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- สังเกตปรากฏการณ์ต่างๆ ที่อยู่รอบตัว โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น  

  และกายสัมผัส รวมถึงการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์บางชนิด เช่น กล้องจุลทรรศน์ 

- การสังเกตจะท�าให้มีปัญหา (problem) เกิดข้ึน เช่น คืออะไร เกิดข้ึนได้อย่างไร ท�าไมถึง

  เกิดขึ้น

- เป็นการหาค�าตอบที่เป็นไปได้ โดยอาศัยพื้นฐานความรู้และประสบการณ์เดิม 

- ลักษณะของสมมติฐานที่ส�าคัญ คือ แนะลู่ทางในการตรวจสอบสมมติฐานไว้ มักขึ้นต้นด้วย

  ค�าว่า ถ้า... ดังนั้น... เช่น

บทที่

การศกึษาชวีวทิยาและสมบัติของส่ิงมีชวีติ1

ชีววทิยา (biology) เป็นวทิยาศาสตร์แขนงหน่ึงทีว่่าด้วยการศึกษาเก่ียวกับสิง่มชีีวติอย่างมเีหตผุล 

(มาจากภาษากรีกค�าว่า Bios (ชีวิต) + logos (ความคิดและเหตุผล)) โดยอาศัยกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ (scientific process) ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้

ชีววิทยา

 1. การสังเกตเพื่อกำาหนดปัญหา 

 2. การตั้งสมมติฐาน 

“ถ้าแสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชจริง ดังนั้นพืชที่ได้รับแสงจะเจริญเติบโตได้

ดีกว่าพืชที่ไม่ได้รับแสง”

“ถ้าการออกก�าลังกายมีความสัมพันธ์กับการลดระดับน�้าตาลในเลือดของผู้ป่วย

โรคเบาหวาน ดังนั้นระดับน�้าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ออกก�าลังกาย

จะต�่ากว่าผู้ป่วยที่ขาดการออกก�าลังกาย”
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SMART BIOLOGY สรุปเตรียมสอบชีวะ ม.ปลาย  9

บทที่ 1 การศึกษาชีววิทยาและสมบัติของสิ่งมีชีวิต

- เป็นการพิสูจน์ว่าสมมติฐานที่ตั้งข้ึนเป็นจริงหรือไม่ เช่น การส�ารวจเพื่อเก็บข้อมูลโดยตรง 

  การรวบรวมจากเอกสารทีม่กีารศึกษามาก่อน และการทดลอง (เป็นวิธีทีนิ่ยมใช้ในการตรวจสอบ

  สมมติฐาน)

- การทดลองจะต้องมีการออกแบบการทดลองเพื่อให้ได้ผลการทดลองที่น่าเช่ือถือ โดยจะมี

  การควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อการทดลอง หรือที่เรียกว่า ตัวแปร (variable) ซึ่งมี 3 ชนิด คือ

        1) ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ (independent variable) หมายถึง สิ่งที่เราต้องการ

           จะศึกษา

        2) ตัวแปรตาม (dependent variable) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษา

        3) ตัวแปรควบคุม (control variable) หมายถึง ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกับการทดลอง

           จึงต้องมีการควบคุมให้เหมือนกันในทุกการทดลอง

- เป็นการน�าข้อมลูทีไ่ด้จากการเกบ็รวบรวมข้อมลูหรือจากการทดลองมาอธิบายตามข้อเทจ็จริง 

โดยเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

- ข้อมูลที่น�ามาวิเคราะห์มักจะแสดงในรูปตารางหรือกราฟก็ได้

 3. การตรวจสอบสมมติฐาน 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล

การทดลองจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

  • กลุ่มทดลอง (experimental group) เป็นกลุ่มที่เราต้องการศึกษาผลของ

    ตัวแปรต้น

  • กลุ่มควบคุม (controlled group) เป็นกลุ่มที่ใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้

    จากการทดลอง (ไม่มีตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ)

 5. การสรุปผล
- เป็นการน�าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาสรุปว่า สมมติฐานนั้นเป็นจริงหรือไม่ 

