
 

บทที่ 12 
พันธุศาสตรเชิงการเจริญ 

(Developmental Genetics) 
 

(Developmental Genetics) 
พันธุศาสตรเชิงการเจริญ 

บทที่ 12 

สิ่งมีชีวิตพวกหลายเซลลประกอบดวยเซลล หรือกลุมเซลล ที่มีการเปลี่ยนแปลง
รูปราง และการทํางานที่แตกตางกัน เพ่ือไปทําหนาที่เฉพาะอยางใดอยางหน่ึง ทั้งๆที่กลุมเซลล
ตางๆ มีองคประกอบของสารพันธุกรรมเหมือนกันทุกประการ เรียกระบวนการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงนี้วา ดิฟเฟเรนทิเอชั่น (differentiation) และเรียกการศึกษากระบวนการนี้วา 
การศึกษาชีววิทยาเชิงการเจริญ (developmental biology) 

 

12.1 การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต มี 2 แบบ ไดแก 

 
12.1.1 การเจริญเติบโตแบบปกติ (normal development) 

  
 เปนการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตที่เปนไปตามปกติ มีเหตุการณสําคัญๆ เกิดขึ้น
หลายอยางตอกันตามลําดับ คือ 

1. การเติบโต (growth) เปนการเพิ่มปริมาณ เพ่ิมจํานวนเซลล และเพิ่มขนาดของ
เซลลโดยกระบวนการแบงเซลลแบบไมโทซิส 
 2. ดิฟเฟเรนทิเอชั่น (differentiation) เซลลที่ผานการแบงเซลลจะเปลี่ยนสภาพไป 
เพ่ือทําหนาที่เฉพาะอยาง เรียกกระบวนการนี้วา ดิฟเฟเรนทิเอชั่น ทั้งน้ีเซลลแตละเซลลอาจมี
หนาที่แตกตางกันซึ่งขึ้นอยูกับการทํางานของยีน หรือกลุมยีนนั้นๆ ในชวงระยะเวลาที่ตางกัน 
ทั้งที่เซลลเหลาน้ันมีองคประกอบของสารพันธุกรรมเหมือนกันทุกประการ (รูปที่ 12.1) 
ตัวอยางเชน สิ่งมีชีวิตที่มีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ  เม่ือไขและสเปรมผสมกันก็จะไดเซลล
ใหม  คือ  ไซโกต  ซึ่งมีเพียงเซลลเดียว  ตอมาไซโกตจะแบงตัวเพ่ิมจํานวนเซลลใหมากขึ้น 
เซลลใหม ๆ ที่ไดจะเปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือไปทําหนาที่ตางๆ กัน  เชน เซลลเม็ดเลือดแดง  (ทํา
หนาที่ลําเลียงกาซออกซิเจน)  เซลลประสาท (ทําหนาที่ในการนํากระแสประสาทเก่ียวกับ
ความรูสึก)  และเซลลตอมไรทอ  (ทําหนาที่สรางฮอรโมน)  เปนตน (รูปที่ 12.2)  
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ทั้งน้ีการเพ่ิมจํานวนเซลลเพ่ือการเจริญเติบโต  และการเปลี่ยนแปลงของเซลลเพ่ือ
ทําหนาที่ตาง ๆ จะเกิดขึ้นในระยะเอมบริโอตลอดเวลา เพ่ือสรางอวัยวะตางๆขึ้น แตอัตราเร็ว
ของการสรางในแตละแหงบนรางกายจะไมเทากัน ทําใหเกิดรูปรางของสิ่งมีชีวิตแตละชนิดขึ้น 
นอกจากนี้สิ่งมีชีวิตแตละชนิดจะมีแบบแผน และลักษณะตางๆ เปนแบบท่ีเฉพาะตัว และไม
เหมือนกับสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนๆ ซึ่งลักษณะตางๆ เหลาน้ี เปนลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุม
โดยยีนบนโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตชนิดน้ันๆ แตอยางไรก็ดีเซลลที่ผานกระบวนการดิฟเฟเรนทิ
เอชั่นจนเปลี่ยนแปลงเปนเซลลที่มีหนาที่จําเพาะเรียบรอยแลว จะไมสามารถเปลี่ยนแปลงเปน
เซลลชนิดอ่ืนไดอีก ดังนั้นกระบวนการดิฟเฟเรนทิเอชั่นของเซลลจึงเดินหนาไปทางเดียว
เทาน้ัน หรืออาจเรียกวา terminally differentiated  

