) 
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8.3.6 ไลเกส (ligase) 

          เป็นกลุ่มเอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยาการเชื่อมต่อโมเลกุล 2 โมเลกุลเข้าด้วยกัน โดยใน
ปฏิกิริยาการเชื่อมต่อมีการใช้พลังงานจาก nucleoside triphosphates (เช่น ATP, GTP, 
CTP, TTP หรือ UTP) ซ่ึงอาจจะเรียกเอนไซม์กลุ่มนี้ว่า ซินเธเทส (synthetase) ตัวอย่าง
ได้แก่  DNA ligase  และ succinyl coenzyme A synthetase   เป็นต้น 
สมการปฏิกิริยาไลเกสโดยทั่วไปเขยีนไดด้ังนี ้

X + Y+ ATP → XY + ADP + Pi 

ตัวอย่างปฏิกิริยาและเอนไซม์กลุ่มไลเกส 

Glutamine synthetase (EC 6.3.1.2) 

 
 

8.4 โคแฟกเตอร์ 
 โคแฟกเตอร์ (cofactor) คือโมเลกุลที่ไม่ใช่โปรตีนซ่ึงมีอันตรกิริยาหรือพันธะเคมีกับโปรตีน 
เพื่อให้เกิดหน้าที่ทางชีวภาพได้ เช่น การเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์  โคแฟกเตอร์บางครั้งอาจจ าแนก
ตามความเหนี่ยวแน่นในการจับกับโปรตีน  ถ้าโคแฟกเตอร์จับกับโมเลกุลโปรตีนอย่างเหนี่ยวแน่น
จะเรียกว่าหมู่พรอสเธติก (prosthetic group) และถ้าโคแฟกเตอร์จับกับโมเลกุลโปรตีนอย่างหลวมๆ 
สามารถหลุดออกได้ง่ายจะเรียกว่าโคเอนไซม์ (coenzyme)  อย่างไรก็ตามในบางต าราอาจใช้ค าว่า
โคแฟกเตอร์ส าหรับโมเลกุลสารอนินทรีย์ เช่น ไอออนของโลหะ (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริม
พณิชยกิจ. 2553 : 275) 
             เอนไซม์ท่ีอยู่ในสภาวะที่ไม่มีโคแฟกเตอร์จะไม่สามารถเร่งปฏิกิริยาได้ (inactive enzyme) 
จะเรียกเอนไซม์ในขณะนั้นว่าอะโพเอนไซม์ (apoenzyme) และเมื่อมีโคแฟกเตอร์เข้ามาจับแล้วจะมี
ความพร้อมในการเร่งปฏิกิริยาซ่ึงเรียกว่าโฮโลเอนไซม์ (holoenzyme) 
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ภาพที่ 8.6 แสดงส่วนของอะโพเอนไซม์ โคแฟกเตอร์ และการรวมกันเป็นโฮโลเอนไซม์ท่ี 

             พร้อมจะเร่งปฏิกิริยาได้  
ที่มาของภาพ : (Pearson Education. Inc. อ้างถึงใน Muller. 2010) 

 
ตารางที่ 8.1 แสดง Enzyme Commission (EC) Numbers  Systemic และ Trivial names 

พร้อมกับตัวย่อในการเรียกชื่อเอนไซม์บางชนิด 
 

EC 
Number 

Systemic Name Trivial Name Abbreviation 

1.1.1.27 L-Lactate : NAD+ oxidoreductase Lactate dehydrogenase LD, LDH 
1.1.1.49 D-Glucose-6-phosphate : NADP+ 

1-oxidoreductase 
Glucose-6-phosphate  
   dehydrogenase 

GPD, G6PDH,  
G-6-PDH 

2.3.2.2 (5-Glutamyl)-peptide : amino acid  
   5-glutamyltransferase 

g-Glutamyltransferase GGT 

2.6.1.1 L-Aspartate : 2-oxoglutarate  
Aminotransferase 

Aspartate aminotransferase AST 

2.6.1.2 L-Alanine : 2-oxoglutarate 
Aminotransferase 

Alanine aminotransferase ALT 

2.7.3.2 ATP : creatine  
N-phosphotransferase 

Creatine kinase CK 

3.1.1.3 Triacylglycerol acylhydrolase Lipase Lip, LPS 
3.1.3.1 Orthophosphoric-monoester 

 Phosphohydrolase  
 (alkaline optimum) 

Alkaline phosphatase ALP 

3.1.3.2 Orthophosphoric-monoester  
Phosphohydrolase  (acid optimum) 

Acid phosphatase ACP 

3.2.1.1 1, 4-a-D-Glucan glucanohydrolase Amylase Amy, AMS 
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         เอนไซม์บางชนิดที่รวมกันเป็นคอมเพล็กซ์จะมีความต้องการโคแฟกเตอร์หลายชนิดเพื่อเร่ง
ปฏิกิริยา ตัวอย่างเช่น multienzyme complex pyruvate dehydrogenase ซ่ึงท าหน้าเร่งปฏิกิริยาที่เป็น
จุดเชื่อมระหว่างวิถีไกลโคลิซิส (glycolysis pathway) และวัฏจักรกรดซิตริก (citric acid cycle) มี
ความต้องการโคแฟกเตอร์ชนิดที่เป็นสารอินทรีย์ 5 ชนิด และไอออนของโลหะ 1 ชนิด ได้แก่  
thiamine pyrophosphate (TPP), lipoamide, flavin adenine dinucleotide (FAD),  nicotinamide 
adenine dinucleotide (NAD+), coenzyme A (CoA) และ Mg2+  โคแฟกเตอร์ชนิดที่เป็นสารอินทรีย์
มักพบว่าเป็นวิตามินหรือถูกสังเคราะห์จากวิตามิน ในขณะที่โคแฟกเตอร์ชนิดที่เป็นสารอนินทรีย์
จะเป็นไอออนของโลหะซ่ึงโคแฟกเตอร์เกือบทุกชนิดนั้นร่างกายจะได้รับจากอาหาร ตัวอย่างของ
โคแฟกเตอร์ชนิดที่เป็นสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์แสดงดังตารางท่ี 8.2 - 8.4 
 

ตารางที่ 8.2 โคแฟกเตอร์สารอินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับวติามิน 

 

โคแฟกเตอร์ วิตามิน ส่วนประกอบอ่ืนๆ หมู่ฟังก์ชันที่เกิดปฏิกิริยา 

Thiamine pyrophosphate  Thiamine (B1) None 2-carbon groups, α cleavage 
NAD+ and NADP+  Niacin (B3) ADP Electrons 
Pyridoxal phosphate  Pyridoxine (B6) None Amino and carboxyl groups 
Lipoamide  Lipoic acid None electrons, acyl groups 
Methylcobalamin  Vitamin B12 Methyl group acyl groups 
Cobalamine  Cobalamine (B12) None hydrogen, alkyl groups 
Biotin  Biotin (H) None CO2 
Coenzyme A  Pantothenic acid (B5) ADP Acetyl group and other acyl groups 
Tetrahydrofolic acid  Folic acid (B9) Glutamate residues Methyl, formyl, methylene and 

formimino groups 
Menaquinone  Vitamin K None Carbonyl group and electrons 
Ascorbic acid Vitamin C None Electrons 
Flavin mononucleotide  Riboflavin (B2) None Electrons 
Flavin adenine dinucleotide  Riboflavin (B2) None Electrons 
Coenzyme F420  Riboflavin (B2) Amino acids Electrons 
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ตารางที่ 8.3 โคแฟกเตอร์สารอินทรีย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวติามิน 
 

โคแฟกเตอร์ หมู่ฟังก์ชันที่เกิดปฏิกิริยา 

Adenosine triphosphate  Phosphate group 
S-Adenosyl methionine  Methyl group 
Coenzyme Q  Electrons 
Cytidine triphosphate  Diacylglycerols and lipid head groups 
Glutathione  Electrons 
Heme  Electrons 
Methanofuran  Formyl group 
Molybdopterin  Oxygen atoms 
Nucleotide sugars  Monosaccharides 
3'-Phosphoadenosine-5'-phosphosulfate  Sulfate group 
Pyrroloquinoline quinone  Electrons 
Tetrahydrobiopterin  Oxygen atom and electrons 
Tetrahydromethanopterin  Methyl group 

 
       
               ตารางที่ 8.3 โคแฟกเตอร์สารอนินทรีย์และตัวอย่างเอนไซม์หรือโปรตีน 
 

ไอออนโลหะ ตัวอย่างเอนไซม์หรือโปรตีน 

Cupric Cytochrome oxidase 
Ferrous or Ferric 
 

Catalase 
Cytochrome (via Heme) 
Hydrogenase 

Magnesium 
 

Glucose 6-phosphatase 
Hexokinase 
DNA polymerase 

Manganese Arginase 
Molybdenum Nitrate reductase 

Nitrogenase 
Nickel Urease 
Zinc Alcohol dehydrogenase 

Carbonic anhydrase 
DNA polymerase 
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8.5 จลนศาสตร์ของของเอนไซม์เบือ้งต้น 
ในปี ค.ศ. 1913 วิคเตอร์ เฮนรี่ (Victor Henri, 1872 – 1940) ลีโอนอร์ มิเคลิส (Leonor  

Michaelis) และ มัด เมนเทน (Maud Menten) ได้เสนอทฤษฎีเอนไซม์จลนศาสตร์ ซ่ึงยังคงใช้กันอยู่
อย่างแพร่หลายในทุกวันนี้ ซ่ึงรู้จักกันในชื่อที่เรียกว่า จลนศาสตร์ของมิเคลิส-เมนเทน (Michaelis-
Menten kinetics) ซ่ึงหมายถึงการศึกษาปฏิกิริยาเคมีที่มีเอนไซม์เป็นตัวเร่ง ซ่ึงมีการวัดความเร็ว 
การศึกษาปัจจัยบางอย่างที่มีผลกระทบต่อความเร็ว การอธิบายกลไกการเร่งปฏิกิริยาและกลไก
ยับยั้งเอนไซม ์(Cox  และ  Nelson.  2008 : 195) 

                                   

     
 

ภาพที่ 8.7 (ซ้าย) ลีโอนอร์ มิเชลิส นักชวีเคม ี/ เคมีฟิสิกส์ ชาวเยอรมัน (16 มกราคม ค.ศ. 
1875 – 8 ตุลาคม ค.ศ. 1949) และ (ขวา)  มัด เมนเทน นกัฟสิิกส์ชาวแคนนาดา (20 มีนาคม 
ค.ศ. 1879 –26 กรกฏาคม ค.ศ. 1960)  
ที่มาของภาพ : (Cox  และ  Nelson.  2008 : 195) 

 
8.5.1 การวเิคราะห์เอนไซม์ (enzyme assay) 
         คือกระบวนการในห้องปฏิบัติการที่ท าการวัดความเร็วการเกิดปฏิกิริยา โดยวัดจาก 
ปริมาณของผลิตภัณฑ์ท่ีเพิ่มขึ้นหรือสารตั้งต้นที่ลดลง เทคนิคที่นิยมได้แก่ การวัดค่าการ
ดูดกลืนแสง (absorbance) ด้วยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (spectrophotometer) เรียกว่า
เทคนิคสเปกโทรโฟโตเมตรี (spectrophotometry) 

 
            

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/28/Leonor_Michaelis.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/0e/Maud_Menten.jpg
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 ภาพที่ 8.8 เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (Beckman Coulter DU 800 UV/Vis) และ แผนผังแสดง
หลักการท างานพื้นฐานของเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ทั่วไป 
ที่มาของภาพ :   ดัดแปลงจาก  Nutrient Analysis Inc.            
 

8.5.2 ความเร็วของปฏิกริิยา (velocity) 
เมื่อพิจารณาสมการปฏิกิริยาที่มีตัวเร่งโดยที่มีซับสเตรตเพียงตัวเดียวดังนี้ 

 
ปฏิกิริยาขั้นแรกเป็นปฏิกิริยาที่สามารถผันกลับได้โดยที่โมเลกุลเชิงซ้อนของเอนไซม์และ  
ซับสเตรต (ES) จับกันด้วยพันธะที่ไม่ใช่พันธะโคเวเลนซ์ จากนั้นจึงผันกลับเป็นเอนไซม์ 
(E) และซับสเตรต (S) ได้อย่างรวดเร็ว ส าหรับปฏิกิริยาในขั้นที่สองมีการเปล่ียนแปลง
รูปร่างของโมเลกุลเกิดขึ้นในโมเลกุลเชิงซ้อน ES  ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ (P) ซ่ึงจะแยกตัว
ออกมาจากเอนไซม์ในที่สุด และเอนไซม์ยังคงสามารถกลับมาจับกับซับสเตรตตัวใหม่ได้ 
พร้อมจะเร่งปฏิกิริยาได้อีก    ค่า k+1  k-1 และ k2 คือ ค่าคงที่ของความเร็ว (rate constants) 
ของปฏิกิริยา  ในการวัดความเร็วของปฏิกิริยาที่เร่งด้วยเอนไซม์จะพบว่า ในช่วงแรกของ
ปฏิกิริยาความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจะแปรผันตรงกับเวลา แต่หลังจากนั้นอัตรา
การเพิ่มของผลิตภัณฑ์จะลดลงและอาจหยุดลง (ภาพที่ 8.9) ด้วยเหตุนี้ในการศึกษา
จลนศาสตร์ของเอนไซม์จึงต้องวัดความเร็วของปฏิกิริยาในระหว่างที่กราฟของผลิตภัณฑ์
และเวลายังเป็นเส้นตรงอยู่  ซ่ึงความชันของกราฟในระยะนี้หมายถึงความเร็วเร่ิมต้น 
(initial velocity, Vo) (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชยกิจ. 2553 : 286) 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=spectrophotometry&source=images&cd=&cad=rja&docid=R_WDUH13qPgQKM&tbnid=CdPbQ_B4EIkzYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nutralyzefoodanalysis.weebly.com/ascorbic-acid-content.html&ei=N8P8UYP7FIvPrQe43oGgBw&bvm=bv.50165853,d.bmk&psig=AFQjCNEc_blxd_qVhu1BvOdAl_5focWsUg&ust=1375605929011300
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ภาพที่ 8.9 กราฟแสดงจลนศาตรข์องปฏิกิริยาที่เร่งดว้ยเอนไซม์  (progress curve) แสดง
การเพิ่มขึน้ของผลิตภัณฑ์ [Product] กับ เวลา จะพบว่าในระยะต้นกราฟยังคงเป็นเส้นตรง
และความชันของกราฟจะหมายถึงค่าความเร็วเริ่มตน้ (Vo)    
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น.  เมษายน 2556) 

 
 

8.5.3 สมการของไมเคลสิ-เมนเทน (Michaelis-Menten equation) 

เมื่อวาดกราฟระหว่างความเร็วเริ่มต้นกับความเข้มข้นของซับสเตรตจะได้กราฟ 
ลักษณะเป็นไฮเพอร์โบลา (ภาพท่ี 8.10)  เป็นที่สังเกตว่าเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของซับสเตรต
ในระยะเริ่มต้นความเร็วของปฏิกิริยาจะเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของซับสเตรต
ระดับหนึ่งจะได้ความเร็วสูงสุด (Vmax) และหากเพิ่มความเข้มข้นซับสเตรตต่อไปอีก
ความเร็วของปฏิกิริยาจะคงท่ีจะไม่เพิ่มขึ้น  ทั้งนี้เนื่องมาจาก 

1. ที่ความเข้มข้นของซับสเตรตมคี่าต่ า โมเลกุลเอนไซม์ยังคงมีบริเวณเร่งทีว่่างอยู่
เป็นจ านวนมาก ดังนั้นการเพิ่มความเข้มข้นของซับสเตรตจะมีผลท าให้ความเรว็
เพิ่มขึ้นได ้
2. ที่ความเข้มข้นของซับสเตรตมคี่าสูงมาก ความเร็วของปฏิกิริยาจะไมข่ึ้นกับ
ความเข้มข้นของซับสเตรต เนื่องจากเอนไซม์ไม่มีบริเวณเรง่ทีเ่หลือว่าง และมี                  
ซับสเตรตอิสระเหลืออยู่อีกมาก แม้ว่าจะเพิ่มซับสเตรตเข้าไปอีกก็ไม่มีทีใ่ห้เข้าจับ
บนเอนไซม์ อัตราเร็วกจ็ึงเกือบไม่เพิ่มขึ้นให้สังเกตได ้
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ภาพที่ 8.10 กราฟแสดงจลนศาตรข์องปฏิกิริยาที่เร่งดว้ยเอนไซม์  (Michaelis-Menten 
saturation curve) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเรว็เริ่มต้น (vo) กับความเข้มข้นของ
ซับสเตรต [S]  
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น.  เมษายน 2556) 
 

สามารถพิจารณาความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับจลนศาสตรข์องเอนไซม์ได้
ดังนี้                               

จากสมการ  

 
จะได้ว่า ความเรว็เริ่มต้น vo มีค่าดังนี ้

 
อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถวัดการเกิดขึ้นของ [ES] ได้โดยตรง แต่ทราบว่าความเร็วสูงสุด 
(maximum velocity, Vmax) จะเกิดขึ้นเมื่อเอนไซม์ทั้งหมดอยู่ในรูป enzyme-substrate 
complex, [ES]  ดังนั้นความเข้มข้นรวมของเอนไซม์ [Etotal] จึงเท่ากับ  [E] + [ES] และ
สามารถเขียนสมการได้เป็น 
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                                         Vmax =  k2[Etotal]  

                                                =  k2 ([E]+[ES]) …………………….. (2) 
 

น าสมการ (1) ตั้งแล้วหารด้วยสมการ (2) จะได ้

 
เมื่อ ค่าคงท่ีการแตกตวั (dissociation constant, Ks) มีค่า 

 
หรือ  

 
แทนค่า [ES] ลงใน สมการ (2) จะได ้

 
ซ่ึงสมการ (3) คอื สมการของมเิคลสิ-เมนเทน 
          
             ในปี ค.ศ. 1925 จอร์จ เอ็ดเวิร์ดบริกส์ (George Edward Briggs) และ จอห์น เบอร์
ดอน แซนเดอร์สัน ฮอลเดน  (John Burdon Sanderson Haldane) ได้เสนอแนวคิดสภาวะ
คงที่ (steady state concept) ของการเกิด enzyme-substrate complex [ES] โดยกล่าวว่า
ขณะที่มีการเร่งปฏิกิริยาด้วยเอนไซม์ ความเข้มข้นของ [ES] จะคงท่ีเสมอ เนื่องจากการจับ
กันของเอนไซม์และซับสเตรตเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและผันกลับได้ จากนั้น ES จะสลายตัว
ได้เป็นผลิตภัณฑ์ (P) และเอนไซม์อิสระ (E) ซ่ึงปฏิกิรยาขั้นตอนที่สองนี้จะช้ากว่ามาก จึง
เป็นขั้นก าหนดความเร็วของปฏิกิริยา (rate-limiting step)  
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           จากสมการข้างต้นจะเห็นว่าปริมาณของ ES จะขึ้นกับปริมาณของเอนไซม์และ              
ซับสเตรต ดังนั้นหากมีปริมาณซับสเตรตมากเกินพอ ภายหลังจากที่ ES กลายเป็น
ผลิตภัณฑ์แล้ว   เอนไซม์อิสระจะจับกับซับสเตรตตัวใหม่ ได้เป็น ES  จึงท าให้ ES มี
ค่าคงท่ี สภาวะนี้เรียกว่าสภาวะคงท่ี (steady state) 

ดังนั้น ความเร็วของการสร้าง ES = k1 [E][S]                           