- จากน้ันจะมีการน�าเสนอหรือรายงานผลการศึกษาลงในวารสารทางวิทยาศาสตร์เพื่อน�าไปใช้

  ในการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป โดยข้อมูลสรุปที่ได้นั้นอาจน�าไปสู่การตั้งปัญหาและสมมติฐานใน

  การทดลองอื่นๆ ได้ 
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บทที่ 1 การศึกษาชีววิทยาและสมบัติของสิ่งมีชีวิต

แนะนำาวิธีทำาข้อสอบ : จุดที่ควรโฟกัส 

 ที่จริงแล้วข้อสอบในส่วนนี้มักจะออกไม่มาก ให้อ่านขั้นตอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

โดยเฉพาะการตั้งสมมติฐานและการตรวจสอบสมมติฐานให้ดี

    - จ�าไว้ว่า การตัง้สมมตฐิานมหีลกัส�าคญัคอื มกีารแนะแนวทางการตรวจสอบสมมติฐานไว้

    - จ�าไว้ว่า การตรวจสอบสมมติฐาน วิธีที่นิยมใช้คือ การทดลอง สามารถหาตัวแปรต่างๆ 

      ของการทดลอง ได้แก่ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม

- สมมติฐานที่ได้รับการพิสูจน์หลายๆ คร้ัง และสามารถน�าไปอธิบายข้อเท็จจริงหรือท�านาย

  เหตุการณ์อื่นได้ เรียกว่า ทฤษฎี (theory) 

- ทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับว่าถูกต้องและเป็นจริงเสมอนั้น เรียกว่า กฎ (law) 

ตัวอย่างทฤษฎีและกฎทางชีววิทยา เช่น

“ทฤษฎีเซลล์ (cell theory) ที่กล่าวว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายประกอบด้วยเซลล์ และเซลล์

เป็นหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต”

“กฎการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเมนเดลมี 2 ข้อ คือ กฎการแยก 

(law of segregation) และกฎการรวมกลุ่มอย่างอิสระ (law of independent 

assortment)”

สมบตัขิองสิง่มชีีวติ
สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดที่อาศัยอยู่บนโลกน้ีมีลักษณะที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะภายนอก 

เช่น ลักษณะของล�าต้น ดอก และใบของพืช ตลอดจนขนาดและรูปร่างของสัตว์ชนิดต่างๆ หรือ

โครงสร้างภายในร่างกายทีใ่ช้ในการจ�าแนกกลุม่ของสิง่มชีีวติ เช่น กลุม่พชืมดีอกและพชืไร้ดอก พวก

สัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง นอกจากน้ียังมีการด�ารงชีวิตในสภาพแวดล้อมทาง

ธรรมชาติที่แตกต่างกัน ซึ่งจัดเป็นสมบัติเฉพาะของสิ่งมีชีวิต โดยสมบัติที่ส�าคัญของสิ่งมีชีวิต ได้แก่
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SMART BIOLOGY สรุปเตรียมสอบชีวะ ม.ปลาย  11

บทที่ 1 การศึกษาชีววิทยาและสมบัติของสิ่งมีชีวิต

สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจ�านวนและด�ารงเผ่าพันธุ์ไว้ไม่ให้สูญหายไป เช่น การปฏิสนธิ     

(fertilization) ระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมีย ดังภาพ

 1. การสืบพันธุ์ (reproduction) 

การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1) แคแทบอลิซึม (catabolism) เป็นกระบวนการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน 

2) แอนาบอลิซึม (anabolism) เป็นกระบวนการสังเคราะห์สารโดยใช้พลังงานจากกระบวนการ

   แคแทบอลิซึม

 2. การมีเมแทบอลิซึม (metabolism) 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเซลล์ของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ระยะไซโกต (zygote) ที่เกิดจากการผสม

ระหว่างเซลล์สบืพนัธ์ุจนกระทัง่เป็นตัวเต็มวัย (adult) กระบวนการทีเ่กีย่วข้องกบัการเจริญเติบโตของ

สิ่งมีชีวิต ได้แก่ การเพิ่มจ�านวนเซลล์ (cell multiplication) การขยายขนาดของเซลล์หรือการเติบโต 

(growth) และการเปลี่ยนแปลงเซลล์ไปท�าหน้าที่เฉพาะอย่าง (differentiation) เช่น เซลล์             

