
บทท่ี โปรตนีและกรดอะมิโน 

Protein and Amino Acids 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. อธบิายถงึลักษณะโครงสรางและคุณสมบัตขิองกรดอะมิโนและโปรตนีได 

2. สามารถจําแนกชนดิของกรดอะมิโนและโปรตนีได 

3. สามารถบอกหนาที่และความสําคัญของกรดอะมิโนและโปรตนีได 

 

 โปรตนีเปนสารประกอบอินทรยีเชิงซอนที่มีน้ําหนักโมเลกุลสูง โดยปกติแลวโปรตีน

จะมีธาตุที่เปนองคประกอบในโครงสรางที่คลายคลึงกับในคารโบไฮเดรต และไขมัน แตใน

โปรตีนจะมีองคประกอบของธาตุที่เพ่ิมเขามาคือไนโตรเจน และซัลเฟอร  (สมปอง, 2550) 

นอกจากนี้โปรตนีจะพบในเซลลของสิ่งมีชีวติทุกชนดิ และจะมีบทบาทเกี่ยวของกับกระบวนการ

ตางๆ ในรางกายในแตละระยะ และเปนสวนประกอบของอวัยวะตาง ๆ และโครงสรางที่ออนนุม 

สัตวตองการใชโปรตนีตลอดชีวติ เพื่อใชในการเจริญเติบโตและซอมแซมสวนที่สึกหรอ อีกทั้ง

สัตวยังตองการโปรตีนเพื่อใชเปนสวนประกอบของเลือด  เนื้อ เอนไซม (enzyme) ภูมิคุมกัน 

(immune) และฮอรโมน (hormone) และยังนําไปสรางผลผลิตเพื่อการสืบพันธุ ซ่ึงในสัตวตาง

ชนิดกัน โปรตีนจะมีความจําเพาะเจาะจงกับสิ่งมีชีวิตนั้นๆ ทั้งนี้ในเซลลและเนื้อเยื่อของ

สิ่งมีชีวติเซลลเดยีว พบวาโปรตนีจะมีความแตกตางและมีความหลากหลายมาก เพราะฉะนั้น

อาจกลาวไดวา มีโปรตีนอยูเปนจํานวนมากที่เราสามารถพบในธรรมชาติได (Riis, 1983; 

McDonald et al., 2011)  

 

กรดอะมโิน (amino acids) 

โปรตนีมีโครงสรางพื้นฐานที่เกดิจากการเรยีงตัวของกรดอะมิโนเปนสายยาวในเสนโพลี่

เปปไทดที่ตอกันดวยพันธะเพปไทด กรดอะมิโนเปนหนวยพื้นฐานของโปรตนีหรอืเปนโมโนเมอร

ของโปรตนี พบวาสวนใหญโปรตีนประกอบดวยกรดอะมิโน 20 ชนิด (Klaus, 1994) โดยที่ทุก

กรดอะมิโนประกอบดวยธาตุคารบอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจนและออกซิเจนเปนหลัก นอกจากนี้

ยังมีอีกสองกรดอะมิโนที่มีธาตุซัลเฟอรเปนสวนประกอบ  
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ลักษณะทางเคมขีองกรดอะมโิน 

กรดอะมิโนที่เปนสวนประกอบของโปรตีนในสิ่งมีชีวิตเปนชนิด L กรดอะมิโน

ประกอบดวยโครงสรางหลักที่เหมือนกันทั้ง 20 ชนิด โดยประกอบดวย หมูอะมิโน (-NH2) หมู

คารบอกซิก (-COOH) อะตอมไฮดรเจน และหมู R (side chain) ติดอยูกับคารบอนอะตอม ที่

ตําแหนงแอลฟา (-carbon) (ภาพที่ 3.1) โดยกรดอะมิโนชนดิ L หมูอะมิโนจะตองอยูทางซาย

มือของแอลฟาคารบอน สําหรับ กรดอะมิโนชนิด D จะมีหมูอะมิโนมาเกาะอยูทางดานขวามือ

ของแอลฟาคารบอนอะตอม และจะถูกใชโดยแบคทีเรียบางชนิดในการสรางผนังเซลลและยา

ปฏิชีวนะบางอยาง เชน valinomycin, actino-mycin และ gramicidin S ทั้งนี้โครงสรางของ

กรดอะมิโนที่พบโดยทั่วไป 20 ชนดิแสดงดังภาพที่ 3.2 
 

 
ภาพท่ี 3.1 โครงสรางของกรดอะมิโนโดยทั่วไป 

ท่ีมา: OpenStax College (2013) 

 

กรดอะมิโนจะเปนโมเลกุลที่ไมสมมาตร (ยกเวนกรดอะมิโนไกลซีน) โดยจะเห็นไดวา

กรดอะมิโนเปนสารที่มีประจุทั้งบวกและลบในโครงสราง จากสมบัติของหมูอะมิโนที่มี

แอมโมเนยีและหมูคารบอกซิล ซ่ึงการที่สมบัตขิองกรดอะมิโนมีทั้งประจุบวกและประจุลบ จะ

เรยีกวาเปน zwitterion หรอื dipolar ions (ภาพที่ 3.3) ทําใหกรดอะมิโนละลายน้ําไดดี กรดอะมิ

โนมีลักษณะเปนผลกึของแข็งสขีาวมีจุดเดอืดและจุดหลอมเหลวสูง เพราะภายในโครงรางผลึก

จับกันดวยแรงของประจุ การมีประจุทําใหกรดอะมิโนเปนตัวนํากระแสไฟฟาในสารละลาย 

นอกจากนี้ยังทําใหกรดอะมิโนมีสมบัตขิองความเปนกรดดางในตัว โดยในสภาวะที่ pH เทากับ 

7 หมูอะมิโนและหมูคารบอกซิลจะแตกตัวใหประจุ ซ่ึงการมีประจุของกรดอะมิโนจะมีการ

เปลี่ยนแปลงเขาสูจุดสมดุลตลอดชวงของคา pH (1-14) โดยการมีบทบาทนี้จะทําใหมีผลตอ
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สมบัติของโปรตีน ซ่ึงการจับและหลุดของโปรตอนในหมูโครงสรางทั้งสองนี้ทําใหมีผลตอ