ความเร็วของการสลาย        ES = k-1[ES] + k2[ES]                 

ณ ท่ีสภาวะคงท่ี ความเรว็ของการสร้าง ES = ความเร็วของการสลาย ES 

ดังนั้น                         k1 [E][S]    =    (k-1 + k2) [ES]  

หรือ     

 
Km ในสมการ (4) เรียกว่าค่าคงท่ีของมิเคลิส เมนเทน (Michaelis-Menten constant) เป็นตัว
แปรส าคัญในการศกึษาจลนศาสตร์ของเอนไซม์ มีหน่วยเป็นโมลาร์ (Molar) 

จากสมการ (4) จะได้ว่า 

 
แทนค่า [ES] ลงใน สมการ (2) จะได ้

 
เรียกสมการ (5) ว่า Briggs-Haldane equation ซ่ึงคล้ายกับสมการ (3) แต่ปัจจุบนัสมการทั้ง
สอง มักถูกเรียกรวมไปว่าเป็น สมการมิเคลิส-เมนเทน (Michaelis-Menten equation) 

             เมื่อเขียนกราฟระหว่าง ความเร็ว vo กับ [S] จะได้กราฟดังรูปท่ี 8.10 

            เพื่อให้การหาค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ สะดวกยิ่งขึน้ ฮานส์ ไลน์วีเวอร์ (Hans 
Lineweaver) และดีน เบริก (Dean Burk) ได้แปลงสมการมิเคลิส-เมนเทน (สมการ 5) ให้
เป็นส่วนกลับ ไดด้ังนี ้
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สมการ (6) เรียกว่า สมการไลน์วีเวอร์เบริก (Lineweaver-Burk equation) และเมื่อเขียน
กราฟระหว่าง 1/vo เป็นแกน Y และ 1 / [S] เป็นแกน X จะได้กราฟเส้นตรงดังรูปที่ 8.11 
เรียกว่า กราฟไลน์วีเวอร์เบริก (Lineweaver-Burk plot)  ซ่ึงจะท าให้สามารถหาค่า Km และ 
Vmax เป็นไปได้อย่างถูกต้องแม่นย ากว่าการใช้กราฟตามภาพท่ี 8.10 

 
 

 
                                  

ภาพที่ 8.11 double reciprocal plot ระหว่าง 1/vo (แกน Y) และ 1 / [S] (แกน X) ตาม 

             สมการไลน์วีเวอร์เบรกิ (Lineweaver-Burk equation) จะไดจุ้ดตดัแกน Y เป็น 1/ Vmax,  

             จุดตัดแกน Xเป็น -1/Km และความชันคือ  Km/ Vmax 
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น.  เมษายน 2556) 

 

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=Lineweaver-Burk&source=images&cd=&cad=rja&docid=LqSe11cQsYRX5M&tbnid=viaQ19hIzGo70M:&ved=0CAUQjRw&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Enzymkinetik&ei=CHP_UY_1EbGYiAee9oCIAQ&bvm=bv.50165853,d.aGc&psig=AFQjCNHig3CR__a3hbYWAUX0gurDZlJVvg&ust=1375781977537756
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8.5.4 ความส าคญัของค่าคงที่ของมเิคลสิ (Km)  

จากสมการมิเคลิส-เมนเทนหากก าหนดให้ความเร็วเริ่มตน้ (vo) มีค่าเป็นครึ่งหนึ่ง  
              ของความเรว็สูงสุดหรือ vo  =  Vmax/2 และเมื่อแทนค่า vo  ลงในสมการมิเคลิส-เมนเทน (5)  
              จะได้ดังนี ้

 

                                                

                                                      
นั่นหมายความว่า Km คือความเข้มของซับสเตรตที่ท าให้ความเร็วเริ่มต้นมีค่าเป็นครึ่งหนึ่ง
ของความเร็วสูงสุด และที่ส าคัญค่า Km สามารถระบุความจ าเพาะของเอนไซม์ต่อซับส
เตรตชนิดต่างๆ ได้ ดังตัวอย่างของเอนไซม์เฮกโซไคเนส (hexokinase) ซ่ึงเร่งปฏิกิริยา 

 
 

น ้าตาล hexose 
(ซับสเตรตของ hexokinase) 

Km (โมลาร์) 

กลูโคส 8 x 10-8 
แมนโนส 5 x 10-6 
แอลโลส 8 x 10-3 

 

เอนไซม์เฮกโซไคเนสชนิดนี้มีค่า Km ต่อน้ าตาลกลูโคสต่ าที่สุดคือ 8 x 10-8 M  หมายความ
ว่าหากต้องการให้ความเร็วเริ่มต้นของปฏิกิริยามีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของความเร็วสูงสุด ใน
กรณีของกลูโคสจะต้องใช้ในปริมาณเพียง 8 x 10-8 M   แต่หากใช้ซับสเตรตเป็นแมนโนส
จะต้องเพิ่มความเข้มข้นของแมนโนสให้สูงกว่ากลูโคส 100 เท่า   และหากใช้ซับสเตรต
เป็นแอลโลสจะต้องเพิ่มความเข้มข้นให้สูงกว่ากลูโคสถึง 100,000 เท่า  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า
ในบรรดาน้ าตาลเฮกโซส 3 ชนิดนี้ เอนไซม์เฮกโซไคเนสมีความชอบ (สัมพรรคภาพ , 
affinity) ต่อน้ าตาลกลูโคสมากที่สุด (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชยกิจ. 2553 : 
290) 
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8.5.5 ค่าจ านวนผนัเวยีน (Kcat) 

                    ในปฏิกิรยิาเมื่อมีจ านวนซับสเตรตมากเกนิพอ ทุกโมเลกุลของเอนไซม์จะ
อ่ิมตัวไปด้วยซับสเตรตจะมีผลท าให้ปฏิกิรยิาด าเนินไปไดด้้วยความเร็วสูงสุด (Vmax)  
ดังนั้นหากต้องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเอนไซม์ 2 ชนิด   จึงควรเปรียบเทียบค่า 
Vmax ที่เกิดจากการใช้เอนไซม์ท่ีมีจ านวนโมเลกุลเท่ากันในแต่ละปฏิกิริยา หรือเปรียบเทียบ
ค่าคงท่ีความเร็วของการเร่งปฏิกิริยา (Kcat) ซ่ึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  ซ่ึงค่าจ านวนผันเวียน 
(turnover number) ของเอนไซม์    โดยค่า Vmax มีความสัมพันธ์กับ Kcat ดังนี ้

 
ทั้งนี้จ านวนผันเวียนมีความหมายคือ จ านวนโมเลกุลผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตขึ้นจากเอนไซม์
หนึ่งโมเลกุลภายในหนึ่งหน่วยเวลา (นาทีหรือวินาที) ตัวเลขจ านวนผันเวียนจึงแสดงถึง
ความสามารถของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยา  (พัชรา วีระกะลัส. 2543 : 194) 

       ในกรณีที่ความเข้มข้นของซับสเตรตมีค่ามากกว่า Km มากๆ จนกระทั่งค่า vo = Vmax 
ค่าคงที่ความเร็วของการเร่งปฏิกิริยาหรือจ านวนผันเวียน (Kcat) จะมีค่าเท่ากับค่า K2 
อย่างไรก็ตามสภาพความเป็นจริงของเซลล์ส่ิงมีชีวิต เอนไซม์จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มี
ความเข้มข้นของซับสเตรตไม่สูงมาก นั่นหมายความว่าในระหว่างปฏิกิริยาจะมีเอนไซม์
จ านวนหนึ่งที่เป็นอิสระโดยที่ไม่ได้จับกับซับสเตรตเลย ค่า K2 จึงไม่สามารถใช้เทียบเคียง
กับค่า Kcat ได้จริง ในทางปฏิบัตินิยมใช้ค่าอัตราส่วน Kcat/Km เพื่อบอกประสิทธิภาพของ
การเร่งปฏิกิริยาโดยที่เอนไซม์ท่ีประสิทธิภาพสูงจะมีค่า Kcat/Km สูงด้วย 

                                  
8.5.6 ปัจจยัที่มผีลต่อการท างานของเอนไซม์ 

         1. ความเข้มข้นของเอนไซม์   

        ในการเร่งปฏิกิริยาเมื่อให้ความเข้มข้นของซับเตรทคงที่ จะพบว่าความเร็ว
ของการเร่งปฏิกริิยาจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มขน้ของเอนไซม ์ 

          2. ชนิดของซับสเตรต 

         เอนไซม์มีระดับความจ าเพาะต่อซับสเตรตไม่เท่ากัน เอนไซม์บางชนิด
จ าเพาะต่อซับสเตรตในรูปสเตอริโอไอโซเมอร์ (stereospecificity) เช่นในระบบ
ชีวภาพเอนไซม์ในวิถีเมแทบอลิซึมจะจ าเพาะต่อ D-glucose  เอนไซม์ในระบบ
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ย่อยอาหารจะจ าเพาะต่อโปรตีนที่มีกรดอะมิโนในรูป L-amino acid   เอนไซม์บาง
ชนิดมีความจ าเพาะต่อหมู่ฟังก์ชันของซับสเตรต (geometric specificity) เช่น 
เอนไซม์ ควิโนโปรตีนแอลกอฮอล์ดีไฮโดรจิเนส I(quinoprotein dehydrogenase I, 
qADH-I) ซ่ึงเร่งปฏิกิรยาการเปล่ียนแอลกอฮอล์เป็นแอลดีไฮด์ จะพบว่าเอนไซม์
จะเร่งปฏิกิริยาได้ดีที่สุดเมื่อใช้เอทานอลเป็นซับสเตรต และเมื่อเพิ่มความยาวของ
โซ่ไฮโดรคาร์บอนของซับสเตรตให้เป็นโพรพานอล บิวทานอล เพนทานอล หรือ
ลดความยาวของโซ่ไฮโดรคาร์บอนเป็นเมทานอล จะพบว่าปฏิกิริยาเกิดได้ช้าลง  

            3. ความเข้มข้นของซับสเตรต 

          ในกรณีที่ให้ความเข้มข้นของเอนไซม์คงที่ ความเร็วของปฏิกิริยาจะเพิ่มขึ้น
ตามปริมาณการเพิ่มของซับสเตรต อย่างไรก็ตามเมื่อเพิ่มปริมาณซับสเตรตจนถึง
ระดับหนึ่งจะพบว่าความเร็วของปฏิกิริยาก็จะไม่เพิ่มขึ้นอีก  

             4. ค่า pH ในระบบ 
           เอนไซม์แต่ละชนิดจะสามารถเร่งปฏิกิริยาได้ดีที่สุดที่ช่วงค่า pH  หนึ่ง ๆ 
เท่านั้น  (optimum pH)  เช่น เอนไซม์เปปซิน (pepsin) ที่ย่อยโปรตีนในกระเพาะ
อาหาร จะมี optimum pH ที่ 1.5 เอนไซม์ทริปซิน (trypsin) ที่ย่อยโปรตีนในล าไส้
เล็กมี optimum pH ที่ 7.8 ในสภาวะที่มีการเปล่ียนแปลงค่า pH ไปจาก optimum 
pH ของเอนไซม์ เพียงเล็กน้อยอาจมีผลให้ความเร็วของปฏิกิริยาลดลง 

             5. อุณหภูม ิ

         ความเร็วของปฏิกิริยาที่มีเอนไซม์เป็นตัวเร่งจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น 
เนื่องจากอุณหภูมิสามารถเปล่ียนค่าคงที่ความเร็วของปฏิกิริยาได้ (rate constant, 
k)  อุณหภูมิหนึ่ งที่ เอนไซม์สามารถท างานได้ดีที่ สุดจะเรี ยกว่า  optimum 
temperature อย่างไรก็ตามการเพิ่มอุณหภูมิสูงขึ้น อาจท าให้เอนไซม์จะไม่สามารถ
เร่งปฏิกิริยาได้เลย ทั้งนี้เพราะเอนไซม์จะเสียโครงสร้างธรรมชาติ (denaturation) 
เนื่องจากความร้อน 

              6. ความเข้มข้นของผลติภัณฑ์ 

        เมื่อปฏิกิริยาด าเนินไปจนกระทั่งมีผลิตภัณฑ์เกิดสะสมในระบบมากขึ้น มีผล
ให้ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของเอนไซม์กับอัตราเร็วของปฏิกิริยา
เปล่ียนแปลงไปและอาจเกิดปฏิกิริยาผันกลับได้ 
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             8.5.7 ตวัยบัยั้งเอนไซม์ (enzyme inhibitor) 

          ตัวยับยั้งเอนไซม์คือโมเลกุลที่สามารถจับกับเอนไซม์และท าให้เอนไซม์เร่งปฏิกิริยา
ได้ลดลง ซ่ึงหลักการนี้น ามาประยุกต์ใช้เป็นยาปฏิชีวนะและยารักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับ
เอนไซม์ ในระบบเมแทบอลิซึม การท างานของตัวยับยั้งเอนไซม์สามารถจ าแนกเป็น 2 
ประเภทคือ ยับยั้งแบบถาวรหรือผันกลับไม่ได้ (irreversible inhibition) และยับยั้งแบบผัน
กลับได้ (reversible inhibition)  (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชยกิจ. 2553 : 296) 
 

 8.5.7.1 การยบัยั้งแบบถาวรหรือผนักลบัไม่ได้ (irreversible inhibition) 

            การยับยั้งแบบผันกลับไม่ได้หรือการยับยั้งอย่างถาวรเกิดจากการเติมสารที่
เมื่อจับกับเอนไซม์แล้วเกิดพันธะโคเวเลนซ์ ซ่ึงมีความคงตัวมากและเป็นการ
ท าลายหมู่ฟังก์ชันที่จ าเป็นส าหรับการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ไปอย่างถาวรโดย
ไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาผันกลับได้  
 

 
ภาพที่ 8.12 สมการรูปแบบของการยับยั้งเอนไซม์แบบผันกลับไม่ได้ 
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น.  เมษายน 2556) 

 

ตัวอย่างของตัวยับยั้งแบบผันกลับไม่ได้ ได้แก่ สารไดไอโซโพรพิลฟลูออโร -
ฟอสเฟต (diisopropylfluorophosphate, DIFP) สามารถที่ยับยั้งเอนไซม์แอซีทิล-
โคลีนเอสเทอเรส (acetylcholineesterase) ที่ท าหน้าที่อยู่บริเวณระหว่างเซลล์
ประสาท (synapse) สาร DIFP ซ่ึงมีหมู่ฟอสฟอรัสจะสามารถจับกับหมู่ไฮดรอก-
ซิล (–OH) ของซีรีนซ่ึงเป็นกรดอะมิโนที่ส าคัญบนบริเวณเร่งของเอนไซม์ มีผล  
ท าให้การส่งสัญญาณของเซลล์ประสาทสูญเสียไปท าให้เป็นอัมพาตของระบบ
หายใจได้ จากความรู้นี้จึงได้มีการพัฒนาเป็นยาฆ่าแมลง เช่น มาลาไทออน 
(malathion) (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชยกิจ. 2553 : 296-297) 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Irreversible_inactivation2.svg
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          ภาพที่ 8.13 แสดงการเข้าท าปฏิกิริยาของ DIFP บนหมู่ –OH ของกรดอะมิโนซีรีนซ่ึงอยู่บน 

          บริเวณเร่งของเอนไซม์ เกิดพันธะโคเวเลนซ์ซ่ึงไม่สามารถผันกลับได้ 
               ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น.  เมษายน 2556) 
 

            8.5.7.2 การยบัยั้งแบบผนักลบัได้ (reversible inhibition) 

          การยับยั้งแบบผันกลับได้นั้นสามารถแยกเอาตัวยับยั้งออกจากเอนไซม์หรือ 

ท าให้ตัวยับยั้งเจือจางลงเพื่อท าให้เอนไซม์กลับมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมได้
ลักษณะการยับยั้งแบบผันกลับได้แบ่งเป็น 3 แบบคือ 

                         1. การยบัยั้งแบบแข่งขนั (competitive inhibition) การยับยั้งชนิดนี้จะมีตัว 
                         ยับยั้ง (I) ที่มีลักษณะโครงสร้างคล้ายกับซับสเตรตมาก จึงสามารถเข้าจับกับ             
              บริเวณเร่ง (active site) บนเอนไซมอิ์สระ (E)  โดยที่ตัวยับยั้งจะไม่สามารถจับกับ  

           ES ได้ การยับยั้งแบบแข่งขันนี้สามารถผันกลับได้ (reversible) เนื่องจากตัวยับยั้ง 
           และซับสเตรต พยายามแข่งขันเพื่อแย่งเข้าจับกับบริเวณเร่งของเอนไซม์ หากตัว 
           ใดมีความเข้มข้นมากกว่าก็จะมีโอกาสเข้าจับได้ดีกว่า  การยับยั้งชนิดนี้สามารถ 
           แก้ไขได้โดยการเพิ่มความเข้มข้นซับสเตรต  
           (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชยกิจ. 2553 : 296-299-300)  
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ภาพที่ 8.14 (ก) สมการรูปแบบของการยับยั้งแบบแข่งขนั  (ข) ภาพจ าลองการการยับยั้ง
แบบแข่งขัน  (ค) ผลของตัวยับยั้งแบบแข่งขนัแสดงด้วยกราฟของ Lineweaver-Burk เมื่อ
แปรค่าความเข้มขน้ของตัวยังยั้งจากที่ไม่มีตัวยับยั้ง (α = 1) และเมื่อเพิ่มความเข้มข้น
เพิ่มขึ้นเป็น α =2,3…ผลลัพธ์ทางจลนศาสตร์ของเอนไซม์ท่ีมีตัวยับยั้งแบบแข่งขันคือ ค่า 
Km เพิ่มขึ้น  ในขณะที่ Vmax คงท่ี 

                  ที่มาของภาพ : (Cox  และ  Nelson.  2008 : 201-202) 
  

(ก)                                                                         (ข) 

(ค)                                                      
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            2. การยับยั้งแบบไม่แข่งขันแบบ Uncompetitive ตัวยับยั้งชนิดนี้จะจับ              
เฉพาะสารประกอบเชิงซ้อนของเอนไซม์ซับสเตรต (ES) อย่างแบบผันกลับได้เกิด
เป็น ESI ซ่ึงไม่สามารถเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ได้  ตัวยับยั้งจะไม่สามารถจับกับ
เอนไซม์อิสระได้  การจับของซับสเตรตกับเอนไซม์อาจท าให้เอนไซม์เกิดการ
เปล่ียนโครงรูปไปจนท าให้ตัวยับยั้งจับด้วยได้ ตัวยับยั้งชนิดนี้จะไม่แข่งขันกับ
ซับสเตรตในการเข้าจับกับบริเวณเร่ง ดังนั้นจึงไม่สามารถแก้ไขผลการยับยั้งที่
เกิดขึ้นโดยการเพิ่มความเข้มข้นของซับสเตรต รูปแบบของการยับยั้งเขียนได้ดังนี้ 

 

             
 
 

 

 
 
 

         ภาพที่ 8.15 (ก) สมการรูปแบบของการยับยั้งแบบ Uncompetitive (ข) ภาพจ าลอง 
         การยับยั้งแบบ Uncompetitive  (ค) ผลของตัวยับยั้งแบบ Uncompetitive แสดงด้วยกราฟของ              
          Lineweaver-Burk เมื่อแปรค่าความเข้มข้นของตัวยับยั้งจากที่ไม่มีตัวยับยั้ง (α´ = 1) และเมื่อ 
         เพิ่มความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเป็น α´ =1.5,2…   ผลลัพธ์ทางจลนศาสตร์ของเอนไซม์ท่ีมีตัวยับยั้ง 
         แบบ Uncompetitive คือ ท้ังค่า Km และ Vmax ลดลง  
            ที่มาของภาพ : (Cox  และ  Nelson.  2008 : 201-202) 