เม็ดเลือดแดง เซลล์ประสาท เซลล์กล้ามเนื้อ 

 3. การเจริญเติบโต (growth)

สิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์จะมีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้

สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้ เช่น การเอนเข้าหาแสงของต้นไม้ การอพยพของนกนางแอ่นในฤดูหนาว

 4. การตอบสนอง (response)
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SMART BIOLOGY สรุปเตรียมสอบชีวะ ม.ปลาย  12

บทที่ 1 การศึกษาชีววิทยาและสมบัติของสิ่งมีชีวิต

สิง่มีชีวติมกีารเคลือ่นไหวเพือ่หาสิง่แวดล้อมทีต้่องการ โดยมีการเคลื่อนที่จากบริเวณหน่ึงไปยงั

อีกบริเวณหนึ่ง เช่น การเคลื่อนที่หาอาหาร หรือการเคลื่อนที่เพื่อหนีจากสิ่งที่ไม่ต้องการ เช่น การ

หลบหนีศัตรูของสัตว์

 5. การเคลื่อนไหว (movement)

สิง่มีชีวติจะมกีารปรับตวัเพือ่ให้อยูร่อดในสภาพแวดล้อมต่างๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงไป เช่น การเปลีย่น

ใบเป็นหนามเพื่อลดการคายน�้าของต้นกระบองเพชร หมีขั้วโลกมีขนหนาปกคลุมทั่วตัว เพื่อช่วยให้

อยู่ในสภาพอากาศที่หนาวเย็นได้

 6. การปรับตัว (adaptation)

เป็นการรักษาสภาพแวดล้อมภายในร่างกายให้อยูใ่นภาวะทีเ่หมาะสม หรือทีเ่รียกว่า ภาวะธ�ารงดลุ 

(homeostasis) เช่น การควบคุมระดับน�้าตาลในเลือด การเปิดและปิดปากใบเพื่อป้องกันการสูญเสีย

น�้าของพืช

 7. การรักษาดุลยภาพ (homeostasis)

การจัดระบบโครงสร้างจดัเป็นสมบตัอิย่างหน่ึงของสิง่มชีีวิต โดยแบ่งออกเป็นล�าดับข้ันต่างๆ ดังน้ี

- เร่ิมจากเซลล์ (cell) ที่เป็นหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต และกลุ่มของเซลล์ที่มาอยู่

  รวมกันเพื่อท�าหน้าที่อย่างเดียวกัน เรียกว่า เนื้อเยื่อ (tissue) 

- เนื้อเยื่อหลายๆ กลุ่มที่มาอยู่รวมกัน เรียกว่า อวัยวะ (organ) 

- อวัยวะแต่ละอวัยวะที่ท�างานร่วมกัน เรียกว่า ระบบอวัยวะ (organ system) เช่น ระบบย่อย

  อาหาร ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย

- แต่ละระบบจะท�าหน้าที่ประสานกันอยู่ภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิต 

 8. การจัดระบบโครงสร้าง (organization)
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SMART BIOLOGY สรุปเตรียมสอบชีวะ ม.ปลาย  13

บทที่ 1 การศึกษาชีววิทยาและสมบัติของสิ่งมีชีวิต

สิ่งมีชีวิต 
(organism)

ระบบอวัยวะ
(organsystem)

อวัยวะ 
(organ)

เนื้อเยื่อ 
(tissue)

เซลล์ 
(cell)

ออร์แกเนลล์ 
(organelle)

อะตอม
(atom)

โมเลกุล
(molecule)
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บทที่

การศกึษาชวีวทิยาและสมบัติของส่ิงมีชวีติ2
สารเคมทีีเ่ป็นองค์ประกอบพืน้ฐานของสิง่มชีีวิต คือ สารอนิทรีย์ทีม่ธีาตคุาร์บอนเป็นองค์ประกอบ

หลัก และมีธาตุอื่นๆ เป็นองค์ประกอบร่วม เช่น ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน ก�ามะถัน เรียก

สารอินทรีย์ที่พบในสิ่งมีชีวิตน้ีว่า สารชีวโมเลกุล (biomolecules) แบ่งออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่ 

คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และกรดนิวคลีอิก ซึ่งมีองค์ประกอบและโครงสร้างที่แตกต่างกัน ดังนี้