นอกจากนี้กลุมเซลลบางกลุมซึ่งมียีนที่หมดหนาที่ และไมแอกทีฟตอ แตถาหากยีน
ทั้งชุดยังคงสภาพเดิม และกลุมเซลลดังกลาวถูกนํากลับไปสูสภาพเดิม (เร่ิมตน) อีกคร้ัง จะ
สามารถทํางานตอไปไดอีก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 12.1 กระบวนการดิฟเฟเรนทิเอชั่นของเซลล (แหลงที่มา: 
http://scienceblogs.com/clock/2006/12/from_two_cells_to_many_cell_di.php) 
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รปูที่ 12.2 ตัวอยางเซลลที่ผานกระบวนการดิฟเฟเรนทเิอชั่นเพื่อไปทาํหนาที่ตางๆ 

งที่มา: http://scienceblogs.com/clock/2006/12/from_two_cells_to_many_cell_di.php) 

องการเจริญเติบโตไปจนชั่วชีวิต เชน เม่ือคนเราอายุ 19-20 ป การเติบโต และดิฟเฟเรนทิ
เอชั่นถึงแ

ในเซลลพืชอีก
ชนเม่ือมีการตัดเน้ือเยื่อพืชบางสวนไปเลี้ยงในอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพบวา 

เซลลจาก

(แหล
 

3. การบํารุงรักษา (maintenance) เปนการรักษาสภาพเดิมใหคงอยู ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ข

มจะหยุดไปแลว แตคงยังมีการบํารุงรักษาอยู เพ่ือรักษารางกายอยูในภาวะสมดุล ก็
ไมไดหมายความวา เซลล และสวนตางๆของรางกายจะอยูนิ่งเฉยเทาน้ัน รางกายยังคงมีการ
เจริญเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และตลอดชีวิต แตทวาไดผลลัพธออกมาคงที่ 
  

นอกจากน้ีกระบวนการดิฟเฟเรนทิเอชั่นของเซลลยังสามารถพบได
ดวย ยกตัวอยางเ

เน้ือเยื่อพืชดังกลาวสามารถแบงตัวตอไปไดเรื่อยๆ จนเปนกลุมกอนที่เรียกวา แคลลัส 
(callus) และเม่ือนําแคลลัสไปเลี้ยงตอในอาหารเพาะเลี้ยงที่มีการเขยาเปนระยะๆ อยาง
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รปูที่ 12.3 การเพาะเลี้ยงเนือ้เยื่อพืช โดยอาศัยกระบวนการดิฟเฟเรนทิเอชั่น (แหลงที่มา: 
ttp://scienceblogs.com/clock/2006/12/from_two_cells_to_many_cell_di.php) h

 
 
 
 

230 BI 251 



BI 251 231 

12.1.2 การเจริญเติบโตแบบผิดปกติ (abnormal development) 

 องเจ็บปวยแตอยาง
 เชน 

นตน 
 

ั้ง 2 นั้นขาดจากกันโดยเด็ดขาด ทําใหเซลลแตละเซลลนั้นเจริญเติบโตไปเปน

วนใหญจะไมมีการแบงเซลลของรางกายเกิดขึ้นแลว 
คร้ันมีอะไ

ารทํางานของยีน  

ายีนทําหนาที่ควบคุมการสังเคราะหโปรตีน 
ยเฉพาะเอนไซมซึ่งมีบทบาทสําคัญในกระบวนการเมทาบอลิซึม และการดํารงชีวิต ดังนั้น
อมาจึงม

รคาริโ

 โมโนด และจาคอบ ทําการศึกษากลไกการทํางานของยีนที่
ี่ยวของกับปฏิกิริยาการยอยสลายแลกโตสในแบคทีเรีย E. coli  จนคนพบทฤษฎีที่เรียกวา โอ
อรอน (

 
การเจริญเติบโตที่ผิดปกติไปน้ันอาจเกิดขึ้นเสมอ และไมจําเปนต

ใด
1. เกิดจากหนวยกรรมพันธุ (gene) ที่ถายทอดตอๆกันมาจาก ปู ยา ตา ยาย พอ 

และแม เป
2. เกิดจากตัวออน เชน ตัวออนขณะมีการแบงเซลล จาก 1 เซลลเปน 2 เซลล แลว

ปรากฏวาเซลลท
ตัวออน 2 ตัว หรือกลายเปนฝาแฝดไป 

3. เกิดในผูใหญ ขณะที่มีการเจริญเติบโตถึงขั้นการบํารุงรักษา เชน ถามีการกระตุน
ใหการแบงเซลล ซึ่งตามปกติในชั้นนี้ส

