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ค าช้ีแจง 
 

 สื่อประกอบการสอนเรือ่ง โครงสรา้งของดเีอน็เอ เป็นตอนหน่ึงของสื่อประกอบการสอนเรือ่ง  ยนี
และโครโมโซม  ซึง่มทีัง้หมด 10 ตอน คอื 

1. ยนีและโครโมโซม (Gene and chromosome) 
2. โครงสรา้งของดเีอน็เอ (DNA structure) 
3. โครงสรา้งของโครโมโซม (Chromosome structure) 
4. ความสมัพนัธร์ะหว่างยนี ดเีอน็เอ โครโมโซม และจโีนม 
5. การจ าลองตวัของดเีอน็เอ (DNA replication) 
6. การถอดรหสัพนัธุกรรม (Transcription) 
7. การแปลรหสัพนัธุกรรม (Translation) 
8. มวิเทชนัระดบัยนี (Gene mutation) 
9. มวิเทชนัระดบัโครโมโซม (Chromosome mutation) 
10. โรคทางพนัธุกรรม 

 
คู่มอืประกอบ สื่อการสอน เรือ่ง  โครงสรา้งของดเีอน็เอนี้  จดัท าขึน้เพื่อช่วยให้ ผูส้อน เขา้ใจ

จดุประสงค์ ของสื่อประกอบการสอนทีผ่ลติขึน้ รวมทัง้ทราบ ขอบเขตของเนื้อหา สาระที่สื่อประกอบการ

สอนเรือ่งนี้กล่าวถงึ และมี แนวทางในการใช้สื่อประกอบการสอนอยา่งเหมาะสม เพื่อช่วยส่งเสรมิความ

เขา้ใจในเนื้อหาบทเรยีนของผูเ้รยีน ตลอดจนกระตุน้ความสนใจ รวมถงึใหค้วามกระจา่งเกีย่วกบัศพัท์

ทางวชิาการทีค่วรทราบ และเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดบ้รูณาการความรูท้ีไ่ดร้บัจากการอภปิรายไดอ้ยา่ง

กวา้งขวาง เพื่อใหก้ารจดัการเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
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จดุประสงค ์
 

 เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถอธบิาย 
1. องคป์ระกอบต่าง ๆ ของดเีอน็เอ 

2. โครงสรา้งของดเีอน็เอ 

 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

 
 เมือ่ผูเ้รยีนไดด้สูื่อประกอบการสอนตอนน้ีแลว้สามารถอธบิายไดว้่า 

1. ดเีอน็เอเป็นสารประเภทใด มอีงคป์ระกอบอะไรบา้ง 

2. ดเีอน็เอมโีครงสรา้งเป็นอยา่งไร 
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เน้ือหา 
 

 สิง่มชีวีติต่าง ๆ มสีารพนัธุกรรมก าหนดลกัษณะทางพนัธุกรรมและสามารถถ่ายทอดไปยงัชัว่รุน่
ต่อไปได ้ ซึง่เมือ่กล่าวถงึสารพนัธุกรรมในระดบัโมเลกุล จะหมายถงึ กรดดอีอกซไิรโบนิวคลอิกิ 
(deoxyribonucleic acid) หรอืดเีอน็เอ (DNA) ส าหรบัสิง่มชีวีติพวกโพรแครโิอต (prokaryote) นัน้ สาร
พนัธุกรรมทีจ่ าเป็นส าหรบัการด ารงชวีติภายในเซลลม์กัประกอบดว้ยดเีอน็เอเพยีง 1 โมเลกุล ส่วน
สิง่มชีวีติพวกยแูครโิอต (eukaryote) สารพนัธุกรรมทีอ่ยูภ่ายในเซลลถ์ูกบรรจอุยูใ่นนิวเคลยีส โดยในแต่
ละนิวเคลยีสมกัประกอบดว้ยดเีอน็เอหลายโมเลกุล  ดเีอน็เอแต่ละโมเลกุลประกอบดว้ยยนีหลายยนีเรยีง
ตวัอยู ่นอกจากนี้ ในสิง่มชีวีติบางชนิดอาจมกีรดไรโบนิวคลอิกิ (ribonucleic acid) หรอือารเ์อน็เอ (RNA) 
เป็นสารพนัธุกรรม 
 ดเีอน็เอและอารเ์อน็เอเป็นพอลเิมอร ์ (polymer) ประกอบดว้ยหน่วยยอ่ยทีเ่รยีกว่า นิวคลโีอไทด ์
(nucleotide) (รปูที ่1) แต่ละนิวคลโีอไทด์ประกอบดว้ยน ้าตาล เพนโทส (pentose sugar) หมูฟ่อสเฟต 
(phosphate group) และไนโตรจนีสัเบส (nitrogenous base)  