1. คาร์โบไฮเดรต (carbohydrate)

หมายถึง “คาร์บอนทีอ่ิม่ตวัด้วยน�า้” มาจากรากศพัท์ 2 ค�า คอื carbon (คาร์บอน) กบั hydrate 

(อิม่ตัวไปด้วยน�า้) 

- จัดเป็นสารประกอบอินทรีย์ประเภทแอลดีไฮด์ (aldehyde) หรือคีโตน (ketone) ที่มีหมู่

  ไฮดรอกซิล (hydroxyl group, -OH) เกาะอยู่เป็นจ�านวนมาก 

- คาร์โบไฮเดรตแบ่งตามขนาดโมเลกุลได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

น�้ำตำล
โมเลกุลเดี่ยว 
(mono...)

น�้ำตำล
โมเลกุลคู่ 

(di...)

น�้ำตำล
โมเลกุลใหญ่  

(poly...)

คาร์โบไฮเดรต 
(carbohydrate)

***... + saccharide เช่น monosaccharide***
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SMART BIOLOGY สรุปเตรียมสอบชีวะ ม.ปลาย  15

บทที่ 2 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

  • เป็นน�้าตาลที่มีขนาดโมเลกุลเล็กที่สุด 

  • มีหมู่ฟังก์ชันเป็นแอลดีไฮด์ (-CHO) หรือคีโตน (C=O) อย่างใดอย่างหนึ่ง 

  • มีสูตรอย่างง่าย คือ (CH2O)n โดย n คือ จ�านวนอะตอมของคาร์บอนตั้งแต่ 3-7 อะตอม 

  • การเรียกชื่อจะเรียกตามจ�านวนอะตอมของคาร์บอนแล้วลงท้ายด้วย –ose เช่น

  • น�้าตาลโมเลกุลเดี่ยวที่มีความส�าคัญต่อสิ่งมีชีวิต คือ น�้าตาลเฮกโซส (hexose) ได้แก่

       น�้าตาลกลูโคส (glucose) เป็นแหล่งให้พลังงานที่ส�าคัญของร่างกาย และน�าไป

  สังเคราะห์สารอินทรีย์อื่นๆ เช่น กรดอะมิโนหรือกรดไขมัน

       น�้าตาลฟรักโทส (fructose) เป็นแหล่งพลังงานของสเปิร์ม (sperm) ในสัตว์ชั้นสูง 

  เป็นน�้าตาลที่มีความหวานมากที่สุด

       น�า้ตาลกาแลกโทส (galactose) มกัพบในน�า้ตาลแลกโทส (lactose) ทีเ่ป็นน�า้ตาล

  โมเลกุลคู่ในน�้านม มีความหวานน้อย

  ซึ่งมีสูตรโมเลกุลเหมือนกัน คือ C6H12O6 แต่มีสูตรโครงสร้างต่างกัน ดังภาพ

 1.1 น้ำาตาลโมเลกุลเดี่ยว หรือมอโนแซ็กคาไรด์ (monosaccharide)

 ไตรโอส (triose)    หมายถึง น�้าตาลที่มีคาร์บอน 3 อะตอม 

 เทโทรส (tetrose)   หมายถึง น�้าตาลที่มีคาร์บอน 4 อะตอม

 เพนโทส (pentose) หมายถึง น�้าตาลที่มีคาร์บอน 5 อะตอม 

 เฮกโซส (hexose)   หมายถึง น�้าตาลที่มีคาร์บอน 6 อะตอม

 เฮพโทส (heptose)  หมายถึง น�้าตาลที่มีคาร์บอน 7 อะตอม
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บทที่ 2 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

  • เกดิจากน�า้ตาลโมเลกลุเดีย่ว 2 โมเลกลุมาเช่ือมต่อกนัด้วยพนัธะไกลโคซดิกิ (glycosidic bond) 

