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หลกัการทางเคมีของสิ่งมีชีวิต
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สารที่เป็นองคป์ระกอบของสิ่งมีชีวิต

1.Carbohydrate
2.Proteins
3.Lipid
4.Mineral
5.Vitamins
6.Water
7.Nucleic acid



The hierarchy of 

biological order 

from atom to 

organism



สสารต่างๆในธรรมชาตปิระกอบด้วยธาตุ

Sodium Chlorine Sodium chloride

The sodium metal combines with the 

poisonous gas chlorine to form the edible 

compound sodium chloride, or table salt.

+



ธาตุที่มีความจ าเป็นต่อสิ่งมีชีวติมีมากกว่า 25 ชนิด 
แต่มีเพยีง 4 ชนิดนัน้ที่เป็นองค์ประกอบหลัก ได้แก่ 

Carbon  ( C)

Hydrogen (H)

Oxygen (O) 

Nitrogen (N)

(มากกว่า 95 % ของน า้หนักตัว)





The effect of nitrogen 

deficiency in corn

Goiter, iodine 

deficiency

ธาตุเหล่านีล้้วนมีความจ าเป็นต่อสิ่งมีชีวติทัง้สิน้ ถ้าขาดธาตุ
ใดธาตุหน่ึงอาจท าให้เกดิความผิดปกตแิละอาจถงึตายได้



โครงสร้างอะตอม
อะตอมเป็นโครงสร้างที่เล็กที่สุดของธาตุที่มีสมบตัิ

เฉพาะตัวของธาตุหน่ึงๆ โครงสร้างอะตอมประกอบด้วย
อนุภาคหลัก คือ 

โปรตอน (Proton)

อีเล็กตรอน (Electron)

และ นิวตรอน (Neutron)



Helium (He) atom

อะตอมของธาตุฮีเลียม (He) มี proton และ 
neutron อย่างละ 2 อนุภาคอยู่ในนิวเคลียส และ 
electron 2 อนุภาควิ่งอยู่รอบนอก



อะตอมของธาตแุตล่ะธาตมีุจ  านวนอนุภาค

ตา่งๆไม่เท่ากนั

ใหน้ักเรยีนทบทวน

เรื่อง ธาต ุและ อะตอม 

ในชั้นมธัยมปลายแลว้ดว้ยตนเอง



Isotopes

ธาตุบริสุทธ์ิในธรรมชาต ิประกอบด้วยอะตอมที่มี
จ านวน proton เท่ากัน แต่มีจ านวน neutron ใน
นิวเคลียสไม่เท่ากัน อะตอมเหล่านีม้ีคุณสมบตัทิางเคมี
เหมือนกัน เรียกอะตอมเหล่านีว่้า Isotopes ตัวอย่างเช่น

C ประกอบด้วย isotopes ต่างกัน 3 ชนิด ได้แก่
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   C เกิดการปลดปล่อยพลังงานหรืออนุภาคออกมา
ตลอดเวลา หรือมีการสลายตวั เรียก isotope ที่
สลายตัวได้ว่า radioactive isotope (สาร
กัมมันตรังส)ี

    Radioactive isotope ของธาตุแต่ละชนิดมีค่า
คร่ึงชีวติ (half life) เฉพาะตัว นักวทิยาศาสตร์จงึใช้ 
radioactive isotope ในการหาอายุของซาก
สิ่งมีชีวติได้

14

6



Using radioactive 

isotopes to study 

cell chemistry



The PET scan, a medical use for 

radioactive isotopes



การรวมกันของอะตอมเป็นโมเลกุล ด้วยแรงยดึเหน่ียวระหว่าง
อะตอมวธีิต่างๆ หรือด้วย chemical bond ต่างๆ ได้แก่

Covalent bond

Hydrogen bond

Ionic bond

Van der Waals interaction

Hydrophobic interaction

ให้นิสิตทบทวนรายละเอียดด้วยตนเอง



Covalent bond

Covalent bond 
มีความแข็งแรงมาก 
ต้องใช้ความร้อนสูง
จงึจะท าลายพนัธะนี ้
ได้



Hydrogen bond

เป็นพนัธะที่เกิดจากอะตอมของ H+ ที่เกิดพันธะกับ
อะตอมที่มีค่า electronegativity สูง ท าให้อะตอม
ของ H+ มีประจุเป็นบวกน้อยๆ และพร้อมที่จะเกิดแรง
ดงึดดูกับอะตอมที่มีค่า electronegativity สูงใน
โมเลกุลอื่นๆที่มีประจุเป็นลบน้อยๆ เช่น โมเลกุลของน า้



