
รหัสพันธุกรรม (Genetic codes) มี 3 รูปแบบคือ

1 DNA อย่บนโครโมโซม ประกอบด้วย Nucleotide 4 ชนิด คือ Adenine Guanine1. DNA อยูบนโครโมโซม ประกอบดวย Nucleotide 4 ชนด คอ Adenine Guanine 

Cytosine และ Thymine ย่อด้วย A G C และ T

2. RNA ได้จากกระบวนการ Transcription โดยใช้ DNA เป็นแมแ่บบ จะมีลําดับเหมือน 

DNA แต่เปลี่ยน Nucleotide จาก T เป็น U (ย่อมาจาก Uracil) ดังนั้น ถ้าเห็นตัว U อย่DNA แตเปลยน Nucleotide จาก T เปน U (ยอมาจาก Uracil) ดงนน ถาเหนตว U อยู

ในรหัสพันธุกรรม ก็แสดงว่าเป็นรหัสบน RNA (มี 4 ตัวคือ A G C และ U)

3. โปรตีน ได้จากกระบวนการ Translation โดยใช้ RNA เป็นแม่แบบ (mRNA) โดยใช้

รหัสบน mRNA 3 ตัว แปลเป็นกรดอะมิโน 1 ตัวรหสบน mRNA 3 ตว แปลเปนกรดอะมโน 1 ตว

ดังนั้น ถ้ามี DNA ที่ประกอบด้วยนิวคลโีอไทด์ 36 ตัว จะแปลเปน็กรดอะมิโน 12 ตัว

(หารด้วย 3)(หารดวย 3)

รหัสบน mRNA 3 ตัวทีแ่ปลเป็นกรดอะมิโน 1 ตัวนั้น เรียกว่า Codon (โคดอน)รหสบน mRNA 3 ตวทแปลเปนกรดอะมโน 1 ตวนน เรยกวา Codon (โคดอน)

ดูในตารางหน้าถัดไปครับ 25



ในตาราง สังเกต AUG ซึ่งเป็นรหัสของกรดอะมิโนเมทไธโอนีน (Methionine) ทําเป็นสี

แดงไว้ เพราะ AUG ยังเป็นรหัสแสดงว่า การสังเคราะห์โปรตีน เริ่มต้นที่รหัสนี้ด้วย จึงแดงไว เพราะ AUG ยงเปนรหสแสดงวา การสงเคราะหโปรตน เรมตนทรหสนดวย จง

เรียกว่า Start codon สว่นรหัสที่บอกว่าให้หยุดสังเคราะห์โปรตีน ม ี3 รหัส คือ UAA

UAG และ UGA เรียกว่า Stop codonUAG และ UGA เรยกวา Stop codon
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เพื่อให้นิสิตเข้าใจหลักการทํางานในการสังเคราะห์โปรตีน โดยใช้ mRNA เป็นแม่แบบ 

หรือเรียกว่ากระบวนการ Translation (การแปลรหัส)หรอเรยกวากระบวนการ Translation (การแปลรหส)

นิสิตลองดูตัวอย่างนี้

จงหาว่าในตัวอักษรข้างลา่งนี้ มีชื่อสัตว์ทีเ่ป็นอักษร 3 ตัว กี่ชนิด ชนิดละกีต่ัว โดย CATจงหาวาในตวอกษรขางลางน มชอสตวทเปนอกษร 3 ตว กชนด ชนดละกตว โดย CAT 

แมว เปน็สัตว์ตัวแรก และ DOG สุนัข เป็นสัตว์ตัวสุดทา้ย ถ้าเจอ DOG ให้หยุดค้นหา

BOHJKRDHQWESDRTGFYCATOWLFOXCATRATFOXOWLOWLRATDOGCTRAT

จะเห็นว่า มแีมว 2 ตัว นกฮกู 3 ตัว สุนัขจิ้งจอก 2 ตัว หนู 2 ตัว สุนัข 1 ตัว รวม 10 ตัว

ถ้านิสิตแบ่งตัวอักษร โดยเว้นวรรคทลีะ 3 ตัว ก็จะดง่ายขึ้น เช่นถานสตแบงตวอกษร โดยเวนวรรคทละ 3 ตว กจะดูงายขน เชน

BOH JKR DHQ WES DRT GFY CAT OWL FOX ....