(ก)                                                                   (ข) 

(ค)                                                      
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 3. การยับยั้งแบบไม่แข่งขันแบบ Noncompetitive เป็นการยับยั้งโดยตัว 
ยับยั้งเข้าจับบริเวณที่ไม่ใช่บริเวณเร่ง ซ่ึงสามารถเข้าจับได้ทั้งกับ E หรือ ES ตัว
ยับยั้งจะท าให้โครงสร้างของเอนไซม์เปล่ียนไป ท าให้หมู่เร่ง (catalytic group) ไม่
สามารถท างานได้ตามปกติหรือไม่อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมในการเร่งปฏิกิริยา  
จึงเปล่ียนซับสเตรตให้เป็นผลิตภัณฑ์ได้น้อยลงหรือไม่ได้เลย ถ้าการจับกันของ
ซับสเตรตหรือตัวยับยั้งเป็นอิสระต่อกัน (KI = K´I) จะเรียกว่าการยับยั้งแบบ pure 
noncompetitive inhibition แต่ถ้าการเข้าจับของซับสเตรตมีผลต่อการเข้าจับของ
ตัวยับยั้ง หรือ การเข้าจับของตัวยับยั้งมีผลต่อการเข้าจับของซับสเตรต  (KI  ‡ K´ I)  
จะท าให้มีลักษณะคล้ายการแข่งขัน จึงเรียกการยับยั้งแบบนี้ว่า การยับยั้งแบบผสม 
(mixed inhibition) 

                            
 

                          
 
          ภาพที่ 8.16 (ก) สมการรูปแบบของการยับยั้งแบบ Noncompetitive (ข) ภาพจ าลองการ 
          ยับยั้งแบบ Noncompetitive  (ค) ผลของตัวยับยั้งแบบ pure noncompetitive แสดงด้วยกราฟ         
          ของ Lineweaver-Burk เมื่อแปรค่าความเข้มข้นของตัวยังยั้ง ผลลัพธ์ทางจลนศาสตร์ของ 
          เอนไซม์ท่ีมีตัวยับยั้งแบบ  pure noncompetitive คือ ท้ังค่า Km คงท่ี และ Vmax ลดลง และ (ง)  
          ผลของตัวยับยั้งแบบผสม (mixed) คือ ค่า Km เพิ่มขึ้น ในขณะที่ Vmax ลดลง  
             ที่มาของภาพ : (Cox  และ  Nelson.  2008 : 201-202) 

(ก)                                                                         (ข) 

(ค)                                                                 (ง)                                                 
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8.5.9 ไอโซเอนไซม์ (isoenzyme) หรือ ไอโซไซม์ (isozyme) 

          คือเอนไซม์ในทีเ่ร่งปฏิกิริยาเดียวกันในส่ิงมีชีวิตเดยีวกนัแต่มีสมบัติทางกายภาพและ
จลนศาสตร์แตกต่างกัน ท าให้เกิดรูปแบบไอโซไซม์ซ่ึงอยู่ในเซลล์ในอวัยวะที่ต่างกัน ซ่ึง
สามารถแยกแยะความแตกต่างได้โดยวิธีอิเล็กโทรโฟรีซิส (electrophoresis) ตัวอย่างเช่น
เอนไซมแ์ลกเทตดีไฮโดรจิเนส (lactate dehydrogenase, LDH) ในสัตว์เล้ียงลูกด้วยน้ านม
ซ่ึงเร่งปฏิกิริยาการเปล่ียนแลกเทตเป็นไพรูเวตดังนี้   

 
          แต่ละโมเลกุลของ LDH ประกอบด้วยพอลิเพปไทด์ 4 subunit (tetramer) ซ่ึงมีการ  
จ าแนกเป็นพอลิเพปไทด์ที่แตกต่างกันได้ 2 ชนิด คือ ชนิด H และชนิด M ซ่ึงมีล าดับของ 
กรดอะมิโนและน้ าหนักโมเลกุลแตกต่างกันเล็กน้อย เมื่อหน่วยย่อยทั้งสองชนิดมารวมตัว
กันส่ีหน่วยจะได้ไอโซไซม์ 5 ชนิด คือ M4, M3H, M2H2, MH3 และ H4 (สุกัญญา สุนทรส 
และวิเชียร ริมพณิชยกิจ. 2553 : 314-315) 

                                  

8.5.10 ไซโมเจน (zymogen) 

                          เอนไซม์บางชนิดเมื่อเซลล์สังเคราะห์ขึ้นมาแล้วยังไม่สามารถท างานได้ เรียกว่า   

ไซโมเจน หรือ โพรเอนไซม์ (proenzyme) จ าเป็นจะต้องได้รับการกระตุ้น (zymogen 
activation) โดยการตัดพันธะเพปไทด์บางต าแหน่งเพื่อให้เอนไซม์สามารถท างานได้ 
ตัวอย่างได้แก่ ไคโมทริปซิโนเจน (chymotrypsinogen) ซ่ึงเป็น precursor ของเอนไซม์                       
โคโมทริปซิน (chymotrypsin) ท่ีท าหน้าที่ย่อยอาหารประเภทโปรตีนในล าไส้เล็กส่วนต้น 
(duodenum)  ซ่ึงไคโมทริปซิโนเจนถูกสังเคราะห์จากตับอ่อน (pancreas) เป็นพอลิเพป
ไทด์ที่มีกรดอะมิโนจ านวน 245 ตัว และมีพันธะไดซัลไฟด์เชื่อมโยงภายในสายโปรตีน 5 
พันธะ ไคโมทริปซิโนเจนยังไม่สามารถเร่งปฏิกิริยาได้ ก็ต่อเมื่อมีเอนไซม์ทริปซิน 
(trypsin) มาตัดพันธะเพปไทด์ระหว่างต าแหน่ง  Arg15 และ Ile16 จะท าให้ได้ เป็น                          
¶-chymotrypsin ซ่ึงพอจะเร่งปฏิกิริยาได้บ้าง และ  ¶-chymotrypsin โมเลกุลหนี่งสามารถ
เร่งการสลายพันธะเพปไทด์ของอีกโมเลกุลหนึ่งได้  และเกิดเป็น α-chymotrypsin ที่
สามารถท างานเป็นเอนไซม์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริม
พณิชยกิจ. 2553 : 316-317) 
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ภาพที่ 8.17 การกระตุ้นไคโมทริปซิโนเจนให้เป็นไคโมทริปซินที่สามารถท า
หน้าที่เร่งปฏิกิรยาได้ 
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น.  เมษายน 2556) 

 

8.5.11 อลัโลสเตริกเอนไซม์ (allosteric enzyme) 

         อัลโลสเตริกเอนไซม์เป็นเอนไซม์ที่ประกอบด้วยหน่วยย่อยหลายหน่วย              
ภายในโมเลกุลของเอนไซม์ชนิดนี้จะมีบริเวณเร่ง (active site) ที่สามารถรวมกับ
ซับสเตรตได้ และมีบริเวณที่สามารถรวมตัวกับโมเลกุลของตัวยับยั้งหรือ
ตัวกระตุ้นได้ด้วย ซ่ึงเรียกว่าบริเวณควบคุม (regulatory site) บริเวณทั้งสองอาจอยู่
ที่หน่วยย่อยเดียวกันหรือคนละหน่วยย่อยก็ได้ โมเลกุลที่ให้ผลในการกระตุ้นจะ
เรียกว่า positive effector และโมเลกุลที่ให้ผลในการยับยั้งจะเรียกว่า negative 
effector (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชยกิจ. 2553 : 310-311) 
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             ลักษณะการท างานของอัลโลสเตริกเอนไซม์จะพบว่าเมื่อซับสเตรต
โมเลกุลหนึ่งเข้าจับบนหน่วยย่อยแห่งหนึ่งบนเอนไซม์แล้ว จะมีการเปล่ียนแปลง
โครงรูปสามมิติ (conformation) ของหน่วยย่อยแรก และมีผลกระทบต่อหน่วย
ย่อยอ่ืนๆ โดยถูกเหนี่ยวน าให้มีการเปล่ียนแปลงโครงรปูไปเช่นกัน ซ่ึงจะท าให้จับ
กับซับสเตรตได้ดีขึ้น การเหนี่ยวน าลักษณะนี้เป็นไปในลักษณะการร่วมมือกัน 
(cooperative binding)  ซ่ึงเป็นสาเหตุที่ท าให้จลนศาสตร์ของเอนไซม์ท่ีถูกควบคุม
แบบอัลโลสเตอริกไม่เป็นไปตามสมการของมิเคลิส-เมนเทน  ที่ ซ่ึงมีกราฟ
ความเร็วของปฏิกิริยากับความเข้มข้นของซับสเตรตเป็นรูปไฮเพอร์โบลา แต่ใน
กรณีของอัลโลสเตริกเอนไซมจ์ะได้ดกราฟทีม่ีลักษณะเป็นเส้นโค้งการอ่ิมตัวด้วย                
ซับสเตรต (substrate-saturation curve) คล้ายรูปตัวเอส (sigmoid curve) ดังภาพที่ 
8.18 
 

 

 
 

 

 ภาพที่ 8.18 จลนศาสตร์ของเอนไซม์ตามแบบจ าลองของมิเคลิส-เมนเทนที่กราฟ 
         ความเร็วของปฏิกิริยากับความเข้มขน้ของซับสเตรตเป็นรูปไฮเพอร์โบลา แต่ในกรณี 
                      ของอัลโลสเตริกเอนไซม์จะได้ดกราฟท่ีมีลักษณะเป็นเส้นโค้งการอ่ิมตัวดว้ย                     
                       ซับสเตรตคล้ายรูปตัว S 

             ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น.  เมษายน 2556) 
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                ตัวอย่างของเอนไซม์ที่มีการควบคุมแบบอัลโลสเตอริกคือเอนไซม์แอสพาร์              
เตททรานสคาร์บาโมอิเลส (aspartate transcabamoylase, ATCase) ซ่ึงเป็นเอนไซม์ที่
เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ไพริมิดีน เช่น  CTP (cytidine triphosphate) และ UTP (uridine 
triphosphate)  โดยปฏิกิริยาเริ่มจากคาร์บาร์โมอิลฟอสเฟต (carbamoyl phosphate) รวมตัว
กับกรดอะมิโนแอสพาร์เทตได้เป็นคาร์บาโมอิลแอสพาร์เทต (carbamoyl aspartate) และ
เกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องไปจนกระทั่งได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็นไซทิดีนไทรฟอสเฟต (cytidine 
triphosphate, CTP)  และเมื่อมี CTP เกิดสะสมในปริมาณมาก CTP จะย้อนกลับไปยับยั้ง 
ATCase เรียกว่าการยับยั้งแบบป้อนกลับ (feedback inhibition) จากภาพที่ 8.19 และ 8.20 
กล่าวได้ว่า CTP จึงเป็น negative effector ท าให้เส้นกราฟเล่ือนไปทางขวาแต่ยังคงกราฟ
รูปตัว S โดยที่ค่า Vmax ยังคงท่ีแต่ค่า Km เพิ่มขึ้น  นอกจากนี้การเติม ATP เข้าไปในปฏิกิริยา
จะพบว่าท าให้เส้นกราฟเล่ือนไปทางซ้าย ซ่ึงหมายความว่าเอนไซม์ท างานได้ดีขึ้น และค่า 
Km ลดลง และมีการเปล่ียนแปลงเส้นกราฟจากเดิมเป็นรูปตัว S ให้มีลักษณะเป็น
ไฮเพอร์โบลามากขึ้นซ่ึงแสดงถึงบทบาทของ ATP ที่ลด cooperative binding ของเอนไซม์
ได้ (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชยกิจ. 2553 : 311-313) 
 

 
 

         ภาพที่ 8.19 การควบคุมแบบอัลโลสเตอริกของเอนไซม์แอสพาร์เตททรานสคาร์บาโมอิเลส 
         (ATCase) แสดงการยับยั้งแบบป้อนกลับ (feedback inhibition) ของ ATCase โดย CTP ซ่ึง  
         เป็นผลิตภัฑณ์สุดท้ายในกระบวนการสังเคราะห์ CTP 
            ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น.  เมษายน 2556) 
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                        ภาพที่ 8.20 จลนศาสตร์ของอัลโลสเตอริกเอนไซม์ ATCase โดยมี ATP เป็น positive   
effector และ CTP เป็น negative effector 

                  ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น.  เมษายน 2556) 

 

8.6 การใช้ประโยชน์จากเอนไซม์ด้านต่างๆ 
             จากความรู้เกี่ยวกับเอนไซม์และความหลากหลายทางชีวภาพ ท าให้ปัจจุบันมีการพัฒนา
เป็นเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีการใช้เอนไซม์จากธรรมชาติหรือการผลิตเอนไซม์จากกระบวนการทาง
พันธุวิศวกรรม เพื่อใช้ในวงการอุตสาหกรรม ด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เกษตรกรรม 
และด้านส่ิงแวดล้อม 

ตวัอย่างด้านการแพทย์ 
  1. การใช้เอนไซม์เป็น reagent ในการตรวจวัดระดับชีวโมเลกุลจากเลือด เช่น การ
ตรวจวัดระดับไนโตรเจนจากยูเรีย (blood urea nitrogen,BUN) ในเลือดด้วยเอนไซม์ยูรีเอส  
(urease)     
             2. การตึงเอนไซม์เพื่อใชใ้นเทคนิค enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) 
เพื่อการตรวจหาแอนติเจนหรือแอนติบอดี จากผู้ป่วยติดเชือ้ไวรัส 
             3. การตรวจวัดระดับเอนไซม์ในเลือดหรือเนื้อเยื่อเพื่อพยากรณ์โรค  ซ่ึงในบาง
กรณีเนื้อเยื่อมีการอักเสบ การได้รับสารพิษ การถูกรุกรานจากไวรัสหรือภาวะเนื้องอก จะมี
การหล่ังเอนไซม์บางชนิดมากขึ้น หรือ ลดลงกว่าระดับปกติ  เช่น การพบว่ามีแอกทิวิตีของ
เอนไซม์กลูทามิกออกแซโลแอซิติทรานสแอมิเนส (glutamic oxaloacetic transaminase, 
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SGOT) และกลูทามิกไพรูวิกทรานสแอมิเนส (glutamic oxaloacetic transaminase, SGPT)  
ในซีรัมสูงกว่าระดับปกติ จะบ่งชี้ถึงความผิดปกติในตับและไต  ซ่ึงอาจเกิดจากภาวะการ
ดื่มสุราปริมาณมากและต่อเนื่องหรืออาจมีภาวะตับอักเสบจากไวรัส (hepatitis virus) หรือ
การได้รับสารพิษหรือยาบางชนิดที่มีผลต่อตับ  
 4. การใช้เอนไซม์เป็นยารักษาโรค เช่น การใชก้ลุ่มโปรติเอสในการชว่ยย่อย
อาหารในคนไข้ที่มีระบบการย่อยอาหารผิดปกติหรือใช้ย่อยแผลเปื่อย แผลเนื้อตาย เป็นต้น 
 5. การพัฒนายาจากความรู้เกี่ยวกับการเร่งกลไกปฏิกิริยาและตัวยับยั้งของเอนไซม์ 
เช่นการพัฒนายาต้านไวรัส HIV  
 
ตวัอย่างด้านอุตสาหกรรม 
          ได้แก่การประยกุตใ์ช้เอนไซม์ส าหรับอุตสาหกรรมตา่งๆ เช่น อุตสหากรรมอาหาร 
นม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  และการผลิตกระดาษ  การบ าบัดสารมลพิษในส่ิงแวดล้อมด้วย
เอนไซม ์เป็นต้น 

 

8.7 สรุป 

             เอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ เป็นชีวโมเลกุลประเภทโปรตีน สามารถลด
พลังงานการกระตุ้นของปฏิกิริยา เอนไซม์จะเร่งปฏิกิริยาและชนิดของสารที่เข้าท าปฏิกิริยาอย่าง
จ าเพาะ เอนไซม์บางชนิดจะเร่งปฏิกิริยาได้เมื่อมีโครงสร้างที่ไม่ใช่โปรตีนมาเกี่ยวข้อง ซ่ึงเรียกว่า
โคแฟกเตอร์ ซ่ึงอาจจะเป็นไอออนของโลหะ เช่น Mg+2   Fe+2  Cu+2 หรือ โมเลกุลของสารอินทรีย์ 
ซ่ึงเรียกว่า โคเอนไซม์  เช่น  NADP  FAD  FMN หรือ ATP  การเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์มี
การศึกษาถึงระดับจลนศาสตร์เพื่ออธิบายกลไกท างาน การหาอัตราเร็ว ความชอบต่อซับสเตรตและ
การยับยั้งเอนไซม์ ซ่ึงมีประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้เอนไซม์ในด้านต่างๆ  
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ค าถามท้ายบท 
 

1. จงอธิบายปฏิกิริยาการท าให้เนื้อสัตว์เปื่อยยุ่ยเม่ือเติมยางมะละกอลงไป 

2. เพราะเหตุใดเมื่อเพิ่มอุณหภูมิจึงพบว่าสามารถเร่งปฏิกิรยิาท่ีใช้เอนไซม์ได้ดขีึ้น แต่เมื่อเพิ่ม
อุณหภูมิสูงขึ้นอีกกลับพบว่าไม่มีปฏิกริิยาเกิดขึ้นอีกต่อไป 

3. เพราะเหตุใดเมื่อปลอกแอปเปิ้ลแล้วซักครู่จะพบว่ามีรอยสีน้ าตาลคล้ าท่ีผิวแอปเปิ้ล จงอธิบาย
ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้อง 

4. ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวในท้องตลาดมีหลักการใดที่เกี่ยวขอ้งกับเอนไซม์ จงค้นค้วาและยกตัวอย่าง 

5. จงอธิบายความหมายและความส าคัญของค่า Km ของเอนไซม์ 

6. จงยกตวัอย่างวิตามนิที่ท าหน้าที่เป็นโคเอนไซม์มา  3 ชนิด ให้ระบุช่ือโคเอนไซม์นั้นๆ ดว้ย 

7. จงระบุผลิตภัฑณ์ทีไ่ด้จากการย่อยสายเพปไทด์  MADFARTSWPSQAYAAC ด้วยเอนไซม์ 
Chymotrypsin 

8. จงระบุผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการย่อยสายนิวคลีไอไทด์  GCATCAAATGAATTCGATTCGGG 
ด้วยเอนไซม์ EcoRI  

9. จงยกตวัอย่างเอนไซม์ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมการท าอาหารพร้อมอธิบายขั้นตอนของปฏิกิรยิา 

10. จงระบุเอนไซม์เพื่อการย่อยแป้งเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตั้งแต่ในทางเดนิอาหารส่วนช่องปากจนถึง
ส าไส้เล็ก 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่9 
ชีวโมเลกลุ – นิวคลโีอไทด์และกรดนิวคลอีกิ 

 