Polar covalent bonds in a water molecule

H2O



Ionic bond

Ionic bond แรงยดึเหน่ียวระหว่างอะตอม
เป็นผลมาจากแรงดงึดูดของประจุ ดังนัน้พนัธะชนิดนีมี้
ความแข็งแรงมาก/น้อยขึน้อยู่กับสภาพแวดล้อมของ
โมเลกุล

ตัวอย่างเช่น โมเลกุลของ NaCl ในตัวกลางที่
เป็นน า้ ionic bond ถูกท าลายได้ง่าย เน่ืองจากขัว้
ของโมเลกุลของน า้ไปรบกวนแรงดงึดูดของประจุ



Electron transfer and ionic bonding

A sodium 

chloride crystal



A hydrogen bond



Van der Waals interaction

Ionic bond

Hydrogen bond 

เป็น bond ที่มีความแข็งแรงน้อย แต่มี
ความส าคัญมากในสิ่งมีชีวิต เน่ืองจากท าให้สาร
โมเลกุลขนาดใหญ่ เช่น Protein และ Nucleic 

acid สามารถคงรูปของโครงสร้างอยู่ได้



ความส าคัญของน า้



Hydrogen bonds between water molecules

แต่ละโมเลกุลของน า้
สามารถสร้าง H-bond 
กับโมเลกุลของน า้
ใกล้เคียงได้สูงสุดถงึ 
4 bonds 

การที่น า้มี H-bond เป็นจ านวนมากนีเ้อง ท าให้น า้มี
คุณสมบตัเิฉพาะต่างจากของเหลวอื่นๆ



Water transport in plants



Walking on water Evaporative cooling



Oceans and lakes don’t 

freeze solid because ice 
floats



A crystal of table salt 

dissolving in water

น า้เป็นตัวท าลายที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สารประกอบที่มีขัว้หรืออิออนที่มีประจุ



A water-soluble protein



ความส าคัญของ carbon

สารอนิทรีย์ (organic molecules) ต่างๆใน
สิ่งมีชีวิต เป็นสารที่มี Carbon เป็นองค์ประกอบ
แกนกลาง



สาเหตุที่ Carbon สร้างสารประกอบต่างๆ
ได้หลากหลาย เพราะ อะตอมของ Carbon 
สามารถสร้าง covalent bond ได้ถงึ 4  

bonds



The shapes of three simple organic molecules



Covalent bond ที่เกิดขึน้ อาจต่อกับ
อะตอมของ Carbon ให้เป็นโมเลกุลของสารที่
เป็นสายยาว หรือแตกเป็นกิ่ง หรือต่อเป็นวงแหวน
กไ็ด้

ท าให้เกิดเป็นสารประกอบชนิดต่างๆที่มี
สมบัตแิตกต่างกัน



Variations in carbon skeletons



สารบางชนิดอาจมีสูตรโมเลกุลเหมือนกันแต่มี
การเรียงตัวของอะตอมแตกต่างกัน และมีสมบัตทิาง
เคมีและชีววิทยาแตกต่างกัน เรียกสารเหล่านีว่้า 
Isomer



Three types 

of isomers



นอกจากนี ้functional group กเ็ป็น
ส่วนส าคัญของโมเลกุลซึ่งท าให้สารต่างๆมีสมบัติ
ทางเคมีและชีววิทยาแตกต่างกันมากยิ่งขึน้



A comparison of functional groups of female 

(estradiol) and male (testosterone) sex hormones

นอกจากนี ้functional group กเ็ป็น
ส่วนส าคัญของโมเลกุลซึ่งท าให้สารต่างๆมีสมบัติ
ทางเคมีและชีววิทยาแตกต่างกันมากยิ่งขึน้



โครงสรา้งและหนา้ที่ของสารชีวโมเลกุล



สารประกอบขนาดใหญ่ (macromolecules) ใน
สิ่งมีชีวติ จัดเป็น 4 กลุ่มตามลักษณะโครงสร้างของโมเลกุล 
ได้แก่