รไปกระตุนใหมีการแบงเซลลก็จะทําใหมีการแบงเซลลกันอยางมากมายจนกลายเปน
เน้ืองอก หรือมะเร็งไป  
 

12.2 กลไกควบคุมก
 
 ถึงแมนักวิทยาศาสตรจะทราบดีว
โด
ต ีการศึกษากลไกการปรับ-ควบคุมการแสดงออกของยีนที่เก่ียวของกับการสังเคราะห
เอนไซมตางๆวาเกิดขึ้นไดอยางไร ประเภทของเอนไซมที่ถูกสังเคราะหขึ้น สามารถแบงเปน 
 - constitutive enzyme คือ เอนไซมที่ถูกสังเคราะหขึ้นในเซลลตลอดเวลา ไมวา
เซลลนั้นจําเปนตองใชเอนไซมเหลาน้ีในการทําปฏิกิริยาหรือไม 
 - adaptive enzyme คือ เอนไซมที่ถูกสังเคราะหขึ้นตอเม่ือมีสารกระตุน  
 
โป อต เชน แบคทเีรยี  
 
 ค.ศ.1940 ลูฟฟ
เก
เพ operon theory) จากทฤษฎีดังกลาวทําใหทราบวา กลไกการทํางานของยีนตางๆใน 
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ยีนควบคุม (regulatory gene, R gene หรือ I gene) มีบทบาทดังน้ี 

- สังเคราะหโปรตีนชนิดหนึ่ง ที่เรียกวา รีเพรสเซอร (repressor) ซึ่งทําหนาที่เก่ียวกับ

ene) 
างสารรีเพรสเซอร

ตลอดเ

ยีนโปรโมเตอร (promoter gene, P gene) ประกอบดวย 2 สวนดังนี้  (รูปที่ 12.5) 

- สวนที่หนึ่ง เปนสวนที่ใหเอนไซม RNA polymerase มาจับ ซึ่งถือวาเปนจุดเร่ิม 
ต

บ
เช

ยีนโอเปอเรเตอร (operator gene, O gene) มีบทบาทดังนี้ 

- เปนฐานรองรับการทํางานของสารรีเพรสเซอรโดยตรง และเกี่ยวของกับการ

 
 
การควบคุมการเปด หรือปดยีนโอเปอเรเตอร (operator gene) 
 - ควบคุมการทํางานของกลุมยีนโครงสราง (structural g

การแสดงออกของ R gene เปนแบบ constitutive คือ มีการสร
วลา แตการทํางานของสารรีเพรสเซอรขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืนๆในกระบวนการทราน

สคริปชั่นอีกดวย 
 

 

นการทํางานของเอนไซม RNA polymerase ซึ่งจําเปนสําหรับกระบวนการทรานสคริปชั่น 
- สวนที่สอง เปนสวนที่ใหสารประกอบเชิงซอน CAP/cAMP มาจับ แตสารประกอ

ิงซอน CAP/cAMP จะไมสามารถเขามาจับที่ตําแหนงน้ีได ถาหากมีกลูโคสอยูรวมกับแลก
โตสในอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย E. coli  

 

 
 
ควบคุมการเปด หรือปดกระบวนการถอดรหัสพันธุกรรมของยีนโครงสราง 
 
 
 
 
 
 



ย
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         I                    P     O                  structural gene 

operon DNA 

ีนโครงสราง (structural gene) มีบทบาทดังนี้ 

- ควบคุมการเรียงลําดับของกรดอะมิโนในสายโพลีเปปไทด 
บดวย 3 ยีน ไดแก ยีน 

Z (Z gene

 
 

รูปที่ 12.4 ยีนที่เก่ียวของกับปฏิกิริยาการยอยสลายแลกโตสในแบคทีเรีย E. coli 

 
ปที่ 12.5 ยีนโปรโมเตอรของแลกโอเพอรอน 

 

 
 

สําหรับกระบวนการยอยสลายแลกโตส ยีนโครงสรางประกอ
), ยีน Y (Y gene) และยีน A (A gene) ซึ่งแตละยีนทําหนาที่ผลิตเอนไซมที่ตางชนิด