 

 
 
รปูท่ี 1 นิวคลโีอไทดข์องดเีอน็เอประกอบดว้ยน ้าตาลดอีอกซไีรโบส หมูฟ่อสเฟต และไนโตรจนีสัเบส 

 
1. น ้าตาลเพนโทสเป็นน ้าตาลที่ มคีารบ์อน 5 อะตอม นิยมเขยีนเครือ่งหมาย ’ (อ่านว่า ไพรม) 

ต่อทา้ยตวัเลขทีต่ าแหน่งคารบ์อนของน ้าตาลเพนโทส เพื่อไมใ่หส้บัสนกบัต าแหน่งคารบ์อนของไนโตรจนีสัเบส 
โดยน ้าตาลเพนโทสของดเีอน็เอเป็นชนิดดอีอกซไีรโบส (deoxyribose) ส่วนน ้าตาลเพนโทสของอารเ์อน็เอ
เป็นชนิดไรโบส (ribose) น ้าตาลเพนโทสทัง้สองชนิดมคีวามแตกต่างกนัคอื คารบ์อนทีต่ าแหน่ง 2’ ของ
น ้าตาลดอีอกซไีรโบสต่ออยูก่บัไฮโดรเจน (H) ส่วนคารบ์อนทีต่ าแหน่ง 2’ ของน ้าตาลไรโบสต่ออยูก่บั
หมูไ่ฮดรอกซลิ (OH) (รปูที ่2) 
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รปูท่ี 2 น ้าตาลเพนโทส (ก) ชนิดดอีอกซไีรโบส และ (ข) ชนิดไรโบส  

 
2. หมูฟ่อสเฟตในโมเลกุลของนิวคลโีอไทดต่์ออยูท่ีค่ารบ์อนต าแหน่ง 5’ ของน ้าตาลเพนโทส 
3. ไนโตรจนีสัเบส อาจเรยีกสัน้ ๆ ว่า เบส ต่ออยู่ทีค่ารบ์อนต าแหน่ง 1’ ของน ้าตาล เพนโทส 

โดยไนโตรจนีสัเบสนัน้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื พวิรนี (purine) และไพรมิดินี (pyrimidine) (รปูที ่3) โดย
เบสกลุ่มพวิรนี มโีครงสรา้งทีป่ระกอบดว้ยวงแหวนทีม่อีะตอมของคารบ์อนและไนโตรเจน 2 วง เบสกลุ่ม
นี้ม ี2 ชนิด ไดแ้ก่  อะดนิีน (adenine หรอื A) และกวันีน (guanine หรอื G) ส่วนเบสกลุ่มไพรมิดินี มี
โครงสรา้งทีป่ระกอบดว้ยวงแหวนทีม่อีะตอมของคารบ์อนและไนโตรเจน 1 วง เบสกลุ่มไพรมิดินี ม ี3 
ชนิด ไดแ้ก่  ไซโทซนี  (cytosine หรอื C) ไทมนี  (thymine หรอื T) และยรูาซลิ (uracil หรอื U) โดย
ไนโตรจนีสัเบสชนิดอะดนิีน กวันีน และไซโทซนีพบทัง้ในดเีอน็เอและอารเ์อน็เอ ส่วนไทมนีพบเฉพาะใน
ดเีอน็เอ และยรูาซลิพบเฉพาะในอารเ์อน็เอ 