บทบาทของหมูอะมิโนและหมูคารบอกซิล ดังนั้นกรดอะมิโนแตละตัวอาจแสดงคุณสมบัติเปน

กรด  หรอืเบสก็ได ข้ึนอยูกับการแตกตัวของหมู amino, carboxyl และ side chain ของกรดอะมิ

โนนัน้  กรดอะมิโนจงึจัดเปน amphoteric compound 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.2 โครงสรางของกรดอะมิโนที่พบโดยทั่วไปทัง้ 20 ชนดิ 

ท่ีมา: McDonald et al. (2011) 

 
ภาพท่ี 3.3 โครงสรางของกรดอะมิโนแบบ zwitter หรอื dipolar ions 

ท่ีมา: McDonald et al. (2011) 
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การแบงชนดิของกรดอะมโิน 

โครงสรางของกรดอะมิโน จะมีความสําคัญตอโครงสราง 3 มิติของโปรตีนแตละตัว 

ดังนัน้การที่กรดอะมิโนแตละตัวจะมีรูปแบบการจัดตัวอยางไรก็ข้ึนอยูกับลักษณะทางเคมีของ

หมู R ในการทําปฏิกิริยากับน้ําทําใหหมู R มีประจุและ/หรือมีข้ัว การแบงโดยวิธีนี้เปนที่นิยม

มากที่สุด เพราะเปนการอธบิายบทบาทของกรดอะมิโนเม่ืออยูในโปรตนี ดังนัน้จึงแบงชนิดของ

กรดอะมิโนออกไดเปน 4 แบบ ดังนี้ 

1. หมู R ที่ไมมีข้ัวและไมมีประจ ุ (neutral nonpolar amino acids) กรดอะมิโนพวกนี้ จะ

มีหมู R เปนพวกหมู hydrocarbon ทําใหหมู R ไมมีประจุ  และละลายน้ําไดยาก (hydrophobic) 

จงึจัดเปนกรดอะมิโนชนิด neutral และ nonpolar กรดอะมิโนชนิดนี้จะมีบทบาทสําคัญในการ

รักษาโครงสราง 3 มิตขิองโปรตีนใหคงอยู ไดแก glycine, alanine, leucine, valine, isoleucine, 

phenylalanine, tryptophan, methionine และ proline หมู R ของกรดอะมิโนพวกนี้ไมชอบน้ํา จงึ

มักรวมตัวเขาดวยกันในอณูของโปรตนีที่เรยีกวา hydrophobic zone ทําใหอณูของโปรตนีเสถยีร

อยูไดดวยแรง hydrophobic interaction 

2. หมู R ที่มีข้ัวแตไมมีประจ ุ (neutral polar amino acids) หมู R ของกรดอะมิโนพวกนี้

จะละลายน้ําไดดี (hydrophilic) โดยการสราง พันธะไฮโดรเจน  กับน้ํา ไดแก serine, threonine, 

tyrosine, asparagine และ glutamine แตถากรดอะมิโนเหลานี้อยูในอณูของโปรตีน ก็จะ

เช่ือมตอกันเอง โดย serine, threonine และ tyrosine จะมีหมู polar hydroxyl (-OH) อยูใน

โมเลกุลซ่ึงจะมีความสําคัญในการสราง พันธะไฮโดรเจน ในสายของโปรตนี นอกจากนี้หมู -OH  

ของ serine และ threonine ยังเปนตําแหนงที่คารโบไฮเดรต จะมาจับกับโปรตีนได สวน 

asparagine และ glutamine เปน amide derivatives ของกรดอะมิโน aspartate และ glutamate  

เนื่องจากหมู amide จะเปนโมเลกุลที่มีข้ัว จงึสรางพันธะ พันธะไฮโดรเจน ไดดี ดังนัน้โปรตนีที่มี

กรดอะมิโน 2 ชนดินี้อยู จะมีความเสถยีร (stability)  มากข้ึน 

3. หมู R ที่มีประจุลบ (acidic amino acids) ไดแก aspartic acid และ glutamic acid ซ่ึง

มีหมู R เปนหมู carboxyl เนื่องจากกรดอะมิโนทัง้ 2 นี้ มักจะมีประจุลบ ที่ physiological pH จึง

มักถูกขนานนามวา aspartate และ  glutamate  

4. หมู R ที่มีประจุบวก  (basic amino acids) กรดอะมิโนประเภทนี้ จะมีประจุบวกที่ 

physiological pH จึงสามารถสรางพันธะ  ionic กับพวก acidic amino acids ไดดี ตัวอยางของ

กรดอะมิโนประเภทนี้ ไดแก lysine ซ่ึงมีหมู R เปนหมู amino (-NH2) ดังนั้นจึงรับโปรตอนจาก

น้ํากลายเปน ammonium ion (-HN3
+) ได  oxidation ของ lysine ในอณูของโปรตีน เชน 

collagen จะทําใหสายของ collagen เกดิการ  crosslink ไดดยีิ่งข้ึน arginine มีหมู guanidino ที่มี
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คุณสมบัติเปนเบสแก สวน histidine มีบทบาทสําคัญเกี่ยวกับ catalytic activity ของเอนไซม

หลายๆ ตัว 

นอกจากนี้ยังอาจสามารถจําแนกกรดอะมิโนตามความจําเปนแกรางกาย คอื  

1. กรดอะมิโนท่ีจําเปนแกรางกาย (essential amino acid) ไดแก กรดอะมิโนที่

รางกาย สังเคราะหไมได หรือสังเคราะหไดแตไมเพียงพอกับความตองการของรางกาย 

จําเปนตองไดรับ จากอาหาร กรดอะมิโนเหลานี้ ไดแก อารจนินี ( Arginine) ฮสีทดินี (Histidine) 

ไอโซลวิซีน (Isoleucine) ลวิซีน (Leucine) ไลซีน (Lysine) เมทโิอนนี (Methionine) เฟนลิอะลานนี 

(Phenylalanine) เทรโอนนี (Threonine) ทรปิโทเฟน (Tryptophan) และวาลนี (Valine)  