Carbohydrate ประกอบด้วยธาตุ C, H, O

Protein “ C, H, O, N

Lipid “ C, H, O

Nucleic acid “ C, H, O, N, P



Building models to study the structure of macromolecules

Linus Pauling (1901-1994) Today, scientists use 

computer



ปฏกิิริยาเคมีของ macromolecules ได้แก่

Condensation เป็นปฏกิิริยาสังเคราะห์ 
macromolecules จาก monomers เล็กๆเป็น
จ านวนมาก และได้ผลผลิต H2O ด้วย ดงันัน้อาจ
เรียกว่า ปฏิกิริยา dehydration

Hydrolysis เป็นปฏกิิริยาย่อยสลาย 
macromolecules ให้เล็กลง เพื่อให้สามารถน า
ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าสู่เซลล์ได้ หรือย่อยสลาย 
macromolecules ที่ไม่ใช้แล้วภายในเซลล์



The synthesis of a polymer



The Breakdown of a polymer



Carbohydrates เป็นสารประกอบจ าพวก
น า้ตาล และ polymer ของน า้ตาล

แบ่งกลุ่ม carbohydrates ได้เป็น 3 กลุ่ม ตาม
จ านวนโมเลกุลของน า้ตาลที่เป็นองค์ประกอบ ได้แก่

Monosaccharide

Disaccharide

Polysaccharide

Carbohydrates



Monosaccharide เป็นน า้ตาลโมเลกุลเดี่ยว 
ที่ประกอบด้วย C, O และ  H มีสูตรคือ (CH2O)n

โดยมีอะตอมของ C ต่อกันเป็นสาย และม ี
Carbonyl group และ hydroxy group ต่อ
กับอะตอมของ C

aldehydes ketones

Carbonyl 

group



The structure and classification of some monosaccharides



Linear and ring forms of glucose



น า้ตาลโมเลกุลคู่ (Disaccharides) เกิดจาก
การรวมตัวของน า้ตาลโมเลกุลเดี่ยว 2 โมเลกุล โดย
ปฏกิิริยา condensation 

Covalent bond ที่เกิดขึน้ เรียกว่า 
Glycosidic linkage



Examples of disaccharides synthesis



Polysaccharide เป็น carbohydrate ที่มี
ขนาดใหญ่มาก ประกอบด้วย monosaccharides 

จ านวนมากต่อกันด้วย glycosidic linkage 

ชนิดของ polysaccharide ขึน้อยู่ กับ

1. ชนิดของ monosaccharide

2. ชนิดของ Glycosidic linkage

ตัวอย่าง polysaccharide ได้แก่ starch, 

glycogen, cellulose และ chitin



Storage polysaccharides



Starch: 1-4 linkage of 
 glucose monomers

Cellulose: 1-4 linkage 
of  glucose monomers



Cellulose มี glucose เป็นองค์ประกอบ
เช่นเดยีวกับ แป้ง แต่มีพนัธะแบบ 1-4 glycosidic 

linkage ผนังเซลล์ของพชืประกอบด้วย cellulose 

เป็นจ านวนมาก



The arrangement of cellulose in plant cell walls



Chitin, a structural polysaccharide

Chitin forms the 

exoskeleton of 

Arthropods

Chitin is used to make a strong 

and flexible surgical thread



Chitin มีโครงสร้างคล้ายกับ Cellulose ต่างกันที่ว่า 
หน่วยย่อยเป็น N-acetylglucosamine ต่อกันเป็น
โมเลกุลสายยาว



หน้าที่ของ carbohydrate

Sugars : 

ท าหน้าที่ให้พลังงานและเป็นแหล่งคาร์บอนแก่สิ่งมีชีวิต

ribose และ deoxyribose เป็นองค์ประกอบของ 
nucleic acid

Polysaccharide :

เป็นแหล่งสะสมพลังงานของสิ่งมีชีวิต โดยพืชเก็บสะสม
พลังงานในรูปของ starch ส่วนสัตว์เก็บสะสมพลังงานในรูป
ของ glycogen