กัน 

 
 

แหลงที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Lac_operon) (
 
 

รู
(แหลงที่มา: Principles of of Genetics, 2003)
 
 
 



ระบบควบคมุการทํางานของยีนในโปรคาริโอต สามารถแบงเปน 2 แบบคือ 

12.2.1 inducible system
 

 (ระบบชกันําการสังเคราะหเอนไซม) 
 

คือ มีสารที่มีสมบัติชักนําใหเกิดการสังเคราะหเอนไซม แตถามีการนําสารชักนําออก 
ลลจะห

นอกจากน้ีระบบชักนําการสังเคราะหเอนไซมสามารถแบงออกเปน 2 แบบ คือ การ
วบคุมท

ตัวอยาง

 
เซ ยุดการสังเคราะหเอนไซมทันที สําหรับปริมาณเอนไซมที่ผลิตไวจะเริ่มมีปริมาณลดลง 
และคงระดับต่ําไวตลอดจนกวาจะไดรับสารชักนําอีกคร้ัง 
 
 
ค างลบ (negatively controlled inducible system) และการควบคุมทางบวก 
(positively controlled inducible system) 
 
 ระบบชักนําการสังเคราะหเอนไซม คือ กลไกการปรับควบคุมการทํางานของ
ีนในแลก

 
 

ย โอเพอรอน (lac operon) ซึ่งกลไกน้ีจะทํางานเก่ียวของกับการมี และไมมีแลกโตสใน
สารอาหารเลี้ยงแบคทีเรีย E. coli 
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         I                    P     O     Z          Y      A 

Lac operon 

stru l ctura gene 

DNA 

เล้ียงเชื้อแบคทีเรียปกติ ใน

อาหารทีไ่มมีแลกโตส 

เล้ียงเชื้อแบคทีเรียปกติ ใน

อาหารทีม่ีแลกโตส 

Tc initiation site 
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ยีนโครงสรางของแลกโอเพอรอนประกอบดวย 3 ยีน ดังนี้ 
 

- ยีน Z ทําหนาที่ผลิตเอนไซม ß-galactosidase ซึ่งทําหนาที่ยอยสลายแลกโตส ซึ่ง

ู

 ทําหนาที่ผลิตเอนไซม galactoside transferase หรือ transacetylase ซึ่งทํา

  

หมายเหตุ เฉพาะยีน Z และยีน Y เทาน้ันที่จําเปนตอกระบวนการยอยสลายแลกโตส 

ปที่ 12.6 โครงสรางโมเลกุลของแลกโตส กาแลกโตส และกลูโคส 
b/Lactose_etc.png) 

 
เปนนํ้าตาลโมเลกุลคูใหเปนกลูโคส และกาแลกโตส ซึ่งเปนนํ้าตาลโมเลกุลเด่ียว (รูปที่ 12.6) 
 - ยีน Y ทําหนาที่ผลิตเอนไซม galactoside permease ซึ่งทําหนาที่นําแลกโตสเขาส
เซลลแบคทีเรีย 
 - ยีน A
หนาที่ยายกลุม acetyl (CH3-C-) จากสารประกอบชนิดหน่ึงใหกลายเปนโมเลกุล ß-
galactoside ซึ่งยังไมทราบหนาที่แนชัด
 
 
(lactose catabolism) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รู
แหลงที่มา: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6(
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12.2.1.1 การควบคุมทางลบ 
รับควบคุมการทํางานของยีนในแลกโอเพอรอน (lac 

operon) ซ

- กรณีที่มีแลกโตสในอาหารเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย E. coli   
 

แลกโตสถือวาเปนสารชักนํา (inducer) ดังน้ันเม่ือยีนควบคุมผลิตสารรีเพรสเซอร
อกมา แ

ดัง ิเว

- กรณีที่ไมมีแลกโตสในอาหารเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย E. coli 
 

สารรีเพรสเซอรสภาพปกติจะแอกทีฟ (active) ทําใหสามารถเขาไปจับที่บริเวณ
เปอเรเ

ม

เปนกลไกที่เก่ียวของกับการป
ึ่งประกอบดวย lac Z, lac Y และ lac A แตอยางไรก็ดีทั้ง 3 ยีนของเซลลแบคทีเรีย 