2. กรดอะมโินท่ีไมจําเปนแกรางกาย (nonessential amino acid) ไดแก กรดอะมิ

โนที่รางกายสังเคราะหข้ึนไดเพียงพอกับความตองการของรางกาย ไมจําเปนตองไดรับจาก

อาหาร คอื อาจสังเคราะหข้ึนจากสารประกอบพวกไนโตรเจน หรอืจากกรดอะมิโนที่จําเปนแก

รางกาย หรอืจากไขมันหรอืจากคารโบไฮเดรต กรดอะมิโนพวกนี้ไดแก กรดกลูแทมิก ไกลซีน 

ซีสทนี ไทโรซีน เปนตน  

 

กรดอะมโินชนดิอ่ืนๆ  (nonstandard amino acids) 

นอกจากกรดอะมิโนทัง้ 20 ชนดิที่จัดเปน standard amino acids ดังไดกลาวไปแลวนั้น  

ยังอาจพบกรดอะมิโนชนดิอ่ืนๆ ที่จัดเปน nonstandard amino acids อีกดวย กรดอะมิโนพวกนี้

มักจะเปลี่ยนแปลงมาจากกรดอะมิโนตัวใดตัวหนึ่งใน 20 ชนิดนั้น และพบเปนสวนประกอบ

สําคัญของโปรตนีหรอืไมเปนสวนประกอบของโปรตนีก็ได แตมีหนาที่สําคัญๆ ในกระบวนการ

เมแทบอลิซึมหลายอยาง เชน 3-hydroxyproline, 4-hydroxyproline และ 5-hydroxylysine 

เปนสวนประกอบสําคัญของ collagen ซ่ึงเปนโปรตีนที่มีมากที่สุดในสัตวช้ันสูง N-

formylmethionine เปนกรดอะมิโนตัวแรกทางปลายดาน N (N-terminal) ของโปรตีนที่ถูกสราง

โดยสัตวช้ันต่ํา (prokaryote) แตจะถูกทําลายไปหลังจากที่โปรตีนนั้นถูกสรางเสร็จแลว  -

carboxyglutamic acid เปนกรดอะมิโนที่พบในโปรตีนที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการแข็งเปนลิ่มของ

เลือด (blood clotting) -aminobutyric acid  (GABA) เปน neurotransmitter ที่สรางมาจาก 

glutamate ในเนื้อเยื่อของสมอง, dopamine เปน  neurotransmitter ที่สรางมาจาก tyrosine, 

histamine สรางจาก histidine และทําหนาที่เกี่ยวของกับภูมิแพ (allergic reactions)  thyroxine 

สรางจาก tyrosine และทําหนาที่เปน thyroid hormone, ornithine, citrulline, argininosuccinic 

acid เปนสาร intermediate ในกระบวนการสังเคราะหยูเรยี ซ่ึงเปนวธิกีารกําจัดแอมโมเนยีออก

จากรางกาย, azaserine เปนกรดอะมิโนที่มีคุณสมบัติเปนยาปฏิชีวนะ (antibiotic) taurine (2-
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aminoethy-lsulfonate) พบรวมกับกรดน้ําดีเปน conjugated bile acid  -alanine เปน

สวนประกอบของ วติามินบี 3 (pantothenic acid), sarcosine เปน intermediate ในกระบวนการ

สรางกรดอะมิโน  homoserine เปน intermediate ในเมตะบอลสิมของกรดอะมิโน เปนตน  

 

ความสําคัญของกรดอะมโิน 

1. ทําหนาที่เปนหนวยโครงสรางของโปรตนี (binding block) ซ่ึงโปรตีนที่เกิดข้ึนอาจจะ

มีลักษณะและคุณสมบัตทิี่แตกตางกันไป ข้ึนกับคุณสมบัติของกรดอะมิโนแตละตัวในสายโพลี่

เพปไทดนัน้ๆ  

2. เปนตัวสงสัญญาณเคมีในการตดิตอกันระหวางเซลล เชนสงสัญญาณประสาท เชน

อนุพันธของกรดอะมิโนไทโรซีน 

 

เพปไทด   (peptide) 

จากภาพที่ 3.4 เปนสารประกอบที่เกดิจากการจับตัวกันของกรดอะมิโนตัง้แต 2 ตัวข้ึน

ไป โดยใชพันธะเพปไทด (peptide bond) หรือ เอไมด ซ่ึงเกิดจากการที่หมูคารบอกซิลิกของ

กรดอะมิโนตัวที่ 1 จับกับหมูอะมิโน ของกรดอะมิโนตัวที่ 2 แลวสูญเสียน้ําไป 1 โมเลกุล ซ่ึงจะ

ไดผลผลติเปนไดเพปไทด (dipeptide) กรดอะมิโน 3 โมเลกุลเรียกวา ไตรเพปไทด (tripeptide) 

ถามากกวา 3-50 โมเลกุลเรียกวา ลิโกเพปไทด (oligopeptide) และถามีกรดอะมิโนมากกวา 

50 โมเลกุลมาทําปฏิกริยิาตอเนื่องกัน จะไดเปนสายโพลี่เพปไทด (polypeptide) 

 

 
ภาพท่ี 3.4 การจับตัวกนัของกรดอะมิโน 2 โมเลกุลโดยใชพันธะเพปไทด 

ท่ีมา: McDonald et al. (2011) 

 



 

บทท่ี 3 | โปรตนีและกรดอะมโิน 

 

24 ดร.อนุสรณ เชิดทอง 

การเรียกช่ือเพปไทด 

ปกติการเขียนช่ือเพปไทดจะใหปลายทางดาน N ที่มีหมูอะมิโนเสรี (free  - amino 

group หรือ N-terminal residue) อยูทางซายมือ และปลายที่มีหมูคารบอกชิลเสรี (free  - 

amino group หรือ C-terminal residue) อยูทางขวามือ ดังนั้นการเรียกช่ือเพปไทดจะอาน

ตามลําดับกรด อะมิโนจากซายไปขวา ตามตัวอยางของไตรเพปไทดที่ประกอบดวย alanine, 

cysteine และ glycine จะอานไดเปน alanylcysteinylglycine หรอืจะเขียนเปนช่ือยอไดเปน Ala-

Cys-Gly หรือ ACG ตามปกติแลวเพปไทดในรางกายจะมีช่ือเฉพาะ ไมเรียกตามลําดับของ

กรดอะมิโน เพราะมักจะรูหนาที่หรอืฤทธิ์ในการทํางานกอนที่จะรูชนิดและลําดับของกรดอะมิ