Cellulose และ chitin เป็นโครงสร้างของพืชและสัตว์



Lipids

Diverse Hydrophobic molecules



Lipids เป็นสารที่ไม่เป็น polymer

Lipids ไม่ละลายน า้ เน่ืองจากโครงสร้างของ lipids 

ประกอบด้วย nonpolar covalent bonds เป็นส่วนมาก

Lipids ได้แก่

ไขมัน (Fat)

Phospholipid

Steroid

ขีผ้ึง้ (Wax)



Fats : เป็นแหล่งสะสมพลังงาน

Fats ถงึแม้จะไม่เป็น polymer แต่เป็นสารที่มีโมเลกุล
ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยสารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กกว่ามาต่อกัน
ด้วยปฏิกิริยา Dehydration

Fats ประกอบด้วย Glycerol และ กรดไขมัน (Fatty 

acid) 



ส่วน “tail” ของ fatty acid ที่เป็น hydrocarbon ที่มักมี
อะตอมคาร์บอนต่อกันประมาณ 16-18 อะตอม เป็นส่วนที่ท าให้ 
fats ไม่ละลายน า้ (hydrophobic)



Triglycerol

ไขมัน 1 โมเลกุล ประกอบด้วย Glycerol 1 โมเลกุล 
และ กรดไขมัน 3 โมเลกุล



กรดไขมันแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

Saturated fatty acid (กรดไขมันชนิดอิ่มตัว)

Unsaturated fatty acid (กรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว)

ไขมันที่ได้จากสัตว์ เช่น เนย มี saturated fatty acid เป็น
องค์ประกอบ มีลักษณะเป็นของแข็งที่อุณหภมิูห้อง

ไขมันจากพชื มี unsaturated fatty acid เป็น
องค์ประกอบ มีลักษณะเป็นของเหลวที่อุณหภมิูห้อง



Saturated fat 

and fatty acid

Unsaturated fat

and fatty acid



Phospholipids

เป็นองค์ประกอบหลักของ cell membrane

ประกอบด้วย glycerol 1 โมเลกุล fatty acid 2 

โมเลกุล และ phosphate group (phosphate 

group มีประจุ -)

มีส่วนหวัที่มีประจุ และเป็นส่วนที่ชอบน า้ 
(hydrophilic) และส่วนหางที่ไม่ชอบน า้ 
(hydrophobic)



The structure of phospholipid



Micelle

Phospolipid in aqueous environments

เมื่อเตมิ phospholipids ลงในน า้ 
phospholipids จะรวมตัวกัน โดยเอาส่วนหางเข้าหา
กัน และส่วนหวัหนัออกทางด้านนอก กลายเป็นหยดเล็กๆ 
เรียกว่า micelle



Phospholipid 

bilayer

ที่ cell membrane ของสิ่งมีชีวติ 
Phospholipids จะเรียงตัวเป็น 2 ชัน้ โดย 
hydrophilic head จะหนัออกทางด้านนอกเข้า
หากัน ส่วน hydrophobic tail อยู่ตรงกลาง



Steroids

เป็น lipids ประกอบด้วย คาร์บอนเรียงตัวเป็นวง
แหวน 4 วง

Steroids ชนิดต่างๆ มีหมู่ functional group 

ที่ต่อกับวงแหวนแตกต่างกัน

Cholesterol เป็น steroid ที่เป็นองค์ประกอบ
ของ cell membrane



Cholesterol, a steroid

Cholesterol ยังเป็น precusor ส าหรับการ
สังเคราะห์ steroid อื่นๆหลายชนิด เช่น hormones



Protein

เป็น polypeptide ของ amino acid ที่ต่อกันเป็น
ล าดับเฉพาะตวัส าหรับโปรตีนแต่ละชนิด

โปรตนีสามารถท างานได้ ต้องมีรูปร่าง 
(conformation) ที่เป็นลักษณะเฉพาะตวั

มนุษย์มีโปรตนีมากกว่า 10,000 ชนิด แต่ละชนิดมี
โครงสร้างและหน้าที่แตกต่างกัน



N C C

H

R

O

OH

H

H

Amino 

group

Carboxyl 

group

Amino acid เป็นสารอนิทรีย์ที่มีหมู่ carboxyl และหมู่ amino 

ต่อกับอะตอมคาร์บอนที่เป็นศูนย์กลาง อะตอมที่เป็นศูนย์กลางยังต่อกับอะตอม 
hydrogen และหมู่ R group  1 หมู่ที่แตกต่างกัน



