
บทท่ี เอนไซม 

Enzymes  

 

จุดประสงคการเรียนรู  

1. สามารถจําแนกชนดิของเอนไซมได 

2. อธบิายถงึบทบาทและหนาที่ของเอนไซมได 

 

เอนไซม (enzyme) เปนโปรตนีที่มีคุณสมบัตใินการเรงปฏิกริยิาตางๆ ของกระบวนการ

เมแทบอลซึิม (metabolism) ไมวาจะเปนแคแทบอลิซึม (catabolism) ซ่ึงเปนกระบวนการสลาย

เพื่อใหไดพลังงาน และหนวยการสราง (building block) หรือวาเปนแอนาบอลิซึม (anabolism) 

คือการนําเอาหนวยการสรางมาเช่ือมตอกันใหยาวออกกลายเปนโพลีเมอรของชีวโมเลกุล 

(Bedford Partridge, 2010) โดยกระบวนการในการเรงปฏิกริยิานัน้เริ่มข้ึนจาก เอนไซมจะเขายดึ

กับโมเลกุลของสารตั้งตนและมีการทําหนาที่ตามแตชนิดของเอนไซม พอหลังจากปฏิกิริยา

เสร็จสิ้นลง จะไดเอนไซมในรูปแบบเดิมกลับคืนมา (Graminha et al., 2008) ปกติแลวพบ

เอนไซมไดในทัง้เซลลของพชืและสัตวแมจะพบปรมิาณนอยในอาหาร แตนับวามีบทบาทสําคัญ 

(Klaus, 1994; McDonald et al., 2011) จากภาพที่ 6.1 แสดงถึงความแตกตางของการใช

พลังงานอิสระที่แตกตางกันในการยอยสับสเตรต (substrate) เพื่อใหไดเปนผลผลิต โดยพบวา

เม่ือมีเอนไซมเขามาเรงปฏิกิริยา จะทําใหมีการพลังงานอิสระที่ต่ํากวาในสภาวะที่ไมมีการใช

เอนไซม 

 
ภาพท่ี 6.1 ความสําคัญของเอนไซมตอพลังงานอิสระที่ใชในการสรางผลผลติ 

ท่ีมา: McDonald et al. (2011) 
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คําศัพทท่ีควรทราบเกี่ยวของกับเอนไซม 

1. Holoenzyrne คอื เอนไซมที่มีโคแฟคเตอร (cofactor) รวมอยูดวย 

2. Apoenzyme คอื เอนไซมซ่ึงเปนสวนโปรตนีลวน ๆ 

3. Coenzyme, cofactor และ prosthetic group ทั้ง 3 คํา ใชแทนกันได หมายถึงสวนที่

ไมใชโปรตนี ทําหนาที่รวมกับ apoenzyme ในการเรงปฏิกริยิา แตมีความหมายตางกันเล็กนอย

คอื 

3.1 Coenzyme หมายถงึ โมเลกุลที่เปนสารประกอบอินทรยี  

3.2 Cofactor หมายถงึ สวนของเอนไซมที่ไมใชโปรตนี  

3.3 Prosthetic group คือ coenzyme ซ่ึงยึดเหนี่ยวกับโปรตีนดวย covalent 

bond 

4. Isoenzyme หรือ isozyme เปน multiple form ของเอนไซมชนิดเดียวกัน หมายถึง 

โปรตนีทั้งหมดทีใ่หปฏิกริยิาของเอนไซมเหมือนกัน 

 

ประเภทของเอนไซม แบงตามสวนประกอบทางเคมี 

1. Simple protein หมายถึง เอนไซมที่สามารถมีการเรงทางชีวภาพ (biological 

activity) ไดโดยไมตองมีสวนที่ไมใชโปรตนี (nonprotein part) เขามาจับ 

2. Conjugated protein หรือโฮโลเอนไซม (holoenzyme) หมายถึง เอนไซมที่จะ 

สามารถมีการเรงทางชีวภาพได ตองมีสวนที่ไมใชโปรตนีเขามาจับ จงึมี 2 สวน คอื เอนไซมที่ไม