E. coli  จะมีการแสดงออกตอเม่ือมีแลกโตสในอาหารเพาะเลี้ยงเทาน้ัน 
 

 
อ ลกโตสจะเขาไปจับกับสารรีเพรสเซอร สงผลใหสารรีเพรสเซอรที่เคยอยูในสภาพแอก
ทีฟ (active) เปลี่ยนเปนสภาพไมแอกทีฟ (inactive) จึงไมสามารถเขาไปจับที่บริเวณ
โอเปอเรเตอร นั้นเอนไซม RNA polymerase ที่จับอยูบร ณโปรโมเตอรจึงสามารถเคลื่อนที่
ผานบริเวณโอเปอเรเตอรไดโดยไมมีสิ่งกีดขวาง ในกรณีเชนนี้อาจเรียกวา โอเปอเรเตอรอยูใน
สภาพเปด (operator opened) ซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการทรานสคริปชั่น และกระบวนการท
รานสเลชั่นจนไดเอนไซมทั้ง 3 ชนิด (รูปที่ 12.7) 
 

 
โอ ตอร สงผลให RNA polymerase ไมสามารถเคลื่อนที่ผานบริเวณโอเปอเรเตอร 
เนื่องจากโอเปอเรเตอรอยูในสภาพปด (operator closed) ดังนั้นจึงไมเกิดกระบวนการ 
ทรานสคริปชั่น และกระบวนการทรานสเลชั่น ซึ่งสงผลใหไม ีการสังเคราะหโปรตีน หรือ
เอนไซมชนิดตางๆ (รูปที่ 12.8) 

 
 
 



mRNA 

Repressor  
(active) 

RNA 
polymerase 

(inactive) 

 inducer 

I           P                  O             Z        Y         A 
Tc initiation site 

DNA 

Tc Tc 

mRNA 

TL TL 

Protein (enzyme) 

operator opened 

(Tc: Transcription; TL: Translation) 
 

 
 
รูปที่ 12.7 การทํางานของยีนในเซลลแบคทีเรียที่เก่ียวของกับกระบวนการยอยสลายแลกโตส 
แบบที่มีแลกโตสในอาหารเลี้ยงเซลลแบคทีเรีย 
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mRNA 

Repressor 
(active) 

RNA 
polymerase 

operator closed 

No transcription 

I           P                  O             Z        Y         A 
Tc initiation site 

DNA 

 (Tc: Transcription; TL: Translation) 
 

 
 
รูปที่ 12.8 การทํางานของยีนในเซลลแบคทีเรียที่เก่ียวของกับกระบวนการยอยสลายแลกโตส 
แบบที่ไมมีแลกโตสในอาหารเลี้ยงเซลลแบคทีเรีย 
 

12.2.1.2 การควบคุมทางบวก 
 

เปนกลไกที่เก่ียวของกับการปรับควบคุมการทํางานของยีนในแลกโอเพอรอน 
แบคทีเรีย E. coli ที่มีกลูโคสอยูรวมกับแลกโตสในอาหารเพาะเลี้ยง กลูโคสถือวาเปนสารที่
ยับยั้งการทํางานของแลกโอเพอรอน ดังน้ันเรียกปรากฏการณนี้อีกชื่อหน่ึงวา คาทาโบไลต รี
เพรสชั่น (catabolite repression) นอกจากน้ีปราฎการณดังกลาวยังเก่ียวของกับการทํางาน
ของโอเพอรอนอื่นๆที่ควบคุมเอนไซมในกระบวนการยอยสลายคารโบไฮเดรต (carbohydrate 
catabolism) อีกดวย 
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ระบบคาทาโบไลตรีเพรสชั่นมีกลไลการปรับควบคุมที่สําคัญอยูที่โปรโมเตอรแทนที่
จะเปนโอเพอเรเตอรอยางในการควบคุมทางลบ นอกจากน้ีระบบคาทาโบไลตรีเพรสชั่นยังมี
สารตัวกลางที่สําคัญในระบบอีกดวย คือ คาทาโบไลตแอกทีเวเตอรโปรตีน (catabolite 
activator protein, CAP) และสารโมเลกุลขนาดเล็กชื่อ ไซคลิก เอเอ็มพี (adenosine-3’, 5’-
monophosphate, cyclic AMP หรือเรียกวา cAMP) (รูปที่ 12.9) 

 
cAMP มีบทบาทเกี่ยวของกับการควบคุมยับยั้งการสังเคราะหเอนไซมที่จําเปนใน

กระบวนการคาทาโบลิซึมของคาโบไฮเดรต (carbohydrate catabolism) นอกจากน้ีปริมาณ
ของ cAMP ยังมีความสัมพันธโดยตรงกับปริมาณกลูโคส และการทํางานของเอนไซม RNA 
polymerase อีกดวย (รูปที่ 12.10) 