Amino acid แบ่งออกเป็นกลุ่มตามคุณสมบตัขิอง 
R group

R group ที่แตกต่างกันนี ้ท าให้เกิด amino 

acid แตกต่างกัน 20 ชนิด แต่ละชนิดมีคุณสมบัตทิาง
เคมีและชีววทิยาแตกต่างกัน



Amino acid กลุ่ม Nonpolar



กลุ่ม Polar



กลุ่ม Electrically charged



Making a polypeptide chain

Amino acid ต่อกันเป็นสายยาวด้วย covalent 

bond เรียกว่า peptide bond



ปลายที่มีหมู่ amino เรียกว่า N-terminus

ปลายที่มีหมู่ carboxyl เรียกว่า C-terminus



สาย polypeptide ประกอบด้วย amino 

acid ทัง้ 20 ชนิด เรียงต่อกันเป็นอิสระ สาย 
polypeptide จงึสามารถมีรูปแบบที่ไม่เหมือนกันนับ
หมื่นชนิดได้



โปรตนีสามารถท างานได้ต้องมีรูปร่าง 
(conformation) ที่เป็นลักษณะเฉพาะตวั

โปรตีนที่ท างานได้ประกอบด้วย polypeptide 1 สาย
หรือมากกว่า ซึ่งม้วนพบัไปมาตามแรงยดึเหน่ียวระหว่าง 
side chain ของ amino acid

รูปร่างของโปรตนีจงึขึน้อยู่ กับล าดบัของ amino acid

ที่เรียงกันอยู่



A protein’s function depends on its specific 
conformation

Ribbon model Space filling model



โครงสร้างของโปรตนีถูกแบ่งออกเป็น

Primary structure

Secondary structure

Tertiary  structure

Quaternary structure ส าหรับโปรตนีที่
ประกอบด้วย polypeptide มากกว่า 1 สาย



The primary 

structure of a protein

Primary structure คือ 
ล าดบัของ amino acid ที่
ประกอบขึน้เป็นโปรตนี

Primary structure ถูก
ก าหนดโดยข้อมูลทางพันธุกรรม 
(DNA)



การเปล่ียนแปลงล าดับ amino acid ในโปรตนี
อาจมีผลให้รูปร่างของโปรตนีเปล่ียนไป และอาจมีผลต่อ
การท างานของโปรตีนชนิดนัน้ๆ 

ตัวอย่างเช่น โรค sickle-cell anemia



A single amino acid substitution in a 

protein causes sickle-cell disease



The secondary structure of a protein 

Secondary 
structure ที่พบบ่อยใน
ธรรมชาตไิด้แก่ Helix 

และ  Pleated sheet

Secondary structure เป็น
โครงสร้างที่เกดิขึน้จาก H-bond 

ระหว่างหมู่ carboxylและหมู่ amino



Spider silk: a structural protein

ตัวอย่างเช่น เส้นใยแมงมุม มีโครงสร้างแบบ  Pleated 

sheet ท าให้เส้นใยแมงมุมมีความแข็งแรงมาก



Tertiary structure of a protein



Tertiary structure เป็นรูปร่างของ polypeptide สาย
หน่ึงตลอดสาย ซึ่งการม้วนพบไปมาขึน้อยู่กับแรงยดึเหน่ียวระหว่าง R 

group ด้วยกันเอง หรือ R group กับโครงสร้างหลัก

แรงยึดเหน่ียวหมายถงึ

H-bond

ionic bond

Hydrophobic interaction

Van der Waals interaction

นอกจากนีบ้างตอนยึดตดิกันด้วย covalent bond ที่
แข็งแรง เรียกว่า disulfide bridges ระหว่างหมู่ sulhydryl     

(-SH) ของกรดอะมิโน cysteine ที่อยู่ใกล้กัน



The Quaternary structure of proteins

เป็นโครงสร้างของโปรตนีที่ประกอบด้วย polypeptide 

มากกว่า 1 สายเท่านัน้ เกดิจาก tertiary structure ของ 
polypeptide แต่ละสายมารวมกัน

Polypeptide 

chain

ตัวอย่างเช่น :