หัวข้อเนื้อหา 

9.1 โครงสร้างและคุณสมบัตขิองนิวคลีโอไทด ์

9.2 กรดนวิคลีอิก 

9.3 ดีเอ็นเอในส่ิงมีชีวิตโปรแคริโอตและยูแคริโอต 

9.4 การจ าลองดีเอ็นเอ การถอดรหัส และการแปลรหัส ของสารพันธุกรรม 

9.5 สรุป 
           

วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
เมื่อผู้เรียนศึกษาบทเรียนนี้แล้วสามารถ 
1. อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของนวิคลีโอไทด์และกรดนิวคลีอิกได้ 
2. อธิบายกระบวนการจ าลอง DNA การสร้าง RNA และการสังเคราะห์ โปรตีนได ้
3. เข้าใจกระบวนการประยกุตใ์ช้ยาที่มีโครงสร้างคล้ายนวิคลีโอไทด์เพื่อยับยั้งการจ าลองตัวเองของ
ไวรัส เช่น HIV ได ้

  

วธีิสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. วิธีสอน  
              1.1 วิธีสอนแบบบรรยายเรื่องโครงสร้างและคุณสมบัติของนิวคลีโอไทด์และกรดนิวคลีอิก 
              1.2 อภิปราย สรุปประเด็นส าคญัที่เกี่ยวกับกระบวนการจ าลอง DNA  การสร้าง RNA และ 
                    การสังเคราะห์โปรตีนในเซลล์ 
 2.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

 2.1 ให้ทดลองสกัด DNA จากจมูกข้าวสาลีโดยวิธิอย่างง่าย 
  2.2 ให้ท าการค้นคว้าเกีย่วกับเชื้อไวรัส HIV และกลไกการเพิ่มจ านวนไวรัส 
               2.3 ให้ท าการค้นคว้าเกีย่วกับยาเคมีบ าบัดส าหรับโรคมะเร็งที่เกีย่วข้องกับนวิคลีโอไทด์ 
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ส่ือการเรียนการสอน 
1.  เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
2.  เพาเวอร์พอยต์พรีเซนเตชัน เรื่องชีวโมเลกุล – นิวคลีโอไทด์และกรดนิวคลีอิก 
3.  ส าเนาเอกสารประกอบการสอน 
4.  อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคม ี

 

การวดัผลและการประเมินผล 
1.  สังเกตการตอบค าถามในชัน้เรียน 
2.  สังเกตจากการอภิปรายโต้ตอบ ซักถาม และการแสดงความคิดเห็น 
3.  สังเกตพฤติกรรมความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมและคุณภาพของงานที่มอบหมาย 
 

  



197 

 

 

บทที ่9 
ชีวโมเลกลุ – นิวคลโีอไทด์และกรดนิวคลอีกิ 

 
 คุณสมบัติส าคัญที่บ่งช้ีความเป็นส่ิงมีชีวิตคือความสามารถในการสืบพันธ์ุ ซ่ึงเป็นการเพิ่ม
จ านวนประชากรและรักษาเผ่าพันธ์ุให้ด ารงอยู่จากพ่อแม่สู่รุ่นลูกหลาน โดยอาศัยการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมตั้งแต่ระดับโมเลกุลในขั้นตอนการจ าลอง DNA  และสาเหตุที่ส่ิงมีชีวิตแต่
ละสายพันธ์ุมีความแตกต่างกันเนื่องมาจากข้อมูลพันธุกรรมที่ถูกเก็บไว้ใน DNA มีความแตกต่าง
ตั้งแต่ล าดับเบสท าให้มีการถอดรหัสให้ RNA และแปลรหัสให้โปรตีน กระทั่งส่งผลให้มีการ
แสดงออกของลักษณะที่ปรากฏแตกต่างกัน 

9.1 โครงสร้างและคุณสมบัตขิองนิวคลีโอไทด์ 
9.1.1 นิวคลโีอไทด์ 

         นิวคลีโอไทด์ (nucleotide) เป็นโครงสร้างพื้นฐานของกรดนิวคลีอิก (nucleic acid) 
ซ่ึงประกอบด้วย   (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชยกิจ. 2553 : 79) 

               1. หมู่ฟอสเฟต (phosphate group) 

               2. น้ าตาลเพนโทสซ่ึงมีคาร์บอน 5 อะตอม คือน้ าตาลไรโบส (ribose) 

               3. ไนโตรจีนัสเบส (nitrogenous base) 
  

 
ภาพที่ 9.1 โครงสร้างพ้ืนฐานของนวิคลีโอไทด์ ประกอบดว้ยนิวคลีโอไซด์ (nucleoside)  

              และหมู่ฟอสเฟต 
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น.  พฤษภาคม 2556) 
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ภาพที่ 9.2 โครงสร้างของนิวคลีโอไซด์และการเรียกชื่อจ านวนหมู่ฟอสเฟต 
ที่มาของภาพ : (Nucleotides. Wikipidia) 

 

ตารางที่ 9.1 การเรียกชื่อนวิคลีโอไซด์และนิวคลีโอไทด ์
 

เบส นิวคลีโอไซด์ นิวคลีโอไทด์ สัญลักษณ์นิวคลีโอไทด์ 

Adenine 

Adenosine 
 

Adenosine -5’-
monophosphate 

AMP 
 

Deoxyadenosine Deoxyadenosine-5’-
monophosphate 

dAMP 

Guanine 

Guanosine 
 

Guanosine -5’-
monophosphate 

GMP 
 

Deoxyguanosine Deoxyguanosine-5’-
monophosphate 

dGMP 

Cytosine 

Cytidine 
 

Cytidine -5’-
monophosphate 

CMP 
 

Deoxycytidine Deoxycytidine-5’-
monophosphate 

dCMP 

Thymine 

Thymidine 
 

Thymidine -5’-
monophosphate 

TMP 
 

Deoxythymidine DeoxyThymidine-5’-
monophosphate 

dTMP 

Uracil 

Uridine 
 

Uridine -5’-
monophosphate 

UMP 
 

Deoxyuridine 
Deoxyuridine-5’-
monophosphate 

dUMP 
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สามารถแบ่งไนโตรจินัสเบสตามโครงสร้างได้เป็นสองกลุ่มคือ  

1. ไพริมดิีน (pyrimidine) คือ กลุ่มเบสที่มีโครงสร้างวงแหวน 1 วง 
เรียกว่า ได้แก่ ไซโทซีน (cytosine, C)   ไธมีน (thymine, T) และ ยูราซิล 
(uracil, U) 

2. พวิรีน (purine) คือ กลุ่มเบสที่มีโครงสร้างวงแหวน 2 วง เรียกว่า 
ได้แก่ อะดีนนี (adenine, A)   และ กวานีน (guanine, G) 

 

               ในการรวมตัวเป็นนิวคลีโอไทด์ เบสจะต่อกับคาร์บอนตัวที่ 1 ของน้ าตาลเพนโทส 

และหมูฟ่อสเฟตจะต่อกับคาร์บอนตัวที่ 5 ของน้ าตาลเพนโทส ซ่ึงน้ าตาลเพนโทสที่พบใน                                 
นิวคลีโอไทด์มีสองชนิดคือน้ าตาลไรโบส  ( ribose)  หรือน้ าตาลดีออกซิไรโบส
(deoxyribose) (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชยกิจ. 2553 : 79-80) 

 

 
 
ภาพที่ 9.3 โครงสร้างของไนโตรจินัสเบส ไพริมิดีน และ พิวรีน   
ที่มาของภาพ : (Chen. 2008) 
 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=nitrogenous+base&source=images&cd=&cad=rja&docid=i_T4x93_tJAbXM&tbnid=tZEZuZVqgMy4jM:&ved=0CAUQjRw&url=http://bio3400.nicerweb.net/Locked/media/ch14/tRNA-bases.html&ei=JYn6UcWeHYqmrQehnYHoBg&bvm=bv.50165853,d.bmk&psig=AFQjCNFbiC0hMfRTQwzWgmUfpNmtSYmwaw&ust=1375459866670477
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ภาพที่ 9.4 โครงสร้างของน้ าตาลไรโบส (ribose) ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของ RNA  และ 

น้ าตาลดีออกซิไรโบส (deoxyribose) ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของ DNA 
                   ที่มาของภาพ : (Carr. 2010) 

 

9.1.2 สมบัตกิารดูดกลนืแสงของไนโตรจนิัสเบส 

          เนื่องจากโครงสร้างของพิวรีนและไพริมิดีนเป็นวงแหวนอะโรมาติก ซ่ึงมี
อิเล็กตรอนที่สามารถเคล่ือนที่ได้ทั่ววงแหวน (electron delocalization หรือ resonance) ซ่ึง
เป็นผลให้โมเลกุลมี ลักษณะแบนราบและสามารถดูดกลืนแสงในช่วงเหนือม่วง 
(ultraviolet, UV) ที่ความยาวคล่ืนประมาณ 260 นาโนเมตร ดังนั้นหลักการดูดกลืนแสง
ของไนโตรจินัสเบสจึงสามารถน ามาใช้วิเคราะห์หาปริมาณนิวคลีโอไทด์ และกรด
นิวคลีอิกในสารละลายได้  (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชยกิจ. 2553 : 84-85) 

 

9.1.3 นิวคลโีอไซด์ไทรฟอสเฟต 

        การที่หมู่ –OH ที่ C-5´ ของน้ าตาลไรโบส ของนิวคลีโอไซด์สร้างพันธะเอสเทอร์กับ
สารประกอบไพโรฟอสเฟต (pyrophosphate) หรือไทรฟอสเฟต (triphosphate) จะได้ว่า นิ
วคลีโอไซด์ไดฟอสเฟต (nucleoside -5´- diphosphate) หรือ นิวคลีโอไซด์ไทรฟอสเฟต 
(nucleoside -5´- triphosphate) ตามล าดับ  สารกลุ่มนี้มีความส าคัญในระบบชีวภาพในด้าน
การเป็นสารพลังงานสูง เช่น แอดีโนซีน-5´-ไทรฟอสเฟต (adenosine-5´-triphosphate, 
ATP)  GTP  UTP  และ cyclic AMP เป็นต้น (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชยกิจ. 
2553 : 86-87) 
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Adenosine-5'-triphosphate (ATP)                    Uridine-5'-triphosphate (UTP) 

 

                 
Guanosine-5'-triphosphate (GTP)                        3'-5'-cyclic adenosine monophosphate               

                                                                                           (cyclic AMP, cAMP) 
 

ภาพที่ 9.5 โครงสร้างของนิวคลีโอไซด์ไทรฟอสเฟตบางชนิด 
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น.  พฤษภาคม 2556) 

 

9.2 กรดนิวคลีอิก (nucleic acid) 

9.2.1 การเกดิพอลนิิวคลโีอไทด์ 
        กรดนิวคลีอิกเป็นสารอินทรีย์ที่ท าหน้าที่เป็นสารพันธุกรรม (genetic material ) ของ
ส่ิงมีชีวิต กรดนิวคลีอิกแบ่งได้เป็นสองชนิดใหญ่ ๆ คือ กรดไรโบนิวคลีอิก (ribonucleic 
acid, RNA) และกรดดีออกซิไรโบนิวคลีอิก (deoxyribonucleic acid, DNA) กรดนิวคลีอิก    
ในการรวมตัวกันเป็นกรดนิวคลีอิกหรือพอลินิวคลีโอไทด์ (polynucleotide)  นิวคลี                  
โอไทด์แต่ละตัวจะต่อกันด้วยพันธะฟอสโฟไดเอสเทอร์ (phosphodiester bond) โดยที่
หมู่ไฮดรอกซิลที่ต าแหน่ง C-3´ ของน้ าตาลเพนโทสของนิวคลีโอไทด์ตัวหน้าจะต่อกับหมู่
ฟอสเฟตที่ต าแหน่ง C-5´ ของน้ าตาลเพนโทสของนิวคลีโอไทด์ตัวหลัง (3´  5´ 
phosphodiester) เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ สายของกรดนิวคลีอิกมีสองปลาย ปลายที่หมู่
ฟอสเฟตอิสระเรียก ปลาย 5´ ส่วนปลายที่หมู่ไฮดรอกซิลอิสระเรียกว่าปลาย 3´ หลักการ

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Adenosintriphosphat_protoniert.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Uridintriphosphat2.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Guanosintriphosphat_protoniert.svg
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เขียนล าดับนิวคลีโอไทด์หรือล าดับเบสให้ยึดตามมาตรฐานสากลคือเขียนจากทิศทาง  5´  
3´ เสมอ จากภาพที่ 9.7 จะเขียนได้เป็น 5´-pApCpTpG – 3´  หรือ  5´-ACTG - 3´ หรือ 
ACTG   (สุกัญญา สุนทรส และวิเชียร ริมพณิชยกิจ. 2553 : 90) 

 

 

 
 

ภาพที่ 9.6 แสดงการเชื่อมต่อโมเลกุลนิวคลีโอไทด์ 2 โมเลกุล ด้วยพนัธะ 3´  5´ 
phosphodiester 
ที่มาของภาพ : (Pearson Education. Inc. อ้างถึงใน Muller. 2010) 
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ภาพที่ 9.7 การจับกนัของเบสคู่สมบนสายพอลินิวคลีโอทด ์2 สายด้วยพันธะไฮโดรเจน          
(เส้นประ)  ลูกศร 5´  3´ แสดงทิศทางของโมเลกุลจากปลายด้าน 5´ ไปยังด้าน 3´ 

                    ที่มาของภาพ : (DNA chemical structure. Wkipidia) 

5´ 

 

 

 

3´ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/DNA_chemical_structure.svg
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           ภาพที่ 9.8 เปรียบเทียบลักษณะของกรดนิวคลีอิก 2 ชนิด คือ ribonucleic acid (RNA) และ   
           deoxyribonucleic acid (DNA)  RNA จะเป็นพอลินิวคลีโอไทด์สายเดี่ยว (single standed)       
           มีเบสยูราซิล (U) แทนเบสไธมีน (T)  DNA จะเป็นพอลินิวคลีโอไทด์สายคู่ (double standed) 
               ที่มาของภาพ : (Difference DNA RNA. Wikipidia) 

 

9.2.2 โครงสร้างสายเกลยีวคู่ของ DNA 
โครงสร้างของ DNA มีลักษณะเป็นโมเลกุลสองสายพันกันและบิดคล้ายบันไดเวียน

เป็นเกลียวคู่ (double helix) ซ่ึงคล้ายกับโครงสร้างอัลฟาเฮลิกซ์ (α-helix) ของโครงสร้าง
ทุติยภูมิในโปรตีน ซ่ึงมีปลายของสายพอลินิวคลีโอไทด์แต่ละเส้นจะอยู่ตรงข้ามกัน จากที่
กล่าวมาแล้วว่าส่วนที่เป็นน้ าตาลเพนโทสและหมูฟ่อสเฟตจะท าหน้าที่เป็นแกนอยู่ข้างนอก  
เบสชนิดต่าง ๆ จะยื่นเข้าไปในเกลียวแล้วจับคู่กันระหว่างเบสคู่สมทั้งสองสายด้วยพันธะ
ไฮโดรเจน ลักษณะโครงสร้างของ DNA เกลียวคู่ที่พบในส่ิงมีชีวิตส่วนใหญ่เป็นเกลียว 
DNA แบบ บี (B – DNA) ซ่ึงมีลักษณะเป็นเกลียวเวียนขวามีระยะหนึ่งรอบเกลียว เท่ากับ               
3.4 นาโนเมตร และมีเบสคู่สมประมาณ 10 คู่ต่อรอบ    
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  ปี ค.ศ. 1953 เจมส์ ดิวอี วัตสัน และ ฟรานซิสแฮร์รี คอมป์ตัน คริก (James Dewey 
Watson and Francis Harry Compton Crick) เสนอโครงสร้างของดีเอ็นเอขึ้นในรูปสาย
เกลียวคู่แบบ B (B - conformation) ดังภาพท่ี 9.13 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1. สายพอลินิวคลีโอไทด์สองสายพันรอบแกนสมมติเดียวกันในลักษณะเวียนขวา 
(right handed) และวางตัวสลับทิศกนั 

2. สายเกลียวคู่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นาโนเมตร หรือ 20 Å ระนาบของน้ าตาล
เพนโทสตั้งฉากกับระนาบของเบส 

3. เบสแต่ละตัวสายพอลินิวคลีโอไทด์เดียวกับอยู่ห่างกนั 3.4 Å และท ามุมต่อกัน 
36◦ รอบแกนสมมติ ดังนั้น 1 ช่วงเกลียว (pitch) หรือ 1 รอบเกลียว (360◦) จะประกอบไป
ด้วย 10 คู่เบส และยาว 34 Å 

4. ลักษณะของเกลียวที่พันกนัท าให้เกิดร่อง (groove) มีร่องขนาดใหญ่หรือร่อง
หลัก (major groove) และร่องขนาดเล็กหรือร่องรอง (minor groove) 

5. สายพอลินิวคลีโอไทด์ทั้งสองสายมีปฏิสัมพันธ์กันด้วยพันธะไฮโดรเจน
ระหว่างคู่เบส A คู่กับ T ด้วยพันธะไฮโดรเจน 2 พันธะ และ C คู่กับ G พันธะไฮโดรเจน 3 
พันธะ 

 

 

 
 

ภาพที่ 9.9 โครงสร้างแบบจ าลองของ B-DNA แสดงลักษณะการพนักนัระหว่างพอลิ-                
นิวคลีโอไทด์สองสายท่ีกลับทิศทางกนัท าให้เกิดร่องหลักและร่องรอง และแสดง 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเบสคู่สมด้วยพันธะไฮโดรเจน  

                   ที่มาของภาพ : ดังแปลงจาก (DNA Structure. Wikipidia) 
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ภาพที่ 9.10 เปรียบเทียบโครงรูปของดีเอ็นเอแบบ A B และ Z  แสดงความแตกต่างของ 
ระยะช่วงเกลียวที่มีความยาวแตกต่างกัน A-DNA สามารถพบได้ในแบคทีเรียแกรมบวกที่
อยู่ระหว่างการสร้างสปอร์  Z-DNA มีลักษณะเป็นเกลียวคู่เวียนซ้าย (left handed) ซ่ึงยังไม่
พบในธรรมชาติแต่สามารถสังเคราะห์ได้ในห้องปฏิบัติการ 
ที่มาของภาพ : ดังแปลงจาก  (Herbert. 2007) 

 

9.3 การจ าลองตวัเอง การถอดรหัส และการแปลรหัส ของสารพนัธุกรรม 

9.3.1 การจ าลองตวัเองของดีเอน็เอ (DNA replication)  

         การจ าลองตัวเองของ DNA หรือการถ่ายแบบ DNA เป็นกระบวนการทางชีววิทยาที่
เกิดขึ้นในส่ิงมีชีวิตทุกชนิดเพื่อจ าลอง DNA ของตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณ
สารพันธุกรรมส าหรับเตรียมการเข้าสู่แบ่งเซลล์เพื่อการสืบพันธ์ุ ในการจ าลองตัวเองของ 
DNA จะใช้สายเดิมเป็นแม่แบบ (template) ทุกครั้ง ดังนั้นจึงท าให้ได้สาย  DNA ใหม่ 2 
สาย ทีป่ระกอบด้วยพอลินิวคลีโอไทด์สายเก่า 1 สายและเป็นสายใหม่อีก 1 สาย เรียกการ
จ าลองตัวเองในลักษณะนี้ว่าการจ าลองแบบกึ่งอนุรักษ ์(semiconservative replication) โดย
มีขั้นตอนดังนี้ (อธิบายโดยใช้แบบจ าลองของเซลล์โปรแคริโอต)   (เทคโนโลยีชีวภาพ 
แหล่งรวมความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ. 2552) 
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1. การเร่ิมต้น (initiation) เอนไซม์เฮลิเคส (helicase) เข้าสลายพันธะไฮโดรเจนที่ต าแหน่ง
เริ่มต้นของการเรพพลิเคชั่น (origin of replication) เกิดเป็นรอยแยกเรียกว่าเรพลิเค
ชันฟอร์ค (replication fork) ซ่ึงสามารถเกิดพร้อมกันได้หลายต าแหน่งบนโครโมโซม  
พร้อมกันนั้นมี Single-Stranded DNA Binding Protein  (SSB) มาจับท่ีจุดแยกเพื่อป้องกันมิ
ให้มีการสร้างพันธะไฮโดรเจนได้อีก จากนั้นเอนไซม์ดีเอ็นเอไจเรส (DNA gyrase) หรือ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเอนไซม์โทโพไอโซเมอเลส (topoisomerase) ท าหน้าที่คลายปมเหนือ
จุดแยกโดยการตัด DNA สายใดสายหนึ่งออก ที่ต าแหน่ง phosphate backbone เพื่อให้
คลายเกลียวได้แล้วจึงต่อกลับใหม่ 