โน 

 

ความสําคัญของเพปไทด 

เพปไทดทําหนาที่สําคัญๆและมีบทบาทในสิ่งมีชีวติหลายอยาง เชน  

1. Glutathione (-glutamylcysteinylglycine หรอื GSH) เปนไตรเพปไทดที่เกี่ยวของใน

กระบวนการสรางโปรตนีและ DNA, การขนสงกรดอะมิโน นอกจากนี้ยังเปน reducing agent ที่

สําคัญในการปองกันการเกดิภาวะ oxidative stress ที่จะทําลายเซลลใหเสยีไป 

2. Oxytocin และ vasopressin เปนเพปไทดฮอรโมนที่มีความคลายคลงึกัน แตมีกรดอะ

มิโนตางกันอยู 2 ตําแหนง oxytocin ทําใหมดลูกบีบตัวในขณะคลอดบุตร และกระตุนใหตอม

น้ํานมสรางน้ํานมออกมา สวน vasopressin นั้นจัดเปน antidiuretic hormone (ADH) ที่จะหลั่ง

ออกมาในภาวะที่มีความดันเลอืดต่ํา หรอืในภาวะที่เลือดมีความเขมขนของ Na+ สูงเกินไป ทํา

ใหไตดูดน้ํากลับ 

3. Enkephalins, endorphins, dynorphines จัดเปน opioid peptides ที่พบมากในเซลล

ประสาท ทําหนาที่บรรเทาความเจ็บปวด 

4. Thyrotropin-releasing hormone (TRH) เปนเพปไทดฮอรโมนที่ไปกระตุนการหลั่ง 

Thyroid-stimulating hormone 

5. โพลี่เพปไทด antibiotics สังเคราะหไดจากแบคทีเรียหรือเช้ือรา เชน gramicidin S, 

tyrocidin A เปนตน การสังเคราะหเพปไทดพวกนี้ไมตองอาศัย ribosome 
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โปรตนี 

เปนโพลี่เพปไทดที่มีน้ําหนักโมเลกุลสูง ประกอบดวยกรดอะมิโนมากกวา 100 โมเลกุล

มาตอกันดวยพันธะตางๆ โปรตนีแตละชนดิ ประกอบดวยชนดิและจํานวนกรดอะมิโนที่แตกตาง

กัน โดยทั่วไปแลวโปรตนีสวนใหญจะประกอบไปดวยกรดอะมิโนประมาณ 300 โมเลกุล ซ่ึงจะ

มีการขดตัวใหมีรูปราง (conformation) ตางๆ กัน เพื่อประโยชนในการทําหนาที่ที่ตางกัน 

 

พันธะท่ีพบในโครงสรางของโปรตนี  

มีพันธะหลายแบบที่พบในโครงสรางของโปรตีนที่ชวยใหโครงสรางนั้นมีความเสถียร

มากข้ึน  

1. พันธะเพปไทด เปนพันธะที่เกดิจากการเช่ือมตอกันระหวางหมู -คารบอนิล ของ

กรดอะมิโนตัวหนึ่งกับหมู -อะมิโน ของกรดอะมิโนอีกตัวหนึ่ง พันธะนี้กอใหเกดิความแข็งแรง

แกสาย โพลี่เพปไทด 

2. พันธะไดซัลไฟด เปนพันธะที่เกิดจากการจับตัวกันของ cysteine 2 residues ที่

อาจจะอยูในสายเดียวกัน (intrachain) ของสายโพลี่เพปไทดหรือตางสาย (interchain) ก็ได 

โดยทั่วไป disulfide bond นี้จะทนตอสภาวะตางๆที่ใชในการทําลายสภาพธรรมชาติ (denature) 

ของโปรตีน แตอยางไรก็ตามมีสารเคมีบางอยางที่สามารถทําลายพันธะนี้ได คือ        -

mercaptoethanol, dithiotheritol  เปนตน 

3. พันธะไฮโดรเจน (H-bond) การสรางพันธะนี้จะเกิดข้ึนได 2 แบบ แบบแรกเกิด

ระหวางอะตอมของไฮโดรเจนและออกซิเจนของพันธะเปปไทด ซ่ึงอาจจะอยูในสาย โพลี่เพป

ไทด เดยีวกันหรอืตางสายกันก็ได แบบที ่2 อาจเกดิจากการสรางพันธะไฮโดรเจน ระหวางหมูที่

มีข้ัวของหมู R ของกรดอะมิโนที่อยูบนผิวของโปรตีนกับน้ําพันธะไฮโดรเจน ทั้ง 2 แบบนี้จะ

แสดงบทบาทที่สําคัญในการรักษาโครงสรางของโปรตนี         

4. Hydrophobic interaction หมู R  (side chain) ของกรดอะมิโนที่ไมมีข้ัวและไมมีประจุ 

จะละลายน้ําไดยาก จงึมีแนวโนมที่จะรวมตัวอยูดวยกันภายในอณูของโปรตีน ความสัมพันธนี้

แมวาจะไมมี stoichiometry ที่แนนอน ไมมีพันธะที่แทจริงเกิดข้ึน แตก็ทําใหเกิด hydrophobic 

interaction ที่มีบทบาทสําคัญในการรักษาโครงสรางของโปรตนี 

5. Electrostatic bond หรอืเรยีกอีกอยางวา salt bridges เปนพันธะที่เกดิข้ึนระหวางหมู

ที่มีประจุบวกและลบในหมู R ของกรดอะมิโน เชน ถาไลซีน และ กลูตามิค อยูใกลกันหมู R 

ของไลซีนจะมีประจุบวก ที่ pH ของรางกาย ในขณะที่กลูตามิคมีประจุลบ ดังนั้นจะเกิดแรง
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ไฟฟาสถติย (electrostatic force) ระหวางกรดอะมิโนทัง้สอง ทําใหโครงสรางของโปรตนีเสถียร

ข้ึน 

6. Van der Waals interaction เปนพันธะอยางออนที่เกิดระหวางหมูของหมู R ของ

กรดอะมิโนที่ไมมีประจุ ทําใหโครงสรางของโปรตนีเสถยีรข้ึน 

 