 

 
รปูท่ี 3 ไนโตรจนีสัเบสกลุ่มพวิรนี (ก) อะดนิีน (ข) กวันีน  และไนโตรจนีสัเบสกลุ่มไพรมิดินี (ค) ไซโทซนี 

(ง) ไทมนี (จ) ยรูาซลิ  
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 ดเีอน็เอประกอบดว้ยนิวคลโีอไทดห์ลายโมเลกุลมาต่อกนัเป็นสายพอลนิิวคลโีอไทด ์
(polynucleotide) โดยนิวคลโีอไทดแ์ต่ละโมเลกุลจะเชื่อมต่อกนั ดว้ยพนัธะฟอสโฟไดเอสเทอร ์
(phosphodiester bond) ซึง่เกดิขึน้ระหว่างคารบ์อนทีต่ าแหน่ง 3’ ของน ้าตาลดอีอกซไีรโบสของนิวคลโีอ
ไทด์โมเลกุลหนึ่งกบัหมูฟ่อสเฟต ของนิวคลโีอไทด์ อกีโมเลกุลหนึ่ง   เมือ่นิวคลโีอไทดห์ลายโมเลกุลมา
เชื่อมต่อกนัจงึเกดิเป็นดเีอน็เอ 1 สาย โดยนิวคลโีอไทดต์วัสุดทา้ยทีป่ลายดา้นหน่ึง ของสายดเีอน็เอนัน้ 
คารบ์อนต าแหน่ง 5’ ของน ้าตาล ดอีอกซไีรโบส ต่อกบัหมูฟ่อสเฟต และไมไ่ดเ้ชื่อมต่อกบัโมเลกุลของ
นิวคลโีอไทดอ์กี จงึเรยีกปลาย 5’  ส่วนนิวคลโีอไทดต์วัสุดทา้ยทีป่ลายอกีดา้นหน่ึงนัน้ คารบ์อนต าแหน่ง  
3’ ของน ้าตาลดอีอกซไีรโบสต่อกบัหมู่ไฮดรอกซลิและไมไ่ดเ้ชื่อมต่อกบัโมเลกุลของนิวคลโีอไทดอ์กี  จงึ
เรยีกปลาย 3’ (รปูที ่4) 

 

 
รปูท่ี 4 พอลนิิวคลโีอไทด ์1 สาย แสดงพนัธะฟอสโฟไดเอสเทอร ์ ปลาย 5’  และปลาย 3’ 

 
ดเีอน็เอทีท่ าหน้าทีเ่ป็นสารพนัธุกรรมประกอบดว้ยพอลนิิวคลโีอไทด์  2 สาย เขา้คู่กนัแบบขนาน

สวน (antiparallel) คอืมทีศิทางตรงกนัขา้ม โดยดเีอน็เอสายหน่ึงมทีศิ  5’3’ ส่วนดเีอน็เออกีสายหน่ึง ที่
เป็นคู่กนั จะมทีศิ 3’5’ (รปูที ่5) ดเีอน็เอ 2 สายทีเ่ขา้คู่กนัน้ีเชื่อมกนัดว้ยพนัธะไฮโดรเจน (hydrogen 
bond) ระหว่างไนโตรจนีสัเบสกลุ่มพวิรนี และกลุ่มไพรมิดินี ซึง่มคีวามจ าเพาะ คอื กวันีนเขา้คู่กบัไซโทซนี
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ดว้ยพนัธะไฮโดรเจน 3 พนัธะ และอะดนิีนเขา้คู่กบัไทมนีดว้ยพนัธะไฮโดรเจน 2 พนัธะ  การเขา้คู่กนั
ของไนโตรจนีสัเบสทีม่คีวามจ าเพาะน้ี เรยีกว่า เบสคู่สม (complementary base pair) (รปูที ่6)  
 