2. การสร้างดีเอน็เอสายใหม่ (Elongation)  เมื่อดีเอ็นเอทั้งสองสายแยกจากกันแล้วเอนไซม์
ดีเอ็นเอพอลิเมอเรส III (DNA polymerase III, DNA pol III) จะเข้ามาตรงจุดแยกเพื่อสร้าง
ดีเอ็นเอสายใหม่ เนื่องจาก DNA pol III มีคุณสมบัติในการสร้างดีเอ็นเอสายใหม่จาก 5′ ไป 
3′ เท่านั้น ซ่ึงต้องการแม่แบบที่เป็นสาย 3′ ไป 5′ ในขณะที่ดีเอ็นเอแม่แบบทั้งสองสายมี
ชนิดที่เป็น 3′ ไป 5′ และ 5′ ไป 3′ ดังนั้น การสร้างสายดีเอ็นเอจึงแบ่งเป็น 2 แบบดังนี้  

             สายต่อเนื่อง (leading stand) คือสายแม่แบบที่มีทิศจาก 3′ ไป 5′ ในสายนี้ DNA 
pol III จะสร้างดีเอ็นเอสายใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นโดยเอนไซม์ไพรเมส (primase) 
สร้างไพรเมอร์ที่เป็นอาร์เอ็นเอสายส้ันๆ (RNA primer) เข้ามาจับกับดีเอ็นเอบริเวณจุดแยก 
จากนั้นเอนไซม ์DNA pol  III จะเติมดีออกซินิวคลีโอไทด์ไทรฟอสเฟต (deoxynucleotide 
triphosphate, dNTPs) เข้ามาในทิศทาง 5′ ไป 3′ ไปเรื่อยๆ 

            สายไม่ต่อเนื่อง (lagging stand) เนื่องจากสายนี้ดีเอ็นเอแม่แบบมีทิศทางจาก   5′ 
ไป 3′ การสร้างดีเอ็นเอเป็นสายยาวไปทีเดียวจึงเกิดขึ้นไม่ได้ แต่จะใช้วิธีให้สายดีเอ็นเอ
ม้วนผ่าน DNA pol III เพื่อให้ DNA pol III สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ในทิศทาง 5′ ไป 3′ เป็น
ชิ้นเล็กๆ เรียกชิ้นส่วนโอคาซากิ (Okazaki fragment) โดยเอนไซม์ไพรเมสจะสร้าง RNA 
primer สายส้ันๆ ส าหรับการสร้างช้ินส่วนโอคาซากิแต่ละชิ้น  

3. การส้ินสุดการจ าลองตัวเองของดีเอ็นเอ (termination of DNA replication) ในการ
จ าลองตัวเองของ DNA จะมีต าแหน่งที่เป็นจุดส้ินสุดของการจ าลองตัวเองอยู่ ที่ต าแหน่งนี้
มีขนาดประมาณ 20 คู่เบส ท่ีเรียกว่า termination sequence โดยจะมีโปรตีนที่ท าการจดจ า
ต าแหน่งนี้เข้ามาจับที่ termination sequence เพื่อท าให้ DNA pol III หยุดการสังเคราะห์ 
DNA 
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ภาพที่ 9.11 การจ าลองตัวเองของ DNA แสดงสายแม่แบบชนิดสายต่อเนื่องและสายไม่
ต่อเนื่องและเอนไซม์ท่ีเกี่ยวข้อง 

ที่มาของภาพ : (Ito. 2008)  
 

9.3.2 การถอดรหัส (transcription)  

          กระบวนการถอดรหัส (transcription) คือกระบวนการสังเคราะห์อาร์เอ็นเอ (RNA 
synthesis) ซ่ึงเป็นการแสดงออกของยีน (gene) โดยการส่งข้อมูลพันธุกรรมจาก DNA ไป
ยังRNA ส าหรับส่ิงมีชีวิตประเภทยูแคริโอตกระบวนการนี้จะเกิดในนิวเคลียส โดยอาศัย
การท างานของเอนไซม์ DNA depended RNA polymerase หรือเรียกว่า RNA polymerase 
ที่ใช้สายใดสายหนึ่งของดีเอ็นเป็นแม่แบบ ในช่วงการถอดรหัสนั้นล าดับดีเอ็นเอจะถูกอ่าน
โดยเอนไซม์ RNA polymerase ซ่ึงจะสร้างคู่สมซ่ึงเป็นสาย RNA ที่ขนานสวนกัน ซ่ึง
ทิศทางในการสร้างสาย  RNA จะสร้างจากทิศ 5´ ไป 3´ และขนานสวนกัน (anti-parallel) 
กับทิศของสาย DNA แม่แบบ การถอดรหัสจะท าให้ได้ผลเป็น RNA คู่สมที่มีเบสยูราซิล 
(uracil, U) แทนที่ต าแหน่งของเบสไทมีน ( thymine, T) ที่เคยมีในสาย DNA คู่นั้น  
กระบวนการถอดรหัสมี 3 ขั้นตอนดังนี้ (อธิบายโดยใช้แบบจ าลองของเซลล์โปรแคริโอต) 

(เทคโนโลยีชีวภาพ แหล่งรวมความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ. 2552) 
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1. กระบวนการเร่ิมต้น (initiation) การสังเคราะห์ RNA จะเกิดที่บริเวณต าแหน่งโปรโม
เตอร์ (promoter) ของสาย DNA แม่แบบ ซ่ึงมีล าดับเบสที่จ าเพาะ (conserved sequence) ที่
ต าแหน่งที่เป็นต าแหน่งจดจ าการเข้าจับของเอนไซม์ RNA polymerase การเข้าจับที่ละ
หน่วยของเอนไซม์ท าให้เกิดการคลายตัวของสาย DNA แม่แบบ  

2. กระบวนการสร้างสาย RNA (elongation) การเคล่ือนตัวของ RNA polymerase จะมีการ
น าไรโบนิวคลีโอไทด์ไทรฟอสเฟต (NTPs) ตัวใหม่ท่ีมีเบสคู่สมกับสาย DNA แม่แบบเข้า
มาเชื่อมต่อกับปลาย 3´ ของสาย RNA ที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมา  

3. กระบวนการส้ินสุดการถอดรหัส (termination of transcription) จะเกิดบริเวณ
ต าแหน่งที่อยู่ถัดจากยีนโครงสร้าง (structural gene) ซ่ึงมีล าดับเบสจ าเพาะที่ท าหน้าที่เป็น
สัญญาณแสดงถึงการส้ินสุดการสังเคราะห์ RNA โดยท าให้ RNA polymerase หลุดออก
จากสาย DNA แม่แบบ 
 

 
 

ภาพที่ 9.12 กระบวนการถอดรหัส (transcription) หรือ การสังเคราะห์ RNA  แสดง
ขั้นตอนการสร้างสาย RNA ให้ยาวขึน้     
ที่มาของภาพ: (Mayne. 2012) 

 
  กระบวนการถอดรหัสของ DNA สามารถสังเคราะห์ RNA ได้ 3 ชนิดคือ 

1. Messenger RNA (mRNA) เป็น RNA ที่บรรจุรหัส (codon) ของกรดอะมิโน 
2. Ribosomal RNA (rRNA) เป็นองค์ประกอบส าคัญของไรโบโซม ท่ีมีหน้าที่สังเคราะห์ 
   โปรตีนภายในเซลล์ 
3. Transfer RNA (tRNA) เป็นอาร์เอ็นเอขนาดเล็กประมาณ 74-95 นิวคลีโอไทด์ มีหน้าที ่
   น ากรดอะมโินที่จ าเพาะเข้ามาต่อเป็นสายพอลิเพปไทด์ที่ไรโบโซมระหว่างการแปลรหัส 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=transcription&source=images&cd=&cad=rja&docid=DqJWV1azxezKqM&tbnid=v5WaWelIUGCd5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://limbiclab.com/2012/12/02/a-crash-course-in-dna-amino-acids-and-proteins-how-the-code-of-life-produces-the-stuff-that-makes-you/&ei=iQEJUqbYNImIrgev04C4Bg&bvm=bv.50500085,d.bmk&psig=AFQjCNE22An921cEor1bS2s2rUeNHGpQfA&ust=1376408314344810
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ภาพที่ 9.13 การสังเคราะห์ mRNA ในส่ิงมีชีวิตประเภทยูแคริโอต มีการสังเคราะห์ mRNA  
ในนิวเคลียส ซ่ึงยีนบน DNA จะประกอบด้วยส่วน exon และ intron ภายหลังท่ีสังเคราะห์  
Pre-mRNA แล้วจึงมีการดังแปลงโมเลกุลให้เหลือเฉพาะส่วนที่ก าหนดรหัสได้เท่านั้น แล้ว 
จึงน าออกจากนิวเคลียสมาสู่ไซโทพลาซึม    
ที่มาของภาพ : (Pearson Education  Inc. 2011 อ้างถึงใน Muller. 2010 ) 

 

 

ภาพที่ 9.14 แบบจ าลองลักษณะ tRNA ซ่ึงมีหน้าที่น ากรดอะมิโนที่ตรงตามรหัส codon              
มาเติมให้แก่สาย mRNA ระหว่างการสังเคราะห์โปรตีน  
ที่มาของภาพ : (Pearson Education  Inc. 2011 อ้างถึงใน Muller. 2010 ) 
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9.3.3 การแปลรหัส (translation)  

          การแปลรหัส คือการสังเคราะห์โปรตีน ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงอออกของยีน 
ซ่ึงต้องอาศัยการอ่านรหัสจาก mRNA และใช้องค์ประกอบร่วมต่างๆ เช่น tRNA  rRNA             
ไรโบโซม (ribosome) และแฟกเตอร์ต่างๆ โดยเกิดขึ้นในส่วนของไซโทพลาซึมของเซลล์ 
mRNA จะท าหน้าที่เป็นแม่แบบ ส่วนไรโบโซมจะแปลรหัสจากล าดับเบสบน mRNA ใน
ทิศ 5'-3' ให้เป็นล าดับกรดอะมิโนในสายพอลิเฟปไทด์หรือโปรตีน (จากปลาย  N ไปยัง
ปลาย C) โดยมี tRNA เป็นตัวน ากรดอะมิโนมาเรียงกันตามล าดับเบสของ mRNA กรดอะ
มิโนตัวหนึ่งๆ จะแปลรหัสมาจากล าดับเบส 3 ตัว เรียกว่า triplet codon   การแปลรหัส
แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนเช่นเดียวกับการถอดรหัส  (เทคโนโลยีชีวภาพ แหล่งรวมความรู้ทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ. 2552)  คือ  
 

1. กระบวนเร่ิมต้นการแปลรหัส (initiation) เป็นการเริ่มต้นการสร้างสายพอลิเพปไทด์ 
โดยการเชื่อมกรดอะมิโนเข้าที่ปลาย 3' ของ tRNA โดย tRNA มีส่วนส าคัญ 2 ส่วนคือ
ปลาย 3'- CCA ท าหน้าที่จับกรดอะมิโนด้วยพันธะโคเวเลนซ์ อีกส่วนหนึ่งเป็นบริเวณซ่ึง
ท าหน้าที่จับกับเบสคู่สม เรียกว่าแอนติโคดอน (anticodon) กรดอะมิโนแต่ละชนิดจะจับ
กับ tRNA ที่ถูกต้องอย่างจ าเพาะ โดยการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์อะมิโนเอซิลทรานส
เฟอร์อาร์เอนเอซินทิเทส (aminoacyl transfer RNA synthethase) ซ่ึงมีหลายชนิด แต่ละ
ชนิดจะจ าเพาะกับกรดอะมิโนและ tRNA ตัวหนึ่งๆ  ภายหลังจากเชื่อมกรดอะมิโนเข้าที่
ปลาย 3' ของ tRNA แล้วจึงเกิดการน ากรดอะมิโนมายัง mRNA โดยไรโบโซม  
 2. กระบวนการต่อสายพอลเิพปไทด์ (elongation) เป็นขั้นตอนต่อสายพอลิเพปไทด์ให้ยาว
ขึ้นเม่ือไรโบโซมเคล่ือนที่ผ่าน mRNA โดยมีแฟกเตอร์และเอนไซม์เพปทิดิลทรานสเฟอ-
เรส (peptidyl transferase) เชื่อมกรดอะมิโนจาก tRNA ที่อยู่ต าแหน่ง P site มายังต าแหน่ง 
A site และเกิดสายโปรตีนยาวขึ้นเรื่อยๆ  
3. กระบวนการส้ินสุดการแปลรหัส (termination) เป็นขั้นตอนหยุดการสร้างสายพอลิ              
เพปไทด์โดยอาศัย รหัสหยุด (stop codon) และตัวปลดปล่อยหรือรีลีสซิงแฟกเตอร์
(releasingfactor) เมื่อไรโบโซมเคล่ือนที่มาถึงรหัสหยุด (UGA  UAA  และ UAG) จะไม่มี 
tRNA ตัวใดน ากรดอะมิโนเข้ามาต่อสายพอลิเพปไทด์  โดยอาศัยการช่วยเหลือของ                 
รีลีสซิงแฟกเตอร์ จึงเกิดการปลดสายพอลิเพปไทด์ออกพร้อมทั้งปลดปล่อย mRNA และ           
ไรโบโซมออกจากกัน  
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ภาพที่ 9.15 แสดงขั้นตอนการเริ่มต้นของกระบวนการแปลรหัส โดยมีกรดอะมิโน  
เมทไธโอนีนเป็นกรดอะมิโนตัวแรกซ่ึงมาจากรหัสคือ AUG เสมอ    
ที่มาของภาพ : (Pearson Education  Inc. 2011 อ้างถึงใน Muller. 2010 ) 
 

 

ภาพที่ 9.16 แสดงขั้นตอนการต่อสายพอลิเพปไทด์ของกระบวนการแปลรหัสโดย 
ไรโบโซมเคล่ือนที่ผ่าน mRNA  และมีเอนไซม์เชื่อมกรดอะมิโนจาก tRNA ที่อยู่ต าแหน่ง  
 P site มายังต าแหน่ง A site และเกิดสายโปรตีนยาวขึน้   
ที่มาของภาพ : (Pearson Education  Inc. 2011 อ้างถึงใน Muller. 2010 ) 
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9.4 สรุป 

ดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ ประกอบด้วยหน่วยย่อยที่เรียกว่านิวคลีโอไทด์ (nucleotide) ซ่ึงเป็น
สารประกอบไนโตรจีนัสเบส แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือพิวรีนและไพริมิดีน เป็นสารพันธุกรรมที่ท า
หน้าที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิต โดยที่ DNA ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของโครโมโซมวางตัว
อยู่ในส่วนนิวเคลียสภายในเซลล์ของส่ิงมีชีวิตยูแคริโอต ในกรณีเซลล์ชนิดโปรแคริโอต DNA อยู่
จะบนโครโมโซมวงเดียวแต่ไม่มีนิวเคลียส  DNA ทั้งหมดที่มีอยู่ภายในเซลล์หนึ่งๆ ของส่ิงมีชีวิต
ถูกเรียกว่า จีโนม (genome) ข้อมูลในจีโนมจึงเป็นข้อมูลทางพันธุกรรมซ่ึงมีความแตกต่างและมี
ความจ าเพาะในแต่ละส่ิงมีชีวิต การแสดงออกของยีนบนจีโนมจะแสดงออกผ่านกระบวนการ
ถอดรหัส (transcription) ได้เป็น RNA และการแปลรหัส (translation) ได้เป็นโปรตีนซ่ึงโปรตีน
เหล่านี้จะท าหน้าที่ได้แก่เป็นโปรตีนโครงสร้างและเป็นเอนไซม์  
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ค าถามท้ายบท 

 
1. จงวาดภาพโครงสร้างของ DNA แสดง back bone และเบสทั้ง 4 ชนิดจับคูก่ันดว้ยพันธะ
ไฮโดรเจน  

2. จงเขียนสาย RNA คู่สมเมื่อใช้ DNA แม่แบบดังนี้ 5´-AGATCATCGAGTTGTCGAGGGT-3' 

3. จงเขียนสาย DNA คู่สมเมื่อใช้ DNA แม่แบบดังนี้ 5´-AGATCATCGAGTTGTCGAGGGT-3' 

4. จงเขียนล าดับกรดอะมิโน เม่ือใช้ DNA แม่แบบดังนี้ 5´-GGGCATCAGCCACAATGG- 3' 

5. การเปลรหัสเกิดขึน้ที่ส่วนใดของเซลล์ 

6. จงเปรียบเทียบลักษณะของโครโมโซมในเซลล์โพรแครโิอตและเซลล์ยูแคริโอต 

7. จงค้นคว้าเกีย่วกับ plasmid DNA ในแบคทีเรีย และการประยุกตใ์ช้ประโยชน์จาก plasmid 

8. กรดอะมิโนตัวแรกของการแปลรหัสคือกรดอะมิโนชนดิใด และแตกต่างจากกรดอะมิโนตัว
เดียวกนันี้ที่อยู่ในล าดับภายในสายโปรตีนอย่างไร 

9. จงอธิบายความแตกต่างของยนีและ mRNA ในเซลล์โพรแคริโอตและเซลล์ยูแคริโอต 

10. จงยกตวัอย่างตัวยับยั้งเอนไซม์ท่ีเกี่ยวข้องกับยาต้าน HIV และอธิบายกลไกพอสังเขป 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่10 
การย่อยอาหารและเมแทบอลซึิมเบือ้งต้น 

 

หัวข้อเนื้อหา 

  10.1 ระบบการย่อยอาหาร 
  10.2 อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบการย่อยอาหาร 

  10.3 ความหมายของเมแทบอลิซึม 

  10.4 เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเรต 
  10.5 เมแทบอลิซึมของโปรตีนและกรดอะมิโน 

  10.6 เมแทบอลิซึมของลิพิด 

  10.7 เมแทบอลิซึมของกรดนิวคลีอิก 

  10.8 สรุป 
           

วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
เมื่อผู้เรียนศึกษาบทเรียนนี้แล้วสามารถ 
1. อธิบายระบบการย่อยและดูดซึมอาหารของร่างกายมนษุย์ได ้
2. อธิบายความหมายของกระบวนการเมแทบอลิซึมในส่ิงมีชีวิตได ้
3. เข้าใจกระบวนการเมแทบอลิซึมพ้ืนฐานของสารอาหารและความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ 
4. อธิบายบทบาทของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารและเมแทบอลิซึมสารชีวโมเลกุลได้ 

  

วธีิสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. วิธีสอน  
              1.1 วิธีสอนแบบบรรยายเรื่องการย่อยอาหารและเมแทบอลิซึม 
              1.2 อภิปราย สรุปประเด็นส าคญัที่การย่อยอาหารและเมแทบอลิซึม 
 2.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