โครงสรางของโปรตนี 

โปรตนีประกอบดวย โพลี่เพปไทด สายเดยีวหรอืหลายสาย ที่ทําหนาที่ตางๆ กัน ดังนัน้ 

โพลี่เพปไทดสายยาวที่ประกอบดวยกรดอะมิโนชนิดตางๆ จึงตองมีการขดตัว (folding) ใหมี

รูปรางตางๆ เพื่อทําหนาที่ใหเหมาะสม โครงสรางของโปรตนี แบงออกไดเปน 4 ระดับ  (แสดง

ดังภาพที่ 3.5) 

1. โครงสรางปฐมภูมิ  (primary structure) เปนโปรตนีที่มีรูปโครงสรางเปนเสนตรง 

ไดจากการสังเคราะหใหมๆ  และจะนําไปเปลี่ยนเปนรูปโครงสรางข้ันตอไป โปรตนีแตละชนดิจะ

มีกรดอะมิโนที่เปนสวนประกอบที่แตกตางกันและมีการเรยีงลําดับที่แตกตางกันดวย สงผลใหมี

การจัดเรยีงตัวหรอืการมวนพับของโปรตีนในระดับทุติยภูมิ ตติยภูมิ หรือจตุรภูมิแตกตางกัน 

การอานลําดับกรดอะมิโนในโครงสรางระดับปฐมภูมิจะอานจากปลายอะมิโนไปทางปลายคาร

บอกซี จากรูปกรดอะมิโนอะลานนีเปนกรดอะมิโนตัวที่หนึ่งตามดวยกรดอะมิโน กลูตาเมตและ

ตอเนื่องกันไปจนถงึตําแหนงที่ 12 คอืกรดอะมิโนทรโีอนนี โปรตนีแตละชนดิมีความแตกตางกัน

ข้ึนอยูกับโครงสรางระดับปฐมภูมิ เชน ไมโอโกลบนิซ่ึงเปนโปรตนีที่จับออกซิเจน พบวามีความ

เหมือนกันในสิ่งมีชีวิตหลาย ๆ ชนิด เชน ไมโอโกลบินในเซลลของมนุษยจะมีกรดอะมิโน 153 

ลําดับ ซ่ึงเหมือนกันกับไมโอโกลบนิในปลาวาฬ หรอืแมแตไมโอโกลบนิและฮโีมโกลบนิก็มีความ

คลายกัน 

2. โครงสรางทุติยภูมิ  (secondary structure) สาย โพลี่เพปไทด จะมีการมวนตัว 

(folding) เปนรูปแบบที่ซํ้ากันและสมํ่าเสมอทําใหเกดิลักษณะที่เปนเกลียว (helix) หรือเปนแผน 

(pleated sheet) ที่เกดิจากการสรางพันธะไฮโดรเจนระหวางหมูคารบอนลิและหมูอะมิโนในสาย

ของโพลี่เพปไทด ทําใหโครงสรางของโปรตนีมีความเสถยีรมากข้ึน จําแนกไดดังนี้ 

2.1 -helix  เปนสายโพลี่เพปไทด ที่มีโครงสรางเปนแทงแข็ง (rigid rodlike structure) 

เกดิจากการมวนตัวของสาย โพลี่เพปไทด ที่หมู -CO ของกรดอะมิโนแตละตัวที่จะสราง พันธะ

ไฮโดรเจน กับหมู –NH ของกรดอะมิโนในตําแหนงที่ 4 ตัวถัดมาและเปนเชนนี้เรื่อยๆไปใน

ลักษณะที่ซํ้าๆกันและสมํ่าเสมอทําใหเกิดเกลียว -helix ที่มีทั้งเกลียววนขวา และวนซาย 

(right and left–handed) แตชนิดเกลียววนขวาจะเสถียรกวาเกลียววนซาย และพบในโปรตีน
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ทั่วๆไป เชน keratin ซ่ึงพบในผม เล็บ เกล็ดปลา เปนตน เกลยีว helix นี้จะมีหมู R ของกรดอะมิ

โนที่เปนสวนประกอบช้ีออกนอกเกลยีว 

 
ภาพท่ี 3.5 โครงสรางของโปรตนีทัง้ 4 ระดับ   

ท่ีมา: OpenStax College (2013) 
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2.2 -pleated sheet เปนโครงสรางที่สายโพลี่เพปไทด ที่อยูใกลกันจะมีการจับตัวกัน

ดวย พันธะไฮโดรเจน ที่เกดิระหวางหมูอะมิโนของสายโพลี่เพปไทด หนึ่งกับหมู carboxyl ของ

อีกสายหนึ่ง โดยสายโพลี่เพปไทด จะมีการยดืตัวออกมากที่สุดซ่ึงตางจาก -helix ที่สายโพลี่

เพปไทด จะมีการหดตัวสั้นเขา การจับตัวกันแบบ -pleated sheet นี้จะเกิดได 2 ลักษณะ

ข้ึนกับทิศทางการเรียงตัวของกรดอะมิโนบนสายโพลี่เพปไทด ที่อยูติดกันนั้น กลาวคือถา

กรดอะมิโนบนสายโพลี่เพปไทด ที่อยูใกลกันมีการเรียงตัวจาก N-terminus ไปยัง C-terminus 

เหมือนกันทัง้ 2 สาย  จะเรยีกวา parallel -pleated sheet แตถาการเรียงตัวของกรดอะมิโน

เปนไปในทศิทางตรงกันขาม จะเรยีกวา antiparallel -pleated sheet โดยทั่วไปโครงสรางแบบ 

antiparallel จะเสถยีรกวาแบบ parallel 

2.3 Reverse turns (-bends หรือ hairpin bends) เปนสวนที่สําคัญของโครงสราง

ระดับที่สองที่เกิดข้ึนบนผิวของโปรตีนชนิดกลมหรือชนิดรี (globular proteins) ในการเปลี่ยน

ทศิทางเพื่อใหเกดิการมวนพับของสายโพลี่เพปไทด -bends ที่พบมากที่สุดมี 2 ชนดิ คอื type 

1 และ type 2 ซ่ึงครอบคลุมกรดอะมิโน 4 ตัวและถูกทําใหเสถียรโดย พันธะไฮโดรเจน อยางไร

ก็ตามมีกรดอะมิโน 2 ตัวที่มีความสําคัญใน -bends คือ glycine และ proline เนื่องจาก 

glycine มีหมู R เปน –H ซ่ึงมีขนาดเล็ก จงึสามารถสวมเขาไดกับโครงสรางสามมิติของโปรตีน