 
- ถาหาก cAMP มีปริมาณสูง แสดงวาในอาหารเลี้ยงเชื้อมีปริมาณกลูโคสในปริมาณ

ต่ํา สงผลใหสารประกอบเชิงซอน cAMP-CAP ทําให CAP สามารถเขาไปจับบริเวณโปรโม
เตอร นอกจากนี้ยังทําใหเอนไซม RNA polymerase สามารถเขาไปที่จุดเฉพาะของโปรโมเตอร
ไดอีกดวย จึงสงผลใหเกิดกระบวนการทรานสคริปชั่น (การเขาจับที่บริเวณโปรโมเตอรจะตอง
เปนสารประกอบเชิงซอน cAMP-CAP เทาน้ัน ถาหากขาดตัวใดตัวหนึ่งจะไมสามารถเขาจับ
ได)  

 
- ถาหาก cAMP มีปริมาณต่ํา แสดงวาในอาหารเลี้ยงเชื้อมีปริมาณกลูโคสในปริมาณ

สูง สาร CAP จะไมสามารถเขาไปจับบริเวณโปรโมเตอร และยังสงผลใหเอนไซม RNA 
polymerase ไมสามารถเขาไปจับที่จุดเฉพาะของโปรโมโตอรไดเชนกัน จึงไมเกิด
กระบวนการทรานสคริปชั่น (ถาหากไมมีสารประกอบเชิงซอน cAMP-CAP จับบริเวณโปรโม
เตอร เอนไซม RNA polymerase ก็จะไมสามารถเขากับที่บริเวณโปรโมเตอรไดเชนกัน)  

 
จากขอมูลขางตนทําใหทราบวาระดับของ cAMP เปนปจจัยที่เก่ียวของกับ CAP และ

กระบวนการทรานสคริปชั่น นอกจากน้ียังพบกลไกเชนนี้ไดในอะราบิโนสโอเพอรอน  
(arabinose operon, ara operon) และกาแลกโตสโอเพอรอน (galactose operon, gal  
operon) 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
รูปที่ 12.9 โปรโมเตอรที่ประกอบดวย 2 บริเวณ คือ บริเวณที่จับกับ CAP/cAMP และบริเวณที่จับกับ RNA polymerase 
(แหลงที่มา: Principles of of Genetics, 2003) 
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รูปที่ 12.10 ปริมาณของ cAMP ยังมีความสัมพันธโดยตรงกับปริมาณกลูโคส และการทํางานของเอนไซม RNA polymerase 
แหลงที่มา: www.boku.ac.at)
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(



12.2.2 repressible system (ระบบเลิกลมการสังเคราะหเอนไซม) 
 
 การสังเคราะหเอนไซมจะเกิดขึ้น เม่ือสิ่งมีชีวิตตองการเอนไซมชนิดนั้นๆ เทาน้ัน 
หรือถามีเอนไซมดังกลาวเพียงพอ เอนไซมดังกลาวจะกลายเปนตัวยับย้ังกระบวนการทราน
สคริปชั่น ทําใหไมมีการสังเคราะหเอนไซมนั้นทันที แตจะมีการสังเคราะหขึ้นมาใหม ก็ตอ เม่ือ
เซลลมีความตองการเอนไซมนั้นอีกคร้ัง เชน การสังเคราะหกรดอะมิโนทริปโตเฟน 

หมายเหตุ เอนไซมเปนสารประเภทโปรตีน แตโปรตีนทุกตัวไมไดเปนเอนไซม  
 

โอเพอรอนในระบบรีเพรสซิเบิลประกอบดวยยีนเชนเดียวกับในระบบอินดิวซิเบิล แต
ตางกันที่ผลผลิตสุดทายของกระบวนการสังเคราะหสาร หรือกรดอะมิโนที่เกิดขึ้น จะเปนปจจัย
หนึ่งที่มีบทบาทในการปรับควบคุมการทํางานของยีนตางๆ 
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 operon 
Tc initiation site 

         I                    P     O    A                B              C  
structural gene 

 
 