 
 
รปูท่ี 5 ดเีอน็เอซึง่เกดิจากพอลนิิวคลโีอไทด ์ 2 สายทีเ่ขา้คู่กนัแบบขนาดสวน (antiparallel) 
 

 

 
 
รปูท่ี 6 การเขา้คู่กนัของเบสคู่สมดว้ยพนัธะไฮโดรเจน 

 
 การเขา้คู่กนัของดเีอน็เอ 2 สายก่อใหเ้กดิโครงสรา้งทีม่ลีกัษณะเป็นเกลยีวคลา้ยบนัไดเวยีน  โดย
มนี ้าตาลดอีอกซไีรโบสและหมูฟ่อสเฟตเป็น backbone มลีกัษณะคลา้ยราวบนัได  และมไีนโตรจนีสัเบส
อยูร่ะหว่างราวบนัไดทัง้สองขา้ง เปรยีบเสมอืนขัน้บนัได (รปูที ่7) 
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รปูท่ี 7 การเขา้คู่กนัของดเีอน็เอ 2 สาย 
 
 James Watson นกัชวีวทิยาชาวอเมรกินั  และ Francis Crick นกัฟิสกิสช์าวองักฤษ ไดร้วมรวม
ขอ้มลูเกีย่วกบัการศกึษาโครงสรา้งของดเีอน็เอทีม่นีกัวทิยาศาสตรห์ลายคนเคยศกึษาไวค้อื จาก
ภาพถ่ายของดเีอน็เอดว้ยเทคนิคเอกซเ์รยด์ฟิแฟรกชนั (X-ray diffraction) ซึง่ศกึษาโดย Rosalind 
Franklin และ Maurice Wilkins จากขอ้มลูอตัราส่วนของไนโตรจนีสัเบส 4 ชนิดในสิง่มชีวีติต่าง ๆ ซึง่
ศกึษาโดย Erwin Chargaff  และจากขอ้มลูโครงสรา้งของโปรตนีทีม่ลีกัษณะเป็นเกลยีว ซึง่ศกึษาโดย 
Linus Pauling  จากนัน้ James Watson และ Francis Crick จงึไดส้รปุและอธบิายโครงสรา้งของดเีอน็เอใน
ปี พ.ศ. 2496 (ค.ศ.1953) ว่า ดเีอน็เอมโีครงสรา้งเป็นสายพอลนิิวคลโีอไทด ์(polynucleotide) 2 สาย เขา้คู่
กนั เป็นโครงสรา้งทีม่ลีกัษณะเป็นเกลยีวเวยีนขวา  มเีสน้ผ่านศูนยก์ลาง 2 นาโนเมตร เกลยีวดเีอน็เอที่
เวยีนครบ 1 รอบหรอื 360 องศา จะมคีวามยาว 3.4 นาโนเมตร และประกอบดว้ยเบสคู่สมจ านวน 10 คู่เบส 
จงึท าใหเ้บสแต่ละคู่อยูห่่างกนั 0.34 นาโนเมตร (รปูที ่8)  นอกจากนี้ โครงสรา้งทีเ่ป็นเกลยีวของดเีอน็เอ
จะมรีอยเวา้ของดเีอน็เอ เรยีกว่า groove ซึง่ม ี2 แบบ คอื minor groove และ major groove  รอยเวา้
เหล่านี้เป็นบรเิวณทีจ่ะมโีปรตนีมาจบัเพื่อเปลีย่นแปลงโครงสรา้งของดเีอน็เอ และเกีย่วขอ้งกบัการ
ท างานของยนี  (รปูที ่9) ซึง่ขอ้สรปุและอธบิายโครงสรา้งของดเีอน็เอดงักล่าว ท าให้ James Watson, 
Francis Crick และ Maurice Wilkins ไดร้บัรางวลั Nobel ในปี พ.ศ. 2505 (ค.ศ. 1962)  
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รปูท่ี 8 โครงสรา้งของดเีอน็เอซึง่อธบิายโดย James Watson และ Francis Crick มลีกัษณะเป็นเกลยีว