 2.1 ให้ทดลองศึกษาการย่อยคาร์โบไฮเดรตประเภทแป้งดว้ยเอนไซม์ในน้ าลาย 
  2.2 ให้ท าการค้นคว้าเกีย่วกับความผดิปกติของโรคที่เกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึมสารอาหาร 
               2.3 ให้ท าการค้นคว้าเกีย่วกับฮอร์โมนอินซูลินและโรคเบาหวาน 
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ส่ือการเรียนการสอน 
1.  เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
2.  เพาเวอร์พอยต์พรีเซนเตชัน เรื่องการย่อยอาหารและเมแทบอลิซึมเบื้องต้น 
3.  ส าเนาเอกสารประกอบการสอน 
4.  อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคม ี

 

การวดัผลและการประเมินผล 
1.  สังเกตการตอบค าถามในชัน้เรียน 
2.  สังเกตจากการอภิปรายโต้ตอบ ซักถาม และการแสดงความคิดเห็น 
3.  สังเกตพฤติกรรมความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมและคุณภาพของงานที่มอบหมาย 
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บทที่ 10 

การย่อยอาหารและเมแทบอลิซึมเบื้องต้น 

 
 ในการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียวจนไปถึงส่ิงมีชีวิตหลายเซลล์ทั้งขนาดเล็กและขนาด 
ใหญ่จ าเป็นต้องมีการรับสารอาหารจากส่ิงแวดล้อมและมีกระบวนการแปลงรูปสารอาหารที่มี
โมเลกุลขนาดใหญ่ให้กลายเป็นสารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กพอที่จะดูดซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ 
หลังจากนั้นภายในเซลล์จะมีกระบวนการสลายสารเหล่านี้ให้เป็นพลังงานและมีการน าโมเลกุลของ
สารอาหารไปสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบส่วนต่างๆ ของเซลล์และเนื้อเยื่อ หรือสังเคราะห์เป็นสาร
ชีวโมเลกุลที่ท าหน้าที่ต่างๆ เพื่อการด าเนินกิจกรรมของเซลล์ กระบวนการเหล่านี้ต้องอาศัย
เอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาและอาศัยการควบคุมโดยฮอร์โมนหรือตัวรับส่งสัญญาณของเซลล์ชนิด
ต่างๆ ท่ีท างานสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ 

 

10.1 ความหมายของการย่อยอาหาร 

         การย่อยอาหาร (digestion) หมายถึงกระบวนเชิงกลและกระบวนการทางเคมีที่แปร
สภาพอาหารโมเลกุลใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อให้สามารถดูดซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้   
(Campbell และคณะ. 2003 : 431) สารอาหารจ าพวกคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และ โปรตีน 
จ าเป็นจะต้องผ่านกระบวนการย่อยอาหารให้เป็นหน่วยที่เล็กลงก่อน ในขณะที่แร่ธาตุ 
วิตามิน น้ า  แอลกอฮอล์และยาบางชนิดสามารถดูดซึมเข้าไปยังเซลล์ได้โดยไม่มีการ
เปล่ียนแปลงใดๆ ทางเคมี (Thompson  และคณะ. 2010 : 83) 

        การย่อยอาหารของมนุษย์มี 2 กระบวนการ คือ 

1. การย่อยเชิงกล (mechanical digestion) โดยการใช้ฟันบดเคี้ยว การบีบตัวและ
คลายตัวของทางเดินอาหาร เช่น หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร เป็นต้น 

2. การย่อยทางเคมี (chemical digestion) โดยการใช้เอนไซม์ในระบบทางเดิน
อาหาร ท าให้อาหารเปล่ียนแปลงจนเป็นโมเลกุลเดี่ยว ร่างกายสามารถดูดซึมผ่าน
เยื่อหุ้มเซลล์ได้ 
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10.2 อวยัวะที่เกี่ยวข้องกับระบบการย่อยอาหาร 

1. ช่องปาก (oral cavity) ภายในช่องปากนอกจากมีการย่อยเชิงกลด้วยการบดเคี้ยว
แล้ว ยังมีน้ าลาย (salivary) ช่วยท าให้อาหารเปียกและช่วยสร้างก้อนอาหารท าให้
กลืนได้อย่างง่ายดาย น้ าลายประกอบด้วยเอนไซม์อะไมเลส (amylase) ที่สามารถ
ย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ าตาลมอลโทส (maltose) และเดกซ์ทริน (dextrin) 
(Campbell และคณะ. 2003 : 435) 

 

 

        
 

                                 ภาพที่
ภาพที่ 10.1 ต่อมน้ าลาย (salivary gland)  

                   ที่มาของภาพ : (The McGraw-Hill Companies, Inc.) 

 

 

2. กระเพาะอาหาร (stomach) กระเพาะอาหารยังเป็นอวัยวะที่มีสภาพแวดล้อม
เป็นกรด โดยมักจะมีค่า pH อยู่ที่ประมาณ 1-4 โดยขึ้นกับอาหารที่รับประทานและ
ปัจจัยอ่ืนๆ หน้าที่หลักของกระเพาะอาหารคือการย่อยสลายสารอาหารโมเลกุล
ใหญ่ให้เล็กลงโดยอาศัยการท างานของกรดเกลือ (hydrochloric acid, HCl)                        
ที่สังเคราะห์จาก parietal cell และเอนไซม์จากกระเพาะอาหาร (gastric enzyme)               
ที่กระเพาะอาหารอาจมีการดูดซึมสารบางชนิดได้ เช่น น้ า (ในกรณีที่ร่างกายก าลัง
ขาดน้ า) กรดอะมิโน แอลกอฮอล์ คาแฟอีน และ ยาแก้ปวดแอสไพริน เป็นต้น 
(Campbell และคณะ. 2003 : 436) 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=dS8S1SxHwuGIXM&tbnid=7NDbfDWXmiCZGM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://csnanatomy.pbworks.com/w/page/7844334/Mouth and Esophagus&ei=HXwQUrTkLYjMrQfOkYG4BA&psig=AFQjCNEEZzBHxDELCygB7QaT3q_8deKafA&ust=1376898461847224
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ภาพที่ 10.2 กระเพาะอาหาร (stomach)  
                  ที่มาของภาพ : (A.D.A.M., Inc อ้างถึงใน http://www.healthcentral.com/ibd/h/can-crohns-lead-to-stomach-cancer.html ) 

 

3. ตบัอ่อน (pancreas) ตับอ่อนท าหน้าที่ท้ังเป็นต่อมมีท่อ (exocrine gland) คือการ
สร้างน้ าย่อยไปที่ล าไส้เล็กและท าหน้าที่เป็นต่อมไร้ท่อ (enocrine gland) สร้าง
ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึมของสารอาหาร (Campbell และคณะ. 2003 : 
438) เซลล์ตับอ่อนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์องค์ประกอบของกระบวนการ
ย่อยอาหาร ได้แก่ 

1. Ductal cell ผลิตสารไบคาร์บอเนต (bicarbonate, HCO3) เพื่อสะเทิน
ฤทธ์ิของกรดจากระเพาะอาหาร ท าให้เกิดสภาวะด่างที่เหมาะสมส าหรับ
การท างานของเอนไซม์ในล าไส้เล็ก ductal cell ถูกควบคุมการท างานโดย
ฮอร์โมน secretin ซ่ึงหล่ังมาจาก S-cell ของเยื่อบุผนังล าไส้เล็กส่วน 
duodemum 

2. Acinar cells ผลิตไซโมเจนหลายชนิดโดยการควบคุมของฮอร์โมน  

cholecystokinin (CCK) ที่ผลิตจาก I-cell ของเยื่อบุผนังล าไส้เล็กส่วนต้น 
(duodemum)   

สารคัดหล่ังท่ีมาจากตับอ่อนอาจเรียกโดยรวมว่า น้ าย่อยของตับอ่อน (pancreatic 
juice) จะถูกส่งผ่านท่อตับอ่อน (pancreatic duct) ไปยังล าไส้เล็ก ซ่ึงประกอบด้วย
เอนไซม์ต่าง ๆ ได้แก่  trypsinogen  chymotrypsinogen procarboxypeptidase A 
pancreatic lipase  และ pancreatic amylase เป็นต้น 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=stomach&source=images&cd=&cad=rja&docid=xgSnpHHSuXCoAM&tbnid=vrZjk9M4z6_AsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.healthcentral.com/ibd/h/can-crohns-lead-to-stomach-cancer.html&ei=fn4QUtmKKYXyrQfv_YH4Bg&bvm=bv.50768961,d.bmk&psig=AFQjCNE6MXTiAAWxSarV6t7SuQgInboyfA&ust=1376899063216196


222 

 

 

4. ล าไส้เลก็ (small intestine) ล าไส้เล็กเป็นบริเวณที่มีการย่อยและการดูดซึมมาก
ที่สุด โดยเอนไซม์ในล าไส้เล็กจะท างานได้ดีในสภาพที่เป็นเบส เอนไซม์ส่วน
หนึ่งมาจากตับอ่อนตามที่กล่าวแล้วข้างต้น และยังมีเอนไซม์ที่ล าไส้เล็กสร้างขึ้น 
ได้แก่  

1. มอลเทส (maltase) ย่อยน้ าตาลมอลโทสให้เป็นกลูโคส (glucose) 

2. ซูเครส (sucrase) ย่อยน้ าตาลทราย (sucrose) ให้เป็นกลูโคสและ
ฟรุกโทส (fructose)  

3. แลกเทส (lactase) น้ าตาลแลกโทส (lactose) ให้เป็นกลูโคสและ   
กาแลกโทส (galactose)     

           

 
 

ภาพที่ 10.3 กระเพาะอาหาร ตับอ่อน ตับ ถุงน้ าดี และส าไส้เล็ก 
ที่มาของภาพ :  (Collins. 2013 อ้างถึงใน http://www.sphincterofoddi.com/) 
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ภาพที่ 10.4 แผนผังแสดงระบบการย่อยอาหารของมนุษย์ 
ที่มาของภาพ : (Human Physiology. Cyclopedic Medical Dictionary  อ้างถึงใน
http://wmaresh.wikispaces.com/13.+Digestive+System) 

 

10.3 ความหมายของเมแทบอลิซึม 

เมแทบอลซึิม (metabolism)  
        เมแทบอลิซึมเป็นผลรวมของปฏิกิริยาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในส่ิงมีชีวิตที่ท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางเคมีและการเปล่ียนแปลงของพลังงาน ท าให้สามารถน าเอาพลังงานและ
สสารจากส่ิงแวดล้อมมาใช้ในการด ารงชีวิตได้ (พัชรา วีระกะลัส. 2549 : 5) 
        กระบวนการเมแทบอลิซึมมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อส่ิงมีชีวิตทุกชนิด เนื่องจากจ าเป็น
จะต้องใช้พลังงานในการท ากิจกรรม การเจริญเติบโต การสืบพันธ์ุ การรักษาสภาพ
โครงสร้างและสมดุลของเซลล์และเนื้อเยื่อได้ อีกทั้งสามารถตอบสนองต่อส่ิงแวดล้อมที่
เปล่ียนแปลง 
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วถิีเมแทบอลซึิม (metabolic pathway)  
         เป็นชุดของปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในเซลล์ โดยในแต่ละวิถีจะมีสารเคมีหลักถูกท า
ปฏิกิริยาเคมีและเปล่ียนไปเป็นสารอ่ืนต่อเนื่องไป โดยมีเอนไซม์ชนิดต่างๆ เป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยาตามล าดับจนกระทั่งส้ินสุดวิถี  เช่น วิถีไกลโคลิซิส (glycolysis) ที่เริ่มต้นจาก
น้ าตาลกลูโคสถูกเปล่ียนเป็นกลูโคส-6-ฟอสเฟต,  ฟรุคโทส-6-ฟอสเฟต  จนกระทั่งส้ินสุด
วิถีจะได้ไพรูเวต 2 โมเลกุลและพลังงาน ATP  เป็นต้น เมแทบอลิซึมมีประกอบไปด้วย
กระบวนการสร้างและการสลายโมเลกุลด้วยปฏิกิริยาเคมีใดที่เกิดในส่ิงมีชีวิตดังนี้ 
 
1. แคแทบอลิซึม (catabolism) คือกระบวนการสลายสารอาหารระดับโมเลกุลเพื่อให้ได้
พลังงานส าหรับเซลล์ ได้แก่ 

การหายใจระดับเซลล์ (cellular respiration) ซ่ึงมีการสร้างพลังงาน ATP  
แคแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต  เช่น ไกลโคลิซิส(glycolysis) ซ่ึงเป็น
กระบวนการเปล่ียนกลูโคสเป็นไพรูเวต และ ATP ใน สภาวะที่มีออกซิเจน หรือ
เปล่ียนแลกเตตเป็นกลูโคสในสภาวะขาดออกซิเจน   วิถีเพนโตสฟอสเฟต 
(pentose phosphate pathway)  คือการสร้าง NADPH จากกลูโคส เป็นต้น 

                         แคแทบอลซึิมของโปรตนี (protein catabolism) การไฮโดรไลสิสโปรตีนเป็น 
                         กรดอะมิโน 
                          การหายใจที่ใช้อากาศ (aerobic respiration) เช่น ลูกโซ่ของการขนส่งอิเล็กตรอน  
                        (electron transfer chain)  ออกซิเดทีฟฟอสฟอริเลชัน (oxidative phosphorylation) 
                          การหายใจที่ไม่ใช้อากาศ (anaerobic respiration) เช่น การหมักกรดแลคติก (lactic  
                        acid fermentation) การหมักเอทานอล (ethanol fermentation) 

 
2. แอแนบอลซึิม (anabolism) คือกระบวนการใช้พลังงานเพื่อสังเคราะห์สารชีวโมเลกุล
ให้แก่เซลล์ ได้แก่  

1. การสังเคราะห์ไกลโคเจน (glycogenesis)  
2. การสังเคราะห์กลูโคส (gluconeogenesis)  
3. วิถีการสังเคราะห์พอร์ไฟริน วิถีเอชเอ็มจี-โคเอรีดักเทส (HMG-CoA reductase 
pathway) เพื่อสังเคราะห์คอเลสเตอรอลและไอโซพรีนอยด์  
4. การสังเคราะห์สารทุติยภูมิ (secondary metabolism) ในพืช  
5. ปฏิกิริยาการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 fixation reaction)  
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6. การสังเคราะห์ด้วยแสง (photosynthesis)   
7. วัฏจักรคัลวิน (Calvin cycle)  
8. การสังเคราะห์นิวคลีโอไทด์   

 

10.4 เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต 

เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์และการสลาย 

คาร์โบไฮเดรตในส่ิงมีชีวิต โดยที่น้ าตาลกลูโคสเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทน้ าตาลโมเลกุล
เดี่ยวที่มีบทบาทอย่างยิ่งในส่ิงมีชีวิตทกุชนิดรวมท้ังมนษุย์ ซ่ึงน้ าตาลกลูโคสมีความส าคัญ
ส าหรับการเป็นแหล่งพลังงานหลักของเซลล์สมอง เซลล์เม็ดเลือด เซลล์กล้ามเนื้อ เป็นต้น 

ตัวอย่างเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต มดีังนี ้

1. การสลายกลูโคส (glycolysis) เป็นปฏิกริยาออกซิเดชันของโมเลกุลกลูโคสเพื่อสร้าง
เป็น ATP และไพรูเวต 

2. การสลายไกลโคเจน (glycogenolysis) คือการสลายไกลโคเจนเป็นกลูโคส ซ่ึงให้กลูโคส
แก่เนื้อเยื่อที่ต้องการ 

3. การเปล่ียนน้ าตาลเฮกโซสเป็นน้ าตาลเพนโตส และสร้าง NADPH ทดแทน ในวิถี                
เพนโตสฟอสเฟต (pentose phosphate pathway)  

4. การสังเคราะห์กลูโคสใหม่จากสารอินทรีย์ที่ไม่ใช่ไกลโคเจน (gluconeogenesis) 
ตัวอย่างในมนุษย์คือ การเปล่ียนกรดอะมิโนบางชนิดในโปรตีนของเซลล์เป็นกลูโคส 

5. การสร้างไกลโคเจน (glycogenesis) เป็นการเปล่ียนกลูโคสส่วนเกินไปเป็นไกลโคเจน 
ซ่ึงเป็นกลไกเก็บสะสมของเซลล์ เป็นการป้องกันมิให้แรงดันออสโมติกส่วนเกินก่อตัวขึ้น
ในเซลล์ 

6. การตรึงคาร์บอน (carbon fixation) และการสังเคราะห์ด้วยแสง (photosynthesis) โดย
การตรึง CO2 ในอากาศและถูกรีดิวซ์เป็นกลูโคสและคาร์โบไฮเดรตอ่ืนๆ ในพืช 
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ภาพที่ 10.5 แผนผังเส้นทางของคารโ์บไฮเดรต  โดยหลักจะเป็นน้ าตาลกลูโคสที่ได้จาก
การย่อยสลายอาหาร  จากนัน้มีการขนส่งไปยังตับเพื่อสังเคราะห์เป็นไกลโคเจนเก็บสะสม
ไว้ และปลดปล่อยเป็นกลูโคสผ่านกระแสโลหิตส่งไปเล้ียงเซลล์ต่างๆ ของร่างกาย ในขณะ
ที่เซลล์กล้ามเนื้อสามารถสะสมไกลโคเจนและสลายเป็นกลูโคสเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงาน 
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น. ดัดแปลงจาก Thompson  และคณะ. 2010) 

                                  
10.4.1 ไกลโคลซิิส (glycolysis)  

ไกลโคลิซิสเป็นกระบวนการปฏิกิริยาเคมีท่ีพบทั้งในเซลล์โพรแคริโอตและเซลล์               

ยูแคริโอตโดยในยูแคริโอตนั้นพบบริเวณไซโทซอลของเซลล์ เป็นกระบวนการสลาย
โมเลกุลกลูโคสผ่านหลายปฏิกิริยาอย่างต่อเนื่อง จากโมเลกุลของกลูโคส  1 โมเลกุล เมื่อ
ผ่านกระบวนการไกลโคลิซิสแล้วได้จะได้ ATP  NADH และ ไพรูเวต อย่างละ 2 โมเลกุล 
(พัชรา วีระกะลัส. 2549 : 75-76) ปฏิกิริยาโดยภาพรวมเขียนได้ดังนี้ 
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ไพรูเวตที่เกิดขึ้นจากกระบวนการไกลโคลิซิสสามารถถูกสลายต่อเพื่อให้พลังงาน
ได้อีก 2 ทาง คือ 

1. การหายใจระดับเซลล์ (cellular respiration) โดยไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic 
respiration) หรือเรียกว่าการหมัก (fermentation)  

2. การหายใจระดับเซลล์แบบใช้ออกซิเจน (aerobic respiration)  

 

 
 

ภาพที่ 10.7 แผนผังเมแทบอลิซึมของไพรูเวตที่เกิดจากกระบวนการไกลโคลิซิส                         

 ซ่ึงสามารถเข้าสู่กระบวนการหายใจระดับเซลล์ชนิดทีใ่ช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจนก็ได้ 
ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น. ดัดแปลงจาก Thompson  และคณะ. 2010) 
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                                     10.4.2 กลูโคนีโอเจเนซิส (gluconeogenesis)  
กลูโคนีโอเจเนซิสเป็นการสังเคราะห์กลูโคสจากสารที่ไม่ใช่น้ าตาล เช่นไพรูเวต  