 
 ตัวอยางการสงัเคราะหกรดอะมิโนตามระบบรีเพรสซิเบลิ สามารถแบงไดเปน 2 กรณี 
ดังนี้ 

- กรณีที่เซลลตองการเอนไซม  
 

 สารรีเพรสเซอรที่ผลิตจากยีนควบคุมจะอยูในสภาพไมแอกทีฟ (inactive) จึงไม
สามารถเขาจับที่บริเวณโอเปอเรเตอรได ดังน้ันโอเปอเรเตอรจึงอยูในสภาพเปด สงผลให
เอนไซม RNA polymerase สามารถทํางานได จึงเกิดกระบวนการทรานสคริปชั่น (รูปที่ 
12.10) 
 
 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/48/Lac_operon1.png�


- กรณีที่เซลลมีเอนไซมเพียงพอ 
 

 เอนไซมที่มีปริมาณเพียงพอจะเขาไปจับกับสารรีเพรสเซอร ทําใหเกิดเปนสาร 
ประกอบเชิงซอนที่เรียกวา โครีเพรสเซอร (corepressor) ซึ่งสามารถเขาไปจับที่บริเวณ
โอเปอเรเตอรได ดังน้ันโอเปอเรเตอรจึงอยูในสภาพปด ซึ่งกีดขวางการทํางานของเอนไซม 
RNA polymerase สงผลใหเกิดการยับยั้งกระบวนการทรานสคริปชั่น (รูปที่ 12.11) 
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I           P                  O             A        B         C 
Tc initiation site 

 

DNA 
 

mRNA 

Repressor 
(inactive) 

RNA 
polymerase 

 
  Tc TS 
 

mRNA  
 

TL TL  
 

Protein (enzyme) 
 

Operator opened 

A        B        C  
 Product 
 
 
 

 (Tc: Transcription; TL: Translation) 
 
 
รูปที่ 12.10 การสังเคราะหกรดอะมิโนตามระบบรีเพรสซิเบิล กรณีที่เซลลตองการเอนไซม  
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I           P                  O             A        B         C 
Tc initiation site  

D
 

NA 

mRNA 

RNA 
polymerase 

Operator closed corepressor 

TS 

TL 

Tc 

No transcription 

 
 
 
 
 
 
 
 Product 
 Repressor 

(inactive)  
 
 
 

 (Tc: Transcription; TL: Translation)  
 
รูปที่ 12.11 การสังเคราะหกรดอะมิโนตามระบบรีเพรสซิเบิล กรณีที่เซลลมีเอนไซมเพียงพอ 
 

สําหรับการสังเคราะหกรดอะมิโนทริปโตเฟน (tryptophan) ยีนโครงสรางจะ
ประกอบดวย 5 ยีน คือ trp E, D, C, B และ A ซึ่งแปลรหัสไดเปน chorismic acid กอนที่จะ
เปลี่ยนเปนทริปโตเฟน 

 
 ทริปโอเพอรอนถูกควบคุมสองระดับ คือ ระดับรีเพรสชั่น (repression) ควบคุมการ
เร่ิมตนของกระบวนการทรานสคริปชั่น และระดับแอตเทนูเอชั่น (attenuation) มีแอตเทนูเอ
เตอร (attenuator) ควบคุมชวงทรานสคริปชั่นวาสามารถผานไปจนจบยีนโครงสรางหรือไม 
 
 โอเปอเรเตอรของทริปโอเพรอนจะทํางานรวมกับโปรโมเตอรตัวแรก (primary 
operater, P1) สําหรับโปรโมเตอรตัวที่สอง (secondary operater, P2) จะเปนโปรโมเตอรที่



 
ระดับแอตเทนูเอชั่นถูกปรับควบคุมโดย DNA ชวงยาวที่เรียกวา ลดีเดอรซีเควนซ 

(leader sequence, L หรือ trpL) ซึ่งอยูระหวางยีนโอเพอเรเตอรกับยนีโครงสรางตัวแรก คือ 
trpE สําหรับแอตเทนูเอเตอรอยูบริเวณ trpL (รูปที่ 12.13) 

 
 
รูปที่ 12.12 โครงสรางของทริปโอเพอรอนในเซลลแบคทีเรีย E. coli 
แหลงที่มา: Principles of Genetics, 2003) (

 

 
ูปที่ 12.13 บริเวณของแอตเทนูเอเตอร 

3) 
 

