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วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้

 เมือ่ศกึษาบทเรยีนน้ีแลว้นกัศกึษาสามารถ 

 1.  ใชคุ้ณสมบตัขิองสิง่มชีวีติจาํแนกสิง่มชีวีติและสิง่ไรช้วีติได ้

 2.  อธบิายกระบวนการทางวทิยาศาสตรไ์ด ้

 3.  อธบิายการทาํงานของกลอ้งจุลทรรศน์ชนิดเลนสป์ระกอบได ้

 4.  ออกแบบการศกึษาหาความรูช้วีวทิยาดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และ

เลอืกใชอุ้ปกรณ์ชวีวทิยาทีเ่หมะสมได ้

 5.  เขยีนสูตรโครงสรา้งทัว่ไปของสารประกอบเคมทีีเ่ป็นพืน้ฐานของเซลล์ ไดแ้ก่ 

คารโ์บไฮเดรต ไขมนั โปรตนี และกรดนิวคลอีคิได ้

 6.  อธบิายปฏกิริยิาเคมทีีเ่กดิขึน้ในเซลลข์องสิง่มชีวีติได ้

 

 ความเขา้ใจในธรรมชาตขิองสิง่มชีวีติเป็นพืน้ฐานสาํคญัของการศกึษาชวีวทิยา เริม่จาก

ความรูค้วามเขา้ใจถงึคุณสมบตัขิองสิง่มชีวีติและสิง่ไรช้วีติ ทัง้น้ีเน่ืองจากสิง่มชีวีติมหีลาย

ระดบั ตัง้แต่ระดบัอนุภาค ระดบัเซลล ์และกลุ่มเซลล ์การศกึษาเรื่องราวของสิง่มชีวีติทีม่ ี

ขนาดเลก็มากมองไม่เหน็ดว้ยตาเปล่าจนถงึขนาดใหญ่จําเป็นตอ้งมวีธิกีารทีด่แีละอุปกรณ์

ทีม่ปีระสทิธภิาพสูง กระบวนการทางวทิยาศาสตรเ์ป็นวธิกีารทีเ่หมาะสม ในขณะทีก่ลอ้ง

จุลทรรศน์คอือุปกรณ์ที่สําคญัในการศกึษาชวีวทิยา โดยเฉพาะอย่างยิง่กล้องจุลทรรศน์

อเิลคตรอนทีม่กีําลงัขยายสงูมากกว่าหา้แสนเท่า ทําใหเ้ปิดโลกของสิง่มชีวีติทีศ่กึษาไดถ้งึ

ระดบัโมเลกุล 

 การศกึษาเคมพีืน้ฐานของเซลล์ของสิง่มชีวีติทําใหเ้ขา้ใจกระบวนการทํางานของ

อวยัวะเซลลแ์ละการดาํรงชพีของเซลล ์ซึง่มคีวามสาํคญัยิง่ต่อการดาํรงชวีติของสิง่มชีวีติ 

 

 

 

บทท่ี 2 
การศึกษาเร่ืองของชีวิต  

The Study of Life 
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2.1 ธรรมชาติของส่ิงมีชีวิต (Nature of Life) 

คณุสมบติัของส่ิงมีชีวิต 

สิง่มชีวีติมคีุณสมบตัทิางกายภาพและชวีภาพ ดงัน้ี 

1.  ลกัษณะเฉพาะในการจดัระบบรา่งกาย (Specific Organism) สิง่มชีวีติแต่ละชนิดมี

การจดัระบบของเซลล ์เน้ือเยื่อ อวยัวะ และระบบอวยัวะของร่างกายทีแ่ตกต่างกนั ทําให้

จาํแนกสิง่มชีวีติเป็นชนิดต่าง ๆ ไดแ้ก่ ไวรสั แบคทเีรยี สาหรา่ย พชื และสตัว ์

2.  กระบวนการเมแทบอลซิมึ (Metabolism) คอื กระบวนการทางเคมทีีเ่กดิขึน้

ภายในเซลล์ร่างกายของสิง่มชีวีติ ซึ่งประกอบดว้ย กระบวนการสลายสาร (Catabolism) 

โดยมกีารเปลีย่นแปลงสารจากโมเลกุลใหญ่ใหเ้ป็นสารโมเลกุลเลก็ลง ในช่วงการเปลีย่นแปลง

มกีารปลดปล่อยพลงังานและความร้อน เช่น กระบวนการหายใจระดบัเซลล์ (Cellular 

Respiration) และกระบวนการสรา้งสาร (Anabolism) เป็นการเปลีย่นแปลงสารจากโมเลกุล

เลก็เกดิการรวมกนัเป็นสารโมเลกุลใหญ่ ในกระบวนการน้ีมกีารดูดพลงังานจากภายนอก

เขา้มาสะสม ทาํใหส้ารโมเลกุลใหมม่ขีนาดใหญ่ และเกบ็สะสมพลงังาน ไดแ้ก่ กระบวนการ

สงัเคราะหด์ว้ยแสง (Photo synthesis) กระบวนการสงัเคราะหโ์ปรตนีจากกรดอะมโิน (Protein 

Synthesis) ในกระบวนการเมแทบอลซิมึจะตอ้งมสีารตวัเร่งปฏกิริยิาเคม ีคอื เอนไซม ์และ

พลงังานรว่มดว้ยเสมอ 

3.  การสบืพนัธุ ์(Reproduction) สิง่มชีวีติตอ้งมกีระบวนการผลติหน่วยใหม่ ซึง่เป็น 

ระบบทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงพนัธุ ์ไมว่า่จะเป็นสิง่มชีวีติเซลลเ์ดยีวหรอืหลายเซลล ์หรอืแมแ้ต่

ระดบัทีต่ํ่ากวา่เซลลอ์ย่างพวกไวรสั ซึง่จดัเป็นอนุภาคทีม่คีุณสมบตัขิองสิง่มชีวีติ เน่ืองจาก

เพิม่จาํนวนไดเ้มือ่เขา้ไปอยูใ่นเซลลข์องสิง่มชีวีติ  

4.  การเจรญิเตบิโต (Growth) สิง่มชีวีติสามารถเจรญิเตบิโตไดจ้ากกระบวนการ

การแบ่งเซลลเ์พื่อเพิม่จํานวนเซลล ์เซลลท์ีเ่กดิขึน้ใหม่จะมกีระบวนการเมแทบอลซิมึ ทํา

ใหเ้พิม่โปรโตพลาสซมึ และเกดิการเปลีย่นแปลงเซลล์ไปทําหน้าทีเ่ฉพาะ สิง่มชีวีติแต่ละ

ชนิดจะมแีบบแผนการเจรญิทีเ่ป็นรปูแบบเฉพาะตวั ทาํใหม้รีปูรา่งทีแ่ตกต่างกนั 

5.  การเคลื่อนไหว (Movement) สิง่มชีวีติมคีวามสามารถในการเคลื่อนไหวทีแ่ตกต่างกนั 

สตัวม์กีารเคลื่อนไหวไดม้ากและเหน็ชดัเจนกว่าพชื เน่ืองจากสตัวม์อีวยัวะทีใ่ชใ้นการเคลื่อนที ่

ไดแ้ก่ ขน (Cilia) แส ้(Flagella) และกลา้มเน้ือ (Muscle) พชืบางชนิดมกีารเคลื่อนไหวที่

เห็นได้ชดัเจน เช่น การหุบ บานของใบไมยราพ การจบัแมลงของหม้อขา้วหม้อแกงลงิ 

และใบของตน้กาบหอยแครง เป็นตน้  
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6.  การตอบสนองต่อสิง่เรา้ (Irritability) สิง่มชีวีติสามารถตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง

ทางกายภาพและเคมทีีเ่ป็นสิง่แวดลอ้มในลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั 

7.  การปรบัตวัและววิฒันาการ (Adaptation and Evolution) สิง่มชีวีติมกีารปรบัตวั

ใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้มเพื่อการอยู่รอด สิง่มชีวีติทีม่คีวามสามารถปรบัตวัไดด้จีะมอีตัราการ

อยู่รอดสงู ถ้าสิง่มชีวีติไม่สามารถปรบัตวัไดก้จ็ะมโีอกาสสูญพนัธุ์ได ้การววิฒันาการเป็น

ผลมาจากการปรบัตวั ต่อสู้ ดิ้นรนเพื่อการอยู่รอด และมกีารเปลี่ยนแปลงลกัษณะทาง

พนัธุกรรมสบืต่อกนัมาหลายรุ่น จนกลายเป็นสิง่มชีวีติในปจัจุบนัทีม่ลีกัษณะแตกต่างจาก

สิง่มชีวีติดัง้เดมิ  

 

ขอบเขตของชีววิทยา 

 ชวีวทิยา (Biology) มคีวามหมายตามรากศพัท ์และความหมาย ดงัน้ี 

 ชวีวทิยา มาจากคาํวา่ ชวี หมายถงึ ชวีติ รวมกบั วทิยา หมายถงึ ความรู ้ 

 Biology มรีากศพัทม์าจากภาษากรกี คอื Bio (Bios,Gr.) มคีวามหมายวา่ life รวมกบั

คาํวา่ Logy (Logos,Gr.) หมายถงึ reasoning though (Science)  

 ดงันัน้ ชวีวทิยา (Biology) จงึหมายถงึ วทิยาศาสตรท์ีศ่กึษาธรรมชาตขิองสิง่มชีวีติ 

ระบบร่างกายของสิง่มชีวีติ รวมถงึสิง่แวดล้อมที่มอีทิธพิลต่อการดํารงชวีติของสิง่มชีวีติ   

ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

 ชวีวทิยา เป็นวทิยาศาสตรส์าขาชวีภาพ (Biological Science) ทีศ่กึษาดา้นต่าง ๆ 

ไดแ้ก่ ชวีวทิยาพืน้ฐานทีศ่กึษาเกีย่วกบัสิง่มชีวีติ ดงัน้ี  

 กายวภิาคศาสตร ์(Anatomy) ศกึษาโครงสรา้งของสิง่มชีวีติ  

 ชวีเคม ี(Biochemistry) ศกึษาโครงสรา้ง และกระบวนการเปลีย่นแปลงของสารชวี

โมเลกุลในสิง่มชีวีติ 

 จุลชวีวทิยา (Microbiology) ศกึษาเกีย่วกบัจุลนิทรยี ์

 พฤกษศาสตร ์(Botany) ศกึษาเกีย่วกบัพชื 

 เซลลว์ทิยา (Cytology) ศกึษาเกีย่วกบัเซลล ์

 นิเวศวทิยา (Ecology) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งสิง่มชีวีติกบัสิง่แวดลอ้ม 

 พนัธุศาสตร ์(Genetics) ศกึษาการถ่ายทอดลกัษณะทางกรรมพนัธุข์องสิง่มชีวีติ 

 ววิฒันาการ (Evolution) ศกึษาการเปลีย่นแปลงของสิง่มชีวีติจากอดตีถงึปจัจุบนั

และแนวคดิเกีย่วกบัววิฒันาการ 

 สณัฐานวทิยา (Morphology) ศกึษารปูรา่งและโครงสรา้งทัว่ไปของสิง่มชีวีติ 
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 สรรีวทิยา (Physiology) ศกึษาเกีย่วกบักลไกและหน้าทีก่ารทาํงานของอวยัวะ ต่าง ๆ 

ในรา่งกาย 

 สตัววทิยา (Zoology) ศกึษาเกีย่วกบัสตัว ์

 อนุกรมวธิาน (Taxonomy) ศกึษาการจดัหมวดหมู่ การตัง้ชื่อ และการจดัจําแนก

สิง่มชีวีติ 

 นอกจากชวีวทิยาพืน้ฐานแลว้ ปจัจุบนัยงัมกีารศกึษาชวีวทิยาประยุกต์ ซึง่มคีวาม 

กา้วหน้ามาก โดยเฉพาะการศกึษาชวีวทิยาระดบัโมเลกุล และเทคโนโลย ีไดแ้ก่ เทคโนโลย ี

ชวีภาพ (Biotechnology) และพนัธุวศิวกรรม (Genetic Engineering) ซึง่นํามาใชใ้นการ

ตดัต่อยนี และเปลีย่นแปลงยนีในเซลล์ เพื่อสรา้งจุลนิทรยี์พนัธุ์ใหม่ทีม่ศีกัยภาพสงู นํามาใช้

ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การผลติสารปรมิาณมากและรวดเรว็กว่าในธรรมชาต ิการปรบัปรุง

คุณภาพสิง่แวดลอ้ม และการผลติแก๊สชวีภาพ หรอืใชเ้ป็นพลงังานทดแทน เป็นตน้ 

 นอกจากน้ี เทคโนโลยีชวีภาพ และพนัธุวศิวกรรมยงันํามาใช้ประโยชน์ในการ

เปลี่ยนแปลงพนัธุกรรมของพชืและสตัว์ เพื่อค้นหาพชืและสตัว์พนัธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลติสูง     

มคีวามทนทานต่อสิง่แวดลอ้ม และตา้นทานโรค เป็นตน้ 

 

ชีววิทยากบัการดาํรงชีวิตของมนุษย ์

 ชวีวทิยามคีวามสําคญัต่อการดํารงชวีติของมนุษย์ ทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม 

ตัง้แต่การรูจ้กัจดัหาและผลติอาหาร การรูจ้กัตนเองทําให้สามารถดูแลรกัษาสุขภาพและ

ป้องกนัตนเองให้รอดพน้จากโรคภยั สําหรบัด้านสิง่แวดล้อมทําให้เรยีนรูพ้ฤตกิรรมของ

สตัว์ ตลอดจนการใช้ประโยชน์และการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งทัง้หมดน้ีแยกเป็นด้าน           

ต่าง ๆ ดงัน้ี  

 1.  การรูจ้กัตนเอง ชวีวทิยาทาํใหเ้ขา้ใจการทาํงานของอวยัวะและระบบอวยัวะต่าง ๆ 

สามารถดแูลรกัษาสขุภาพของตนเองและผูอ้ืน่  

 2.  ดา้นโภชนาการ รูจ้กัคุณค่าของสารอาหาร สามารถเลอืกบรโิภคอาหารทีม่ปีระโยชน์ 

ในสดัสว่นทีส่มดุล ตามความตอ้งการของรา่งกาย 

 3.  ดา้นการแพทย์และสาธารณสุข ชวีวทิยา เป็นพืน้ฐานสําคญัในทางการแพทย์

และสาธารณสุข เกี่ยวกบัการดูแลรกัษาร่างกาย การป้องกนั และการรกัษาโรค ปจัจุบนั

การศกึษาชวีวทิยากา้วหน้ามาก โดยเฉพาะเทคโนโลยพีนัธุวศิวกรรม (Genetic Engineering) 