เวยีนขวา  มเีสน้ผ่านศูนยก์ลาง 2 นาโนเมตร โดยเกลยีวดเีอน็เอทีเ่วยีนครบ 1 รอบหรอื 360 
องศา จะมคีวามยาว 3.4 นาโนเมตร และประกอบดว้ยเบสคู่สมจ านวน 10 คู่เบส เบสแต่ละคู่อยู่
ห่างกนั 0.34 นาโนเมตร 

 

 
 
รปูท่ี 9 โครงสรา้งของดเีอน็เอแสดง minor groove และ major groove 
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 โครงสรา้งดเีอน็เอแบบเกลยีวเวยีนขวาทีก่ล่าวมาขา้งตน้นัน้ เป็นรปูแบบของโครงสรา้งดเีอน็เอที่
พบในสิง่มชีวีติทัว่ ๆ ไป เรยีกโครงสรา้งดเีอน็เอแบบน้ีว่า โครงสรา้งแบบ B  นอกจากนี้ในบางสภาวะยงั
พบดเีอน็เอทีม่โีครงสรา้งแบบ A และแบบ Z (รปูที ่10)  โดยโครงสรา้งดเีอน็เอแบบ A มลีกัษณะเป็น
เกลยีวเวยีนขวาเช่นเดยีวกบัโครงสรา้งดเีอน็เอแบบ B แต่เมือ่เกลยีวดเีอน็เอเวยีนครบ 1 รอบหรอื 360 
องศา จะประกอบดว้ยเบสคู่สม 11 คู่เบส เกดิขึน้ในสภาวะทีม่คีวามเขม้ขน้ของเกลอืสงู หรอืในสภาวะทีม่ ี
น ้าน้อย  ส่วนโครงสรา้งดเีอน็เอแบบ Z มลีกัษณะเป็นเกลยีวเวยีนซา้ย เมือ่เกลยีวดเีอน็เอเวยีนครบ 1 
รอบหรอื 360 องศา จะประกอบดว้ยเบสคู่สม 12 คู่เบส เกดิขึน้เมือ่มลี าดบัเบส กวันีนและไซโทซนี เรยีง
ต่อกนัเป็นจ านวนมากหรอืในสภาวะทีม่คีวามเขม้ขน้ของเกลอืมาก   โดยโครงสรา้งดเีอน็เอแบบ B 
สามารถเปลีย่นเป็นโครงสรา้งดเีอน็เอแบบ A หรอืแบบ Z ได ้ขึน้อยูก่บัสภาวะภายในเซลล ์

 

 
รปูท่ี 10 โครงสรา้งดเีอน็เอแบบ A   ดเีอน็เอแบบ B   และดเีอน็เอแบบ Z 

 
 สารพนัธุกรรมมสีมบตัใินการถ่ายทอดขอ้มลูพนัธุกรรม ก าหนดลกัษณะพนัธุกรรม และสามารถ
เปลีย่นแปลงไดบ้า้ง ซึง่ องคป์ระกอบและโครงสรา้งของดเีอน็เอทีก่ล่าวมาขา้งตน้ มคีวามเหมาะสมทีท่ า
ใหด้เีอน็เอท าหน้าทีเ่ป็นสารพนัธุกรรมไดเ้ป็นอยา่งด ีไดแ้ก่ การถ่ายทอดขอ้มลูพนัธุกรรม ผ่าน
กระบวนการจ าลองตวัของดเีอน็เอ (DNA replication) และท าหน้าทีก่ าหนดลกัษณะพนัธุกรรมทีป่รากฏ
ในสิง่มชีวีติแต่ละชนิดผ่านกระบวนการถอดรหสั (transcription) และแปลรหสั (translation) โดยลกัษณะ
พนัธุกรรมทีแ่ตกต่างกนัเกดิจากรหสัพนัธุกรรมทีแ่ตกต่างกนั ซึง่เป็นผลมาจากล าดบัการเรยีงตวัของไน
โตรจนีสัเบสบนสายดเีอน็เอทีแ่ตกต่างกนั นอกจากนี้ล าดบัเบสบนดเีอน็เอยงัสามารถเปลีย่นแปลงไดบ้า้ง
ผ่านการเกดิมวิเทชนั  ซึง่ถงึแมว้่าจะเกดิขึน้ไดน้้อยมากในธรรมชาติ แต่กส็่งผลในเกดิลกัษณะใหม ่ๆ  
เพื่อใหส้ิง่มชีวีติสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นไปได ้และยงัก่อใหเ้กดิความ
หลากหลายทางพนัธุกรรมขึน้ในธรรมชาตดิว้ย 
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แนวทางในการจดัการเรียนรู ้
 