ร
(แหลงที่มา: Principles of Genetics, 200
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ยูคาริโอต เชน คน พืช และสัตว 
 
 โครโมโซมของพวกยูคาริโอตจะไมพบยีนเกาะกลุมเหมือนโอเพรอนอยางที่ปรากฏใน
ีนของพวกโปรคาริโอต เน่ืองจากกลไกการปรับควบคุมการทํางานของยีนในยูคาริโอต 
ระกอบด

erase อยูทางดานหนาของจุดเร่ิมตน
องกระบวนการถอดรหัสพันธุกรรมเปนระยะประมาณ 30 bp 

วนการทรานสคริปชั่นเปนระยะ 
ระมาณ 

มเตอรมีความสําคัญตอการเร่ิมตนกระบวนการทรานสคริปชั่น เน่ืองจากเปน
ริเวณที่มีการเขาจับของ RNA polymerase สําหรับระดับกิจกรรมการทํางานของโปรโมเตอร
ึ้นอยูกับจ

รูปที่ 12.14 ยีนโปรโมเตอร
(แหลงที่มา: 

ย
ป วย ยีนโปรโมเตอร (P gene) แอนแฮนเซอร (enhancer) และยีน (gene)  
 
ยีนโปรโมเตอร (P gene) (รูปที่ 12.14) ประกอบดวย 
 
 - TATA box เปนจุดรับเขาของ RNA polym
ข
 - UPE (upstream promoter elements) เปนลําดับเบสชวงสั้นประมาณ 8-12 bp อยู
ทางดานหนาของ TATA box และหางจากจุดเร่ิมตนกระบ
ป 100 bp 
 
 ยีนโปรโ
บ
ข ํานวนหนวย และชนิดของหนวย UPE ที่มีอยูในโปรโมเตอรนั้นๆ เชน UPE 1 หนวย
จะสงผลใหเกิดการแสดงออกของโปรโมเตอรต่ํากวา 5-6 หนวย UPE 
 

ของยูคาริโอต 
http://8e.devbio.com/images/ch05/0503fig1.gif) 

 
 
แอนแฮนเซอร  
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กระตุนกระบวนการถอดรหัสพันธุกรรมของโปรโมเตอรเพ่ือใหมีการสังเคราะห RNA 

ี้การทํางานของแอนแฮนเซอรยังไมจําเพาะกับยีนใดยีนหน่ึง และยังสามารถ
ลื่อนที่ไปบริเวณอื่นๆ ของจีโนมได 

ownstream) ของโปรโมเตอรหรืออาจอยูภายในยีนที่มัน
ควบคุม แตอยางไรก็ตามแอนแฮนเซอรไมสามารถทําหนาที่ปรับควบคุมการทํางานของยีนที่
ยูบน DN

 
 
รูป แนงของแอนแฮนเซอร 
 

แบบฝกหัดทายบท 

เพ่ิมขึ้น นอกจากน
เค

 
 ตําแนงของแอนแฮนเซอรไมจําเปนตองอยูติดกับโปรโมเตอร อาจอยูที่ตําแหนง
ดานหนา (upstream) หรือดานหลัง (d

อ A หรือโครโมโซมตางสายกัน (รูปที่ 12.15) 

I 
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ที่ 12.15 ตาํ

 
 
 
 

UPE TATA 
promoter 
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1.  กระบวนการดิฟเฟเรนทิเอชั่น คืออะไร 
2. กลไกการทํางานของยี บดวยอะไรบาง 

1. …………………………….    2. ………………………………. 

…. 

3. จง
 

ยีนที่เ ........... 
ยีนที่เปนบรเิวณที่เอนไซม RNA polymerase มาจับเพ่ือใหเกิดกระบวนการ 

ทรานสคร ……………………………. 

ด/ปด

นตางๆใน E. coli ประกอ

3. …………………………….    4. ……………………………

นําชื่อยีนจากขอ 2 มาเติมในชองวางใหถูกตอง 

กี่ยวของกับการผลิตสารรีเพรสเซอร................................................

ิปชัน่ ……………………………………………………
ยีนที่เก่ียวของกับการสรางเอนไซมใน E. coli ………..…………………………… 
ยีนที่เปนฐานรองรับการทํางานของสารรีเพรสเซอร และเปนตวัควบคุมการเป

กระบวนการทรานสคริปชัน่..........…………………………………………………………. 
 

4. จงบอกขอแตกตางระหวาง inducible system และ repressible system 