ทีนํ่ามาใชใ้นทางการแพทย ์เชน่ การผลติฮอรโ์มน อนิซูลนิจากยสีต ์ใชร้กัษาโรคเบาหวาน 
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สรา้งโกรทฮอรโ์มน (GH) จากสุกร เพื่อใชร้กัษาเดก็ทีม่คีวามสงูตํ่ากว่าปกต ิตลอดจน   

การใชย้นีบาํบดั (Genetic Therapy) ในการรกัษาโรคพนัธุกรรมบางชนิด 

 4.  ดา้นเภสชักรรม การผลติยาจากสิง่มชีวีติ ทัง้พชื สตัว ์รา และแบคทเีรยี เพือ่ใช้

ในการรกัษาโรค ลว้นมพีืน้ฐานมาจากการศกึษาชวีวทิยาทัง้สิน้ 

 5.  ดา้นเกษตรกรรม การปลกูพชื เลีย้งสตัว ์เพือ่เป็นแหล่งอาหารของมนุษย ์มกีาร

นําเทคโนโลยชีวีภาพ (Biotechnology) มาใชใ้นการปรบัปรุงพนัธุ ์การเพิม่ผลผลติ เช่น 

การถ่ายฝากตวัอ่อนของสตัว ์การเพาะเลีย้งเน้ือเยือ่พชื การผลติปุ๋ ยชวีภาพ การผสมเทยีม 

เป็นตน้ นอกจากน้ียงัใชค้วามรูช้วีวทิยาในสาขาอนุกรมวธิาน (Taxonomy) และนิเวศวทิยา 

(Ecology) การควบคุมศตัรพูชืและสตัวโ์ดยชวีวธิ ี(Biological Control)   

 6.  ดา้นสิง่แวดลอ้ม ความรูช้วีวทิยา ทําใหรู้จ้กัใชท้รพัยากรธรรมชาตอิย่างชาญฉลาด 

โดยใชอ้ยา่งคุม้คา่และอนุรกัษ ์ตลอดจนการดแูลและป้องกนัการเกดิมลภาวะในสิง่แวดลอ้ม 

 7.  ดา้นการพฒันาประเทศ ความรูด้า้นชวีวทิยา นําไปพฒันาประเทศดา้นต่าง ๆ 

โดยเฉพาะด้านเศรษฐกจิ เช่น การผลติอาหาร ผลติพลงังานทดแทน ผลติแก๊สชวีภาพ 

ผลติแอลกอฮอล์ ผลติเสน้ใยสิง่ทอ เพื่อใชอุ้ปโภคบรโิภคภายในประเทศ และเป็นสนิค้า

สง่ออกนํารายไดเ้ขา้ประเทศ   

 

2.2 การศึกษาชีววิทยา (Study of Biology) 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์(The Scientific Process)  

 นกัวทิยาศาสตร ์มวีธิกีารคน้หาความรูท้างวทิยาศาสตรอ์ยา่งเป็นระบบ มขี ัน้ตอนที่

เรยีกวา่ กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ดงัการศกึษาของ Joseph Farman ซึง่เป็นคนแรก

ทีร่ายงานการเกดิรรู ัว่ของบรรยากาศชัน้ stratosphere บรเิวณแอนตารก์ตกิ มขี ัน้ตอนดงัน้ี 

 1.  การสงัเกต (Observation) เป็นคุณสมบตัขิองนกัวทิยาศาสตรโ์ดยแทจ้รงิ เป็นกุญแจ 

ดอกสําคญัทีจ่ะไขไปสู่ความสาํเรจ็ในองคค์วามรูท้างวทิยาศาสตร ์โดยจะตอ้งสงัเกตดว้ย

ความรอบคอบ Farman และนกัวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม (Environment Scientist) คนอื่น ๆ 

ทีพ่บรรู ัว่ของชัน้บรรยากาศ พวกเขาไดท้ําการศกึษาสภาพแวดลอ้มของแอนตารก์ตกิบนสก ี

อยู่เป็นเวลานานหลายปี ทําการสงัเกตอย่างละเอยีดและบนัทกึขอ้มลูอย่างรอบคอบเกีย่วกบั

อุณหภมู ิแสงสวา่ง ระดบัของสารเคม ีและระดบัโอโซนทีล่ดลง ซึง่มขีอ้มลูนบัเป็นพนั 

  หากจะกล่าวว่าความรูท้างวทิยาศาสตร ์เกดิจากการสงัเกตคงไม่เกนิความจรงิ 

เพราะพบว่า การคน้พบสิง่ต่าง ๆ มกัเกดิจากการสงัเกตของนักวทิยาศาสตร ์เช่น การคน้พบ 
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เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก ทีเ่กดิจากการสงัเกตการร่วงหล่นของผลแอปเป้ิล  ของเซอร ์ไอ

แซค นิวตนั หรอืการคน้พบยาเพนนิซลินิ จากราเพนนิซเิลยีม ซึง่เกดิจากการสงัเกตของ 

เอเลกซานเดอร ์เฟลมมิง่ นกัชวีวทิยา (Biologist) ทีท่าํการเพาะเลีย้งแบคทเีรยี แลว้พบวา่ 

จานเพาะแบคทเีรยีบางจานที่ไม่มกีารเจรญิของแบคทเีรยีกลบัมรีาเพนนิซเิลยีมเกดิขึน้

แทนที ่เป็นตน้ 

 การสงัเกต เกดิจากการใชป้ระสาทสมัผสัของมนุษย์ในการสํารวจหรอืรบัรูส้ภาพ

ต่าง ๆ หรอืการเปลีย่นแปลงของสภาพต่าง ๆ ซึง่อาจมกีารใชอุ้ปกรณ์ เครื่องมอื หรอืการ

คาํนวณ ชว่ยขยายขอบเขตการสงัเกตกไ็ด ้

 

 
รปูที ่2.2.1 การเกดิรรู ัว่ของชัน้บรรยากาศบรเิวณแอนตารก์ตกิ 

(จาก George B. Johnson, 1995. The Living World, หน้า 5) 

  

 2.  สมมตฐิาน (Hypothesis) คอื คําตอบหรอืคําอธบิายทีค่าดว่าอาจจะเป็นไปได ้

ซึง่อาจจะตัง้ขึน้จากมหีรอืไม่มขีอ้มลูรองรบักไ็ด ้ดงัเช่น เรื่องรูร ัว่ของชัน้บรรยากาศ เมื่อม ี

รายงานของ Farman เตอืนเรือ่งการลดลงของโอโซนทีแ่ถบแอนตารก์ตกิ นกัวทิยาศาสตร์

สิง่แวดลอ้มจงึใชข้อ้มลูน้ีคาดเดาคาํตอบเกีย่วกบัสิง่ทีเ่ป็นตวัทาํลายโอโซนในชัน้บรรยากาศวา่ 

อาจเป็นผลมาจากสาร CFCs โดยนกัวทิยาศาสตรค์าดเดาวา่ คลอรนี (Cl) ทีป่ล่อยออก

จาก CFCs เขา้สูบ่รรยากาศนัน้ เกดิจากการนําปฏกิริยิาเคมขีอง CFCs กบัโอโซน แลว้

เปลีย่นโอโซน (O3) ใหเ้ป็นแก๊สออกซเิจน (O2) นกัวทิยาศาสตรอ์าจจะตัง้สมมตฐิานไว้

หลาย ๆ สมมตฐิานกไ็ด ้

  สมมตฐิานทีม่ขีอ้มูลรองรบั คอื มกีารรวบรวมขอ้เทจ็จรงิจากแหล่งต่าง ๆ เช่น 

การตรวจสอบเอกสาร (Literature Review) จากการสมัภาษณ์ (Interview) จะมกีาร

พยากรณ์ผลของสมมตฐิานดว้ย อย่างไรกต็ามสมมตฐิานควรจะต้องสอดคลอ้งกบัปญัหา

และอยูใ่นวสิยัทีจ่ะตรวจสอบได ้(Testable) วา่ถูกหรอืผดิ 
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 3.  การพยากรณ์ (Prediction) คอื เหตุผลที่คาดหวงัว่าอาจจะเป็นสิง่ที่ทําให้

สมมตฐิานเป็นจรงิในกรณีที่มขีอ้มูลสนับสนุน ดงัเช่น สมมตฐิานทีว่่าสาร CFCs เป็น

สาเหตุของการเกดิรูร ัว่ของชัน้บรรยากาศนัน้ มขีอ้มูลจากการสงัเกตว่าในชัน้บรรยากาศ  

มโีอโซนลดลงกลบัมคีลอรนี (Cl) อยู่ในปรมิาณมาก ซึง่อาจเป็นไปไดว้า่เกดิจากการสลาย

ของสาร CFC ทีเ่ขา้ทําปฏกิริยิากบัโอโซน ขอ้มลูน้ีจงึเป็นเหตุผลทีค่าดหวงัว่าสมมตฐิาน 

CFC เป็นสารทีท่าํลายโอโซนในชัน้บรรยากาศน่าจะเป็นจรงิ 

 4.  การตรวจสอบ (Testing) นักวทิยาศาสตร์ใชว้ธิกีารทดลอง (Experiment)                

ในการตรวจสอบสมมตฐิาน การตรวจสอบสมมตฐิานทีว่่าสาร CFCs เป็นสาเหตุของการ

ลดลงของโอโซน นักวทิยาศาสตร์ทําการทดลองโดยการเก็บตวัอย่างสารจากอากาศชัน้ 

Stratosphere ในระดบัทีส่งูจากพืน้ดนิ 6 ไมล ์โดยใชบ้อลลูนนํามาวเิคราะหห์าชนิดและ

ปรมิาณสารทีเ่ป็นผลผลติจากปฏกิริยิาเคมขีอง CFCs กบัโอโซน จากตวัอย่างทีเ่กบ็ได้

พบวา่ มคีลอรนี (Cl) และฟลอูอรนี (F) อสิระบรรจุอยู่ ซึง่เป็นสิง่ยนืยนัไดว้า่สารเหล่าน้ีเกดิ

จากการแตกตวัของโมเลกุล CFC ผลการวเิคราะหใ์นการทดลองน้ี เป็นสิง่ทีส่นับสนุน     

ขอ้สมมตฐิาน 

 5.  การควบคุม (Controls) ในการทดลองจะตอ้งออกแบบใหม้กีารกําหนดและ

ควบคุมปจัจยัทีจ่ะมาเกีย่วขอ้ง ทีเ่ราเรยีกวา่ ตวัแปร (Variable) ซึง่ม ี3 ชนิด ไดแ้ก่  

1) ตวัแปรอสิระ หรอืตวัแปรตน้ (Independent Variable) คอื ตวัแปรทีก่าร

ทดลองตอ้งการดผูล เพราะเป็นปจัจยัทีส่งสยัวา่จะเป็นสาเหตุของปรากฏการณ์นัน้  

2) ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คอื ผลทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของ 

ตวัแปรอสิระ เป็นสิง่ทีก่ารทดลองตอ้งการสงัเกต หรอืวดัเพือ่เกบ็ขอ้มลู 

3) ตวัแปรทีต่อ้งควบคุม (Control Variable) คอื ปจัจยัทีไ่มต่อ้งการใหม้ผีลต่อ

การทดลอง 

ในการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมตฐิาน CFC ว่าเป็นปจัจยัหรอืตวัแปรทีท่ําให้

โอโซนในชัน้บรรยากาศลดลง แต่โดยขอ้เทจ็จรงิ พบว่า ในบรรยากาศมสีารทีเ่ป็นองคป์ระกอบ

ทีอ่าจมอีทิธพิลต่อการลดลงของโอโซนอยู่มากมาย ดงันัน้เมื่อจะตรวจสอบตวัแปรที่เป็น

สาร CFC จงึตอ้งมกีารควบคุมตวัแปรอื่น ๆ ไมใ่หม้าเกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีต่อ้งการศกึษา 

ซึ่งต้องทําควบคู่ไปกบัการทดลอง ตวัแปรที่เราควบคุมไม่ให้มาเกี่ยวขอ้งกบัการทดลอง 

เรยีกวา่ ตวัควบคุมการทดลอง (Control Experiment)  

 นกัวทิยาศาสตรค์วบคุมการทดลองทีเ่ป็นตวัแปรในบรรยากาศ โดยการทํางานใน

ห้องปฏบิตัิการ โดยการจําลองสภาพของชัน้บรรยากาศในเงื่อนไขที่มกีารยงิรงัสสีุรยิะ 
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(Solar Bombardment) และอุณหภูมทิีส่งูมาก (Extreme Temperature) ตามทีพ่บใน

ทอ้งฟ้าเหนือดนิแดนแอนตารก์ตกิ ซึง่มรีะดบัโอโซนอยูใ่นสภาพทีป่ราศจาก CFC  

 6. การสรุป (Conclusion) สมมตฐิานทีไ่ดร้บัการตรวจสอบและไม่ถูกปฏเิสธเป็น

สมมตฐิานทีย่อมรบัได ้อย่างเชน่กรณีของสมมตฐิาน CFC ทีย่อมรบัไดว้า่ CFCs ทีป่ล่อย

เข้ามาในชัน้บรรยากาศจะทําลายโอโซนที่ป้องกนัพื้นผวิของโลกจากรงัสคีวามร้อนใน

ปจัจุบนัน้ี เน่ืองจากมกีารสนบัสนุนดว้ยหลกัฐานจากการทดลองและยอมรบัไดก้วา้ง สมมตฐิาน  

ทีม่กีารตรวจสอบหลาย ๆ ครัง้ และไม่มกีารเปลีย่นแปลงเรยีกว่าทฤษฎ ี(Theory) ซึ่ง

สามารถใชอ้ธบิายเหตุการณ์หรอืปรากฏการณ์ในลกัษณะเดยีวกนัในสถานการณ์อื่น ๆได ้

ดงัเช่น ทฤษฎีโอโซน ที่อธบิายว่าเป็นสารที่ปกป้องพื้นผวิโลกให้ปราศจากอนัตรายจาก

รงัส ีUV โดยการดดูซบัรงัส ีUV ไว ้เป็นตน้ ทฤษฎทุีกทฤษฎยี่อมมขีอ้ยกเวน้ (Exception) 

คอื ทฤษฎใีนปจัจุบนัอาจจะไม่ถูกตอ้งในอนาคตได ้หากมอุีปกรณ์ตรวจสอบ หรอืมขีอ้มูล

เพิม่เตมิใหม ่เพราะการศกึษาวทิยาศาสตรต์อ้งมกีารคน้ควา้เพิม่เตมิเสมอ   

 

กล้องจลุทรรศน์ (Microscope)  