ในขณะที่หมู R ของกรดอะมิโนชนดิอ่ืนๆหันออกขางนอก จงึทําใหเกิดการมวนพับ หรอืการโคง

ของสายโพลี่เพปไทดข้ึน สวน proline จะมีอะตอมของไนโตรเจนอยูใน pyrrolidine ring ซ่ึงเปน 

rigid ring จงึไมมีการเปลี่ยนโครงรูป ทําใหสายโพลี่เพปไทด เกดิการโคงได 

นอกจากนี้ยังมีโปรตีนชนิด globular หลายชนิดที่มีโครงสรางเปนไดทั้ง -helix และ 

-pleated sheet อยูในโมเลกุลของโปรตนีชนดิเดยีวกัน ซ่ึงเรยีกวา supersecondary structure 

หรอื  motifs  

3. โครงสรางตติยภูมิ (tertiary structure) เปนโครงสราง 3 มิติ ของสายโพลี่เพป

ไทด ที่เกดิจากการมวนพับเขาหากันของโครงสรางทุตยิภูมิ ทําใหไดโครงสรางที่เสถียรข้ึนและ

ทําหนาที่ได (native form) แตละบรเิวณที่เกดิการมวนพับนี้เรยีกวา domains ซ่ึงเช่ือมตอกันโดย

สายโพลี่เพปไทด โครงสรางระดับที่สามนี้เปนโครงสรางระดับสุดทายของสายโพลี่เพปไทดหรอื

โปรตนีบางตัวที่ประกอบดวยโซเพปไทดเพียงสายเดียว โครงสรางระดับนี้มักพบในโปรตีนที่มี

รูปรางกลมรี (globular protein) ที่มักจะมีการมวนพับโดยใหกรดอะมิโนที่ละลายน้ําไดยาก 
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(hydrophobic side chain) อยูภายในโมเลกุลและใหกรดอะมิโนที่มีหมู R ละลายน้ํางายอยู

ภายนอก ดังนัน้โปรตนีพวกนี้จงึเหมาะที่จะทําหนาที่เปนเอนไซม  

4. โครงสรางจตุรภูม ิ(quaternary structure) โปรตนีหลายชนดิโดยเฉพาะพวกที่มี

น้ําหนักอณูสูงๆ มักจะมีการจับกลุมกันเองของสาย โพลี่เพปไทดมากกวา 1 สาย ดวย 

noncovalent bonds (เชน salt bridges, H-bond, Van der Waals, hydrophobic) เปน oligomers 

หรือ multisubunits ทําใหโครงสรางของโปรตีนเสถียรข้ึนเปนโครงสรางระดับที่สี่  และทําให

โปรตนีทํางาน (function) ไดในสิ่งมีชีวติ โพลี่เพปไทด แตละสายเรียกไดวาเปน monomer หรือ 

subunit แตละ subunit นี้อาจมีโครงสรางที่เหมือนกันหรอืแตกตางกันก็ได globular protein ที่มี

โครงสรางจตุรภูมิ นี้ สวนใหญจะเปน allosteric enzymes หรือ multienzyme complexes 

ตัวอยางของโปรตนีที่มีโครงสรางจตุรภูมินี้คอื ฮโีมโกลบิน ซ่ึงประกอบดวยสายโกลบิน 4 สาย

มาจับตัวกันดวยแรง noncovalent ดังกลาว  

 

การจําแนกประเภทของโปรตนี 

สามารถแบงออกไดหลายประเภท ดังนี้ 

1. การจําแนกตามรูปราง 

1.1 โปรตีนที่มีรูปรางเปนสายยาวหรือสานกันเปนรางแห (fibrous protein) มักเปน

โปรตนีที่ละลายน้ํายากและใหความเหนยีว (tough) จงึเปนโปรตนีที่ทําหนาที่เปนโครงสราง เชน 

collagen ซ่ึงเปนโปรตีนที่พบมากที่สุดในเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (connective tissue), elastin, keratin 

เปนโปรตนีที่พบที่ผิวหนัง ผม และเล็บ เปนตน 

1.2 โปรตีนที่มีรูปรางกลมหรือรี (globular protein) เปนโปรตีนที่ละลายน้ําไดดี ทํา

หนาที่ตางๆ เชน เปนเอนไซม  ฮอรโมน  อิมมูโนโกลบูลนิชนดิตางๆ โปรตนีที่ทําหนาที่ขนสงสาร

ตางๆ ในรางกาย เชน ฮโีมโกลบนิ ทําหนาที่ขนสง O2 ในเลอืด และอะบลูมินทําหนาที่ขนสงกรด  

ไขมัน เปนตน 

นอกจากนี้ โปรตีนบางชนิดมีทั้งสวนที่เปนทั้ง fibrous และ globulin อยูดวยกัน เชน 

myosin ซ่ึงทําหนาที่เปนโปรตนีของกลามเนื้อ 

2. การจําแนกตามสวนประกอบทางเคมี 

2.1 Simple proteins เปนโปรตนีที่ประกอบดวยกรดอะมิโนลวนๆ ไมมีสารอ่ืน   ปนอยู

เลย  เชน  แอลบูมิน   keratin 

2.2 Complex หรอื conjugated protein ประกอบดวย simple protein และสารประกอบ

อ่ืนที่ไมใชโปรตีน (prosthetic group) รวมอยูดวย เรียกวา holoprotein แตถาขาด prosthetic 
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group ไป โปรตีนสวนที่เหลือมีช่ือเรียกวา apoprotein สําหรับ prosthetic group นี้จะมี

ความสําคัญที่ทําให conjugated protein มีหนาที่ตางๆ ตัวอยาง prothetic group ที่จับอยูกับ

โปรตนี  

3. การจําแนกตามคุณคาทางโภชนาการ 

3.1   Complete proteins เปนโปรตนีที่มีคุณภาพสมบูรณ เนื่องจากมีกรดอะมิโนจําเปน

ครบทุกชนดิ ไดแก โปรตนีจากสัตว (ยกเวนเจลาตนิ) และถั่วเหลอืง 

3.2   Incomplete proteins เปนโปรตีนที่มีคุณภาพไมสมบูรณ เนื่องจากมีกรดอะมิโน

จําเปนไมครบทุกชนดิ ไดแกโปรตนีจากพชืทั่วๆ ไป ยกเวนถั่วเหลอืง 

4. การจําแนกตามหนาท่ีในรางกาย 

โปรตนีเปนสารชีวโมเลกุลที่มีหนาที่หลากหลายที่สุดในสิ่งมีชีวติ จงึอาจแยกโปรตนีเหลานี้ 