ทํางาน (apoenzyme) และ สวนที่ไมใชโปรตนี หรอืโคแฟกเตอร (cofactor) 

 

การจัดจําแนกชนดิของเอนไซม 

การจัดหมวดหมูของเอนไซมตามลักษณะการทํางานนั้น สหภาพนานาชาติแหงชีวเคมี 

(The International Union of Biochemistry หรอื IUB) ไดจัดระเบยีบการเรยีกช่ือเอนไซมและจัด

กลุมเอนไซม โดยแบงเอนไซมออกเปน 6 กลุม (class) และเอนไซมแตละตัวจะมีหมายเลข

เฉพาะ เรยีกวารหัส (Enzyme Code, EC) แลวตามดวยช่ือของเอนไซมนัน้ๆ คอื  

กลุมท่ี 1 ออกซิโดรีดักเตส (oxidoreductases) หมายถึง เอนไซมที่ทําหนาที่เรง

ปฏิกิริยาที่เกิดมาแลวใหมีการเติมหรือดึงไฮโดรเจนอะตอม ตัวอยางกลุมของเอนไซม เชน 

dehydrogenases, oxidases, peroxidases, catalases, oxygenases, และ hydroxylases (Riis, 

1983; McDonald et al., 2011) ตัวอยางชนิดเอนไซม เชน แอกกอฮอลดีไฮโดรเจเนส (alcohol 
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dehydrogenase; EC 1.1.1.1) เรงออกซิเดชันของเอทานอล (ethanol) ไดอะเซตาลดิไฮด 

(acetaldehyde)  

กลุมท่ี 2 ทรานสเฟอเรส (transferases) หมายถงึ เอนไซมที่ทําหนาที่ยายหมูตางๆ 

ระหวางตัวใหและตัวรับ ตัวอยางกลุมของเอนไซม transaldolases และ transketolases, acyl, 

glucosyl และ phosphoryl transferases, kinases และ phosphomutases ตัวอยางชนิดเอนไซม 

เชน ตัวอยางไดแก กลูโคไคเนส (glucokinase; EC 2.7.1.2) เรงการยายหมูฟอสเฟตจาก ATP ไป

ยังกลูโคส ได กลูโคส-6-ฟอสเฟต เปนผลติภัณฑ  

กลุมท่ี 3 ไฮโดรเลส (hydrolases) หมายถึง เอนไซมที่ทําหนาที่เรงกระบวนการ

ไฮโดรไลซิส หรอืเรงปฏิกริยิาที่มีการเตมิน้ํา ตัวอยางกลุมของเอนไซม esterases, glycosidases,  

peptidases, phosphatases, thiolases,  phospholipases, amidases, deaminases, และ  

ribonucleases ตัวอยางชนิดเอนไซม ไดแก คารบอกซ่ีเพปติเดสเอ (carboxypeptidase A; EC 

3.4.17.1) เรงการตัดพันธะเพปไทดบนเสนโพลี่เพปไทด (polypeptide) ดวยน้ํา  

กลุมท่ี 4 ไลเอส (lyases) หมายถึง เอนไซมที่ทําหนาที่เรงการเติมน้ํา แอมโมเนีย 

คารบอนไดออกไซดตรงพันธะคู หรอืเรงการขจัดน้ํา แอมโมเนยี คารบอนไดออกไซด ออกจาก

โมเลกุลแลวทําใหเกดิพันธะคู ตัวอยางกลุมของเอนไซม aldolases, hydratases, dehydratases, 

synthases, และ lyases ตัวอยางชนิดเอนไซม ตัวอยางไดแก ไพรูเวต ดีคารบอกซิเลส 

(pyruvate decarboxylase; EC 4.1.1.1) เรงการขจัดหมูคารบอกซิล ออกไปจากไพรูเวต ตาม

สมการ  

กลุมท่ี 5 ไอโซเมอเรส (isomerases) หมายถงึ เอนไซมที่ทําหนาที่เรงการยายหมูใด 

ๆ ในโมเลกุลเดียวกันทําใหไดไอโซเมอร (isomer) ไดแก cis-trans isomerase, เรงการเปลี่ยน