 กลอ้งจุลทรรศน์จดัเป็นเครือ่งมอื 

ทีม่คีวามสาํคญัในการศกึษาชวีวทิยา 

ช่วยเปิดโลกของสิง่มชีวีติโดยขยาย

ขอบเขต และเพิ่มประสิทธิภาพใน

การสงัเกตด้วยการมองเห็น ทําให้

สามารถศึกษารายละเอียดของสิ่ง

ต่าง ๆ ได้ชดัเจนมากยิ่งขึ้น กล้อง

จุลทรรศน์ที่ใช้ในการเรยีนการสอน

วทิยาศาสตรใ์นการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

เป็นแบบเลนสป์ระกอบใชแ้สง (Light 

Compound Microscope) ซึง่มสีว่น 

ประกอบและการทาํงาน ดงัน้ี  

 1.  ฐาน (Base) คอื สว่นล่าง 

สุดของกล้องจุลทรรศน์ เป็นส่วนที่ยดึส่วนอื่น ๆ ของกล้อง ช่วยให้กล้องตัง้อยู่ได้อย่าง

มัน่คง มหีลายรปูแบบ เชน่ กลม เหลีย่ม และเกอืกมา้ เป็นตน้ 

 
รปูที ่2.2.2 สว่นประกอบของกลอ้งจุลทรรศน์เลนสป์ระกอบ 
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 2.  แหลง่กาํเนิดแสง (Light Source) เป็นอุปกรณ์ทีใ่หแ้สงสาํหรบัสอ่งสวา่งกบัวตัถุ

ทีศ่กึษา ม ี2 แบบ คอื 1) กระจกเงา (Mirror) ทีม่ ี2 หน้า คอื หน้าเรยีบกบัหน้าเวา้ หน้าเรยีบ

ใชก้บัแสงปกต ิสว่นหน้าเวา้ใชใ้นกรณีทีม่แีสงน้อย 2) หลอดไฟฟ้า (Lamp) ใหล้ําแสงพุ่ง

ตรงไปทีเ่ลนสร์วมแสง (Condenser)  

 3.  เลนสร์วมแสง (Condenser) เป็นระบบเลนสท์ีต่ดิตัง้อยู่ใตแ้ท่น (Stage) ทําหน้าที่

รวมแสงจากแหล่งแสงผา่นไอรสิ ไดอะแฟรม (Iris Diaphragm) ใหม้าสอ่งวตัถุ เลนสร์วม

แสงมปีุม่สาํหรบัปรบัระดบั (Condenser adjustment knob) โดยการเลื่อนขึน้ลงของ

กระบอกเลนส ์สว่นไอรสิ ไดอะแฟรม เป็นอุปกรณ์ทีเ่ป็นแผน่โลหะรปูเสีย้ววางซอ้นกนัเป็น

วงกลม สามารถเลือ่นปิดเปิดใหร้กูวา้งไดโ้ดยการหมนุแกนทีย่ืน่ออกมาดา้นขา้ง 

 4.  แขน (Arm) เป็นแกนทีย่ดึอยู่กบัฐาน เป็นทีจ่บัและยดึส่วนต่าง ๆ กลอ้งแบบ            

ทีม่ตีวักลอ้ง (Body tube) ตัง้ตรงในแนวดิง่ จะมขีอ้เอยีง (Inclination Joint) อยู่ทีแ่ขนใต้

แทน่ เป็นปุม่ปรบัเอยีงลาํกลอ้งใหม้มีมุทีเ่หมาะสมในการดภูาพจากเลนสใ์กลต้าไดส้ะดวก 

 5.  แท่น (Stage) เป็นแผน่กลมหรอืเหลีย่ม ใชว้างแผน่สไลดว์ตัถุตวัอย่างทีศ่กึษา 

ตรงกลางมรีกูลมสาํหรบัแสงสอ่งผ่านเลนสร์วมแสงมายงัวตัถุบนสไลด ์2 ขา้งของรูมแีผ่นโลหะ

กดสไลด ์(Spring Clip) 1 คู่ หรอืชุดแท่นกล (Mechanical Stage) ซึง่สามารถเลื่อนสไลด์

ไดทุ้กทศิทาง คอื ซา้ย-ขวา และ หน้า-หลงั 

 6.  ปุม่หรอืวงลอ้ปรบัภาพ (Adjustment knob) อยู่ทีแ่ขนกลอ้ง ใชห้มุนเพื่อให ้           

ลาํกลอ้งหรอืแท่นอย่างใดอย่างหน่ึงเลื่อนขึน้ลง เพือ่ปรบัหาระยะทาํงาน (Working Distance 

หรอื Focus) ของเลนสใ์กลว้ตัถุใหไ้ดภ้าพทีช่ดัเจน ม ี2 ชนิด คอื   

1) ปุม่หรอืวงลอ้ปรบัภาพหยาบ (Coarse Adjustment Knob) หมุนไดร้ะยะทาง

มาก ใชก้บัเลนสใ์กลว้ตัถุ กาํลงัขยายตํ่า เพือ่การโฟกสัภาพ 

2) ปุม่หรอืวงลอ้ปรบัภาพละเอยีด (Fine Adjustment Knob) หมุนไดร้ะยะทาง

น้อย ใชก้บัเลนสใ์กลว้ตัถุ กาํลงัขยายสงู เพือ่การขยายภาพวตัถุ 

 7.  ตวักลอ้งหรอืลาํกลอ้ง (Body Tube) เป็นท่อทรงกระบอกทบึแสง เพือ่ป้องกนั

แสงจากภายนอกเขา้ไปรบกวนทางเดนิของแสงภายในลาํกลอ้ง ลาํกลอ้งตดิตัง้อยู่ปลายบน

ของแขน มคีวามยาวประมาณ 160 มลิลิเมตร ซึ่งเป็นระยะที่ห่างจากตาของผู้ดูกล้อง 

ประมาณ 250 มลิลเิมตร ซึ่งเป็นระยะทีเ่หน็ภาพชดัที่สุดของตาคนปกต ิปลายบนลํากลอ้ง

เป็นทีส่วมกระบอกเลนสใ์กลต้า ปลายลา่งเป็นทีต่ดิตัง้แป้นหมนุเลนสใ์กลว้ตัถุ 
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 8.  แป้นหมุนเลนสใ์กลว้ตัถุ (Revolving Nosepiece) ลกัษณะเป็นแผน่กลม ดา้นบนเวา้ 

ด้านล่างนูน ด้านเว้าตดิอยู่กบัลํากล้อง ปลายด้านล่างหมุนได้ด้วยระบบลูกปืน ด้านนูน    

มหีลุมสาํหรบัใสก่ระบอกเลนสใ์กลว้ตัถุ กาํลงัขยายต่าง ๆ กนั 

 9.  เลนสใ์กลว้ตัถุ (Objective Lens) ตดิตัง้อยู่บนแป้นหมุนเลนส ์เป็นอุปกรณ์ที่

สาํคญัทีส่ดุของกลอ้ง ม ี3 - 4 ขนาด ทีก่ระบอกเลนสแ์ต่ละอนัมตีวัเลขทีเ่ป็นคุณสมบตัขิอง

เลนส ์ดงัน้ี 

 

ตารางที ่2.2.1 กาํลงัขยายและคา่ประสทิธภิาพของเลนสก์ลอ้งจุลทรรศน์ 

ชนิดของเลนส ์ กาํลงัขยาย 
ค่าประสิทธิภาพเลนส ์

(numerical aperture, N.A.) 

Low power 4X 0.10 

Medium power 10X 0.25 

High power 40X 0.65 

Oil immersion 100X 1.25 

 

  ค่า N.A. เป็นค่าคงที ่ซึง่แสดงถงึความสามารถของเลนสใ์นการรบัแสงทีส่อ่ง

มายงัเลนส ์เลนสท์ีม่คี่า N.A. สงู จะมปีระสทิธภิาพสงู เหน็รายละเอยีดของวตัถุไดด้ ีค่า 

N.A. ขึน้อยู่กบัดชันีหกัเหของแสงในตวักลางนอกเลนส ์คอื ระหว่างเลนสก์บัวตัถุ เลนส์

กําลงั ขยายตํ่าถงึสงู (4X - 40X) ใชก้บัตวักลางนอกเลนสท์ีเ่ป็นน้ํา ซึง่มคี่าดชันี หกัเหของ

แสง 1.35 และอากาศมคี่าดชันีหกัเหของแสง 1 สว่นกําลงัขยาย 100X ตอ้งดใูนตวักลางที่

เป็นน้ํามนั ซึง่มคีา่ดชันีหกัเหของแสงสงู คอื 1.52 

  เลนส์ใกล้ว ัตถุกําลังขยายต่างกัน จะมีระยะทํางานหรือระยะปรบัภาพชัด 

(Working Distance) ต่างกนัดว้ย ระยะปรบัภาพชดั คอื ระยะระหว่างวตัถุกบัเลนสใ์กล้

วตัถุ ภายหลงัจากโฟกสัจนเหน็ภาพวตัถุนัน้ชดัเจน เลนสก์าํลงัขยาย 10X มรีะยะปรบัภาพ

ชดั คอื 7.0 มลิลเิมตร 40X ระยะปรบัภาพชดั 0.5 มลิลเิมตร และกําลงัขยาย 95X ระยะ

ปรบัภาพชดั 0.13 มลิลเิมตร  

 10. เลนสใ์กลต้า (Ocular Lens หรอื Eye Piece) เป็นเลนสท์ีส่วมอยู่ทีป่ลายบน

ของลาํกลอ้ง ประกอบดว้ย เลนสนู์น 2 ชิน้วางซอ้นกนั เลนสช์ิน้บน คอื eye lens เลนสช์ิน้

ล่าง คอื field lens ทาํหน้าทีข่ยายภาพวตัถุจากเลนสใ์กลว้ตัถุ มกีําลงัขยายตัง้แต่ 5X - 

20X กลอ้งทีม่เีลนสใ์กลต้า 1 ชุด เรยีกว่า กล้องตาเดยีว (Monocular Compound 
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Microscope) กลอ้งทีม่เีลนสใ์กลต้า 2 ชุด เรยีกว่า กลอ้ง 2 ตา (Binocular Compound 

Microscope) กลอ้งทีม่เีลนสใ์กลต้าชดุที ่3 จะเป็นทีต่ดิตัง้ชดุกลอ้งถ่ายรปู  

 

ภาพทีเ่กดิจากกลอ้งจุลทรรศน์เลนสป์ระกอบ 

 
รปูที ่2.2.3 ภาพจากกลอ้งจุลทรรศน์ 

 

 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์เป็นภาพเสมือนกลับกับวตัถุทัง้แนวตัง้และซ้ายขวา            

เมือ่แสงสอ่งผา่นวตัถุบนสไลด ์(O) เขา้สูเ่ลนสใ์กลว้ตัถุ (L1) ในระยะโฟกสั (F1) ทาํใหเ้กดิ

ภาพจรงิหวักลบั (I1) ในขนาดขยายตามกําลงัขยายของเลนสใ์กลว้ตัถุ เลนสใ์กลต้า (L2) จะ

ทาํหน้าทีข่ยายภาพจรงิ (I1) ในระยะโฟกสั (F2) ทาํใหเ้กดิภาพเสมอืน (I2) ในขนาดขยาย

ตามกําลงัขยายของเลนสใ์กลต้า โดยภาพจะเกดิหลงัเลนส ์ห่างจากตาผูดู้กลอ้งประมาณ 

250 มลิลเิมตร 

 ภาพทีเ่หน็จากกลอ้งจุลทรรศน์เกดิจากการขยายของเลนสใ์กลว้ตัถุและเลนสใ์กลต้า 

ดงันัน้ ภาพวตัถุทีเ่หน็จงึมขีนาดเท่ากบัผลคูณของกําลงัขยายของเลนสใ์กลว้ตัถุกบักําลงั 

ขยายของเลนสใ์กลต้า 

 ภาพทีเ่หน็จากเลนสใ์กลว้ตัถุไม่ว่าจะมกีําลงัขยายเท่าใดจะมขีอบเขตของภาพเท่ากนั 

ดงันัน้ ภาพจากเลนสก์ําลงัขยายตํ่าจงึเหน็ภาพวตัถุกวา้งแต่มรีายละเอยีดน้อย ในขณะที่

เลนสก์าํลงัขยายสงู จะเหน็ภาพวตัถุแคบแต่มรีายละเอยีดมาก 

 

วิธีการใช้กล้องจลุทรรศน์ 

 1.  วางกลอ้งบนโต๊ะพืน้เรยีบ โดยหนัส่วนแท่นวางวตัถุเขา้หาตวัผูดู้กลอ้งหนัเลนส ์

ใกล้ตาเขา้หาผูดู้ กล้องบางชนิดมสีกรูลอ็คกระโหลก การหมุนลํากล้องต้องคลายเกลยีว   

สกร ูและเมือ่หมนุจนไดท้ีแ่ลว้ตอ้งขนัเกลยีวใหแ้น่น เสยีบปลัก๊ไฟฟ้า 

 2.  หมุนแป้นเลนสใ์กลว้ตัถุใหเ้ลนสก์ําลงัขยายตํ่าสุดอยู่ตรงกลาง ซึง่ตรงกบัรขูอง

แท่นวางวตัถุ ปรบัเลนสร์วมแสงใหอ้ยู่ในตําแหน่งสงูสดุ ปรบัแสงใหพ้อเหมาะโดยการเปิด

ไอรสิ ไดอะแฟรมใหไ้ดค้วามเขม้แสงตามตอ้งการ 
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 3.  วางสไลดว์ตัถุทีต่อ้งการศกึษา (Specimen) บนแท่นวางวตัถุ กดทบัดว้ย Spring 

Clip หรอื Mechanical Stage   

 4.  หาระยะโฟกสั โดยเริม่จากมองนอกเลนส์ หมุนแท่นให้อยู่ห่างจากเลนส์ใกล้

วตัถุในระยะทีน้่อยกว่าระยะปรบัภาพชดัของเลนสท์ีใ่ชดู้ เช่น เลนสก์ําลงัขยาย 10X  มรีะยะ 

ปรบัภาพชดั 7.0 มลิลเิมตร ใหเ้ลื่อนแท่นไปใหอ้ยู่ห่างจากเลนสป์ระมาณ 4 หรอื 5 มลิลเิมตร 

จากนัน้ใชต้าดูที่เลนส์ใกล้ตาแล้วเลื่อนแท่นลงมาประมาณ 2 หรอื 3 มลิลเิมตร ก็จะเห็น 

ภาพวตัถุ เป็นการปรบัโฟกสัโดยเลื่อนแท่นออกจากเลนส ์เพื่อป้องกนัการกระแทกของ

เลนสก์บัวตัถุ 

 5. เมื่อต้องการดูภาพขยายที่ใหญ่ขึน้ให้เปลี่ยนกําลงัขยายที่สูงขึน้ โดยการหมุน

แป้นยดึเลนส ์แลว้ปรบัภาพใหช้ดัโดยใชปุ้่มปรบัภาพละเอยีดโดยไม่ตอ้งหาโฟกสัใหม่ ถ้า

ตอ้งการดดูว้ยกําลงัขยาย 100X (Oil Immersion Objective Lens) ตอ้งหยดน้ํามนัซดีาร ์