 สื่อประกอบการสอนเรือ่ง โครงสรา้งของดเีอน็เอ เป็นสื่อทีอ่ธบิายถงึองคป์ระกอบและโครงสรา้ง
ในระดบัโมเลกุลของดเีอน็เอ ซึง่เป็นสารพนัธุกรรม อยา่งไรกต็าม นอกจากดเีอน็เอแลว้ยงัมสีาร
พนัธุกรรมอกีชนิดหน่ึงคอื อารเ์อน็เอ ซึง่ยงัไมไ่ดก้ล่าวรายละเอยีดในเนื้อหาของตอนน้ี ดงันัน้เมือ่ผูเ้รยีน
เรยีนรูอ้งคป์ระกอบและโครงสรา้งของดเีอน็เอแลว้ ผูส้อนควรอธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกบัอารเ์อน็เอ ซึง่มี
องคป์ระกอบและโครงสรา้งคลา้ยกนัมาก โดยอารเ์อน็เออาจมโีครงสรา้งเป็นสายเดีย่ว หรอือาจมี
โครงสรา้งเป็นสายคู่เช่นเดยีวกบัดเีอน็เอกไ็ด ้และอารเ์อน็เอมขีอ้แตกต่างจากดเีอน็เอดงันี้ 
 

 RNA DNA 
ชนิดของน ้าตาลเพนโทส ไรโบส (ribose) ดอีอกซไีรโบส (deoxyribose) 
ชนิดของไนโตรจนีสัเบส A  U  C  G A  T  C  G 

 
 หลงัจากทีผู่เ้รยีนศกึษาองคป์ระกอบและโครงสรา้งของดเีอน็เอแลว้ ผูส้อนอาจใหผู้เ้รยีน อภปิราย  
โดยใชค้ าถามและมแีนวทางค าตอบดงันี้ 
 
1. ค าถาม : นิวคลโีอไทด ์ซึง่เป็นหน่วยยอ่ยของดเีอน็เอ ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
 ตอบ  : น ้าตาลเพนโทสชนิดดอีอกซไีรโบส  หมูฟ่อสเฟต  และไนโตรจนีสัเบส 
 
2. ค าถาม : หากดเีอน็เอสายโมเลกุลหนึ่ง ประกอบดว้ยพอลนิิวคลโีอไทดส์ายหนึ่งทีม่ลี าดบัเบสดงันี้  
 3’ A C G T T T A A C G G C T G A C T G A A C C G T 5’ 
 พอลนิิวคลโีอไทดอ์กีสายหน่ึงทีเ่ป็นคู่สมกนัจะมลี าดบัเบสอยา่งไร 
 ตอบ  : 5’ T G C A A A T T G C C G A C T G A C T T G G C A 3’ 
 
3. ค าถาม : โมเลกุลดเีอน็เอซึง่เกดิจากพอลนิิวคลโีอไทด ์2 สายเขา้คู่กนันัน้ ดเีอน็เอทีม่ลี าดบัของไน

โตรจนีสัเบสแบบใดทีท่ าใหแ้รงยดึระหว่างดเีอน็เอ 2 สายทีเ่ขา้คู่กนัมมีาก 
 ตอบ  : ดเีอน็เอทีม่ลี าดบัของไนโตรจนีสัเบสมกีวันีนและไซโทซนี เป็นจ านวนมาก เพราะกวันีน