สลับ D- และ L-isomer ตัวอยางกลุมของเอนไซม racemases, isomerases, และ  mutases 

บางชนดิ ตัวอยางไดแก มาลเีอตไอโซเมอเรส (maleate isomerase; EC 5.2.1.1) เรงการยายหมู

คารบอกซิลภายในโมเลกุลของมาลเีอต  

กลุมท่ี 6 ไลเกส (ligases) หรือซนิเทส (synthase) หมายถงึ เอนไซมที่ทําหนาที่เรง

การรวมตัวกันของโมเลกุล ดวยการสรางพันธะใหม ไดแก พันธะ C-C, C-S, C-O และ C-N 

ซ่ึงจําเปนตองใชพลังงานจาก ATP ตัวอยางไดแก ไพรูเวต คารบอกซิเลส (pyruvate 

carboxylase; EC 6.4.1.1) เรงการรวมไพรูเวตกับคารบอนไดออกไซด ทําใหไดออกซาโลอะซี

เตต (oxaloacetate)  

โดยการเรยีกช่ือเอนไซม ไดใชเลขรหัสสําหรับเอนไซม เชน alcohol dehydrogenase ใช

รหัส EC 1.1.1.1 โดยแตละชนดิอันประกอบดวยเลข 4 ตัว มีจุดคัน ระหวางเลขแตละตัว ลําดับ
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ของตัวเลขมีความหมายคอื เลขตัวแรก หมายถึง จําพวกใหญ ๆ ของเอนไซม แบงออกเปน 6 

พวก (Classes) ตามลักษณะของปฏิกริยิาดังที่กลาวมาแลว เลขตัวที่สอง   หมายถงึ subclasses 

ซ่ึงจําแนกเอนไซมใหเปนกลุมเฉพาะลงไปอีก เลขตัวที่สาม บอกใหทราบถึงประเภทของ

ปฏิกริยิาของเอนไซมใหชัดเจนยิ่งข้ึน และ เลขตัวที่สี่ หมายถงึ เปน serial number ของเอนไซม

ที่อยูในแตละ subclasses 

 

คุณสมบัติของเอนไซมมีดังตอไปนี้  

1. เอนไซมมีความจําเพาะสูงมาก (high specificity) ตอสารตั้งตน (substrate หรือ 

reactant) ของปฏิกิริยาที่มันเขาเรง ทําใหเอนไซมหนึ่งตัวมักจะเรงเพียงปฏิกิริยาเดียว หรือ

หลายปฏิกิริยาที่ตอเนื่องกัน ความจําเพาะสูงทําใหมีผลพลอยได (by-product) นอยมากเม่ือ

เทยีบกับปฏิกริยิาที่ไมใชเอนไซม  

2. เอนไซมเกือบทั้งหมดเปนโปรตีน ที่มีขนาดใหญ ตั้งแต 12,000 ถึง 1 ลานดาลตัน 

ความสามารถในการเรงปฏิกริยิาข้ึนกับโครงรูปธรรมชาติ (native conformation) ที่ถูกตอง ถา

สูญเสยีสภาพธรรมชาต ิ(denature) หรอืแยกออกจากกัน (dissociate) เปนหนวยยอย (subunit)  

ความสามารถดังกลาว จะลดลงหรือหมดไป ดังนั้นโครงสรางปฐมภูมิ (primary structure) 

โครงสรางทุตยิภูมิ (secondary structure) โครงสรางตตยิภูมิ (tertiary structure) และโครงสราง

จตุรภูมิ (quaternary structure) มีความสําคัญตอการทํางานของเอนไซม  

3. เอนไซมหลายชนดิทํางานไดดวยตัวของมันเองโดยใชสมบัติของกรดอะมิโน (amino 

acid) ชนดิตาง ๆ ที่มีในโมเลกุล แตบางชนดิจะตองอาศัยโมเลกุลอ่ืนชวย ซ่ึงจะเรียกโมเลกุลที่