  • น�้าตาลโมเลกุลคู่ที่ส�าคัญ ได้แก่

       น�า้ตาลซโูครส (sucrose) ประกอบด้วย น�า้ตาลกลโูคสกบัฟรักโทส พบมากในอ้อย 

  ผลไม้ที่มีรสหวาน

       น�้าตาลแลกโทส (lactose) ประกอบด้วย น�้าตาลกลูโคสกับกาแลกโทส พบใน

  น�้านม

       น�้าตาลมอลโทส (maltose) ประกอบด้วย น�้าตาลกลูโคส 2 โมเลกุล พบมากใน

  ข้าวบาร์เลย์หรือข้าวมอลต์

  • เกิดจากการเชื่อมต่อกันของน�้าตาลโมเลกุลเดี่ยวหลายๆ โมเลกุลด้วยพันธะไกลโคซิดิก

    เป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ มีน�้าหนักโมเลกุลมาก 

  • พอลิแซ็กคาไรด์ที่ส�าคัญต่อสิ่งมีชีวิต ได้แก่

Sucrose
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  OH

  H

O  H

HO   H

  OH

  H

O

  H

  OH

  H
 H

 O  H

O

 1.2 น้ำาตาลโมเลกุลคู่ (disaccharide)

 1.3 น้ำาตาลโมเลกุลใหญ่ หรือพอลิแซ็กคาไรด์ (polysaccharide)
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บทที่ 2 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

แป�ง 

(starch)

ไกลโคเจน 

(glycogen)

เซลลูโลส 

(cellulose)

ไคทิน 

(chitin)

แป�ง (Starch)

    ประกอบด้วยโมเลกุลของน�้าตาลกลูโคสจ�านวนมากมาเชื่อมต่อกันเป็นสายยาว 

    สามารถละลายน�้าได้เล็กน้อย  

    ท�าหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานสะสมของพืช 

    ประกอบด้วยหน่วยย่อย 2 ชนิด คือ

       อะไมโลส (amylose) พบประมาณร้อยละ 20 มีโครงสร้างเป็นแบบโซ่ตรง 

       อะไมโลเพกทิน (amylopectin) พบประมาณร้อยละ 80 มีโครงสร้างเป็นแบบโซ่กิ่ง

ไกลโคเจน (Glycogen) 

    ประกอบด้วยโมเลกุลของน�้าตาลกลูโคสมาเชื่อมต่อกันเป็นสายยาว  

    พบมากในตับและกล้ามเนื้อ ท�าหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานส�ารอง  

    มโีครงสร้างเป็นก่ิงก้านคล้ายอะไมโลเพกทนิแต่ต่างจากแป้งตรงทีม่กีารแตกก่ิงดกีว่า ดงัภาพ

Amylose 

Starch
Amylopectin

Glycogen
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บทที่ 2 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

เซลลูโลส (cellulose) 

    เป็นพอลิเมอร์ของน�้าตาลกลูโคสเช่นเดียวกับแป้งและไกลโคเจน แต่มีรูปแบบการเชื่อมต่อ

     ของกลูโคสต่างกัน

    หน้าที่เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของผนังเซลล์พืช มีคุณสมบัติไม่ละลายน�้า  

ไคทิน (chitin)

    ประกอบด้วยหน่วยย่อย คือ N-acetylglucosamine มาเรียงต่อกัน  

    พบมากในโครงสร้างภายนอกของสตัว์ไม่มกีระดกูสนัหลงั เช่น เปลอืกกุง้ กระดองป ูแมลง

2. โปรตีน (protein)

- เป็นสารประกอบอนิทรีย์ทีม่ธีาตคุาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และไนโตรเจน เป็นองค์ประกอบ    

- โครงสร้างของโปรตีนประกอบด้วยหน่วยย่อยที่เล็กที่สุด คือ กรดอะมิโน (amino acid) โดย

  มีหมูฟั่งก์ชัน 2 หมู ่คือ หมูอ่ะมโิน (amino group) และหมูค่าร์บอกซลิกิ (carboxylic group) 

กรดอะมิโน

    กรดอะมิโนที่พบในธรรมชาติมี 20 ชนิด แต่ละชนิดต่างกันที่ต�าแหน่งหมู่โซ่ข้าง (sidechain 

    group, R) ท�าให้มีคุณสมบัติแตกต่างกัน เช่น กรดอะมิโนที่มีขั้วและไม่มีข้ัว โดยสามารถ

    แบ่งกรดอะมิโนตามความส�าคัญต่อร่างกายได้เป็น 2 ประเภท คือ 

   O

   C     OH

          H

   H     N

       H

       C

       R
Amino acid Carboxylic group

α - carbon
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2) กรดอะมิโนไม่จ�าเป็น (nonessential amino acids)