และไซโทซนีเขา้คู่กนัดว้ยพนัธะไฮโดรเจน 3 พนัธะ ส่วนอะดนิีนและไทมนีเขา้คู่กนัดว้ย
พนัธะไฮโดรเจน 2 พนัธะ 
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ภาคผนวก 
 

ก. ค าอธิบายศพัท์ 

ขนานสวน 
antiparallel 

การเขา้คู่กนัของพอลนิิวคลโีอไทด ์ 2 สายในทศิทางตรงกนัขา้ม โดย
พอลนิิวคลโีอไทด์ สายหนึ่งมทีศิ 5’3’ ส่วนพอลนิิวคลโีอไทดอ์กีสาย
หนึ่งมทีศิ 3’  5’ 

นิวคลโีอไทด ์
nucleotide 

หน่วยทีเ่ลก็ทีสุ่ดของสารพนัธุกรรม ประกอบดว้ย น ้าตาลเพนโทส        
หมูฟ่อสเฟต และไนโตรจนีสัเบส 

เบสคู่สม 
complementary base pair 

คู่ของไนโตรจนีสัเบสทีม่คีวามจ าเพาะ  ระหว่างไนโตรจนีสัเบสกลุ่มพวิรนี
และไพรมิดินี คอื อะดนิีนเขา้คู่กบัไทมนี  และ  กวันีนเขา้คู่กบัไซโทซนี 

พอลนิิวคลโีอไทด ์
polynucleotide 

นิวคลโีอไทดห์ลายโมเลกุลทีเ่รยีงต่อกนั โดยแต่ละนิวคลโีอไทดเ์ชื่อมต่อกนั
ดว้ยพนัธะฟอสโฟไดเอสเทอร ์

พวิรนี 
purine 

ไนโตรจนีสัเบสทีม่วีงของคารบ์อน (C) และไนโตรเจน (N) จ านวน 2 วง 
ไดแ้ก่ อะดนิีน (A) และกวันีน (G) 

ไพรมิดินี 
pyrimidine 

ไนโตรจนีสัเบสทีม่วีงของคารบ์อน (C) และไนโตรเจน (N) จ านวน 1 วง 
ไดแ้ก่ ไซโทซนี (C) ไทมนี (T) และยรูาซลิ(U) 
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รายช่ือส่ือการสอนวิชาชีววิทยาจ านวน  92   ตอน 
ตอนท่ี ช่ือตอน อาจารยผ์ู้จดัท าส่ือ 

1 ชวีวทิยาคอือะไร รศ.ดร.ประคอง  ตงัประพฤทธิก์ลุ 

2 ชวีจรยิธรรม รศ.ดร.สจุนิดา มาลยัวจิติรนนท ์

3 การวางแผนการทดลอง และการตรวจสอบสมมตฐิาน ผศ.ดร.พงชยั หาญยทุธนากร 

4 ตวัอยา่งการทดลองทางชวีวทิยา ผศ.ดร.พงชยั หาญยทุธนากร 

5 สว่นประกอบและวธิกีารใชก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง อ.ดร.จริารชั  กตินะ 

6 
การเตรยีมตวัอยา่งเพือ่ศกึษาและประมาณขนาดดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์
แบบใชแ้สง 

อ.ดร.จริารชั  กตินะ 

7 ปฎกิริยิา polymerization และ hydrolysis  อ.ดร.จุฑาพนัธุ ์ พณิสวสัดิ ์

8 โปรตนี ผศ.ดร.พงชยั หาญยทุธนากร  

9 กรดนิวคลอีคิ ผศ.ดร.พงชยั หาญยทุธนากร  

10 การด ารงชวีติของเซลล ์ ผศ.ดร.พงชยั  หาญยทุธนากร 

11 การสือ่สารระหว่างเซลล;์ บทน า ผศ.ดร.อรวรรณ สตัยาลยั 

12 การสือ่สารระหว่างเซลล;์ การสือ่สารระยะใกลใ้นพชืและสตัว ์ ผศ.ดร.อรวรรณ สตัยาลยั 