Collagen เป็น fibrous 

protein ประกอบด้วย 
polypeptide 3 สายพันกันอยู่ 
ซึ่งท าให้โปรตนีชนิดนีมี้ความ
แข็งแรงและพบใน connective 

tissue



Hemoglobin ประกอบด้วย polypeptide 4 สาย
รวมกันกลายเป็นโปรตีนที่มีรูปร่างเป็นก้อน



The four levels of protein structure



Denaturation and renaturation of a protein



รูปร่างของโปรตนีบางชนิดสามารถเปล่ียนแปลงได้ ถ้า
สภาพแวดล้อมของโปรตนีเปล่ียนไป เช่น pH อุณหภมิู ตวัท าลาย 
เป็นต้น เน่ืองจากแรงยดึเหน่ียวต่างๆระหว่าง amino acid ใน
สาย polypeptide ถูกท าลาย การเปล่ียนแปลงนีเ้รียกว่า 
Denaturation

โปรตีนบางชนิดเม่ือเกิด denaturation แล้ว ยงัสามารถ
กลับคืนสู่สภาพเดมิได้ เรียกว่า Renaturation



A chaperonin in action



X-ray crystallography



หน้าที่ของโปรตีน
เป็นโครงสร้างเยื่อหุ้มเซลล์และเยื่อหุ้ม oganelles

เป็นโครงสร้างส าคญัของสิ่งมีชีวิต เช่น keratin เป็น
องค์ประกอบของ เล็บ ผม เป็นต้น

Haemoglobin ท าหน้าที่ขนส่งออกซิเจน

Hormones ต่างๆ ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของร่างกาย

Acin และ myosin ในกล้ามเนือ้ ท าหน้าที่เกี่ยวกับการ
เคล่ือนไหว

Enzymes ท าหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีต่างๆ

ฯลฯ





1. การตรวจสอบคาร์โบไฮเดรต

1.1 การตรวจแป้ง

สารเคมีทีใ่ช้ทดสอบคอื  สารละลายไอโอดนี

ผลการตรวจสอบ   เกดิสีน ้าเงิน



1.2 การทดสอบน า้ตาล

สารเคมีที่ใช้ สารละลายเบเนดิกต์+ อุ่นด้วยความร้อน

ผลการทดสอบ  เกดิตะกอนสีแดงอิฐ Cu2O

(Cuprous oxide) เฉพาะ น า้ตาลโมเลกลุ
เดี่ยว (กลูโคส ฟรุกโทส กาแลกโทส) กบัน ้าตาล
โมเลกลุคู่ เฉพาะมอลโตสกบัแลกโตส ยกเว้น ซูโครส



2.การตรวจสอบโปรตีน
2.1 Biuret reaction

สารเคมีทีใ่ช้ทดสอบคอื  สารละลายไบยเูร็ต

ผลการตรวจสอบ   เกดิสีน ้าเงินปนม่วง



2.2 Xanthoproteic reaction

สารเคมีทีใ่ช้ทดสอบคอื  กรดไนตริกเข้มข้น

ผลการตรวจสอบ   เกดิสีเหลอืง ถ้าโปรตีนน้ัน
มี กรดอะมิโน ไทโรซีน และ ทริปโตแฟน



3. การทดสอบไขมัน

ส่ิงทีใ่ช้ทดสอบคอื  กระดาษ

ผลการตรวจสอบ   เมื่อถูบนกระดาษจะโปร่ง
     แสง



4.การตรวจสอบวติามินซี
สารเคมีทีใ่ช้ทดสอบคอื  น ้าแป้ง + สารละลาย
ไอโอดนี  สีน ้าเงิน

ผลการตรวจสอบ   สีน ้าเงินจะจางลงเมื่อท า 
ปฏิกริิยากบัวิตามินซี



Nucleic acid

(Informational polymer)



1. Nucleic acid เป็นแหล่งเกบ็ข้อมูลทาง
พันธุกรรมและถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิต

Nucleic acid มี 2 ชนิด ได้แก่ 

Ribonucleic acid (RNA)

Deoxyribonucleic acid (DNA)



DNA  

RNA 

protein

DNA ถูกใช้เป็นแม่แบบในการสังเคราะห์ mRNA ซึ่งถูกใช้
เป็นตวัก าหนดในการสังเคราะห์โปรตนีอีกทอดหน่ึง