แลคเตต กลีเซอรอล และสารตัวกลางในวัฏจักรเครบส์ ซ่ึงรวมทั้งที่ได้มาจากกรดอะมิโน
พวกกลูโคจีนิก (glucogenic amino acid) กระบวนการนี้เกิดขึ้นเฉพาะที่ตับและจะมีอัตรา
สูงขึ้นในบางสภาวะเช่น เมื่อได้รับอาหารประเภทโปรตีนมาก ขณะออกก าลังกายอย่าง
หนัก ภาวะอดอาหารและภาวะโรคเบาหวาน (พัชรา วีระกะลัส. 2549 : 117-118) 
  

               10.4.3 ไกลโคเจโนไลซิส (glycogenolysis)  

               คือกระบวนการสลายไกลโคเจนโดยเอนไซม์ glycogen phosphorylase และได้
ผลิตภัณฑ์เป็น glucose-1-phosphate จากนั้นถูกเปล่ียนเป็น glucose-6-phosphate โดย
เอนไซม์ phosphoglucomutase ไกลโคเจโนไลซิสเกิดขึ้นในเซลล์ตับและเซลล์กล้ามเนื้อ
โดยมีหน้าที่ส าคัญในการควบคุมน้ าตาลกลูโคสในกระแสโลหิตซ่ึงถูกควบคุมโดย
ฮอร์โมนกลูคากอน (glucagon) และอินซูลิน (insulin) และระดับน้ าตาลกลูโคสระหว่างท่ีมี
การกระตุ้นการตอบสนองแบบสู้หรือหนี (fight-or-flight response) ซ่ึงถูกควบคุมโดย
ฮอร์โมน อีพีเนฟรีน (epinephrine) 

                                  
10.4.4 การควบคุมเมแทบอลซึิมของคาร์โบไฮเดรต 

การควบคุมเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตขึ้นอยู่กับปริมาณของ 

เอนไซม ์ปริมาณของน้ าตาลในกระแสโลหิต สภาวะขอร่างกายและปัจจัยอ่ืนๆ ที่มี
ผลต่ออัตราเร็วของปฏิกิริยา ทั้งนี้ต้องอาศัยการควบคุมจากฮอร์โมน ซ่ึงฮอร์โมนที่
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม  (ธัญภัค สังฆมานนท์. 2547 : 65) 
 

     1. ฮอร์โมนทีล่ดระดบัน า้ตาลในเลอืด (มเีพยีงชนิดเดยีวคอื ฮอร์โมนอนิซูลนิ)  

            อินซูลิน (insulin) เป็นฮอร์โมนประเภทเพปไทด์ (peptide hotmome) ที่สร้างขึ้น
จากเซลล์เบต้า (β-cell) ที่บนกลุ่มเนื้อเยื่อที่เกาะกันเป็นหย่อมๆบนตับอ่อนซ่ึงเรียกกลุ่ม
เนื้อเยื่อนี้ว่า ไอส์เล็ตส์ออฟแลงเกอร์ฮานส์ (islets of Langerhans)  มีหน้าที่ช่วยในการ
สังเคราะห์สารชีวโมเลกุล (anabolic hormone) อินซูลินมีผลต่อเซลล์เกือบทุกชนิดใน
ร่างกาย โดยมีอวัยวะเป้าหมายที่ส าคัญคือ ตับ กล้ามเนื้อลาย และเซลล์ไขมัน อินซูลินได้  
ชื่อว่าเป็นฮอร์โมนแห่งความอุดมสมบูรณ์ (hormone of abundance) เป็นฮอร์โมนที่
ส่งเสริมให้มีการสะสมกลูโคส กรดไขมันและกรดอะมิโนไว้ภายในเซลล์ต่างๆ และส ารอง
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ไว้ใช้ระหว่างช่วงม้ืออาหารและเมื่อร่างกายขาดแคลน ท าให้ระดับน้ าตาลในกระแสเลือดมี
ค่าปกติ ท างานตรงกันข้ามกับฮอร์โมนกลูคากอน  

กลไกการออกฤทธ์ิของอินซูลินมีดังนี ้ (ธัญภัค สังฆมานนท์. 2547 : 65) 

     1. ช่วยให้กลูโคสจากกระแสโลหิตสามารถผ่านผนังเซลล์เข้าไปภายในได ้

                                2. กระตุน้การสังเคราะห์ไกลโคเจนทั้งในตับและกล้ามเนื้อ (glycogenesis) 

                  3. กระตุน้ไกลโคลิซิสโดยเหนี่ยวน าให้เร่งการสังเคราะห์ glycolytic enzyme 

                  4. ยับยั้งกระบวนการกลูโคนีโอเจเนซิส 
 

             2. ฮอร์โมนที่เพิม่ระดับน า้ตาลในเลอืด  (ธัญภัค สังฆมานนท์. 2547 : 65) 

2.1 ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง (pituitary gland) เช่น 

                                 growth hormone (GH)   adrenocorticotrophic hormone (ACTH) และ 

                   thyroid stimulating hormone (TSH) 

              2.2 ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต (adrenal gland) เช่น 

                    glucocorticoids และ adrenaline 

               2.3 ฮอร์โมนจากต่อมไธรอยด์ (thyroid gland) คือ thyroxine 

               2.4 ฮอร์โมนจากตับอ่อน คือ glucagon 

โดยฮอร์โมนกลูคากอน เป็นฮอร์โมนประเภทเพปไทด์ ที่สร้างขึ้นจากเซลล์อัลฟา 

 (α-cell) บนกลุ่มเนื้อเยื่อไอส์เล็ตส์ออฟแลงเกอร์ฮานส์ มีหน้าที่ช่วยในการสลาย                          
ชีวโมเลกุล (catabolic hormone) เช่นการสลายกลูโคส กรดไขมันและโปรตีน ท าให้เพิ่ม
ระดับน้ าตาลในกระแสโลหิต มีผลการท างานตรงกันข้ามกับฮอร์โมนอินซูลิน   

กลไกการออกฤทธ์ิของกลูคากอนมีดังนี ้ 

1. กระตุน้การสลายไกลโคเจน (glycogenolysis) ในตับ ให้เปล่ียนเป็นกลูโคส 
และยับยั้งการเปล่ียนกลูโคสที่ตับเป็นไกลโคเจนลดน้อยลง 

2. กระตุน้การสลายโปรตีน (proteolysis) เปล่ียนกรดอะมิโนให้เป็นกลูโคส โดย
กระตุน้การน าส่งกรดอะมิโนมาใช้ท่ีตับในการสร้างกลูโคส (gluconeogenesis) 

3. กระตุน้การสลายไขมนั (lipolysis) ในตับและที่เนื้อเยื่อไขมัน ส่งเสริมการ
ท างานของเอนไซม์ไลเปส( lipase) ท าให้ได้กรดไขมันอิสระออกมา และกระตุน้
การน าส่ง กรดไขมันเข้าสู่ตับและกล้ามเนื้อและยังช่วยการเผาผลาญกรดไขมนั 
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10.4.5 วฏัจกัรกรดซิตริก (citric acid cycle) หรือ วฏัจกัรเครบส์ (Krebs' cycle) 
หรือวฏัจกัรกรดไทรคาร์บอกซิลกิ (tricarboxylic acid cycle, TCA cycle) 

การย่อยสลายสารอาหารใดๆ ให้สมบูรณ์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ า 
ต้องเข้าสู่วัฏจักรนี้เสมอ เป็นขั้นตอนการสร้างคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดใน
การหายใจระดับเซลล์  วัฏจักรเครบส์ถือว่าเป็นปลายทางของการสลาย
สารอินทรีย์ให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ และเป็นขั้นตอนที่มีการเก็บเกี่ยวพลังงาน
จากสารอินทรีย์ (สารอาหาร) ไว้ในรูปของอิเล็กตรอนพลังงานสูง หรืออาจกล่าว
ได้ว่าเป็นการน าอิเล็กตรอนออกมาจากแอซิติล โคเอ และใช้อิเล็กตรอนนี้ในการ
สร้าง NADH และ FADH2 ซ่ึงเป็นสารที่สะสมพลังงานเคมีไว้ในตัว และจะ
น าไปใช้ในการสร้าง ATP ต่อไปในกระบวนการออกซิเดทีฟ ฟอสโฟริเลชัน 
(oxidative phosphorylation)ไพรูเวตจากวิถีไกลโคลิซิสจะถูกส่งเข้าไปในไมโท
คอนเดรีย และจะถูกเปล่ียนเป็นแอซีติล โคเอ (acetyl coenzyme A) โดยเอนไซม์
ไพรูเวต ดีไฮโดรจีเนส (pyruvate dehydrogenase) ขั้นตอนนี้เป็นรอยต่อระหว่าง
วิถีไกลโคลิซีสและวัฏจักรเครบส์ การสลายแอซิทิลโคเอนไซม์ เอ ในวัฏจักร                     
เครบส์จะเกิดขึ้นที่บริเวณเมทริกซ์ซ่ึงเป็นของเหลวในไมโทคอนเดรียและเป็นขั้น
แรกในกระบวนการหายใจที่มีคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นและได้พลังงานจาก 
ปฏิกิริยาดังกล่าวไวใ้นรูปของ NADH FADH2 และ ATP (พัชรา วีระกะลัส. 2549 
: 137-140) 

 

 
   
 ภาพที่ 10.8 แสดงความสัมพันธ์ของเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตกับวัฏจกัรกรดซิตรกิ 
                   ที่มาของภาพ : (วาดโดย วรวัฒน์ พรหมเด่น. พฤษภาคม 2556) 
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10.5 เมแทบอลิซึมของโปรตนีและกรดอะมโิน 
โปรตีนเป็นสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ที่มีหน้าที่ส าคัญต่อร่างกาย โปรตีนที่ได้รับจาก 

อาหารจะถูกย่อยด้วยเอนไซม์กลุ่มโปรทีเอส (protease) หลายชนิด ได้เป็นกรดอะมิโน (amino acid) 
จากนั้นจึงถูกดูดซึมท่ีผนังล าไส้เข้าสู่กระแสเลือดไปยังตับ เอนไซม์ที่ใช้ย่อยโปรตีนนั้นได้มาจาก
กระเพาะอาหาร ตับอ่อน และล าไส้เล็ก ซ่ึงสามารถแบ่งเอนไซม์ย่อยโปรตีนเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. Exopeptidase เป็นเอนไซม์ท่ีย่อยกรดอะมิโนจากตอนปลายของสายเพปไทด์ เช่น 
carboxypeptidase aminopeptidase และ dipeptidase เป็นตน้ 
2. Endopeptidase เป็นเอนไซม์ท่ีสลายพันธะเพปไทด์ ภายในสายพอลิเพปไทด์ ท าให้
ได้ผลได้เพปไทด์สายส้ันๆ เช่น pepsin  trypsin และ chymotrypsin เป็นต้น 
(ธัญภัค สังฆมานนท์. 2547 : 67) 
 
แหล่งของกรดอะมิโนที่จะใช้ส าหรับการด ารงชีวิตและกิจกรรมของเซลล์ นอกจากจะได้ 

จากอาหารแล้วอาจได้จากการสลายเนื้อเยื่อของร่างกาย และการสังเคราะห์ขึ้นเองภายในเซลล์ ซ่ึง
กรดอะมิโนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะถูกน าไปใช้ในการสังเคราะห์เป็นโปรตีนและสารประกอบ
ไนโตรเจนอ่ืนๆ เช่น พิวรีนและไพริมิดีน เป็นต้น กรดอะมิโนที่เหลือจะถูกสลายเพื่อเอาหมู่อะมิโน 
(-NH2) ออกเหลือเป็นกรดคีโตนซ่ึงสามารถถูกสลายต่อให้เป็นพลังงานได้ ในขณะที่หมู่อะมิโนที่
ถูกน าออกจะอยู่ในรูปของแอมโมเนียซ่ึงเป็นพิษต่อเซลล์จะถูกเปล่ียนเป็นยูเรียแล้วขับถ่ายออกทาง
ปัสสาวะ  (พัชรา วีระกะลัส. 2549 : 289-290) 

 
10.5.1 การเปลีย่นแปลงของกรดอะมโินในร่างกาย   

 กรดอะมิโนส่วนใหญ่ถูกน าไปสังเคราะห์เป็นโปรตีนและถูกน าไปใช้เป็น 

พลังงาน เพียง 10% ของพลังงานที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน โดยที่การสลายโปรตีน 1 
กรัมจะให้พลังงานประมาณ 4 กิโลแคลอรี โดยทั่วไปกรดอะมิโนจะถูกเปล่ียนแปลงดังนี้ 

(ธัญภัค สังฆมานนท์. 2547 : 69) 

1. น าไปสังเคราะห์เป็นโปรตีน 

             2. น าไปสังเคราะห์เป็นกรดอะมิโนตัวอ่ืน คือกรดอะมิโนไม่จ าเป็นโดยมากโครง
คาร์บอนที่ใช้สังเคราะห์กรดอะมิโนจ าพวกนี้ ได้มาจากสารตัวกลางของกระบวนการไกล
โคลิซีส และ วัฏจักรกรซิตริก เช่น 3 – phosphoglycarate, phosphoenolpyruvate, pyruvate,  
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α - ketoglutarate และ oxalacetate หรือได้จากกรดอะมิโนตัวอ่ืน โดยเฉพาะจาก glutamate 
โดยปฏิกิริยา transamination  

           3. น าไปสังเคราะห์สารอ่ืนที่มีไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบ เช่น  creatine, 
porphyrie, purine และ pyrimidine เป็นต้น 

 4. การสลายของกรดอะมิโน (catabolism of amino acid) ส่วนใหญ่แล้วได้ 

เป็นแอมโมเนียและโครงคาร์บอนซ่ึงน าไปสังเคราะห์เป็นกลูโคสหรือกรดไขมัน 

                                  
10.5.2 วฏัจกัรยูเรีย (Urea cycle) 

            วัฏจักรยูเรีย หรือ วัฏจักรออร์นิทีน (ornithine cycle)  เป็นปฏิกิริยาชีวเคมีในสัตว์ที่
เปล่ียนสารประกอบแอมโมเนียซ่ึงมีพิษให้กลายเป็นยูเรียและสามารถขับออกทางปัสสาวะ
ได้ (พัชรา วีระกะลัส. 2549 : 305) ปฏิกิริยาเกิดขึ้นในไมโทคอนเดรียของเซลล์ตับสรุปได้
ดังตารางท่ี 10.1 และภาพที ่10.10  

 

ตารางที่ 10.1  ปฏิกิริยาในวัฏจักรยูเรีย 

 

ขั้นที ่ สารตั้งต้น ผลติภัณฑ์ 
เอนไซม์เร่ง
ปฏิกริิยา* 

ต าแหน่งที่
เกดิปฏิกริิยา 

1 NH4
+ + HCO3

− + 2ATP carbamoyl phosphate + 
2ADP + Pi 

CPS1 mitochondria 

2 carbamoyl phosphate + 
ornithine 

citrulline + Pi OTC mitochondria 

3 citrulline + aspartate + 
ATP 

argininosuccinate + AMP 
+ PPi 

ASS cytosol 

4 Argininosuccinate Arg + fumarate ASL cytosol 
5 Arg + H2O ornithine + urea ARG1 cytosol 

*หมายเหตุ CPS-1 คือ carbamoyl phosphate synthetase I   OTC คือ ornithine transcarbamoylase 

 ASS คือ argininosuccinate synthetase ASL คือ argininosuccinate lyase และ ARG1 คือ arginase 1 
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ภาพที่ 10.10 วัฏจักรยูเรีย  CPS-1 คือ carbamoyl phosphate synthetase I    

OTC คือ ornithine transcarbamoylase ASS คือ argininosuccinate synthetase   

ASL คือ argininosuccinate lyase และ ARG1 คือ arginase 1 
                ที่มาของภาพ : (Urea cycle. Wikipidia) 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Urea_cycle
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10.5.3 ฮอร์โมนที่ควบคุมการสังเคราะห์โปรตนี ได้แก่ (ธัญภัค สังฆมานนท์. 2547 : 70) 
1. Growth hormone จาก pituitary gland ท าหน้าที่เพิ่มการสังเคราะห์ RNA ทั้ง 3 
ชนิด (mRNA tRNA และ rRNA) 
2. Androgen มีฤทธ์ิกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนเพิ่มขึ้น 
3. Thyroxine จาก thyroid gland มีฤทธ์ิกระตุ้นการสังเคราะห์ RNA ซ่ึงจ าเป็นต่อ
การเจริญเติบโตของเด็ก 
4. Insulin มีผลในการน าน้ าตาลกลูโคสเข้าสู่เซลล์ ท าให้มีพลังงานและมีการ
สังเคราะห์โปรตีนเพิ่มขึ้น 
5. Corticosteroid จากต่อมหมวกไต จะไปยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีนโดย
ทางอ้อม 

 

10.6 เมแทบอลิซึมของลิพดิ 
ลิพดิเป็นสารชีวโมเลกุลที่มีบทบาทส าคัญในการเป็นแหล่งพลังงานส ารองของร่างกายรอง 

จากคาร์โบไฮเดรต และเป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ทุกชนิด ดังนั้นจึงพบลิพิดไดใ้นทุกส่วน
ของร่างกาย ลิพิดชนิดที่เป็นพลังงานส ารองของร่างกายมนุษย์และสัตว์ได้แก่ไทรเอซิลกลีเซอรอล 
(triacylglycerol) ซ่ึงประกอบไปด้วยกรดไขมัน (fatty acid) และกลีเซอรอล (glycerol)  (ธนเศรษฐ์ 
เสนาวงศ์. 2550 : 1) กระบวนการเมแทบอลิซึมของลิพิดที่ส าคัญของร่างกายในบทนีจ้ะกล่าวถึง
เฉพาะการสังเคราะห์และการสลายของกรดไขมนั 

                                  

10.6.1 การย่อยลพิดิในทางเดินอาหาร 
              การย่อยลิพิดจะเริ่มต้นที่ล าไส้เล็กส่วนดูโอดีนัม เมื่อลิพิดผ่านเข้าสู่ล าไส้เล็กส่วน 
ดู โอดีนัมจะ ถูกกระตุ้นใ ห้มีการหล่ังฮอร์โมนโคลีซิสโทนินแพนคลีโอไซนิน 
(cholecystokinin - pancreozynin, CCKPZ) ซ่ึงท าหน้าทีช่่วยเร่งให้ถุงน้ าดีบีบตัวปล่อยน้ าดี
ออกมา รวมท้ังช่วยให้เร่งตับอ่อนให้ปล่อยเอนไซม์ต่าง ๆ ออกมา ในน้ าย่อยเหล่านี้มีสาร 
ไบคาร์บอเนต ท าให้ pH ภายในล าไส้เล็กมีสภาพค่อนข้างเป็นด่าง เหมาะส าหรับการ
ท างานของเอนไซม์ที่ใช้ย่อยลิพิด ได้แก่ แพนครีเอทิกไลเปส (pancreatic lipase) เอสเทอ
เรส (esterase) และฟอสฟอลิเปส A (phospholipase A ) น้ าดีจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการ
กระจายตัวของลิพิดเป็นอนุภาคเล็ก ๆ เป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวให้เอนไซม์เข้าไปท าการย่อย
ลิพิดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การดูดซึมและการล าเลียงลิพิดได้กล่าวแล้วในบท
ที่ 6 หัวข้อที่ 6.2 
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10.6. 2 การสลายกรดไขมนั (fatty acid catabolism) 

           กระบวนการสลายหรือแคแทบอลิซึมของกรดไขมนัเกิดขึ้นในส่วนของไมโทคอน 
เดรีย  แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ (เพ็ญศรี สิงห์วี. 2554 : 209-210) 

1. การกระตุ้นโมเลกุลกรดไขมันเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมก่อนการเคล่ือนย้าย 