(Immersion Oil) ลงบนสไลดว์ตัถุ แลว้ใหเ้ลนสก์าํลงัขยาย 100X จุม่ลงบนน้ํามนั ปรบัภาพ 

ใหช้ดัดว้ยปุม่ปรบัภาพละเอยีด จะเหน็ภาพชดัเจนด ี

 

วิธีเกบ็รกัษากล้องจลุทรรศน์ 

 กลอ้งจุลทรรศน์ เป็นอุปกรณ์ทีม่รีาคาแพงมาก จงึตอ้งใชอ้ย่างระมดัระวงั และดแูล

รกัษาใหอ้ยู่ในสภาพทีด่ ีเพื่อการใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เมื่อสิน้สุดการใชง้านควร

ปฏบิตั ิดงัน้ี 

 1.  นําสไลดอ์อกจากแทน่วางวตัถุ  

 2.  ทาํความสะอาดเลนสใ์กลว้ตัถุ เลนสใ์กลต้า ดว้ยกระดาษเชด็เลนส ์(Lens Paper) 

เทา่นัน้ เชด็น้ําและของเหลวบนแทน่วางวตัถุใหแ้หง้                  

 3.  หมนุเลนสใ์กลว้ตัถุ กาํลงัขยายตํ่ามาไวท้ีต่าํแหน่งกลางแทน่วางวตัถุ เปิดไอรสิ 

ไดอะแฟรม ใหก้วา้งทีส่ดุ เลือ่นเลนสร์วมแสง และแทน่วางวตัถุในตาํแหน่งตํ่าสดุ                  

ปรบักระจกเงาใหอ้ยูใ่นแนวดิง่ มว้นสายไฟฟ้าเกบ็ใหเ้รยีบรอ้ย 

 4.  ใชถุ้งครอบหรอืเกบ็ใสก่ล่อง ลอ็คกุญแจ ใสตู่ท้ ีม่สีารดดูความชืน้ 

 5.  การถอืกลอ้งต้องจบัใหถู้กวธิ ีคอื มอืขา้งหน่ึงจบัทีแ่ขนกลอ้ง อกีขา้งหน่ึงรองที่

ฐานกล้อง ให้กล้องอยู่ในแนวตัง้ตรง ห้ามถือกล้องมอืเดยีว เพราะการกระทบกระเทอืน

เลนสอ์าจทาํใหเ้สยีสมดุล ทาํใหเ้หน็ภาพไมช่ดัเจน 
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ระดบัการจดัโครงสรา้งในชีววิทยา (Level of Organization in Biology) 

 การศกึษาชวีวทิยา มคีวามแตกต่างกนัตามระดบัการจดัโครงสรา้งของสิง่มชีวีติ 

ดงัน้ี 

 

ตาราง 2.2.2 ความแตกต่างของระดบัโครงสรา้งในชวีวทิยา  

ขนาดของโครงสร้าง สาขาวิชา ระดบัโครงสรา้ง เครื่องมือท่ีใช้ศึกษา 

0.1 mm (100µ) 

และใหญ่กวา่ 

กายวภิาคศาสตร ์ อวยัวะ ตาเปล่า หรอืเลนส์

ธรรมดา (แวน่ขยาย) 

100µ - 10µ 

10µ - 0.2µ (200A°) 

วทิยาฮสีโต 

เซลลว์ทิยา 

เน้ือเยือ่ 

เซลล ์, 

แบคทเีรยี 

กลอ้งจุลทรรศน์ใชแ้สง

ชนิดต่าง ๆ  

200 A° - 10A° 
 

ชวีโมเลกุล, 

โครงสรา้งทีม่ขีนาดเลก็ 

องคป์ระกอบของ

เซลล ์, ไวรสั 

กลอ้งจุลทรรศน์โพลาไร

เซชนั , กลอ้งจลุทรรศน์

อเิลคตรอน 

เลก็กวา่ 10A° โมเลกุลและ 

โครงสรา้งอะตอม 

การจดัเรยีงตวั

ของอะตอม 

รงัสเีอ๊กซ ์

(x-rays diffraction) 

ทีม่า : E.D.P.De Robertis, Wiktor W. Nowinski , Francisco A. Saez, 1970. Cell Biology, Fifth Edition 

หน้า 5 

 

2.3 เคมีท่ีเป็นพืน้ฐานของชีวิต (The chemistry of Life) 

 สิง่มีชีวิตแต่ละชนิดมีโครงสร้างที่เป็นรูปแบบเฉพาะตวั โดยมีเซลล์เป็นหน่วย

พืน้ฐานทีม่ชีวีติของร่างกาย ประกอบดว้ยสารเคม ีซึ่งประกอบด้วยธาตุต่าง ๆ ประมาณ 

30 ชนิด รวมตวักนัในโมเลกุลของสารประกอบอนินทรยี ์(Inorganic Compounds) และ

สารประกอบอนิทรยี ์(Organic Compounds) 
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 สารประกอบอนินทรยี ์(Inorganic Compounds) ในเซลลแ์ละร่างกายทีส่าํคญั 

ไดแ้ก่ น้ํา เกลอืแร ่และวติามนิ 

 1. น้ํา (Water) โมเลกุลของน้ําประกอบ 

ดว้ยไฮโดเจน 2 อะตอม กบั ออกซเิจน 1 อะตอม 

ยึดเหน่ียวกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ชนิดมีข ัว้ 

(Polar Covalent Bond) ซึง่เกดิจากการใช้

อิ เลคตรอนร่วมกัน  โดยออกซิเจนดึงดูด

อเิลคตรอนดว้ยแรงทีม่ากกว่า จงึเกดิเป็นประจุ

ลบขึน้ทีอ่อกซเิจน และเกดิประจุลบทีไ่ฮโดรเจน 

โมเลกุลของน้ําจงึมแีรงดงึดูดระหว่างประจุบวก

และประจุลบ กับต่างโมเลกุลของน้ําได้ เป็น

พนัธะไฮโดรเจน (Hydrogen Bond) ทาํใหเ้กดิ

เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ 

 

 พนัธะไฮโดรเจนเป็นพนัธะที่ไม่แขง็แรงเท่ากบัพนัธะโคเวเลนต์ แต่ก็มแีรงมาก

เพยีงพอทีจ่ะยดึโมเลกุลของน้ําไวด้ว้ยกนั ซึง่ทาํใหน้ํ้ามสีภาพเป็นของเหลวทีอุ่ณหภูมหิอ้ง 

ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สําคัญมากในการเป็นของเหลวที่เป็นองค์ประกอบที่ดีของเซลล ์

นอกจากน้ีน้ํายงัมคีุณสมบตัอิื่น ๆ ดงัน้ี 

 1)  เป็นตวัทําละลายที่ดทีีสุ่ดของสารอนินทรยี์และอนิทรยี์มากชนิด ทัง้น้ีเน่ืองจาก

โมเลกุลของน้ําแสดงประจุโมเลกุลของสารทีแ่ตกตวัเป็นออิอนจงึรวมกบัน้ําไดด้ ี

 2)  สามารถแตกตวัให ้H
+
 และ OH

-
 ทาํใหเ้กดิคุณสมบตัคิวามเป็นกรด-เบส 

 3)  สามารถเกบ็สะสมความรอ้นทีเ่กดิจากปฏกิริยิาเคมไีดม้าก โดยไมเ่ปลีย่นสถานะ

เป็นไอ 

 4)  คงสภาพของความเป็นของเหลวไดใ้นช่วงกวา้ง เน่ืองจากโมเลกุลของน้ําทีย่ดึ

เหน่ียวกนัดว้ยพนัธะไฮโดรเจน 

 อาจกล่าวได้ว่า กระบวนการทุกอย่างที่เกดิขึน้ในโปรโตพลาสซมึ ล้วนขึน้อยู่กบั

คุณสมบตัขิองน้ําทัง้สิน้ ดว้ยเหตุน้ี น้ําจงึเป็นสิง่จาํเป็นอย่างยิง่สาํหรบัชวีติ สิง่มชีวีติจงึขาด

น้ําไม่ได ้น้ําในร่างกาย ไดแ้ก่ น้ําเหลอืง (Lymph) และน้ําเลอืด (Blood Plasma) ซึง่มี

สารประกอบอนินทรยี ์และสารประกอบอนิทรยี ์เป็นสว่นประกอบอยู่รอบเซลล ์เพือ่นําสาร

ทีจ่าํเป็นเขา้สูเ่ซลล ์และนําสารทีไ่มจ่าํเป็นออกจากเซลล ์ไปยงัเซลลเ์ป้าหมาย 

 
รปูที ่2.3.1 พนัธะไฮโดรเจนทีย่ดึระหวา่ง

โมเลกุลทีม่ขี ัว้ของน้ํา (จาก Elaine N. 

Marieb, 1998. Human Anatomy & 

Physiology, Fourth Edition.หน้า 36) 
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 2. แร่ธาตุ (Minerals) เป็นสารประกอบอนินทรยี์ที่สิง่มชีวีตินําไปสรา้งเป็น

สารประกอบอินทรยี์ ซึ่งเป็นโครงสร้างร่างกาย แร่ธาตุบางชนิดเป็นส่วนประกอบของ

เอนไซมแ์ละโปรตนีทีจ่าํเป็นต่อการทาํงานของอวยัวะ โดยทีไ่มม่แีรธ่าตุชนิดอื่นทดแทนได ้

 แร่ธาตุที่สิง่มชีวีติต้องการจะอยู่ในรูปของออิอน ในคนและสตัว์แร่ธาตุมบีทบาท

สาํคญั โดยเป็นสว่นประกอบของกระดกู ฟนั และกลา้มเน้ือ ชว่ยทาํใหข้องเหลวในรา่งกาย

มีคุณสมบตัิเป็นกรด - เบส ตามต้องการ ช่วยทําให้การทํางานของอวยัวะดําเนินไป

ตามปกต ิ

 โดยปกตริ่างกายตอ้งการแร่ธาตุในปรมิาณเพยีงเลก็น้อย แต่ขาดไม่ได ้ธาตุ 4 ชนิด 

คอื คารบ์อน ออกซเิจน ไฮโดรเจน และไนโตรเจน เป็นส่วนประกอบทีส่ําคญัในร่างกาย   

ซึง่มมีากกว่ารอ้ยละ 96 ของน้ําหนักร่างกาย นอกจากน้ียงัมธีาตุชนิดอื่นอกี 20 ชนิด ทีม่ ี

อยูใ่นรา่งกาย ซึง่มอียูน้่อย ธาตุทัง้หมดน้ีเป็นมวลของรา่งกาย และมหีน้าทีส่าํคญั ดงัน้ี 

 

ตาราง 2.3.1 ธาตุทีเ่ป็นองคป์ระกอบในรา่งกายของมนุษย ์

ธาต ุ
ค่าโดยประมาณ 

ของมวลร่างกาย (%) 
หน้าท่ี 

1. ธาตุทีส่าํคญั 

(Major) 96.1% 

Oxygen (O) 

 

 

65.0 

 

 

เป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัของสารอนิทรยี ์(Organic) 

และสารอนินทรยี ์(Inorganic) เป็นสารทีม่คีวาม

จําเป็นสาํหรบักระบวนการสรา้งสารพลงังานสงูให้

เซลล์ คอื กระบวนการหายใจระดบัเซลล์ ได้สาร 

ATP 

Carbon (C) 18.5 เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของโมเลกุลสารอนิทรยี์

ทัง้หมด ไดแ้ก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมนั โปรตนี และ

กรดนิวคลอีคิ 

Hydrogen (H) 9.5 เป็นองค์ประกอบของโมเลกุลของสารอินทรีย ์             

เป็นออิอน (Proton) ซึ่งมอีทิธพิลต่อค่าความเป็น

กรด-เบส (pH) ของของเหลวในร่างกาย (Body 

Fluid) 

Nitrogen (N) 3.2 เป็นองค์ประกอบของโปรตีนและกรดนิวคลีอิก              

ซึง่เป็นสารพนัธุกรรม (Genetic Material)  

2. ธาตุทีม่น้ีอย   
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ธาต ุ
ค่าโดยประมาณ 

ของมวลร่างกาย (%) 
หน้าท่ี 

(Minor) 3.9% 

Calcium (Ca) 

 

1.5 

 

พบอยู่ในรูปของเกลือ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ

กระดูกและฟนั เป็นออิอน (Ca
2+

 สาํหรบัทํางาน

ของกล้ามเน้ือ การนํากระแสประสาท และเป็น

ปจัจัยในกระบวนการแข็งตัวของเลือด (Blood 

Clotting) 

Phosphorus (P) 1.0  เป็นส่วนประกอบของเกลอืคลัเซยีมฟอสเฟตของ

กระดูกและฟนั เป็นองค์ประกอบสําคญัของกรดนิ

วคลอีดิ และ ATP 

Potassium (K) 0.4 เป็นออิอน (K
+
) ทีม่ปีระจุบวกทีส่าํคญัของเซลลใ์น

การรกัษาปรมิาณน้ําในเซลลใ์หค้งที ่การนํากระแส

ประสาท และการทาํงานของกลา้มเน้ือ 

Sulfur (S) 0.3 เป็นองคป์ระกอบของโปรตนี และโปรตนีในกลา้มเน้ือ 

Sodium (Na) 0.2 เป็นออิอนบวก (Na
+
) ทีส่าํคญัในของเหลวนอกเซลล ์

(Extracellular Fluids) มคีวามสาํคญัในการรกัษา

สมดุลของน้ํา การนํากระแสประสาท และการทํางาน

ของกลา้มเน้ือ   

Chlorine (Cl) 0.2 คลอไรดอ์อิอน (Cl
-
) เป็นออิอนลบทีม่คีวามสาํคญั

ในวงกว้าง ในของเหลวนอกเซลล์ เกี่ยวกับการ

รกัษาสมดุล 

Magnesium (Mg) 0.1 พบในกระดูก และเป็นโคแฟคเตอร์ (Cofactor)             

ที่สําคญัในปฏกิริยิาเมแทบอลซิึมของสารจํานวน

มาก 

Iodine (I) 0.1 เป็นธาตุที่จําเป็นในการสรา้ง และการทํางานของ

ฮอร์โมนธัยรอยด์ ช่วยในการเจริญเติบโต และ

จาํเป็นสาํหรบัการเผาผลาญสารอาหาร 

Iron (Fe) 0.1 เป็นส่วนประกอบของสารฮโีมโกลบนิ ซึ่งเป็นโปรตนี

ในเมด็เลอืดแดง ทําหน้าที่เป็นตวัจบัออกซเิจนใน

การลํา เลียงออกซิเจนไปให้ เซลล์  และเ ป็น

สว่นประกอบของเอนไซมบ์างชนิด 
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ธาต ุ
ค่าโดยประมาณ 