แต่ถ้าแบ่งผิดเฟรม เป็นแบบนี้แตถาแบงผดเฟรม เปนแบบน

..OHJ KRD HQW ESD RTG FYC ATO WLF OXC A...

ก็จะอ่านไม่ออกเป็นชื่อสัตว์ทีม่ีอักษร 3 ตัวเลยกจะอานไมออกเปนชอสตวทมอกษร 3 ตวเลย 
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BOHJKRDHQWESDRTGFYCATOWLFOXCATRATFOXOWLOWLRATDOGCTRAT

ดังนั้น จะอ่านให้ถูกเฟรม ต้องหา CAT แมว ให้เจอ

พอเจอ CAT แลว้ ก็อ่านไปทีละ 3 ตัว จนเจอ DOG ก็หยดพอเจอ CAT แลว กอานไปทละ 3 ตว จนเจอ DOG กหยุด

แม้ขวาสุดจะมี RAT หนู อยู่ แต่อยู่คนละเฟรมกัน และเจอ DOG เสียก่อน

เลยไม่นับ RAT ตัวขวาสดเลยไมนบ RAT ตวขวาสุด

จะเห็นว่า ถ้าเราเอา DNA ของหิ่งห้อยมาตัดเป็นชิ้น ๆ แล้วหาชิ้นที่มียีน Luciferase ทําจะเหนวา ถาเราเอา DNA ของหงหอยมาตดเปนชน ๆ แลวหาชนทมยน Luciferase ทา

ให้เรืองแสงได้เจอแล้ว เราจะรู้ว่ารหัสช่วงไหนเริ่มถอดรหัสเป็นโปรตีน และจบที่ตรงไหน 

เราต้องหาช่วงที่เริ่มต้นด้วย AUG ซึ่งเปน็ Start codon ให้เจอ และจะต้องอ่านทลีะ 3เราตองหาชวงทเรมตนดวย AUG ซงเปน Start codon ใหเจอ และจะตองอานทละ 3 

ตัวได้ตลอดรอดฝั่งยาว ๆ ไม่เจอ Stop codon เสียก่อน (UAA UAG หรือ UGA)

การอ่านด้วยตาแบบ manual หา AUG และหา UAA UAG UGA ใช้เวลามาก จึงมี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยหา และแปลงเป็นโปรตีนให้ เรียกว่า ORF Finderโปรแกรมคอมพวเตอรมาชวยหา และแปลงเปนโปรตนให เรยกวา ORF Finder 
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ORF Finder แปลว่า “ตัวหาโออาร์เอฟ”

ORF ย่อมาจาก Open Reading Frame แปลว่า เฟรมหรือกรอบที่อ่านได้ยาว ไม่เจอตัวORF ยอมาจาก Open Reading Frame แปลวา เฟรมหรอกรอบทอานไดยาว ไมเจอตว

หยุด 

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ NCBI เช่นเคยครับ แต่ค้นจาก Google ว่า ORF Finder ง่ายกว่าสามารถเขาใชงานไดท NCBI เชนเคยครบ แตคนจาก Google วา ORF Finder งายกวา

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/orffinder/
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การใช้งานง่ายมาก แคเ่อา accession number หรือ GI ใสเ่ขา้ไปในช่องนี้

หรือจะเอาลําดับนิวคลโีอไทด์ใสเ่ข้าไปโดยตรงก็ได้ แต่ต้องอย่ใน FASTA formatหรอจะเอาลาดบนวคลโอไทดใสเขาไปโดยตรงกได แตตองอยูใน FASTA format

(ฟาสตเ์อ คือ บรรทัดแรกมเีครื่องหมาย > ตามด้วยคําบรรยายตามใจชอบ

บรรทัดถัดมาเริ่ม AGCTTTTGCCTT ไปเรื่อย ๆ จนจบ)บรรทดถดมาเรม AGCTTTTGCCTT… ไปเรอย ๆ จนจบ)

นิสิตลองเอาข้อมูล Luciferase ที่หาได้ก่อนหน้านี้ มาลงใน ORF Finder นะครับ

พร่งนี้มาดกันต่อพรุงนมาดูกนตอ
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