เขาชวยนี้วา โคแฟกเตอร บางครั้งโมเลกุลเหลานี้มักเปลี่ยนรูปมาจากวิตามินชนิดตาง ๆ 

โคแฟกเตอรที่เปนสารประกอบอินทรียเหลานี้ เรียกอีกอยางหนึ่งวา โคเอนไซม (coenzyme) 

เอนไซมบางชนดิตองการทัง้โคเอนไซมและไอออนของโลหะจงึจะสามารถทํางานได โคเอนไซม

หรือไอออนของโลหะ ที่ยึดติดอยูกับเอนไซมดวยพันธะโควาเลนต (covalent bond) จะถูก

เรียกวา หมูพร็อสเทติก (prosthetic group) และเรียกเอนไซมที่มีหมูพร็อสเทติก ติดอยูจึงจะ

ทํางานไดวา โฮโลเอนไซม (holoenzyme) สวนเอนไซมที่หมูพร็อสเทติกหลุดออกไปแลวไม

สามารถทํางานได จะเรียกวา อะโพเอนไซม (apoenzyme) หรือ อะโพโปรตีน (apoprotein) 

นอกจากนี้ เอนไซมบางชนิดจําเปนตองถูกดัดแปลง (modify) ดวยการเติมหมูฟอสเฟต 

(phosphorylation) หรือการเติมหมูคารโบไฮเดรต (glycosylation) หรือวิธีการอ่ืน ๆ จึงจะ

สามารถทํางานได 
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ความจําเพาะในการทํางานของเอนไซมสามารถอธบิายดวยทฤษฎดีังตอไปนี้ 

1. ทฤษฎแีมกุญแจและลูกกุญแจ (The lock and key theory) เสนอโดย Emil Fischer 

อธิบายวา โมเลกุลของเอนไซมจะมีโครงรูปบริเวณที่เฉพาะเจาะจงกับสับสเตรตซ่ึงทําให

สับสเตรตเขามาสวมไดพอดี เหมือนกับการที่ลูกกุญแจสวมเขาพอดีกับแมกุญแจ แสดงถึง

สภาพแข็งแกรง (rigidity) ของบรเิวณเรงของเอนไซม (ภาพที่ 6.2) 

 

 
ภาพท่ี 6.2 การทํางานของเอนไซมตามทฤษฎีแมกุญแจและลกู 

ท่ีมา: McDonald et al. (2011) 

 

2. ทฤษฎเีหนี่ยวนําใหเหมาะสม (Induced-fit theory) เสนอโดย Koshland อธบิายวา 

เม่ือสับสเตรตเขาจับที่บริเวณเรงของเอนไซม จะเหนี่ยวนําใหเอนไซมเปลี่ยนโครงรูปให

เหมาะสมทําใหการจับกันระหวางเอนไซมกับสับสเตรตดีข้ึนและเกิดปฏิกิริยาไดผลผลิต 

นอกจากนี้ สารที่ไมใชสับสเตรตแตมีลักษณะคลายสับสเตรตก็สามารถเขาจับที่บริเวณเรงของ

เอนไซมได แตไมสามารถชักนําใหเอนไซมเปลี่ยนโครงรูปที่เหมาะสม ทําใหไมเกิด ปฏิกิริยา

ไดผลผลติ ซ่ึงทฤษฎีนี้สามารถอธบิายไดกวางกวาทฤษฎีแรก เพราะแสดงถงึความยืดหยุนและ

ลักษณะไมแข็งของเอนไซมบางชนดิที่บรเิวณเรง (ภาพที่ 6.3) 

 

 
ภาพท่ี 6.3 การทํางานของเอนไซมตามทฤษฎแีมกุญแจและลูก 

ท่ีมา: McDonald et al. (2011) 
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ปจจัยท่ีมผีลตอการทํางานของเอนไซม 