ของมวลร่างกาย (%) 
หน้าท่ี 

3. ธาตุทีม่น้ีอยมาก 

(Trace)  

น้อยกวา่ 0.01%  

Chromium (Cr)  

Cobalt (Co) 

Copper (Cu) 

Fluorine (F) 

Manganese 

(Mn) 

Molybdenum 

(Mo) 

Selenium (Se) 

Silicon (Si) 

Tin (Sn) 

Vanadium (V) 

Zinc (Zn) 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนใหญ่เป็นส่วนประกอบของเอนไซม ์หรอืเป็น

ธาตุทีต่อ้งการสาํหรบัการทาํงานของเอนไซม ์

Chromium มสี่วนช่วยในการใชแ้ละเผาผลาญ

พลงังานจากกลโูคส โดยทาํงานรว่มกบัอนิซูลนิ 

Copper เป็นตวักระตุน้การใชเ้หลก็ในการสรา้ง

ฮโีมโกลบนิ ทํางานร่วมกบัเอนไซมท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบั

การต้านสารอนุมูลอสิระในร่างกาย และการสรา้ง

กระดกู และเน้ือเยือ่เกีย่วพนั เชน่ คอลลาเจน  

Manganese ช่วยในปฏกิริยิาเผาผลาญพลงังาน

ในรา่งกาย 

Molybdenum ทาํงานรว่มกบัเอนไซม ์ 

Selenium ทาํงานร่วมกบัเอนไซมเ์กีย่วกบัการ

ทาํงานของวติามนิด ี

Zinc ช่วยการทํางานของเอนไซมใ์นการย่อย 

ช่วยสมานแผล ช่วยเรื่องสุขภาพผวิหนัง เลบ็ ผม 

ชว่ยในการทาํงานของภมูคิุม้กนั 

 

 3. วติามนิ (Vitamin) เป็นสารเคมทีีท่ําหน้าทีค่วบคุมการทาํงานของระบบอวยัวะ

ต่าง ๆ ในร่างกายใหป้กต ิร่างกายตอ้งการวติามนิในปรมิาณน้อยมาก แต่ถ้าขาดจะทําให้

เกดิความผดิปกต ิวติามนิเป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัต่อการทํางานของโปรตนีและเอนไซม ์

วติามนิแบ่งเป็น 2 ประเภท คอื วติามนิทีล่ะลายในไขมนั ได้แก่ วติามนิ เอ ด ีอ ีเค และ

วติามนิทีล่ะลายในน้ํา ไดแ้ก่ วติามนิ บ ีและ ซ ีชนิดและหน้าทีข่องวติามนิ ดงัตาราง 2.3.2  
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ตาราง 2.3.2 วติามนิและลกัษณะต่าง ๆ  

ชนิดวิตามิน แหล่งสาํคญั หน้าท่ีทางสรีรวิทยา อาการท่ีเกิดจาก             

การขาดวิตามิน 

A (C20H30O) 

antixerophthalmic 

ละลายในไขมนั 

ในเน้ือเยือ่พชื Carotene, 

C40H56) พวกพชืใบเขยีว 

แครอท ฯลฯ ถกูเปลีย่น

โดยตบั มาอยูใ่นเน้ือเยือ่

สตัว ์ในรปู C20H30O 

ปรากฏในน้ํามนัตบัปลา 

(ฉลาม) ไขแ่ดง และนม  

ธาํรงเน้ือเยือ่ผวิ เยือ่เมอืก

ใหแ้ขง็แรงจาํเป็น ต่อการ

สรา้งสารสมีว่งในมา่นตา 

ชว่ยสรา้งเซลลเ์พือ่การ

เจรญิเตบิโต ชว่ยการเจรญิ 

เตบิโตของกระดกู และฟนั 

ชว่ยการทาํงานของระบบ

ภมูคิุม้กนั 

เยือ่ตาแหง้ ตา

อกัเสบ ไมม่น้ํีาตา 

(Xerophthalmia) 

ผวิหนงัหยาบ ขรุขระ 

เป็นหนงัคางคก 

(Phrynoderma) ตา

ฟางในตอนกลางคนื  

(Night Blindness) 

ทาํใหเ้ป็นโรคกระดกู

อ่อนในวยัเดก็ 

B “complex” 

Thiamine (B1) 

(C12H17ON4S) 

antineuritic 

ละลายในน้ํา 

ยีสต์ จมูกเมล็ดธัญพืช 

โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย่ า ง ยิ่ ง          

ข้าวสาลี ถัว่ลิสง และ

เ ม ล็ ด พื ช ต ร ะ กู ล ถั ่ว           

ไขแ่ดง ตบั และเน้ือสนั  

ตอ้งการสาํหรบักระบวน 

การเผาผลาญคารโ์บไฮเดรต 

โดย Thiamine pyro 

phosphate เป็น Co- 

Carboxylase ซึง่เป็น 

ตวัเรง่ปฏกิริยิาในขบวน 

การเผาผลาญกรดไพรวูคิ 

ใหเ้ปลีย่นไปเป็น 

acetaldehyde และ CO2 

(กระตุน้การเจรญิของราก

พชื 

โรคเหน็บชา 

(Beriberi) รา่งกาย

อ่อนลา้งา่ย เบือ่

อาหาร เกดิการ

แปรปรวนของระบบ

ประสาท การ

เจรญิเตบิโต

หยดุชะงกัในวยัเดก็ 

    

Riboflavin (B2) 

(C17H20O6N4) 

ผกัใบเขยีว นม ไข ่ตบั  

ยสีต ์ 

จาํเป็นสาํหรบัการ

เจรญิเตบิโต โดยการ

ทาํงานของกลุม่เอนไซม ์

ซึง่เป็นตวักลางใน

กระบวนการเผาผลาญ

อาหาร 

โรคปากนกกระจอก 

(Cheilosis) มอีาการ

อกัเสบของแผลแตก 

มมุปาก โรคโลหติจาง 

อ่อนเพลยี เบือ่อาหาร 

ผวิหนงัแตก ลิน้อกัเสบ 

ตาสูแ้สงไมไ่ด ้ 
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ชนิดวิตามิน แหล่งสาํคญั หน้าท่ีทางสรีรวิทยา อาการท่ีเกิดจาก             

การขาดวิตามิน 

Nicotinic acid 

Or Niacin (B3) 

(C6H5O2N) 

ผกัใบเขยีว จมกูขา้ว

สาล ีไขแ่ดง เน้ือ ตบั 

ยสีต ์

อยูใ่นรปู nicotinamide 

adenosine dinucleotide 

และฟอสเฟต ซึง่เป็นสาร

ทีจ่าํเป็นในปฏกิริยิา           

การหายใจระดบัเซลล ์

ชว่ยควบคุมระดบัน้ําตาล

ในเลอืด ป้องกนัภาวะ

หลอดเลอืดตบีตนั บาํรุง

ผวิหนงั และระบบ

ประสาท 

ผวิหนงัเป็นจํ้าสมีว่ง 

และทอ้งรว่ง 

(Pellagra) 

อ่อนเพลยี                 

ประสาทหลอน 

Folic acid  

(C19H19O6N7) 

ผกัใบเขยีว ตบั ถัว่ลสิง 

ยสีต ์ไขแ่ดง 

จาํเป็นสาํหรบัการ

เจรญิเตบิโต และการ

สรา้งเมด็เลอืดแดง โดย

เกีย่วขอ้งกบัการถ่ายทอด

คารบ์อนอะตอมเดีย่ว ใน

การเผาผลาญอาหาร 

บาํรุงระบบประสาท 

โรคโลหติจาง  

(Anemia) 

Pyridoxine (B6) 

(C8H12O3N) 

ยสีต ์แป้งธญัพชื นม 

ตบั  

อยูใ่นเน้ือเยือ่ในรปูของ 

Pyridoxal phosphate ใน

ปฏกิริยิา transamination 

และ decarboxylation 

ของกรดอะมโิน ชว่ยการ

ทาํงานของระบบประสาท

สว่นปลาย รว่มสรา้ง

ฮอรโ์มนและเมด็เลอืดแดง 

อารมณ์แปรปรวน 

ซึมเศร้า อ่อนเพลีย

งา่ย ผวิหนงัแหง้แตก            

ปวดตามมอืและเท้า 

ประสาทเสือ่ม ผมรว่ง 

Pantothenic acid 

(B5) 

(C9H17O6N) 

ยสีต ์กากน้ําตาลออ้ย  

ถัว่ลสิง ไขแ่ดง นม ตบั 

ในรปูของ Co-enzyme A 

ทาํหน้าทีเ่ป็นตวัเรง่

ปฏกิริยิาการถ่ายทอด

ของกลุม่เอนไซม ์

Carboxylase ชว่ยในการ

ทาํงานของสารสือ่

ผวิหยาบกรา้น              

เลบ็แตกหกังา่ย ผม

แหง้กรอบแตกปลาย         

อ่อนลา้ เครยีด              

เป็นหวดังา่ย หลบัไม่

สนิท เป็นตะครวิ                
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ชนิดวิตามิน แหล่งสาํคญั หน้าท่ีทางสรีรวิทยา อาการท่ีเกิดจาก             

การขาดวิตามิน 

ประสาท ทีก่ลา้มเน้ือ แผลหาย

ชา้ ภมูติา้นทานตํ่า 

Biotin 

(C10H16O3N2S) 

ยสีต ์แป้งธญัพชื 

กากน้ําตาลออ้ย ไขแ่ดง 

ผกั ผลไมส้ด 

จาํเป็นสาํหรบัการ

เจรญิเตบิโต การทาํงาน

โดยการตรงึ CO2 (CO2-

Fixation) และการ

สงัเคราะหก์รดไขมนัใน

แบคทเีรยีเป็นโคเอนไซม์

ในขบวนการต่าง ๆ ของ

รา่งกาย 

ผวิหนงัแหง้ลอก            

ตกสะเกด็ 

(Dermatitis with 

thickening of skin) 

เบือ่อาหาร ระดบั

คอเลสเตอรอลสงู 

โลหติจาง แมจ้ะ

ไดร้บัธาตุเหลก็

เพยีงพอ การขบั 

ปสัสาวะลดลง  

B complex (B12) 

Cobalamine  

(C63H90N14O14PCo) 

ตบั ปลา เน้ือ นม ไขแ่ดง 

หอยนางรม แบคทเีรยี 

และการหมกัของเชือ้รา 

Streptomycs 

การสรา้งเมด็เลอืด การ

เจรญิเตบิโต บาํรุงปลาย

ประสาทในผูป้ว่ย

เบาหวานและคนปกต ิ

โรคโลหติจาง 

(Pernicious Anemia) 

เสน้ประสาทไขสนั

หลงัเสือ่มสภาพ 

ปลายประสาทถูก

ทาํลาย อารมณ์

แปรปรวน เจบ็ลิน้ 

เจบ็ปาก 

C หรอื Ascorbic 

acid (C6H8O6) 

ละลายในน้ํา 

ผลไมร้สเปรีย้ว มะเขอื

เทศ ผกั และสตัวท์ีส่รา้ง

วติามนิ C (ยกเวน้พวก

ไพรเมตและหนูตะเภา) 

ธาํรงความแขง็แรงของ

ผนงัเสน้เลอืดฝอย 

เกีย่วกบัการสรา้งซเีมนต์

ทีเ่ชือ่มระหวา่งเซลล ์

เลอืดออกตามไรฟนั 

(Scurvy) ผวิหนงั

หมองคลํ้า เกดิริว้

รอย เป็นหวดังา่ย 

เสน้เลอืดฝอยเปราะ  

D (C28H44O) 

antirachitic 

ละลายในไขมนั 

น้ํามนัตบัปลา โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ ปลาทนูา มี

น้อยใน  ปลาคอด จาก

ผวิหนงัทีไ่ดร้บัแสงอลัต

รา้ไวโอเลต็   

ควบคุมเมแทบอลซิมึของ

คลัเซยีมและฟอสฟอรสั 

จาํเป็นสาํหรบัการเจรญิ

ตามปกต ิและการบรรจุ

แรธ่าตุของกระดกู 

กระดกูอ่อนในเดก็ 

(Rickets) กระดกูผดิ

รปูรา่ง(Osteomalacia) 

โดยเฉพาะในผูห้ญงิ 
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ชนิดวิตามิน แหล่งสาํคญั หน้าท่ีทางสรีรวิทยา อาการท่ีเกิดจาก             

การขาดวิตามิน 

E หรอื Tocopherol 

(C29H50O2) 

antisterility 

ละลายในไขมนั 

ผกัใบเขยีว น้ํามนัจาก

จมกูขา้วสาล ีและไขมนั

ในพชือื่น ๆ  

ต่อตา้นปฏกิริยิา

ออกซเิดชนั เป็นสารตา้น

อนุมลูอสิระ 

ทาํใหเ้มด็เลอืดแดง

แตกงา่ย เป็นหมนั 

แทง้ลกู 

K (C31H46O2) 

antihemorrhagic 

ละลายในไขมนั 

ผกัใบเขยีว แบคทเีรยีใน

ลาํไส ้

จาํเป็นในการสรา้ง 

Prothrombin ในตบั 

จาํเป็นต่อการแขง็ตวัของ

เลอืด (blood clotting) 

ทาํใหเ้ลอืดไมแ่ขง็ตวั 

  

 สารประกอบอนิทรยี ์(Organic Compounds) เป็นสว่นประกอบสาํคญัของรา่งกาย 

ไดแ้ก่ คารโ์บไฮเดรต ลปิิด โปรตนี และกรดนิวคลอีคิ ซึ่งประกอบด้วย ธาตุหลกั 4 ชนิด 

คอื ออกซเิจน คารบ์อน ไฮโดรเจน และไนโตรเจน รา่งกายของคนและสตัวจ์งึประกอบดว้ย

ธาตุทัง้สีช่นิดน้ีในปรมิาณมาก ดงัตาราง 2.3.3 

 

ตาราง 2.3.3 ปรมิาณแรธ่าตุในรา่งกายมนุษย ์

ธาตุ มวลรา่งกาย 

ออกซเิจน 

คารบ์อน 

ไฮโดรเจน 

ไนโตรเจน 

แคลเซยีม 

ฟอสฟอรสั 

โพแทสเซยีม 

อื่น ๆ  

65 

18 

10 

  3 

  2 

1.4 

0.4 

0.2 
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คารโ์บไฮเดรตหรอืแซคคาไรด ์(Carbohydrates or Saccharides) 

 คารโ์บไฮเดรตหรอืแซคคาไรด ์คอื สารประกอบทีม่ธีาตุคารบ์อน ไฮโดรเจน และ

ออกซเิจน เป็นองคป์ระกอบโดยอตัราสว่นของไฮโดรเจนต่อออกซเิจน เป็น 2 : 1 แบ่งเป็น 

3 กลุม่ 

 1. โมโนแซคคาไรด ์(Monosaccharide) เป็นน้ําตาลโมเลกุลเดีย่ว ทีม่สีตูรทัว่ไป 

คอื (CH2O)n เมือ่ n คอื จาํนวนอะตอมของคารบ์อน โดยพชืจะสงัเคราะหน้ํ์าตาลทีอ่ยู่ตวัที่

