
กรดนิวคลีอิก 

กรดนิวคลีอิก (nucleic acid ) เป็นสารชีวโมเลกุลที<มีขนาดใหญ่ ทําหน้าที< เก็บและ
ถ่ายทอดข้อมูลทางพนัธ์ุกรรมของสิ<งมีชีวิต จากรุ่นหนึ<งไปยงัรุ่นต่อไปให้แสดงลกัษณะต่าง ๆ ของ
สิ<งมีชีวิต นอกจากนี Y ยังทําหน้าที<ควบคุมการเจริญเติบโตและกระบวนการต่าง ๆ ของสิ-งมีชีวิต 
กรดนิวคลีอิกมี 2 ชนิด คือ    1.DNA (deoxyribonucleic acid)  2. 
RNA (ribonucleic acid)   
    
 ภายในโมเลกุลของกรดนิวคลีอิก 
ประกอบด้วยหน่วยย่อยที<เรียกว่า นิวคลีโอไทด์ 
(nucleotide) ซึ<งจะประกอบด้วยส่วนย่อย 3 ส่วน 
ได้แก่ หมู่ฟอสเฟต นํ Uาตาลที-มีคาร์บอน 5 
อะตอม และเบสที-มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ นิวคลีโอไทด์มีอยู่ด้วยกนั 5 ชนิดแตกต่างกัน
ที<องค์ประกอบ ที<เป็นเบส 

 
ก โครงสรา้งนวิคลโีอไทดใ์น DNA ข. ชนดิของนวิคลโีอไทด ์

นอกจากนี Yนิวคลีโอไทด์ยงัเป็นสารให้พลงังาน เช่น ATP (Adenosine TriphosPhate)  
นิวคลีโอไทด์จะเรียงตวัต่อกนัเป็นสายยาว เรียกว่า พอลินิวพลีโอไทด์( polynucleotide ) 
โมเลกุล DNA ประกอบด้วยพอลินิวคลีโอไทด์ 2 สายเรียงตวัสลบัทิศทางกนัและมีส่วนของ เบส
เชื<อมต่อกนัด้วยพนัธะไฮโดรเจน โมเลกุลบิดเป็นเกลียวคล้ายบนัไดเวียน ส่วนRNA เป็นพอลิ
นิวคลีอิกเพียงสายเดียว 

ภาพของ DNA และ RNA 
  ตามลาํดบั 

โครงสร้างของนิวคลีโอไทด์ 
    
    นิ วคลี
โอไทด์ประกอบขึ Yนจากสารเคมีสาม อย่าง



มาประกอบกนัคือ     1. หมู่ฟอสเฟต    
      2. นํ Uาตาลเพนโทส (pentose sugar) คือ 
นํ Yาตาลที<มีคาร์บอน 5 อะตอม มีโครงสร้างเป็นวงแหวน นํ Yาตาลเพนโทสแบง่ออกเป็น 2 ชนิดคือ 
        - นํ Yาตาลไรโบส (ribose 
sugar) เป็นนํ Yาตาลที<ได้จากเซลล์พืชเป็นส่วนใหญ่ ซึ<งเป็นองค์ประกอบที<สําคญัของนิวคลีโอไทด์ใน 
RNA        - นํ Yาตาลดีออกซีไรโบส 
(deoxyribose sugar) เป็นนํ Yาตาลที<มี หมู่ไฮดรอกซี (-OH) ที<คาร์บอนตําแหน่งที< 2 หายไป ส่วน
ใหญ่พบในเซลล์สตัว์และเป็นองค์ประกอบที<สําคญัของ  นวิคลีโอไทด์ใน DNA  
        

3. เบสไนโตรเจน (nitrogenous base)  แบ่งออกเป็น 2ชนิด คือ    
  - เบสพิวรีน (purine) ได้แก่ Adenine กบั Guanine    
  - เบสไพริมิดนี (pyrimidine) ได้แก่ Thymine, Cytosine และ Uracil  

       

 ภาพแสดงโครงสร้างของไนโตรเจนเบส 

เบสทั Yงสองชนิดสามารถดดูกลืนแสงได้ดีที<สดุ
ที< 260 nm เราจึงใช้คณุสมบตัินี Yในการศกึษาการ
เปลี<ยนแปลงโครงสร้างของกรดนิวคลีอิก   
 หน่วยย่อยทั Yงสามมาประกอบกนัขึ Yนเป็น 
nucleotide โดยมีนํ Yาตาลเป็นตวัเชื<อม กรดฟอสฟอริก 
เชื<อมต่อกบันํ Yาตาลเพนโทสด้วยพนัธะเอสเธอร์ที<

คาร์บอนตําแหน่งที< 5 ของนํ Yาตาล ส่วนเบสไนโตรเจนนั Yน จะมาเชื<อมต่อกบันํ Yาตาลที<คาร์บอน
ตําแหน่งที< 1 ด้วยพนัธะ glycosidic  