1. อุณหภูมิ เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน การเรงของเอนไซมจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จนถึงจุดสูงสุด

หนึ่ง (temperature optimum) แลวจะลดลง ซ่ึงจําเพาะตามชนดิของเอนไซม สวนใหญอยูในชวง

อุณหภูมิ 25–40 C แตที่อุณหภูมิ สูงกวาจุดนี้มากๆ เอนไซมจะเกดิการเสยีการเรงทางชีวภาพ 

2. คา pH จุดที่ทําใหเอนไซมมีการเรงสูงสุด เรียกวา pH optimum ซ่ึงสวนใหญอยู

ในชวง pH 6-7.5 ถา pH สูง หรอืต่ําเกนิไปจะทําใหเกดิการสูญเสยีการเรงทางชีวภาพ 

3. ความเขมขนของเอนไซม ที่ความเขมขนของสับสเตรตมากเกินพอ (excess) 

อัตราเร็วของปฏิกริยิาจะเพ่ิมข้ึน เม่ือความเขมขนของเอนไซมเพ่ิมข้ึน 

4. ความเขมขนของสับสเตรตเม่ือความเขมขนของเอนไซมคงที่ ที่ความเขมขนของ

สับสเตรตนอยๆปฏิกริยิาจะเกดิข้ึนดวยอัตราเร็วมากจนกระทั่งถงึความเขมขนของสับสเตรตจดุ

หนึ่งที่อัตราเร็วของปฏิกิริยาจะคงที่ ความเร็วของปฏิกิริยาที่สูงสุด เรียกวา ความเร็วสูงสุด 

(Vmax) 

 

การควบคุมการทํางานของเอนไซม 

1. การสรางเอนไซมในรูปท่ีทํางานไมได (nonactive form) เรียกวา ไซโมเจนหรือ    

โพรเอนไซมจะทํางานไดก็ตอเม่ือมีการสลายสวนเพปไทดที่ทําใหโมเลกุลไมทํางานออกไปดวย

เอนไซมที่จําเพาะ เชน เพปซินที่สรางในรูปเพปซิโนเจนกอน 

2. การดัดแปรแบบโควาเลนต (covalent modification) เปนการเติมหมูขนาดเล็กๆ 

เขาไปในโมเลกุลของเอนไซมดวยพันธะโควาเลนต เชน การเตมิหมูฟอสโฟรลิ (phosphoryl) เขา

ไปตรงกรดอะมิโนซีรนีของเอนไซมที่เกี่ยวของกับการสรางและการสลายไกลโคเจน 

3. ผลผลติสุดทาย สามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซมตัวแรกจากปฏิกิริยาหลาย

ปฏิกริยิาที่เกี่ยวของเรยีกวา การยับยัง้แบบปอนกลับ (feedback inhibition หรอื retro inhibition) 

เชน การสังเคราะหกรดอะมิโนชนดิ ไอโซลวิซีนในแบคทเีรยี 

4. โปรตนีควบคุม (regulatory protein) ซ่ึงสามารถยับยั้ง หรือกระตุนเอนไซมได เชน 

แคลโมดูลนิ (calmodulin) สามารถควบคุมการเรงของเอนไซมหลายชนดิ 

 

ตัวยับย้ังเอนไซม แบงออกไดเปน 2 ประเภท 

1. ตัวยับย้ังแบบผันกลับไมได (irreversible inhibitor) เกี่ยวกับการทําลายหรือ

เปลี่ยนแปลง functional group 1 หมูหรือมากกวาที่จําเปนสําหรับการเรงบนโมเลกุลของ
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เอนไซม ซ่ึงตัวยับยั้งแบบนี้จะจับกับเอนไซมอยางแนนทั้งแบบโควาเลนตและนอนโควาเลนต 

เชน ไอโอโดอะซีตาไมด (iodoaceta mide) จะทําปฏิกิริยากับ หมู -SH ของซิสเตอีน โดยการ