มคีารบ์อนเป็นองคป์ระกอบตัง้แต่ 3 อะตอมขึน้ไป น้ําตาลทีม่คีวามสาํคญัต่อสิง่มชีวีติ คอื 

น้ําตาลทีม่คีารบ์อน 5 อะตอม (Pentose Sugar) ซึง่เป็นองคป์ระกอบของกรดนิวคลอีกิ

และสารพลงังานสงู ATP และน้ําตาลทีม่คีารบ์อน 6 อะตอม (Hexose Sugar) ซึง่เป็นสาร

ทีเ่ป็นแหลง่พลงังานของเซลล ์

 น้ําตาลเฮกโซสทีส่าํคญั ไดแ้ก่ กลูโคส (Glucose) ฟรคัโตส (Fructose) และกาแลคโตส 

(Galactose) มสีตูรเคม ี(Chemical Formula) คอื C6H12O6 มสีตูรโครงสรา้ง (structure 

formula) แตกต่างกนั โดยมหีมูไ่ฮดรอกซลิ (hydroxyl ; OH) จบักบัคารบ์อนในตําแหน่งที่

ต่างกนั ทําให้น้ําตาลแต่ละชนิดมคีุณสมบตัิต่างกนั น้ําตาลที่มสีูตรเคมเีหมอืนกนั แต่มี

คุณสมบตัต่ิางกนั เรยีกว่าเป็น ไอโซเมอร ์(Isomer) กนั ในสภาวะปกตน้ํิาตาลเฮกโซสมี

โครงสรา้งของโมเลกุลเป็นวงแหวน (Ring) หา้เหลีย่ม หรอื หกเหลีย่ม 

น้ําตาลเฮกโซส มคีวามสาํคญักบัสิง่มชีวีติโดยเซลลใ์ชเ้ป็นแหล่งพลงังาน โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่น้ําตาลกลโูคส ซึง่ตอ้งมอียู่ในเลอืด (Blood Sugar) ในปรมิาณทีค่งที ่นอกจากน้ียงั

เป็นสารตัง้ต้นในการสร้างสารต่าง ๆ ในเซลล์ น้ําตาลฟรกัโตสมมีากในผลไม้ และเป็น

แหลง่อาหารของอสจุ ิน้ําตาลกาแลคโตสเป็นน้ําตาลในน้ํานม 

น้ําตาลเพนโตส ทีส่าํคญั ไดแ้ก่ น้ําตาลไรโบส (ribose ; C5H10O5) ซึง่เป็นองคป์ระกอบ

ของกรดนิวคลอีกิ กลุ่มกรดไรโบนิวคลอีกิ (ribonucleic acid ; RNA) และน้ําตาลดอีอกซไีร

โบส (deoxyribose ; C5H10O4) เป็นสว่นประกอบของกรดนิวคลอีกิ กลุ่มกรดดอีอกซไีรโบ

นิวคลอีกิ (deoxyribonucleic acid ; DNA)  

 
รปูที ่2.3.2 โมเลกุลของน้ําตาลโมเลกุลเดีย่ว (monosaccharides) 

(จาก Elaine N. Marieb, 1998. Human Anatomy & Physiology, Fourth Edition.หน้า 44) 
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 2. โอลโิกแซคคาไรด ์(Oligosaccharides) เป็นน้ําตาลมโีมเลกุล ประกอบดว้ย            

โมโนแซคคาไรด ์2-3 โมเลกุล น้ําตาลทีม่คีวามสาํคญั คอื น้ําตาลทีป่ระกอบดว้ย โมโนแซค

คาไรด์ 2 โมเลกุล (disaccharides) เกดิจากโมโนแซคคาไรด์ 2 โมเลกุลรวมกนัด้วย

ปฏกิริยิาดไีฮเดรชนั (dehydration) ซึง่เกดิโมเลกุลของน้ํา 1 โมเลกุล และสรา้งพนัธะ ไกลโคซดิกิ 

(glycosidic bond) มสีตูรทัว่ไปเป็น C12H22O11 น้ําตาลทีส่าํคญั ไดแ้ก่ น้ําตาลมอลโตส 

(maltose) เกดิจากการย่อยแป้งทลีะ 2 โมเลกุลของกลูโคสในร่างกายของสตัว ์น้ําตาล

ซูโครส (Sucrose) เกดิจากการรวมกนัของกลูโคสและฟรคัโตสอย่างละโมเลกุล และ

น้ําตาลแลคโตสเกดิจากการรวมกนัของกลโูคส กบั กาแลคโตส อยา่งละ 1 โมเลกุล   

 
รปูที ่2.3.3 โมเลกุลของน้ําตาลโมเลกุลคู ่(disaccharides) 

(จาก Elaine N. Marieb, 1998. Human Anatomy & Physiology, Fourth Edition.หน้า 44) 

 

 3. โพลแีซคคาไรด ์(polysaccharides) เป็นแซคคาไรด์ทีม่โีมเลกุลขนาดใหญ่เกดิจาก 

การรวมกนัของโมโนแซคคาไรด์จํานวนมาก ด้วยปฏกิริยิาดไีฮเดรชนั มสีูตรทัว่ไป คอื 

(C6H10O5)n เมือ่ n คอื จาํนวนโมโนแซคคาไรด ์แบง่เป็น 3 กลุม่ ตามหน้าที ่

3.1 โพลแีซคคาไรด ์ทีท่าํหน้าทีเ่ป็นโครงสรา้ง ไดแ้ก่ ไคตนิ (Chitin) เป็นสว่นประกอบ 

ของเปลอืกแขง็ของสตัว ์เชน่ เปลอืกกุง้ กระดองป ูเซลลโูลส (cellulose) เป็นสว่นประกอบ

ของผนงัเซลลข์องพชื  

3.2 โพลแีซคคาไรด ์ทีท่ําหน้าทีส่ะสมอาหาร ไดแ้ก่ แป้ง (Starch) อะไมโลส 

(Amylose) และอะไมโลเพคตนิ (Amylopectin) ทีพ่ชืสรา้งขึน้ ไกลโคเจน (Glycogen) ในสตัว ์

โดยเปลีย่นจากกลโูคสในสภาวะทีม่มีากเกนิพอมาอยูใ่นรปูของไกลโคเจนเกบ็สะสมไวท้ีต่บั

และกลา้มเน้ือ  
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รปูที ่2.3.4 โมเลกุลของ polysaccharide (glycogen) 

(จาก Elaine N. Marieb, 1998. Human Anatomy & Physiology, Fourth Edition.หน้า 44) 

 

3.3  โพลแีซคคาไรด ์ทีท่าํหน้าทีเ่ป็นสว่นประกอบของเซลล ์ไดแ้ก่ 

 เฮปารนิ (Heparin) เป็นสารเมอืกแป้ง (Mucopolysaccharide) พบตาม

ปอด ตบั และผนงัเสน้เลอืดแดง มคีุณสมบตัหิา้มเลอืดในกระบวนการแขง็ตวัของเลอืดเมือ่

เกดิบาดแผล 

 กรดไฮยาลโูรนิค (Hyaluronic Acid) เป็นสารเมอืกแป้งทีพ่บตามเน้ือเยือ่ 

เชน่ ผวิหนงั และสว่นทีเ่ป็นของเหลวภายในลกูตา ทาํหน้าทีห่ลอ่ลืน่ลกูตา 

 คอนโดอตินิ (Chondoitin) เป็นสารเมอืกแป้งทีพ่บตามกระดกู เอน็ ผวิหนงั 

คอรเ์นีย (Chornea) ของลกูตา ทาํหน้าทีห่ลอ่ลืน่อวยัวะ  

 

ลิปิด (Lipid) 

 ลปิิดเป็นสารประกอบไขมนั (Fat) และสารประกอบทีม่คีุณสมบตัเิช่นเดยีวกบัไขมนั 

ประกอบดว้ย ธาตุคารบ์อน ไฮโดรเจน และออกซเิจน แบง่เป็น 3 กลุม่ 

 1.  ไขมนัอย่างงา่ย (Simple Lipid) ประกอบดว้ย กรดไขมนั (Fatty Acid) 1 โมเลกุล 

กบั สารพวกอลักอฮอล ์เชน่ กลเีซอรอล (glycerol) 1-3 โมเลกุลในปฏกิริยิาดไีฮเดรชนั ได้

เป็นกลเีซอไรด ์(Glyceride) ชนิดต่าง ๆ คอื โมโนกลเีซอไรด ์(Monoglyceride) ไดกลเีซอไรด ์

(Diglyceride) และไตรกลเีซอไรด ์(Triglyceride) เมือ่กรดไขมนัรวมกบักลเีซอไรด ์1, 2 และ 3 

โมเลกุลตามลาํดบั 
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   R คอื สารประกอบไฮโดรคารบ์อน (CH) 

 
รปูที ่2.3.5 ไตรกลเีซอไรดท์ีส่งัเคราะหไ์ดโ้ดยปฏกิริยิาดไีฮเดรชัน่ของกลเีซอรอลกบักรดไขมนั 

(จาก Elaine N. Marieb, 1998. Human Anatomy & Physiology, Fourth Edition.หน้า 46) 

 

 ตวัอย่าง ไตรสเตยีรนิ (Tristearin) เป็นไตรกลเีซอไรดท์ีป่ระกอบดว้ยกลเีซอรอล 1 

โมเลกุล กบักรดสเตยีรกิ (Stearic acid ; C17H35COOH) 3 โมเลกุล 

 2.  ไขมนัเชงิประกอบ (Compound Lipid) เป็นไขมนัอย่างงา่ยทีม่สีารประกอบอื่นที่

ไม่ใช่ไขมนัรวมอยู่ดว้ย ไดแ้ก่ ฟอสโฟลปิิด (Phospholipid) เป็นไขมนัอย่างง่ายทีม่หีมู่

ฟอสเฟตเป็นองคป์ระกอบ เชน่ ไขมนัทีเ่ป็นสว่นประกอบเยื่อเซลลไ์กลโคลปิิด (Glycolipid) 

เป็นไขมนัอย่างง่ายที่มคีาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบ เช่น ซรีโีบรไซด์ (Cerebroside) 

เป็นไขมนัทีเ่ป็นสว่นประกอบของเซลลป์ระสาทไลโปโปรตนี (Lipoprotein) เป็นไขมนัอย่าง

งา่ยทีม่โีปรตนีเป็นองคป์ระกอบ 

 
รปูที ่2.3.6 โครงสรา้งโมเลกุลของฟอสโฟลปิิด 

(จาก Elaine N. Marieb, 1998. Human Anatomy & Physiology, Fourth Edition.หน้า 46) 

  

O 

 สตูรทัว่ไปของกรดไขมนั คอื COOH-R , HO-C-R 

 

|| 
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 3.  อนุพนัธ์ของไขมนั (Derived lipid) เป็นไขมนัทีเ่กดิจากการสลายของไขมนั

อย่างงา่ยและไขมนัเชงิประกอบดว้ยปฏกิริยิาไฮโดรลซิสิ (Hydrolysis) หรอืปฏกิริยิาอื่น ๆ 

คอื สารพวกกรดไขมนั รวมถงึสารพวกสเตอรอยด ์(Steroide)  

  3.1  กรดไขมนั (Fatty Acid) ม ี2 กลุ่ม คอื กรดไขมนัอิม่ตวัและกรดไขมนัไม่

อิม่ตวั 

   กรดไขมนัอิม่ตวั (Saturated Fatty Acid) คอื กรดไขมนัทีโ่มเลกุลมคีารบ์อน

อะตอมยดึกนัดว้ยพนัธะเดีย่วทัง้หมด มสีตูรทัว่ไป คอื CnH2n+1COOH เมือ่ n มคีา่มากกวา่ 2  

   กรดไขมนัไมอ่ิม่ตวั (Unsaturated Fatty Acid) คอื กรดไขมนัทีโ่มเลกุลมี

คารบ์อนอะตอมยดึกนัดว้ยพนัธะคูอ่ยูด่ว้ย มสีตูรทัว่ไปหลายแบบ ขึน้อยู่กบัจาํนวนพนัธะคู่

ในโมเลกุล เชน่ CnH2n-1COOH , CnH2n-3COOH , CnH2n-5COOH , CnH2n-7COOH เป็นตน้ 

 

ตวัอยา่ง กรดไขมนัชนิดอิม่ตวัและไมอ่ิม่ตวั 
กรดไขมนัอ่ิมตวั กรดไขมนัไม่อ่ิมตวั 

lauric acid ; C11H23COOH 

myristic acid ; C13H27COOH 

palmitic acid ; C15H31COOH 

stearic acid ; C17H35COOH 

oleic acid ; CH3(CH2)3CH=CH(CH2)7COOH 

linoleic acid ; CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH 

linoleic acid ; CH3CH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH 

arachidonic acid ; CH3(CH2)4(CH=CHCH2)4(CH2)2COOH 

 

 3.2 สเตอรอยด ์(Steroid) เป็นสารทีม่สีตูร

โครงสรา้งรปูวงแหวน (Ring) คารบ์อน 4 วงต่อ

กนั และอาจมคีารบ์อนเป็นกิง่ ไดแ้ก่ ฮอรโ์มนเพศ

ทีต่่อมหมวกไต (Adrenal Gland) และอณัฑะ (Testis) 

รวมทัง้โคเลสเตอรอล (Cholesterol) และเออรโ์กส

เตอรอล (Ergosterol) 

 

 

โปรตีน (Protein) 

โปรตนีเป็นสารประกอบที่มคีาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซเิจน และไนโตรเจน เป็น

องค์ประกอบหลกั โมเลกุลของโปรตีนประกอบด้วยหน่วยย่อย คอื กรดอะมโิน (Amino 

Acid) เชือ่มต่อกนัดว้ยปฏกิริยิาดไีฮเดรชนั สรา้งพนัธะเปปไทด ์(peptide bond) ยดึเหน่ียวกนั 

 
รปูที ่2.3.7 สตูรโครงสรา้งของโมเลกุล

โคเลสเตอรอล (จาก Elaine N. Marieb, 

1998. Human Anatomy & Physiology, 

Fourth Edition.หน้า 46) 
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 โมเลกุลของกรดอะมโิน ประกอบดว้ย หมูฟ่งักช์นั 2 หมู่ คอื หมูก่รด (Carboxylic 

Group ; COOH) และหมูอ่ะมโิน (Amino Group ; NH2) จบัอยู่กบัคารบ์อน และมหีมู่

ดา้นขา้ง (Side Chain ; R) เป็นสารประกอบทีแ่ตกต่างกนัตามชนิดของกรดอะมโิน  

 