 หมายถึง กรดอะมิโนที่ร่างกายสามารถสร้างขึ้นเองได้

 กรดอะมโิน 2 โมเลกลุจะเชือ่มต่อกนัด้วยพนัธะเพปไทด์ (peptide bond) ซึง่เป็นพนัธะ

   ที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างหมู่คาร์บอกซิลิกของกรดอะมิโนโมเลกุลหนึ่งกับหมู่อะมิโน

   ของกรดอะมิโนอีกโมเลกุลหนึ่ง ดังภาพ

Note

วิธีท่องจ�าแบบภาษาอังกฤษ

“MATT HILL VP” 

(Methionine, Arginine, Threonine, Tryptophan, Histidine, Isoleucine, 

Leucine, Lysine, Valine, Phenylalanine)

H2O H2O

       R1
                        H    R2

H3N   CH   C   OH + H   N   CH   COO-

            O

+

       R1
              H    R2

H3N   CH   C   N   CH   COO-

            O

+

1) กรดอะมิโนจ�าเป็น (essential amino acids)

 หมายถงึ กรดอะมโินทีร่่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ (ได้รับจากการรับประทานอาหาร)  

 มีอยู่ 8 ชนิด ได้แก่ เมไทโอนีน ทรีโอนีน ทริปโตเฟน ไอโซลิวซีน ลิวซีน ไลซีนวาลีน 

   และฟีนิลอะลานีน

 ในเด็กจะมีกรดอะมิโนจ�าเป็นอีก 2 ชนิด คือ อาร์จีนีนและฮีสทิดีน
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ชื่อของกรดอะมิโน

    เรียกตามจ�านวนโมเลกุลของกรดอะมิโนที่มาเชื่อมต่อกัน เช่น

	 		  ไดเพปไทด์ (dipeptide) ประกอบด้วยกรดอะมิโน 2 โมเลกุล 

	 		  ไตรเพปไทด์ (tripeptide) ประกอบด้วยกรดอะมิโน 3 โมเลกุล

	 		  ถ้ามีกรดอะมิโนหลายๆ โมเลกุลมาต่อกัน เรียกว่า พอลิเพปไทด์ 

  (polypeptide) หรือโปรตีน 

แบ่งออกเป็น 4 ระดบั คือ

1) โครงสร้างระดบัปฐมภมู ิ(primary structure) เกิดจากการเรียงล�าดับกันเป็นสายยาวของกรด

   อะมโิน

2) โครงสร้างระดบัทตุยิภูม ิ(secondary structure) เกิดจากกรดอะมโินที่อยูใ่นสายพอลเิพปไทด์

   เดียวกัน ท�าปฏิกิริยากันด้วยพันธะไฮโดรเจน ท�าให้เกิดรูปร่างเป็นเกลียวแอลฟา (α-helix) 

   หรือเป็นแผ่นพบัซ้อนกนั (pleated sheet) 

3) โครงสร้างระดับตติยภูมิ (tertiary structure) เกิดจากการที่กรดอะมิโนภายในสายเดียวกัน

   ยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะต่างๆ เช่น พันธะไอออนิก พันธะไดซัลไฟด์

4) โครงสร้างระดบัจตรุภูม ิ(quaternary structure) ประกอบด้วยสายพอลิเพปไทด์ตั้งแต่ 2 สาย

   ข้ึนไปมารวมกนัด้วยแรงยดึเหนีย่วอย่างอ่อน เช่น ฮีโมโกลบนิ

 โครงสร้างของโปรตีน 

โครงสร้างระดับปฐมภูมิ (primary structure)
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โครงสร้างระดับทุติยภูมิ (secondary structure)

โครงสร้างระดับทุติยภูมิ (secondary structure)

โครงสร้างระดับตติยภูมิ

(tertiary structure)

ภาพแสดงโครงสร้างระดบัต่างๆ ของโปรตีน

เกลียวแอลฟา

(α-helix)

แผ่นพับซ้อนกัน

(pleated sheet)

Heme

โครงสร้างระดับจตุรภูมิ

(quaternary structure)

Heme
group

⍺⍺

β β
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