             มีความจ าเป็นต้องเคล่ือนย้ายกรดไขมันจากไซโตพลาซึมเข้าไปในไมโทคอนเดรีย
เนื่องจากเอนไซม์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเกิดแคแทบอลิซึมของกรดไขมันนั้นจะมีอยู่ในไมโท
คอนเดรีย ดังนั้นจะต้องกระตุ้นโมเลกุลกรดไขมันให้รวมตัวกับโคเอนไซม์เอ (Coenzyme 
A) กลายเป็นแฟตตีเอซิล โคเอ  (fatty acyl CoA) โดยเอนไซม์แฟตตีแอซิด ไทโอไคเนส 
(fatty acid  thiokinase) เป็นตัวเร่งและใช้พลังงานจาก ATP 
 

 
                                  

ภาพที่ 10.11 การกระตุ้นกรดไขมันและการน ากรดไขมนัผา่นเข้าไปในไมโทคอนเดรียโดย 

              กลไกที่เรียกว่า Fatty acid – carnitine shuttle 
                   ที่มาของภาพ : (Cox  และ  Nelson.  2008 : 652) 

 
2.  การเคล่ือนย้ายกรดไขมันผ่านเข้าไปในไมโทคอนเดรีย 

             แฟตตีเอซิลโคเอที่ได้จากขั้นที่ 1 ยังไม่สามารถผ่านเยื่อไมโตคอนเดรีย ต้องท า
ปฏิกิริยากับคาร์นิทีน (carnitine) ให้กลายเป็นแฟตตีเอซิลคาร์นิทีน (fatty acyl carnitine) 
จึงจะสามารถผ่านเยื่อไมโทคอนเดรียได้ จากนั้นแฟตตีเอซิลคาร์นิทีน จะท าปฏิกิริยากับ               
โคเอนไซม์เอได้แฟตตีเอซิลโคเอกลับคืนมาในไมโทคอนเดรีย ส่วนคาร์นิทีนจะซึมผ่าน
เยื่อไมโทคอนเดรียออกมาสู่ไซโตพลาซึม พร้อมที่จะท าปฏิกิริยากับ แฟตตีเอซิลโคเอใน
ไซโตพลาซึมได้อีกแสดงดังภาพที่ 10.8 
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3. การเผาผลาญกรดไขมันในไมโทคอนเดรีย 

               กระบวนการเผาผลาญกรดไขมันในไมโทคอนเดรียเรียกว่า เบตา-ออกซิเดชัน (β-
oxidation) ซ่ึงกระบวนการเผาผลาญกรดไขมันนั้นปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นที่คาร์บอนต าแหน่ง               
เบตาของกรดไขมัน ได้ผลิตภัณฑ์เป็น β-keto acid และจะแตกออกเป็น อะซิติลโคเอ 
(acetyl CoA ) หลุดออกไปจากโมเลกุลของกรดไขมัน ท าให้กรดไขมันมีจ านวนอะตอม
คาร์บอนลดลง 2 อะตอม แล้วกรดไขมันที่เหลือก็จะถูกเผาผลาญต่อไปโดยจ านวนอะตอม
คาร์บอนจะลดลงครั้งละ 2 อะตอม Acetyl CoA ที่เกิดขึ้นก็จะเข้าสู่วัฏจักรเครบส์ให้
พลังงานต่อไป   

 
                                  

ภาพที่ 10.12  กระบวนเบตา-ออกซิเดชันของกรดไขมันซ่ึงได้ผลิตภัณฑ์เป็น acetyl –CoA 
ที่มาของภาพ: (Cox  และ  Nelson.  2008 : 653) 
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10.6. 3 การสังเคราะห์กรดไขมนั (fatty acid synthesis) 

การสังเคราะห์กรดไขมันจะสังเคราะห์ก็ต่อเมื่อเซลล์มีพลังงานเพียงพอ และมี  

acetyl CoA เหลือใช้ การสังเคราะห์จะเริ่มต้นจากโมเลกุล acetyl CoA แล้วค่อย ๆ มีการ
เติมคาร์บอนเพิ่มขึ้นครั้งละ 2 อะตอม จนได้กรดไขมันที่มีจ านวนคาร์บอนตามต้องการ 
อย่างไรก็ตามเอนไซม์ท่ีใช้สังเคราะห์กรดไขมันห์จะมีอยู่ในส่วนของไซโตพลาซึม ดังนั้น
จึงจ าเป็นต้องน าเอา acetyl CoA ออกจากไมโทคอนเดรียมาอยู่ในไซโตพลาซึมเพื่อ
สังเคราะห์กรดไขมัน ซ่ึงมีกระบวนการดังนี้ (เพ็ญศรี สิงห์วี. 2554 : 212-213). 

 

1. การน า acetyl CoA ออกมายังไซโตพลาซึม 

การน า acetyl CoA จากไมโทคอนเดรียมายังไซโตพลาซึมต้องอาศัยตัวพาซ่ึงมี 2 
ชนิด คือ 

1.1 โดยการรวมตวักับออกซาโลอะซิเตท (oxaloacetate) ให้เป็นซิเตรท (citrate) 
แล้วจึงผ่านเยื่อของไมโทคอนเดรียออกมาท าปฏิกิรยิากับโคเอนไซม์เอและใช้
พลังงานจาก ATP ได้กลับมาเป็นออกซาโลอะซิเตท และ acetyl CoA  

ออกซาโลอะซิโตทท่ีเกิดขึ้นก็จะเปล่ียนเป็นมาเลท (malate) ซึมผ่านเข้าไมโท
คอน-เดรียได้ จากนั้นจึงเปล่ียนกลับเป็นออกซาโลอะซิเตทและสามารถท าหน้า
ดังเดิมอีก  

1.2 โดยการรวมตวักับคาร์นิทนี (carnitine) ได้อะซิทิลคาร์นิทีน (acetyl carnitine) 
สามารถซึมผ่านเยื่อไมโทคอนเดรียออกมา แล้วท้าปฏิกิริยากับ CoASH ได้ acetyl 
CoA และ คาร์นิทีน ซ่ึงก็จะซึมผ่านเข้าไปในไมโตคอนเดรยีเพื่อรับเอา acetyl CoA 
ออกมายังไซโตพลาซึมได้อีกต่อไป 

 

2. กระบวนการสังเคราะห์กรดไขมนัในไซโตพลาซึม 

กระบวนการสังเคราะห์กรดไขมนัจาก acetyl CoA ภายในไซโตพลาซึม
ประกอบด้วย 5 ปฏิกิริยา ดังภาพท่ี 10.10 
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ภาพที่ 10.13 วิถีการสังเคราะห์กรดไขมนัจาก actyl CoA 
ที่มาของภาพ : (ธัญภัค สังฆมานนท์. 2547 : 75) 
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10.6.4 ฮอร์โมนที่เกีย่วข้องกบัเมแทบอลซึิมของลพิดิ 

ฮอร์โมนที่ช่วยเร่งการสลายไขมันในเนื้อเยื่อไขมัน ได้แก่ glucagon   thyroxine 

epinephrine และ norepinephrine เป็นต้น ฮอร์โมนเหล่านี้มีฤทธ์ิกระตุ้น adenyl cyclase 

มีผลให้ hormons sensitive lipase ซ่ึงมีมากในเซลล์เนื้อเยื่อไขมันกระตุ้นท าให้มีการสลาย
ไขมันมากขึ้น ฮอร์โมนที่ช่วยยับยั้งการสลายไขมันในเนื้อเยื่อไขมันคือ insulin และ 
prostaglandin EL โดยเชื่อว่าฮอร์โมนเหล่านี้มีฤทธ์ิยับยั้ง adenyl cyclase (ธัญภัค สังฆมา
นนท์. 2547 : 77) 

 

10.7 เมแทบอลิซึมของกรดนิวคลอีิก 
นิวคลีโอไทด์เป็นหน่วยย่อยของกรดนิวคลีอิก ซ่ึงมีหน้าทีเ่ป็นสารพันธุกรรม โดยร่างกาย 

ไม่จ าเป็นต้องบริโภคนิวคลีโอไทด์จากอาหาร เนื่องจากสามารถสังเคราะห์ได้เองตามต้องการ 
อย่างไรก็ตามในอาหารที่รับประทานทุกชนิดล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากส่ิงมีชีวิตจึงมีกรด
นิวคลีอิกเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยเสมอ ในสภาวะความเป็นกรดของกระเพาะอาหารจะท าให้กรด
นิวคลีอิกแยกตัวออกจากโปรตีนและถูกท าให้เสียสภาพธรรมชาติ เมื่ออาหารเคล่ือนตัวมาถึงล าไส้
เล็กส่วนต้น กรดนิวคลีอิกจะเริ่มถูกย่อยโดยเอนไซม์ในกลุ่ม nuclease ที่หล่ังออกมาจากน้ าย่อยจาก
ตับอ่อนได้ผลิตภัณฑ์เป็นนิวคลีโอไทด์แต่ละชนิดและมีการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเพื่อสลายต่อจนได้
ผลิตผลสุดท้ายซ่ึงแตกต่างกันตามชนิดของสัตว์และจะถูกขับออกทางปัสสาวะในที่สุด 
 

10.7.1 การสลายพวิรีน (purine catabolism) 

การสลายพิวรีนนิวคลีโอไทด์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ตับ พิวรีนเบสจากการย่อย 

บางส่วนสามารถน าไปสังเคราะห์เป็นพิวรีนนิวคลีโอไทด์ได้ใหม่ (salvage pathway) และ
บางส่วนจะสลายต่อไปเป็นกรดยูริคขับออกนอกร่างกายทางปัสสาวะ พิวรีนเบสจาก
อาหารส่วนใหญ่จะถูกเปล่ียนเป็นกรดยูริคได้ที่ผนังล าไส้ adenine ในรูปของ AMP และ 
adenosine จะมีการตัดกลุ่มอะมิโนออกและได้เป็น hypoxanthine  ดังนั้นพิวรีนเบสส่วน
ใหญ่จากการสลายกรดนิวคลีอิคจึงได้เป็น guanine และ hypoxanthine ในคน guanine  
hypoxanthine และ xanthosine monophosphate (XMP) จะมีการออกซิไดส์ได้เป็น 
xanthine และกรดยูริคตามล าดับ ในสัตว์เล้ียงลูกด้วยน้ านมชนิดอ่ืน ยกเว้นคนและลิง 
สามารถจะสลายกรดยูริคต่อไปโดยใช้เอนไซม์ urate oxidase ได้เป็น allantoin ซ่ึงละลาย
น้ าได้ดีมาก 
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ในคนปกติจะมีการขับถ่ายกรดยูริคออกทางปัสสาวะ กรดยูริคที่เกิดขึ้นในร่างกาย 

ได้มาจากการสลายของพิวรีนจากอาหาร (exogenous) และพิวรีนที่มีอยู่ในร่างกาย 
(endogenous) ถ้าเกิดความผิดปกติขึ้นในร่างกายจะจากสาเหตุใดก็ตามและท าให้กรดยูริค
หรือเกลือยูเรตสูงขึ้น โซเดียมยูเรตจะไปตกผลึกตามเนื้อเยื่อต่างๆ  เช่น  ที่ข้อต่อ กระดูก
อ่อนและไต  เป็นต้น อาจท าให้เกิดพยาธิสภาพที่เรียกว่า โรคเกาท์ (gout) โดยจะมีอาการ
ข้ออักเสบ ไตเส่ือมสมรรถภาพ หรือมีนิ่วยูเรตเกิดขึ้นในทางเดินปัสสาวะ  (รัชนีกร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
กัลล์ประวิทธ์. ม.ป.ป.) 

                                  
10.7.2 การสลายไพริมิดีน (pyrimidine catabolism) 

ไพริมิดีนนิวคลีโอไทด์ถูกย่อยด้วย 5’-nucleotidase และ nucleosidase (หรือ  

              nucleoside phosphorylase) ได้เป็นไพริมิดีนเบสซ่ึงจะมีการสลายต่อไปที่ตับ ในกรณีของ 

cytidine จะถูกตัดหมู่อะมิโนที่ต าแหน่งที่ 4 ของวงแหวนไพริมิดีนได้เป็น uridine จากนั้น
จะถูกย่อยด้วย nucleosidase ได้เป็น uracil  การสลาย uracil และ thymine จะได้ -alanine, 
-aminoisobutyric acid (-AIBA) แอมโมเนียและคาร์บอนไดออกไซด์  ส าหรับ -
alanine  ถ้ามีการย้ายกลุ่มอะมิโนออกจะได้โครงคาร์บอนซ่ึงอาจน าไปใช้เป็นพลังงานได้   
ส่วน -AIBA จะขับออกมาทางปัสสาวะ (รัชนีกร   กัลล์ประวิทธ์. ม.ป.ป.) 

                                  
 10.7.3 การสังเคราะห์นิวคลโีอไทด์    

การสังเคราะห์นวิคลีโอไทด์  มี 2 วิธีคือ        

1.  วิถีกู้กลับคืน (salvage pathway) โดยสังเคราะห์จาก เบส หรือ นิวคลีโอไซด์   

ที่ได้จากอาหารหรือจากการสลายกรดนิวคลีอิคและนิวคลีโอไทด์ในร่างกาย   

2.  การสังเคราะห์ขึ้นใหม่ (de novo synthesis) โดยการสังเคราะห์จากสารตั้งต้นที่
มีโมเลกุลขนาดเล็กชนิดอ่ืนๆ เช่น กรดอะมิโน สาร one-carbon fragment และ 
คาร์บอนไดออกไซด ์   

การสังเคราะห์ทั้งสองแบบมีความส าคัญไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับชนิดของ 

เนื้อเยื่อ เช่น ที่ตับจะใช้วิธีสังเคราะห์ขึ้นใหม่  สารประกอบอีกส่วนหนึ่งของนิวคลี
โอไทด์ คือ น้ าตาลเพนโตสจะสังเคราะห์ได้มาจากน้ าตาลกลูโคสโดย pentose 
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phosphate pathway หรือการน าน้ าตาลไรโบสมาจากการย่อยนิวคลีโอไซด์มาใช้
ใหม่ น้ าตาลไรโบสที่จะใช้เป็นสารต้นของการสังเคราะห์นิวคลีโอไทด์จะต้องอยู่
ในรูปของ phosphoribosylpyrophosphate (PRPP) เอนไซม์ที่ใช้สังเคราะห์ PRPP 
คือ ribose phosphate pyrophosphokinase (PRPP synthetase) ท าหน้าที่ย้ายกลุ่มไพ
โรฟอสเฟตจาก ATP ไปให้ไรโบส-5-ฟอสเฟต เอนไซม์นี้ต้องการแมกนีเซียม
ไอออนสามารถถูกกระตุ้นด้วยฟอสเฟตอนินทรีย์  ถูกยับยั้งด้วยพิวรีนและไพริมิ
ดีน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์ PRPP นี้จึงเป็นขั้นตอนส าคัญในการควบคุมปริมาณ             
นิวคลีโอไทด์ทุกชนิด (รัชนีกร กัลล์ประวิทธ์. ม.ป.ป.) 

 

10.8 สรุป 
การย่อยอาหาร  คือ กระบวนการแปรสภาพอาหารโมเลกุลใหญ่ให้มีขนาดเล็กลง เพื่อการ 

ดูดซึมเข้าไปยังเซลล์ สารอาหารจ าพวก คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน เท่านั้นที่ต้องผ่าน
กระบวนการย่อยอาหารเสียก่อน ส่วน เกลือแร่ วิตามิน น้ า สามารถดูดซึมเข้าไปยังเซลล์ได้โดยไม่มี
การเปล่ียนแปลงใดๆ ทางเคมี การย่อยอาหารมี 2 ขั้นตอน คือการย่อยเชิงกล เป็นการแปรสภาพ
อาหารโมเลกุลใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงด้วยการบดเคี้ยวด้วยฟัน หรือการบีบตัวของทางเดินอาหาร
และการย่อยทางเคมี เป็นการแปรสภาพอาหารโมเลกุลใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงโดยใช้เอนไซม์  
สารอาหารที่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายจะเข้าสู่กระบวนการแมเทบอลิซึมในเซลล์ กระบวนการเมแทบอ-                
ลิซึมจึงเป็นกลุ่มปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในเซลล์ส่ิงมีชีวิตเพื่อค้ าจุนชีวิต กระบวนการเหล่านี้ท าให้
ส่ิงมีชีวิตเจริญเติบโตและเจริญพันธ์ุ  คงไว้ ซ่ึงโครงสร้าง และตอบสนองต่อส่ิงแวดล้อม 
กระบวนการเมแทบอลิซึมแบ่งได้เป็นสองหมวดหมู่ คือ แคแทบอลิซึม เป็นการสลายสสารอินทรีย์ 
ตัวอย่างเช่น เพื่อให้ได้พลังงานในการหายใจระดับเซลล์ และ แอแนบอลิซึม เป็นการใช้พลังงาน
เพื่อสร้างส่วนประกอบของเซลล์ เช่น การสังเคราะห์โปรตีนและการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิก  
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ค าถามท้ายบท 
 

1. น้ าดีที่หล่ังออกมาจากตับในการย่อยไขมันในล าไส้เล็กจดัเป็นการย่อยเชิงกลหรือทางเคมี  

จงอธิบายและให้เหตุผลประกอบ 

2. จากปฏิกิรยิาไกลโคลิซิสของกลูโคส เมื่อเริ่มต้นจากกลูโคสหนึ่งโมเลกุลจะถูกเปล่ียนเป็น 
pyruvate กี่โมเลกุล 

3. จากปฏิกิรยิาไกลโคลิซิสของกลูโคส ในกรณีที่ขาดออกซิเจนหรือไม่สามารถใช้ออกซิเจนได้ 
(anaerobic condition) กลูโคสหนึ่งโมเลกุลจะถูกเปล่ียนไปเป็น lactate, NADH และ ATP กี่โมเลกุล 

4. “วัฏจักรกรดซิตรกิเป็นหัวใจส าคัญของกระบวนการเมแทบอลิซึมของส่ิงมีชีวิตที่ใช้ออกซิเจน”
เพราะเหตุใดจึงกล่าวเช่นนั้น และการสลาย acetyl-CoA หนึ่งโมเลกุลในวัฏจักรกรดซิตริกจะมี 
NADH  FADH2  และ ATP เกิดขึ้นกี่โมเลกุล 

5. ในการออกซิไดซ์กรดไขมนัที่มีคาร์บอน 20 อะตอม และเป็นสายโซ่ตรง กรดไขมนัชนิดนี้จะถูก
ออกซิไดซ์ทั้งหมดกี่ครั้ง และได้ acetyl-CoA กี่โมเลกุล 

6. จงอธิบายกลไกการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนอินซูลินและกลูคากอน 

7. จงอธิบายสาเหตุการเกิดโรคเกาท์ด้วยความรู้เรื่องเมแทบอลิซึมของกรดนิวคลีอิกและค้นคว้า
เพิ่มเติมเรื่องการปฏิบัติตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคเกาท์ 

8. แอมโมเนียที่เกิดขึน้จากเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโนถูกก าจัดออกจากร่างกายมนษุย์อย่างไร 

9. หากลดน้ าหนกัโดยการงดบริโภคคารโ์บไฮเดรตทุกชนดิเป็นระยะเวลาตดิต่อกนัยาวนาน จะ
เกิดผลกระทบต่อร่างกายอย่างไร จงคน้คว้าและอธิบายด้วยหลักชีวเคม ี

10. ร่างกายมนษุย์จ าเปน็ต้องรับประทาน DNA เป็นสารอาหารหรือไม่ จงอธิบาย 
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