 กรดอะมโิน 2 โมเลกุลรวมกนัไดเ้ป็นสารประกอบทีเ่รยีกว่า ไดเปปไทด ์(Dipeptide) 

โปรตีนที่เกิดจากกรดอะมโินจํานวนมากรวมกนัจะได้เป็น โพลเีปปไทด์ (Polypeptide) 

โมเลกุลของโปรตนี จะประกอบดว้ยปลายทีม่หีมู่อะมโิน เรยีกว่า ปลาย N (N-terminal) 

กบัปลายทีม่หีมูค่ารบ์อกซลิ เรยีกวา่ปลาย C (C-terminal) 

 
รปูที ่2.3.8 การรวมกนัของกรดอะมโินดว้ยปฏกิริยิาดไีฮเดรชัน่ 

(จาก Elaine N. Marieb, 1998. Human Anatomy & Physiology, Fourth Edition.หน้า 46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

H 

สตูรทัว่ไปของกรดอะมโิน H2N-C-C-OH 

 

O 
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ชนิดของกรดอะมโิน 

 
 

กรดอะมโิน 20 ชนิด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื กรดอะมโินทีจ่าํเป็น (Essential Amino 

Acid) เป็นกรดอะมโินทีร่่างกายไม่สรา้ง หรอื เปลีย่นมาจากอาหารชนิดอื่น ๆ ได ้ตอ้งไดร้บั

จากอาหารทีม่กีรดอะมโินชนิดนัน้เท่านัน้ ม ี10 ชนิดในวยัเดก็ และ 8 ชนิดในวยัผูใ้หญ่ อกี

กลุ่มคอื กรดอะมโินทีไ่มจ่าํเป็น (Non Essential Amino Acid) เป็นกรดอะมโินทีร่า่งกาย

สามารถสรา้งไดจ้ากอาหารทีร่า่งกายสะสมไว ้

การจดัเรยีงตวัของกรดอะมโินทีม่จีํานวนต่างกนั ชนิดต่างกนั และลาํดบัการเรยีงตวั

ต่างกนั ทาํใหเ้กดิเป็นโปรตนีต่างชนิดกนั 

ประเภทของโปรตนี แบ่งเป็น 3 กลุม่ 

1. โปรตนีอย่างงา่ย หรอืโปรตนีเชงิเดยีว (Simple Protein) คอื โปรตนีทีม่โีมเลกุล

ประกอบดว้ย กรดอะมโิน เทา่นัน้ 

2. โปรตนีเชงิประกอบ (Conjugated Protein) คอื โปรตนีทีโ่มเลกุลมสีารประกอบ

ชนิดอื่นเป็นองคป์ระกอบอยูด่ว้ย ไดแ้ก่  
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Nucleo protein เป็นโปรตนีทีม่กีรดนิวคลอีกิเป็นองคป์ระกอบ 

Chromo protein เป็นโปรตนีทีม่ฮีมีกรุ๊ป (Heme Group) เป็นองคป์ระกอบ 

Glyco protein เป็นโปรตนีทีม่คีารโ์บไฮเดรตเป็นองคป์ระกอบ 

Phospho protein เป็นโปรตนีทีม่หีมูฟ่อสเฟตเป็นองคป์ระกอบ 

3. อนุพนัธข์องโปรตนี (Derived Protein) คอื โปรตนีทีเ่กดิจากการสลายหรอืเสยีสภาพ 

(Denaturation)  

นอกจากน้ียงัแบง่ชนิดของโปรตนีตามรปูรา่งไดเ้ป็น 2 ชนิด คอื โปรตนีทีม่ลีกัษณะ

เป็นเสน้ (Fibroprotein) เชน่ Collagen Keratin และโปรตนีลกัษณะเป็นกอ้น (Globular 

protein) เชน่ เอนไซม ์และฮอรโ์มนบางชนิด 

อาจแบง่โปรตนีตามหน้าทีไ่ดด้งัน้ี 

 1. โปรตนีโครงสรา้ง (Structural Protein) ทาํหน้าทีเ่ป็นโครงสรา้งร่างกาย เช่น 

actin และ myosin ในเซลลก์ลา้มเน้ือ  

 2. โปรตนีสะสมอาหาร (Storage Protein) ทาํหน้าทีส่ะสมอาหาร เชน่ ferritin ในตบั 

 3. โปรตนีเรง่ปฏกิริยิา (Catalytic Protein) ทาํหน้าทีเ่ป็นสารเร่งปฏกิริยิาเคมใีน

รา่งกาย ไดแ้ก่ เอนไซมช์นิดต่าง ๆ  

 4. โปรตนีลําเลยีงสาร (Transport Protein) ทําหน้าทีล่ําเลยีง ขนส่งสาร ไดแ้ก่ 

Hemoglobin ลาํเลยีงออกซเิจน Albumin ลาํเลยีงไขมนั 

 5. โปรตนีคุม้กนัโรค (Immuno Protein) ทาํหน้าทีเ่ป็นภมูคิุม้กนัโรค เชน่ immunoglobulin  

 6. โปรตนีสารพษิ (Toxin Protein) เป็นสารพษิ เชน่ พษิง ูเชือ้อหวิาตกโรค 

 7. โปรตนีพลงังานสาํรอง (Reserved Energy Protein) ร่างกายใชพ้ลงังานจาก

โปรตนีเป็นแหลง่สดุทา้ยต่อจากไขมนั โดยโปรตนี 1 กรมั ใหพ้ลงังานประมาณ 4 กโิลแคลอร ี 

 

กรดนิวคลีอิก (Nucleic Acid)  

กรดนิวคลอีกิเป็นสารประกอบเชงิซอ้นทีป่ระกอบดว้ยโมเลกุลของนิวคลโีอไทด ์มา

เชือ่มต่อกนัเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ คอื โพลนิีวคลโีอไทด ์(polynucleotide)  

นิวคลโีอไทด ์ประกอบดว้ย น้ําตาล เพนโตสกบัเบส เพยีวรนี (Purine) และไพรมิดินี 

(Pyrimidine) เป็น นิวคลโีอไซด ์(Nucleoside) เชือ่มต่อกบัหมูฟ่อสเฟตทีโ่มเลกุลของน้ําตา 
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Phosphate-Sugar (5C-atom) - Base (Purine, Pyrimidine) 

 

 

 

 

 Phosphate  

Sugar - Base  1 nucleotide 

 

 Phosphate  

Sugar - Base  1 nucleotide 

 

 Phosphate  

Sugar - Base  1 nucleotide 

 

 Phosphate  

Sugar - Base  1 nucleotide 

 

 น้ําตาลเพนโตส ไดแ้ก่ Ribose (C5H10O5) และ Deoxyribose (C5H10O4) เบสเป็น

สารประกอบไนโตรเจน (Nitrogenous base) 2 กลุม่ คอื เพยีวรนี ไดแ้ก่ อะดนีีน (Adenine , 

A) กวานีน (Guanine , G) และ ไพรมิดินี ไดแ้ก่ ไซโตซนี (Cytosine , C) ยรูาซลิ (Uracil , 

U) และไทมนี (Thymine , T) 

กรดนิวคลอีกิ เป็นสารประกอบทีม่คีวามสาํคญัเกีย่วกบัการควบคุมการถ่ายทอด

ลกัษณะทางพนัธุกรรม ไดแ้ก่ 

 1. กรดดอีอกซไีรโบนิวคลอีกิ (Deoxyribonucleic acid ; DNA) เป็นสารประกอบที่

บรรจุขอ้มูลสาํหรบัการสงัเคราะหโ์ปรตนีทีเ่รยีกว่า ยนี (gene) ซึง่เป็นส่วนประกอบของ

โครโมโซมในนิวเคลยีส เน่ืองจากนิวคลโีอไซดข์อง DNA ประกอบดว้ย เบส อะดนีีน กวานีน 

ไทมนี และ ไซโตซนี จบัอยู่กบัน้ําตาลดอีอกซไีรโบส ดงันัน้โมเลกุลของ DNA จงึประกอบดว้ย 

นิวคลโีอไทด์ 4 ชนิด คอื ดอีอกซอีะดนิีลเลส (Deoxyadenylate) ดอีอกซกีวานิลเลส 

(Deoxyguanylate) ดอีอกซไีทมดิเิลส (Deoxythymidilate) และดอีอกซไีซตดิเิลส 

(Deoxycytidilate)  

nucleoside 

nucleotide 

Polynucleotide 

(Nucleic acid) 
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รปูที ่2.3.9 นิวคลโีอไทด ์4 ชนิด 

(จาก George B. Johnson, 1997. The Living World. หน้า 140) 

 

จากการทดลอง พบวา่ DNA ในสิง่มชีวีติมปีรมิาณ เบส เพยีวรนี เท่ากบั ไพรมิดินี 

(A+G = T+C) โดยปรมิาณอะดนีีน เท่ากบั ไทมนี (A = T) และปรมิาณกวานีน เท่ากบั   

ไซโตซนี (G = C) และอตัราสว่น          จะคงทีใ่นสิง่มชีวีติชนิดหน่ึง ๆ 

  

จากคุณลกัษณะของ DNA น้ี Watson และ Crick ไดเ้สนอโครงสรา้ง DNA ดงัน้ี 

โมเลกุล DNA เป็นสายนิวคลโีอไทด ์2 สาย พนักนัเป็นเกลยีวแบบบนัไดเวยีน 

(double helix) โดยมกีารจบักนัระหว่างเบสเพยีวรนีกบัไพรมิดินีในลกัษณะตัง้ฉาก สายยาว

วางซอ้นกนัเป็นขัน้บนัได เกลยีวของสายนิวคลโีอไทดบ์ดิไปทางขวา มเีสน้ผา่นศนูยก์ลาง 20 

องัสตรอม นิวคลโีอไทดว์างห่างกนั 3-4 องัสตรอม และเสน้เกลยีวจะหมุนกลบัมาทีจุ่ดเดมิ

ทุก ๆ 34 องัสตรอม 

สายนิวคลโีอไทด ์มกีารจบัของฟอสเฟต-น้ําตาล-ฟอสเฟต เป็นเสมอืนตวับนัไดและ

การจบัระหวา่ง purine-pyrimidine เป็นเสมอืนขัน้บนัได เบสจบักนัดว้ยพนัธะไฮโดรเจน A 

กบั T จบักนัดว้ย 2 พนัธะ และ G กบั C จบักนัดว้ย 3 พนัธะ แต่ละสายนิวคลโีอไทดจ์ะ

วางตวักลบัสายกนั คอื สายหน่ึงเป็น 5′-3′ อกีสายจะเป็น 3′-5′ โดยทีนิ่วคลโีอไทดท์ัง้สอง

สายจะมเีบสทีส่อดคลอ้งกนั แต่ลาํดบัเบสในสายนิวคลโีอไทดส์ายหน่ึงจะไมต่ายตวั จะเป็น

ชนิดใดกไ็ด ้

A + T 

G + C 
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รปูที ่2.3.10 โครงสรา้งโมเลกุลของ DNA 

(จาก Elaine N. Marieb, 1998. Human Anatomy & Physiology, Fourth Edition.หน้า 55) 

 

2. กรดไรโบนิวคลอีกิ (Ribonucleic Acid) เป็นสารประกอบทีม่โีมเลกุล นิวคลโีอไทด ์ที่

ประกอบด้วยน้ําตาล ไรโบส กบัเบส อะดนีีน กวานีน ไซโตซนี และยูราซลิ เป็นโมเลกุล

สายเดีย่วของโพลนิีวคลโีอไทด ์ม ี3 ชนิด ไดแ้ก่ 1) ไรโบโซมอล อาร ์เอน เอ (Ribosomal 

RNA , rRNA) เป็นองคป์ระกอบของไรโบโซม 2) เมสเซนเจอร ์อาร ์เอน เอ (messenger 

RNA , mRNA) ทําหน้าทีเ่ป็นสือ่กลางระหว่างยนีในนิวเคลยีสกบัไรโบโซมในไซโตพลา

สซมึ โดยนํารหสัพนัธุกรรมจาก DNA ไปสรา้งโปรตนีทีไ่รโบโซม 3) ทรานสเฟอร ์อาร ์เอน 

เอ 10 (transfer RNA , tRNA) ทาํหน้าทีจ่บักบักรดอะมโินเพือ่นําไปสรา้งเป็นโปรตนี  

 

ปฏิกิริยาเคมีในเซลลข์องส่ิงมีชีวิต 

 โมเลกุลของสารทุกชนิดมพีลงังานสะสมในรูปของพลงังานพนัธะเคม ี(Chemical 

Bond Energy) พนัธะเคมจีงึเป็นแหล่งสะสมพลงังานและคายพลงังานออกมาได ้เมือ่มกีาร

สลายพนัธะ เมื่อเกดิปฏกิริยิาเคมจีงึมกีารเปลี่ยนแปลงพลงังาน เมื่อสิน้สุดปฏกิริยิาเคมี

อาจจะไดส้ารทีม่พีลงังานมากกว่าหรอืน้อยกว่าสารตัง้ตน้ ขึน้อยู่กบัชนิดของปฏกิริยิาเคม ี

ไดแ้ก่ 
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 1. ปฏกิริยิาคายพลงังาน (Exergonic Reaction) เป็นปฏกิริยิาทีม่กีารปล่อยพลงังาน

ในช่วงของการเกดิปฏกิริยิา เมื่อสิน้สุดปฏกิริยิา พลงังานอสิระในโมเลกุลของสารผลติภณัฑ์

จะเหลอืน้อยกว่าสารตัง้ตน้ เช่น ปฏกิริยิาการหายใจ ซึง่มกีารสลายสารตัง้ตน้ คอื กลูโคส 

(6C-atom) ไปเป็นสารผลติภณัฑ ์คอื คารบ์อนไดออกไซด ์(1C-atom)  

C6H12O6 + 6O2                6CO2 + 6H2O 

2. ปฏกิริยิาดดูพลงังาน (Endergonic Reaction) เป็นปฏกิริยิาทีต่อ้งนําพลงังาน

จากภายนอกเขา้มาใช ้เมือ่สิน้สดุปฏกิริยิา พลงังานอสิระในโมเลกุลของสารผลติภณัฑจ์ะมี

มากกว่าสารตัง้ตน้ เช่น ปฏกิริยิาการสงัเคราะหด์ว้ยแสงของพชื ซึง่ดูดพลงังานแสงมาใช้

ในการเปลีย่นสารตัง้ตน้ คอื คารบ์อนไดออกไซด ์(1C-atom) ไปเป็นสารผลติภณัฑ ์คอื 

กลโูคส (6C-atom)  

6CO2 + 12H2O                   C6H12O6 + 6O2 + 6H2O 

  ในปฏกิริยิาคายพลงังานจะใชพ้ลงังานกระตุน้ (Activator Energy) ในตอน

เริม่ต้นปฏกิริยิาเท่านัน้ ปฏกิริยิาจะดําเนินต่อไปและมกีารปลดปล่อยพลงังานจนสิ้นสุด