หน้าที-ทางชีวภาพของนิวคลีโอไทด◌์    
 1) เป็นหน่วยย่อย (building block) สําหรับการสร้างกรด
นิวคลีอิก โดยที<ไรโบนิวคลีโอไทดเ์ป็นหน่วยโครงสร้างของ RNA 
และดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทด์เป็นหน่วยโครงสร้างของ DNA 
 2) เป็นสารตวักลางเกบ็พลงังาน พลงังานที<ได้จากการ
เผาผลาญสารอาหารสามารถเกบ็ไว้ในรูปพลงังานพนัธะเคมี
ระหว่างหมู่ฟอสเฟต (anhydride bond) ภายในโมเลกุลของนิ
วคลีโอไทด์ที<มีฟอสเฟตมากกว่า ๑ หมู ่สารตวักลางเก็บพลงังานที<
รู้จกักนัดีได้แก่ ATP      
  3) เป็นตวักลางในการออกฤทธิ�ของฮอร์โมน เช่น cAMP    
  4) เป็น coenzyme เชน่ FAD FMN NAD NADP 



DNA (deoxyribonucleic acid)       
 โครงสร้างของ DNA         
 การศึกษาโครงสร้างของ DNA มีรากฐานมาจากการศกึษาของนกัวิทยาศาสตร์หลายกลุ่ม 
เริ<มตั Yงแต่งานของ Chargaff แห่งมหาวิทยาลยัโคลมัเบีย ซึ<งได้
ศึกษาองค์ประกอบเบสของ DNA จากแหล่งต่างๆ แล้วสรุป
เป็นกฎของ Chargaff ดงันี Y     1.
องค์ประกอบเบสของ DNA จากสิ<งมีชีวิตต่างชนิดจะแตกต่าง
กนั       2.
องค์ประกอบเบสของ DNA จากสิ<งมีชีวิตชนดิเดยีวกนัจะ
เหมือนกนั แม้ว่าจะนํามาจากเนื Yอเยื<อต่างกนัก็ตาม  
       
    3.องค์ประกอบเบสของ 
DNA ในสิ<งมีชีวิตชนิดหนึ<งมีความคงที<ไม่แปรผนัตามอายุ อาหาร หรือสิ<งแวดล้อม   
         4. ใน DNA ไม่ว่าจะ
นํามาจากแหล่งใดกต็าม จะพบ  A=T , C=G หรือ purine = pyrimidine เสมอ  

RNA (ribonucleic acid)      
   โครงสร้างของ RNA   
   สําหรับ RNA ก็มีโครงสร้างคล้าย DNA คือ
ประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์เรียงต่อกนัด้วยพนัธะฟอสโฟไดเอสเทอร์เป็นโพลี
นิวคลีโอไทด์ แต่องค์ประกอบของนิวคลีโอไทด์แตกต่างกนัที<นํ Yาตาล และ 
เบส โดยนํ Yาตาลใน RNA เป็น ไรโบส ส่วนเบสใน RNA มียรูาซิล (U) มา
แทนไทมีน (T) (ภาพที< 2.9) นอกจากนั Yน RNA ยงัเป็นโพลีนิวคลีโอไทด์สาย
เดี<ยว เบสที<พบใน RNA จะมีองค์ประกอบคล้ายของ DNA แต่ต่างกนัตรงมี
ยูราซิลมาแทนไทมีน 

 
 

ประเภทของ RNA        
 RNA แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ        

         
 1.เมสเซน็เจอร์อาร์เอนเอ (messenger RNA ; mRNA) เป็น RNA หลกั
ที<มีเบสเกี<ยวข้องกบัการสร้างโปรตนีโดยทํางานร่วมกบั tRNA และ rRNA 
         
  

2.ทรานสเฟอร์อาร์เอนเอ (transfer RNA ; tRNA) เป็น RNA ที<ช่วยนํากรดอะมิโนไปสร้างสาย



โปรตีนซึ<งเกิดขึ Yนบน mRNA และไรโบโซม  

 

3.ไรโบโซมอลอาร์เอนเอ (ribosomal RNA ; rRNA) เป็น RNA ที<อยู่ในไรโบโซม ช่วยในการยึดจบั 
tRNA และ mRNA    

ลกัษณะโครงสร้างของ RNA ทั Yง 3 ประเภทนี Yแม้ว่าโดยทั<วไปจะเป็นโพลีนิวคลีโอไทด์สาย
เดี<ยว แต่ก็มีบางส่วนของสายที<เบสซึ<งเป็นคู่สมกนัวกเข้ามาจบักนั ทําให้เหน็ RNA แต่ละประเภทมี
รูปร่างต่างๆ ขึ Yนอยู่กบัการจบักนัของเบสคู่สมในสาย RNA นั Yน 

 

 

1.จงบอกความแตกต่างระหว่าง DNA และ RNA…………………………………………………… 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

2.บอกความสําคญัของกรดนิวคลีอิกที<มีต่อร่างกาย 
 ……………………….…………………………………………………............................
..............................................................................................................................................
............................................................................................................ 

 

3. อธิบายองค์ประกอบ และหน้าที<ของกรดนิวคลีอิก 
…………………………………………………..........................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................. 

4.DNA สามารถตรวจพิสจูน์ความเป็นพ่อ-แม่-ลกู ได้อย่างไร    
 ………………………………………………….............................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

5.นกัเรียนคิดว่าผลที<ได้จากการตรวจ DNA เป็นอย่างไร และมีผลกระทบที<คาดว่าจะเกิดขึ Yน
อย่างไร จงอธิบาย  

คําถาม 



………………………………………........................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

จบแล้วจ้า !!!! 