เกดิเปนพันธะโควาเลนต 

 

2. ตัวยับย้ัง แบบผันกลับได (reversible inhibitor) แบงเปน 3 ชนดิ 

2.1 ตัวยับยัง้แบบแขงขัน (competitive inhibitor) หมายถงึ สารที่สามารถเขาไป

แยงสับสเตรตจับที่บริเวณเรงบนโมเลกุลของเอนไซม แลวทําใหการเรงปฏิกิริยาของเอนไซม

ลดลง เชน กรดมาโลนกิสามารถจับเอนไซมซักซินิก ดีไฮโดรเจเนส (succinic dehydrogenase) 

ในฏิกริยิาการออกซิไดสกรดซักซินกิไปเปนกรด ฟูมารกิ เพราะมีโครงสรางคลายกับกรดซักซิ

นกิ 

2.2 ตัวยังยั้งแบบไมแขงขัน (noncompetitive inhibitor) หรือตัวยับยั้งแบบผสม 

(mixed inhibitor) โดยตัวยับยั้งชนิดนี้จะเขาไปจับที่บริเวณอ่ืนบนโมเลกุลของ เอนไซมที่ไมใช

บรเิวณเรงแตทําใหบรเิวณเรงเปลี่ยนไปจงึทํางานไมได  

2.3 การยับยัง้แบบอันคอมเพตติฟี (uncompetitive inhibition) การยับยัง้ แบบนี้

เกดิข้ึนเม่ือ ตัวยับยัง้เขารวมเฉพาะกับเอนไซมสับสเตรตคอมเพลกซเทานัน้แบบไมผันกลับ เกิด

เปน ESI คอมเพลกซ ซ่ึงจะไมไดผลผลิตเกิดข้ึน ลักษณะเหมือนกับการยับยั้งแบบไมแขงขัน 

โดยไมเกดิการ ผันกลับ (reversible) เม่ือเพ่ิมความเขมขนของสับสเตรต 

 

การทําหนาท่ีของเอนไซมบางชนดิท่ีมคีวามสําคัญตออาหาร  

1. อะไมเลส (amylase) เปนเอนไซมในกลุม glycoside hydrolase ที่สําคัญที่สุดใน

การยอยแปงอะไมโลส โดยมี 2 ชนดิ ไดแก -amylase และ -amylase 

2. -galactozidase หรอื lactase ทําหนาที่ในการเรงปฏิกริยิาไฮโดรไลซิส 

3. เซลยูเลส (cellulase) และเฮไมเซลยูเลส (hemicellulase) เอนไซมที่ทําหนาที่

ยอยสลายโมเลกุลของเซลยูโลสและเฮไมเซลยูโลส โดยปกติแลวจะพบที่ผันงเซลลของพืช ใน

สัตวเค้ียวเอ้ืองถือวาเปนสวนที่เปนอาหารเยื่อใย และมีความแข็งแรง ปกติแลวสัตวเองจะไม

สามารถยอยสลายได แตจะอาศัยการยอยสลายของจุลินทรียในรูเมนที่จะปลดปลอยเอนไซด

เซลยูเลสหรือเฮไมเซลยูเลส อกมา (NRC, 2001; Graminha et al., 2008; Bedford Partridge, 

2010) 
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4. เพกติเนส (pectinase) เปนเอนไซมที่ยอยสารพวกเพกติน ที่พบในพืชช้ันสูงและ

จุลนิทรยี แตไมพบในสัตวช้ันสูงยกเวนหอยทาก  

5. โปรตเิอส (protease) เปนเอนไซมที่ทําหนาที่ในการสลายพันธะเพปไทด ซ่ึงการ

ทํางานของเอนไซมจะตางกันโดยข้ึนกับหมู R1 และ R2 group วาเปนกรดอะมิโนชนิดใด, 

configuration ของกรดอะมิโน ขนาดของโมเลกุลของสารที่ถูกเปลี่ยน เอนไซมเหลานี้จะยอย L – 

amino acid configuration 

6. กลูโคส ออกซิเดส (glucose oxidase) เปนเอนไซมในกลุม oxidoreductase 

สามารถออกซิไดส D – glucose เปน gluconic acid โดยทั่วไปแลวการนําเอา glucose oxidase 