ปฏกิริยิา สว่นปฏกิริยิาดดูพลงังานจะตอ้งใชพ้ลงังานกระตุน้ตัง้แต่เริม่ตน้จนสิน้สดุปฏกิริยิา 

  ปฏกิริยิาเคมทีี่เกดิขึน้ในสิง่แวดล้อมนอกเซลล์ พลงังานที่ใชก้ระตุ้นปฏกิริยิา 

คือ ความร้อน เช่น ปฏิกิริยาการเกิดน้ํา โดยปกติในอากาศย่อมมีแก๊สออกซิเจน และ 

ไฮโดรเจน ที่เป็นอสิระจะไม่เกดิการรวมกนั จนกว่าจะมคีวามรอ้นเป็นพลงังานกระตุ้น เช่น 

กระแสไฟฟ้าในอากาศ จงึจะเกดิปฏกิริยิารวมตวัของ O2 กบั H2 เป็น H2O 

  สาํหรบัปฏกิริยิาเคมทีีเ่กดิขึน้ภายในเซลล ์ถ้าพลงังานกระตุ้นสูงมาก เซลล์จะ

ไดร้บัอนัตราย เซลล์ลดพลงังานกระตุน้โดยใชส้ารเคมเีป็นตวัเร่งปฏกิริยิาแทนความรอ้น 

สารทีเ่ป็นตวัเรง่ปฏกิริยิา คอื เอนไซม ์(Enzyme)  
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รปูที ่2.3.11 เปรยีบเทยีบปฏกิริยิาเคมทีีใ่ชพ้ลงังานกระตุน้ (ก) กบัปฏกิริยิาเคมทีีใ่ชต้วัเรง่ปฏกิริยิา (ข) 

(จาก George B. Johnson, 1997. The Living World. หน้า 87) 

 

 เอนไซม ์(Enzymes) คอื สารพวกโปรตนีทีส่ ิง่มชีวีติสรา้งขึน้เพื่อทําหน้าทีเ่ป็น

ตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นภายในเซลล์หรือร่างกาย เอนไซม์เป็นโปรตีนเชิงก้อน 

(Globular Protein) มทีัง้ชนิดทีป่ระกอบดว้ยโปรตนีเพยีงอย่างเดยีว และชนิดที่มี

สารประกอบอื่นรวมอยู่ด้วย เช่น มไีอออนของโลหะ เรยีกว่า ตวักระตุ้นโลหะ (Metallic 

Activator) เอนไซมท์ีม่สีารอนิทรยีเ์ป็นองค์ประกอบ เรยีกว่า โคเอนไซม ์(Coenzyme)            

ซึง่สว่นใหญ่เป็นพวกวติามนิ เอนไซมม์คีุณสมบตัทิาํใหเ้กดิปฏกิริยิาไดเ้รว็ โดยยงัคงสภาพ

ของสารเดมิไว ้แมป้รมิาณเพยีงเลก็น้อยกส็ามารถทํางานไดด้ ีและมคีวามจําเพาะเจาะจง

ในการทาํปฏกิริยิากบัสารตัง้ตน้ 

 เอนไซมท์ํางานโดยการรวมตวักบัสารตัง้ตน้ (Substrate) เป็นเอนไซมซ์บัสเตรต 

คอมเพลก็ซ ์(ES Complex) แลว้เปลีย่นสารตัง้ตน้เป็นผลติภณัฑ ์(product)   

E + S           ES complex           E + P 

 การรวมกนัระหวา่งสารตัง้ตน้กบัเอนไซมจ์ะรวมกนัเฉพาะบรเิวณเรง่ (Active Site) 

ของเอนไซม ์
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รปูที ่2.3.12 การทาํงานของเอนไซม ์

(จาก George B. Johnson, 1997. The Living World หน้า 87) 

 

กลไกการเกดิ ES complex อธบิายดว้ยสมมตฐิานต่อไปน้ี 

 1.  สมมตฐิานแมกุ่ญแจ-ลกูกุญแจ (Lock and Key Hypothesis) อธบิายวา่ เอนไซม์

มโีครงสรา้งรูปร่างที่แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลง ซบัสเตรตที่จะทําปฏกิริยิาต้องมรีูปร่างและ

ขนาดทีเ่ขา้ไดพ้อดกีบับรเิวณเรง่ (active site) ของเอนไซม ์

 2.  สมมตฐิานการเหน่ียวนําใหพ้อเหมาะ (Induced Fit Hypothesis) อธบิายว่า 

บรเิวณเรง่ของเอนไซมม์กีารเปลีย่นแปลงได ้เมือ่ซบัสเตรตเขา้ใกลจ้ะเกดิการเหน่ียวนําให้

ลักษณะของบริเวณเร่ง เปลี่ยนรูปร่างและขนาดให้พอดีที่จะเข้ารวมกับซับสเตรต            

เมือ่ปฏกิริยิาสิน้สดุ บรเิวณเรง่ของเอนไซมจ์ะกลบัไปเหมอืนเดมิ 

  นกัวทิยาศาสตรเ์ชือ่วา่กลไกการเกดิ ES complex น่าจะเป็นไปตามสมมตฐิาน

การเหน่ียวนําให้พอเหมาะ ทัง้น้ีเพราะโมเลกุลของเอนไซม์เป็นโปรตีนเชิงก้อน ซึ่งมี

ลกัษณะน่ิมยดืหยุน่ได ้

 ปจัจยัทีม่ผีลต่อการทาํงานของเอนไซม ์ 

เอนไซมจ์ะทาํงานไดด้เีพยีงใดขึน้อยูก่บัปจัจยัต่อไปน้ี 

1.  อุณหภูม ิเอนไซมจ์ะทาํงานไดด้ทีีอุ่ณหภูม ิ25-40 °C อุณหภูมทิีพ่อเหมาะ 

(optimum temperature) อยู่ที ่35 °C ถา้อุณหภูมติํ่า เอนไซมจ์ะไมท่าํงานและถา้อุณหภูมิ

สงูถงึ 60 °C โปรตนีจะเสยีสภาพ ปฏกิริยิาจะลดลงจนไมเ่กดิปฏกิริยิา 

2.  ความเป็นกรด-เบส เอนไซมท์ํางานไดด้ทีีค่่าความเป็นกรด-เบส เป็นกลาง 

คอื pH 6-7.5 แต่เอนไซมบ์างอยา่งทาํงานไดด้ทีีค่่า pH ตํ่า เชน่ เปปซนิทีเ่ป็นเอนไซมย์่อย

โปรตนีในกระเพาะอาหาร   

3.  ปรมิาณสารตัง้ตน้ ปฏกิริยิาจะเกดิเรว็และมากเมื่อมสีารตัง้ตน้มาก แต่ถ้า

มากเกนิพอ ปฏกิริยิาจะไมเ่พิม่ขึน้เน่ืองจากมเีอนไซมไ์มพ่อ 
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4. ปรมิาณเอนไซม ์ปฏกิริยิาจะเกดิไดเ้รว็เมื่อเอนไซมม์าก แต่จะไม่เพิม่ขึน้

เมือ่มปีรมิาณเอนไซมม์ากเกนิพอ เพราะไมม่สีารตัง้ตน้ 

นอกจากปจัจยัดงักล่าวแลว้ การทํางานของเอนไซมย์งัเกีย่วขอ้งกบัสารทีเ่ป็น

ตวัยบัยัง้ (Inhibitor) และตวักระตุน้เอนไซม ์(Enzyme Activators) ซึง่จะมผีลต่อการ

เกดิปฏกิริยิาเคมดีว้ย 

ตวัยบัยัง้เอนไซม ์(Enzyme Inhibitors) คอื สารทีท่าํใหก้ารทาํงานของเอนไซม์

ลดลง โดยเขา้ไปแยง่จบักบัเอนไซม ์ม ี2 ชนิด ไดแ้ก่  

1. ตวัยบัยัง้แบบแขง่ขนั (Competitive Inhibitor) เป็นสารประกอบทีม่รีปูรา่ง

คลา้ยซบัสเตรต เขา้ไปแย่งจบักบัเอนไซมต์รงบรเิวณเร่ง แลว้ทาํใหเ้อนไซมไ์มส่ามารถจบั

กบัซบัสเตรตได ้ปฏกิริยิาลดลง 

2. ตวัยบัยัง้แบบไมแ่ขง่ขนั (Non Competitive Inhibitor) เป็นสารทีไ่มไ่ดแ้ย่ง

จบักบัซบัสเตรตทีบ่รเิวณเร่งของเอนไซม์ แต่เขา้รวมกบัเอนไซม์ที่บรเิวณอื่น แล้วทําให้

บรเิวณเรง่ของเอนไซมเ์ปลีย่นแปลงไป ทาํใหจ้บักบัซบัสเตรตไมไ่ด ้ปฏกิริยิาจงึลดลง 

เมื่อตวัยบัยัง้เขา้จบักบัเอนไซมแ์ล้วจะไม่เปลีย่นเป็นผลติภณัฑ ์ทําใหซ้บัสเตรต

เหลอือยูแ่ละเสยีเอนไซม ์ปฏกิริยิาจงึลดลง ดงัสมการ 

E + I + S           EI + S         EI + S 

นักวิทยาศาสตร์ใช้ประโยชน์จากตัวยบัยัง้เอนไซม์ในการหาลําดบัขัน้การเกิด 

ปฏกิริยิาเคม ีและในทางเภสชักรรมใชห้ลกัการตวัยบัยัง้เอนไซมใ์นการผลติยา 

 ตวักระตุน้เอนไซม ์(Enzyme Activators) คอื สารทีก่ระตุน้ใหเ้อนไซมท์าํงานไดด้ี

ขึน้ เกดิปฏกิริยิาไดเ้รว็ ม ี2 ชนิด 

 1. ตวักระตุน้ทัว่ไป (General Activators) เป็นสารทีก่ระตุน้เอนไซมท์ัว่ไป เช่น 

เกลอืของแคลเซยีม เกลอืของแบเรยีม เกลอืของสตรอนเชยีมทีม่คีวามเขม้ขน้ 2.5 % 

 2. ตวักระตุน้เฉพาะ (Specific Activators) เป็นสารทีก่ระตุน้เฉพาะเอนไซมช์นิดใด

ชนิดหน่ึง เชน่ ออิอนของคลอรนี นิเกลิ แมกนีเซยีม เป็นตน้ 

 

สารเกบ็พลงังานหมนุเวียนของเซลล ์

 พลงังานที่เซลล์และร่างกายใชใ้นการดํารงชวีติ คอื พลงังานที่ได้จากการหายใจ

ระดบัเซลล ์(Cellular Respiration) ทีเ่กบ็ไวใ้นรูปของสารอนิทรยีท์ีม่พีลงังานสงู คอื             

อะดโีนซนีไตรฟอสเฟต (Adenosine triphosphate ; ATP) สารน้ีจะปล่อยพลงังานออกมา

เมือ่เซลลต์อ้งการใช ้โมเลกุลอของ ATP ประกอบดว้ย สารอนิทรยี ์2 ชนิด คอื อะดนีีน กบั 
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น้ําตาลไรโบส เชือ่มต่อกบั อนุมลูฟอสเฟต 3 หมู ่พนัธะทีย่ดึเหน่ียวระหวา่งอนุมลูฟอสเฟต 

2 หมู ่เป็นพนัธะพลงังานสงู (high energy bond ; ~)   

 
รปูที ่2.3.13 โครงสรา้งของโมเลกุล ATP 

(จาก Elaine N. Marieb, 1998. Human Anatomy & physiology, Fourth Edition.หน้า 56) 

 

วฏัจกัร ATP-ADP (ATP-ADP Cycle) 

 เมื่อเซลลม์กีารใชพ้ลงังาน พนัธะระหว่างอนุมลูฟอสเฟตจะสลายใหพ้ลงังาน พลงังาน

บางสว่นสญูเสยีไปในรปูของความรอ้น พลงังานสว่นทีร่า่งกายนําไปใชง้านโดยที ่ATP จะ

ถ่ายทอดหมู่ฟอสเฟตให้กบัโมเลกุลของสารอื่น แล้วทําให้สารนัน้มพีลงังานเพิม่ขึน้ และ

เกดิปฏกิริยิากบัโมเลกุลอื่นต่อไป พลงังานจาก ATP จงึทาํใหเ้กดิปฏกิริยิาเคมภีายในเซลล์

ได ้

 เซลลไ์มต่อ้งเกบ็สะสม ATP ในปรมิาณมาก เน่ืองจากเมือ่มกีารสลาย ATP แลว้จะมี

การสรา้งกลบัมาใหมทุ่กครัง้ ทาํใหเ้กดิวงจร ATP-ADP 

 
รปูที ่2.3.14 วงจร ATP-ADP 

(จาก George B. Johnson, 1997. The Living World หน้า 91) 
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เมือ่ ATP เสยีพนัธะเคมพีลงังานสงูไป หน่ึงพนัธะพรอ้มกบัอนุมลูฟอสเฟต (Inorganic 

Phosphate ; Pi) หมูท่ีอ่ยู่ทา้ยสดุ และปลดปล่อยพลงังานประมาณ 7.3 Kcal/mole ATP 

จะเปลีย่นเป็น ADP (Adenosine Diphosphate) แลว้มกีารสรา้ง ATP กลบัคนื โดยการ

เพิม่หมู่ฟอสเฟต 1 หมู่ พรอ้มกบัสะสมพลงังาน 7.3 Kcal/mole ในพนัธะพลงังานสงูให้

กลบั ADP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CU 474  79 

แบบฝึกหดัท้ายบท  

 

 1. แป้งและเซลลูโลสต่างกเ็ป็น polysaccharide ทีป่ระกอบดว้ยโมเลกุลของกลูโคส 

แต่เพราะเหตุใดระบบยอ่ยอาหารของคนจงึไมส่ามารถยอ่ยเซลลโูลสได ้

 2. พลงังานทีร่า่งกายของสิง่มชีวีติใชใ้นการดาํรงชวีติเกบ็สะสมอยู่ในพนัธะทีเ่ชือ่ม

ระหวา่งสารชนิดใดในโมเลกุลของ ATP 

 3. เพราะเหตุใด เซลลจ์งึไมต่อ้งเกบ็พลงังานสาํรองไวเ้ป็นจาํนวนมาก ๆ  

 4. เพราะเหตุใด น้ําจงึเป็นของเหลวที่มคีวามเหมาะสมที่สุดที่เป็นองค์ประกอบ

ของเซลล ์

 5. สมมตฐิานทีอ่ธบิายกลไกการทํางานของเอนไซม ์ไดแ้ก่อะไรบา้ง และมคีวาม

แตกต่างกนัอยา่งไร 

 6. โปรตนีเสยีสภาพ (Denaturation protein) หมายถงึอะไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