สิ่งมีชีวติได้รับการถ่ายทอด DNA จากรุ่นพ่อแม่

โมเลกุลของ DNA เป็นสายยาวมียีนเป็นจ านวนมากเป็น
องค์ประกอบ

DNA อาจเกิดการเปล่ียนแปลงได้ เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
เช่น ฤทธ์ิของสารเคมี หรือ รังสีจากสารกัมมันตรังสี

การเปล่ียนล าดบั nucleotide ใน DNA อาจมีผลให้
สิ่งมีชีวิตมีลักษณะเปล่ียนแปลงไปจากเดมิได้

การเปล่ียนแลงลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่มีผลมาจากการ
เปล่ียนแปลงล าดบั nucleotide สามารถถ่ายทอดต่อไปยัง
รุ่นลูกได้



2. สายของ nucleic acid ประกอบด้วย polymer ของ 
nucleotides 

แต่ละ nucleotide ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่

Nitrogen base

Pentose sugar

Phosphate group



Nitrogen base แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตามโครงสร้างทางเคมี 
ได้แก่

Pyrimidines

Purines



ใน DNA และ RNA มีเบสอยู่  4 ชนิดเท่านัน้

DNA มีเบส A, G, C, T

RNA มีเบส A, G, C, U 



น า้ตาล pentose

ใน RNA คือ ribose 

ใน DNA คือ deoxyribose



ตรงต าแหน่งอะตอมคาร์บอนที่ 5 (5’) ของน า้ตาล pentose มี
หมู่ phosphate group มาต่อ 

รวมเรียก pentose + nitrogen base + phosphate 

group ว่า nucleotide 



The components of nucleic acids



Nucleotide หลายโมเลกุลมา
เชื่อมต่อกัน ได้สายยาวของ 
polynucleotide ที่มีหมู่ 
phosphate และ pentose เรียงต่อกัน
เป็นสาย โดย nitrogen base ยื่น
ออกมาจากส่วนยาวของ nucleic acid

Bond ที่มาเชื่อมต่อระหว่าง
nucleotide 2 โมเลกุล เรียกว่า 
Phosphodiester linkage



ล าดบัของ nitrogen base บนสาย DNA หรือ 
mRNA มีลักษณะเฉพาะตวั 

ล าดบัของ base ในยีนจะเป็นตวัก าหนดล าดบัของ 
amino acid ของ polypeptide ของโปรตนี



3. การถ่ายทอดลักษณะทางกรรมพนัธ์ุเกิดขึน้ เน่ืองจาก 
DNA มีการจ าลองตัวเอง

RNA ประกอบด้วยสาย polynucleotide เพียงสาย
เดียว

DNA ประกอบด้วยสาย polynucleotide 2 สายเรียง
ต่อขนานกัน และมีโครงสร้างเป็นเกลียว เรียกว่า double 

helix



สายทัง้สองของ DNA มีการเรียง
ตัวสลับปลายกัน คอื ปลายด้าน 5’ 
ของ DNA สายหน่ึงจะเข้าคู่กับปลาย
ด้าน 3’ ของอีกสายหน่ึง โดยยดึตดิกัน
ด้วย H-bond ระหว่าง A กับ T
และ G กับ C (ดงัรูป) 

ลักษณะการเข้าคู่กันของ base 

เรียกว่า complementary



The DNA double helix and its replication

เม่ือเซลล์จะมีการแบ่งตวั 
DNA จะจ าลองตัวเอง 
และถ่ายทอดต่อไปให้เซลล์
ใหม่ การสร้าง DNA 

โมเลกุลใหม่ เรียกว่า 
DNA replication



ปัจจุบนันักวทิยาศาสตร์พยายามเปรียบเทยีบล าดับ 
nucleotide ของยีนชนิดเดียวกันจากสิ่งมีชีวติต่างๆ 
เพื่อใช้ในการจ าแนกกลุ่มของสิ่งมีชีวติ และศึกษาเร่ือง
ววิัฒนาการของสิ่งมีชีวติชนิดต่างๆ



วิตามินและแรธ่าตุ

Vitamins & 
Minerals



Water-soluble vitamins



Fat-soluble vitamins





อยา่ลืมทบทวนนะครบั

จบแลว้