ตามลักษณะการทําหนาที่ตางๆ ไดดังนี้ 

4.1  เปนเอนไซม ที่ทําหนาที่เรงปฏิกริยิาตางๆ ในรางกาย 

4.2  เปนโครงสรางของเซลลและเนื้อเยื่อตางๆ ทําใหเกิดความแข็งแรง เชน collagen, 

elastin, fibroin ซ่ึงเปนโปรตนีของเสนไหม (silk) เปนตน  

4.3 เปนโปรตนีที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหว ในชวงที่เซลลกําลังมีกิจ-กรรม

ตางๆ เชน การแบงเซลล  endocytosis  exocytosis  การเคลื่อนที่แบบ ameboid ของเซลลเม็ด

เลอืดขาว ตัวอยางของโปรตนีชนดินี้ไดแก actin, tubulin เปนตน 

4.4 เปนโปรตีนที่ทําหนาที่ปองกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับเซลลของรางกาย เชน

fibrinogen และ thrombin เปนโปรตีนที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับการแข็งตัวของเลือด  อิมมูโน

โกลบูลนิ หรอื แอนตบิอดี้ ทําหนาที่เปนภูมิคุมกันของรางกาย และ ทําลายสิ่งแปลกปลอมที่เขา

มาในรางกาย 

4.5  เปนฮอรโมน ที่ทําหนาที่ควบคุมการทํางานตางๆของรางกายใหเปนปกติ เชน 

insulin   glucagon  ทําหนาที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด  growth hormone ทําหนาที่ควบคุม

การเจรญิเตบิโตของรางกาย 

4.6  เปนโปรตนีที่ทําหนาที่ขนสงสารตางๆในรางกาย เชน ฮโีมโกลบนิ ทําหนาที่ ขนสง

ออกซิเจนจากปอดไปยังเนื้อเยื่อตางๆ  ลิโปโปรตนี ทําหนาที่ขนสงไขมันจากตับและลําไสไปยัง

อวัยวะตางๆ   transferrin ขนสงเหล็ก เปนตน 

4.7  เปนโปรตีนที่ทําหนาที่สะสม เชน ferritin ทําหนาที่สะสมเหล็กไวในเนื้อเยื่อ, 

thyroglobulin  ทําหนาที่เก็บไทรอยดฮอรโมนไวในตอมไทรอยด เปนตน 
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นอกจากนี้ยังมีโปรตนีที่ทําหนาที่เฉพาะอีกมาก ตลอดจนยังมีโปรตนีอีกหลายชนิดที่โดยตัวเอง

ทําหนาที่ไดหลายอยาง 

5. การจําแนกตามลักษณะสวนอาหารโปรตนี 

โปรตนีสามารถแบงตามสวนประกอบออกเปน 2 กลุม (NRC, 2001) คอื 

5.1 โปรตนีแท (true protein) ไดจากการจับกันดวยพันธะเพปไทด (peptide bond) ของ

กรดอะมิโน เชน โปรตนีจากพชืและสัตวหรอืไดจากการสังเคราะหของจุลนิทรยี 

5.2 ไนโตรเจนที่ไมใชโปรตนี (non-protein nitrogen, NPN) มีหลายชนดิ ไดแก ยูเรยี ไน

เตรท กรดอะมิโนอิสระ ฯลฯ แตที่นยิมนํามาใชเปนแหลงไนโตรเจนในอาหารสัตวเค้ียวเอ้ืองคือ 

ยูเรีย เนื่องจากมีราคาถูก และสามารถหาไดงาย จากการวิจัยของ Cherdthong et al., 

(2011a,b,c) พบวาการใชสารผสมยูเรยี-แคลเซ่ียมในอาหารขนสําหรับสัตวเค้ียวเอ้ือง สามารถ

ทดแทนการใชโปรตนีจากกากถั่วเหลอืงและเพ่ิมสมรรถนะการใหผลผลติได 

6. การจําแนกตามโภชนะศาสตรสัตวเคี้ยวเอ้ือง  

อาจจัดแบงโปรตนีออกตามความสามารถในการยอยสลายในกระเพาะหมักของสัตว

เค้ียวเอ้ืองออกเปน 2 กลุม คอื 

6.1 โปรตีนที่ถูกยอยสลายในกระเพาะหมัก (ruminal degradable protein, RDP) เปน

ชนดิของโปรตนีที่ถูกยอยสลายในกระเพาะรูเมนทั้งหมดเม่ือสัตวไดรับเขาไป ซ่ึงจะไดผลผลิต

สุดทายคือ แอมโมเนีย โดยจุลินทรียจะนําไปใชในการสังเคราะหเซลลของจุลินทรียตอไป 

(Wanapat et al., 2009) 

6.2 โปรตนีที่ไมถูกยอยสลายในกระเพาะหมัก (ruminal undegradable protein, UDP) 

หรอื โปรตนีไหลผาน (escape หรอื bypass protein) 

 

หนาท่ีของโปรตนี  

1. เปนสวนประกอบของรางกาย เชน เลอืด, เนื้อ, ขน, เขา, กบีสัตว และอวัยวะอ่ืน ๆ 

2. ทําหนาที่ขนสง (transport protein) คือโปรตีนที่ทําหนาที่ลําเลียงกาซออกซิเจน

และคารบอนไดออกไซด เชน ฮโีมโกลบนิในเม็ดเลอืดแดง 

3. มีหนาที่ตอการสรางเซลลใหมทดแทนเซลลที่สกึหรอไปภายในรางกายสัตว 

4. ทําหนาที่เปนเอนไซม (enzyme) คือ โปรตีนที่ทําหนาที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาตางๆใน

รางกาย เชน กระบวนการหายใจ กระบวนการสังเคราะหโปรตนี กระบวนการยอยอาหาร 

5. เปนสวนประกอบของฮอรโมนและน้ํายอย ซ่ึงเปนตัวคอยควบคุมการทํางานของ

ตอมตาง ๆ และการยอยอาหารภายในรางกายสัตวใหเปนปกติ 
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6. ชวยสรางความเจรญิเตบิโตของลูกสัตวในทอง และสัตวที่กําลังเจรญิเตบิโต 

7. ชวยในการสรางผลผลติตาง ๆ เชนการใหนม การใหไข และการใหเนื้อของสัตว 

8. โปรตนีที่ทําหนาที่ปองกัน (protective protein) เชน ภูมิคุมกันโรคใหกับรางกาย 

9. ชวยในการสบืพันธุใหแกสัตว เพราะ sperm และ ovum จะสรางไดก็ตองมีโปรตนี 

10. ทําหนาที่เปนโปรตนีสะสม (storage protein)  

11. ทําหนาที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว (contractile protein) คอืโปรตีนที่อยูในเซลลของ

กลามเนื้อ คอื ไมโอซิน และแอกตนิ  

 

สรุป 

โปรตนีมีโครงสรางพื้นฐานที่เกดิจากการเรยีงตัวของกรดอะมิโนเปนสายยาวในเสนโพลี่

เปปไทดที่ตอกันดวยพันธะเพปไทด กรดอะมิโนเปนหนวยพื้นฐานของโปรตนีหรอืเปนโมโนเมอร

ของโปรตีน พบวาสวนใหญโปรตีนประกอบดวยกรดอะมิโน 20 ชนิด โดยที่ทุกกรดอะมิโน

ประกอบดวยธาตุคารบอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจนและออกซิเจนเปนหลัก นอกจากนี้ยังมีอีกสอง

กรดอะมิโนที่มีธาตุซัลเฟอรเปนสวนประกอบ กรดอะมิโนสามารถแบงตามลักษณะของหมู R 

และการมีประจุออกไดเปน 4 แบบ ไดแก หมู R ที่ไมมีข้ัวและไมมี, หมู R ที่มีข้ัวแตไมมีประจุ, 

หมู R ที่มีประจุลบ และหมู R ที่มีประจุบวก  นอกจากนี้อาจจําแนกกรดอะมิโนตามความ

จําเปนแกรางกาย คอื กรดอะมิโนที่จําเปนแกรางกาย และกรดอะมิโนที่ไมจําเปนแกรางกาย 

กรดอะมิโนมีบทบาทหนาที่เกี่ยวของกับการเปนหนวยโครงสรางของโปรตีน และเปนตัวสง

สัญญาณเคมีในการตดิตอกันระหวางเซลล  

เพปไทดเปนสารประกอบที่เกดิจากการจับตัวกันของกรดอะมิโนตัง้แต 2 ตัวข้ึนไป โดย

ใชพันธะเพปไทดซ่ึงเกดิจากการที่หมูคารบอกซิลกิของกรดอะมิโนตัวที่ 1 จับกับหมูอะมิโน ของ

กรดอะมิโนตัวที่ 2 แลวสูญเสยีน้ําไป 1 โมเลกุล ซ่ึงจะไดผลผลติเปนไดเพปไทด และถามีกรดอะ

มิโนหลายโมเลกุลมาทําปฏิกริยิาตอเนื่องกัน จะไดเปนสาบโพลี่เพปไทด (polypeptide) โดยการ

จัดเรียงตัวกันของกรดอะมิโนในโปรตีนจะเปนตัวกําหนดโครงสรางทั้ง 4 รูปแบบของโปรตีน 

ไดแก โครงสรางปฐมภูมิ  เปนโครงสรางที่เกดิจากการเรยีงลําดับของกรดอะมิโนของโปรตนีแต

ละชนดิ, โครงสรางทุตยิภูมิ  เปนการที่สายโพลี่เพปไทด,uการมวนตัวเปนรูปแบบที่ซํ้ากันและ

สมํ่าเสมอทําใหเกดิลักษณะที่เปนเกลยีว หรอืเปนแผน สวนโครงสรางตตยิภูมิ เปนโครงสราง 3 

มิติ ของสายโพลี่เพปไทด ที่เกิดจากการมวนพับเขาหากันของโครงสรางทุติยภูมิ ทําใหได

โครงสรางที่เสถยีรข้ึนและทําหนาที่ไดและโครงสรางสุดทายคอืโครงสรางจตุรภูมิ เปนโปรตีนที่
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มีน้ําหนักอณูสูงๆ มักจะมีการจับกลุมกันเองของสาย โพลี่เพปไทดมากกวา 1 สาย ทําใหโปรตนี

ทํางานไดในสิ่งมีชีวติ เชน ฮโีมโกลบนิ  

การจําแนกประเภทของโปรตีน สามารถแบงออกไดหลายประเภท เชน การจําแนก

ตามรูปราง, การจําแนกตามสวนประกอบทางเคมี, การจําแนกตามคุณคาทางโภชนาการ, การ

จําแนกตามหนาที่ในรางกาย, การจําแนกตามลักษณะสวนอาหารโปรตีนและการจําแนกตาม

โภชนะศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ือง  

โปรตนีมีความสําคัญดานการเปนสวนประกอบของรางกาย รวมทัง้การสรางเซลลใหม

ทดแทนเซลลที่สกึหรอไปภายในรางกายสัตว โดยมีโปรตนีที่ทําหนาที่เกี่ยวกับปฏิกริยิาตางๆ ใน

รางกาย เชนเอนไซม และฮอรโมน ซ่ึงเปนตัวคอยควบคุมการทํางานของตอมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

กับเมแทบอลซึิมการยอยอาหาร ตลอดทัง้สรางความเจรญิเตบิโตของสิ่งมีชีวติ  

 

คําถามทายบท 

1. จงอธบิายถงึลกัษณะโครงสรางทางเคมีและคุณสมบตัขิองโปรตนีมาพอเขาใจ 

2. จงอธบิายถงึลกัษณะโครงสรางทางเคมีและคุณสมบตัขิองกรดอะมิโนมาโดยสังเขป  

3. จงจําแนกชนดิของโปรตนีและกรดอะมิโนมาพอเขาใจ 

4. จงระบุหนาที่ของโปรตนีและกรดอะมิโนสําหรับสิ่งมีชีวติมาพอเขาใจ 
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