ไปใชงานตาง ๆ มักจะใชรวมกับเอนไซม catalase glucose oxidase  

7. คาลาเตส (calatase)  ทําหนาที่เรงปฏิกริยิาสลายตัวของไฮโดรเจนเปอรออกไซด

เปนน้ําและออกซิเจน ซ่ึงจะพบเอนไซมนี้ทัง้ในพชื สัตว และจุลนิทรยีที่ไมทนความรอน โดย 

8. ลโิพออกซจิิเนส (lipoxygenase)  เดมิเรยีก lipoxidase เปนเอนไซมที่เรงปฏิกริยิา 

oxidation ของกรดไขมันชนดิไมอ่ิมตัว พบเฉพาะในพืช เชนถั่วเหลอื และถั่วอ่ืนๆ  

9. อ่ืนๆ 

  

สรุป 

เอนไซมเปนสารอินทรียที่ทําหนาที่ในการเรงปฏิกิริยา ซ่ึงสามารถจําแนกออกเปน 6 

กลุม คอื ออกซิโดรดีักเตส ทรานสะเฟอเรส ไฮโดรเลส ไลเอส ไอโซเมอเรส และ ไลเกส โดย

เอนไซมเกอืบทัง้หมดเปนสารประกอบเชิงซอนที่มีน้ําหนักโมเลกุลสูง มีความจําเพาะสูงมากตอ

สารตัง้ตนของปฏิกิริยาที่มันเขาเรง โดยเอนไซมหลายชนิดทํางานไดดวยตัวของมันเองโดยใช

สมบัติของกรดอะมิโนชนิดตาง ๆ ที่มีในโมเลกุล แตบางชนิดจะตองอาศัย โคแฟกเตอร โค

เอนไซมหมูพร็อสเทติก จึงจะสามารถทํางานได เอนไซมอาจจะอยูในรูปที่ยังไมสามารถไม

ทํางานไดและเปลี่ยนไปอยูในรูปที่พรอมทํางานเม่ือรางกายตองการ ซ่ึงสวนมากจะเปนกลุมของ

เอนไซมที่เกี่ยวของกับระบบการยอยสลาย สวนในแงของการใชพลังงานพบวาเม่ือมีการใช

เอนไซมจะทําใหมีการใชพลังงานลดลง  การทํางานของเอนไซมข้ึนกับปจจัยของอุณหภูมิ คา 

pH ความเขมขนของเอนไซม และความเขมขนของสับสเตรตการควบคุมการทํางานของเอนไซม 

ข้ึนกับ การสรางเอนไซมในรูปที่ทํางานไมได การดัดแปรแบบโควาเลนต ผลผลิตสุดทาย และ 

โปรตนีควบคุม นอกจากนี้ ตัวยับยั้งเอนไซม จําแนกออกไดเปน 2 ประเภท คือ ตัวยับยั้งแบบ

ผันกลับไมได และ ตัวยับยั้งแบบผันกลับได สวนเอนไซมที่มีความสําคัญตอโภชนศาสตร เชน 
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อะไมเลส -galactozidase เซลยูเลส และเฮไมเซลยูเลส โปรติเอส กลูโคส ออกซิเดส คาลา

เตส และลโิพออกซิจเินส เปนตน 

 

คําถามทายบท 

1. จงจําแนกกลุมของเอนไซมพรอมยกตัวอยาง 

2. จงอธบิายถงึบทบาทและหนาที่ของเอนไซม 

3. จงอธบิายคุณสมบัตขิองเอนไซมมาพอเขาใจ 

4. ปจจัยที่มีผลตอการทํางานของเอมไซมมาพอเขาใจ 

5. จงอธบิายแนวทางในการใชเอนไซมเพื่อเพ่ิมการผลผลติสัตว 
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