13 การสือ่สารระยะไกลในสตัว ์ ผศ.ดร.อรวรรณ สตัยาลยั 

14 องคป์ระกอบของการสือ่สารระหว่างเซลล ์ ผศ.ดร.อรวรรณ สตัยาลยั 

15 ทางเดนิอาหารและกระบวนการยอ่ยอาหารของสตัวเ์คีย้วเอือ้ง ผศ.ดร.พชัน ี สงิหอ์าษา 

16 การยอ่ยอาหารในล าไสเ้ลก็ ผศ.ดร.พชัน ี สงิหอ์าษา 

17 ภาพรวมของการสลายอาหารระดบัเซลล ์ อ.ดร.จุฑาพนัธุ ์ พณิสวสัดิ ์

18 ลกูโซ่หายใจ อ.ดร.จุฑาพนัธุ ์ พณิสวสัดิ ์

19 oxidative phosphorylation อ.ดร.จุฑาพนัธุ ์ พณิสวสัดิ ์

20 การแลกเปลีย่นแก๊สของสตัวน์ ้าและสตัวบ์ก รศ.ดร.ประคอง  ตงัประพฤทธิก์ลุ 

21 เรือ่งกลไกการหายใจและศนูยค์วบคมุการหายใจในคน รศ.ดร.ประคอง  ตงัประพฤทธิก์ลุ 

22 ไต: หน่วยไต และการสรา้งปสัสาวะของไตคน รศ.ดร.ประคอง  ตงัประพฤทธิก์ลุ 

23 
ระบบหมนุเวยีนเลอืดแบบเปิด (open circulatory system) และแบบ
ปิด (closed circulatory system) 

รศ.ดร.วทิยา  ยศยิง่ยวด 
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24 องคป์ระกอบของเลอืด  หมูเ่ลอืด  และ  การแขง็ตวัของเลอืด รศ.ดร.วทิยา  ยศยิง่ยวด 

25 การป้องกนัตนเองของรา่งกาย และ ระบบภมูคิุม้กนั รศ.ดร.วทิยา  ยศยิง่ยวด 

26 การเคลื่อนทีข่องปลา รศ.วณีา เมฆวชิยั 

27 กลไกการหดตวัของกลา้มเนื้อโครงรา่ง    รศ.ดร.ประคอง  ตงัประพฤทธิก์ลุ 

28 การท างานของเซลลป์ระสาท อ.ดร.นพดล  กตินะ 

29 การถ่ายทอดกระแสประสาทระหว่างเซลลป์ระสาท อ.ดร.นพดล  กตินะ 

30 เซลลร์บัความรูส้กึ รศ.ดร.ประคอง  ตงัประพฤทธิก์ลุ 

31 หแูละการไดย้นิ รศ.ดร.ประคอง  ตงัประพฤทธิก์ลุ 

32 ฮอรโ์มนคอือะไร รศ.ดร.สจุนิดา  มาลยัวจิติรนนท ์

33 ชนิดของฮอรโ์มนและชนิดของเซลลเ์ป้าหมาย รศ.ดร.สจุนิดา  มาลยัวจิติรนนท ์

34 
การสบืพนัธุร์ะดบัเซลล ์1 วฏัจกัรเซลล ์อนิเทอรเ์ฟส และ division 
phase    

ผศ.ดร.อรวรรณ สตัยาลยั 

35 การสบืพนัธุร์ะดบัเซลล ์2 วฏัจกัรเซลล ์  division phase   mitosis ผศ.ดร.อรวรรณ สตัยาลยั 

36 การสบืพนัธุร์ะดบัเซลล ์3 วฏัจกัรเซลล;์ division phase; meiosis ผศ.ดร.อรวรรณ สตัยาลยั 

37 เซลลพ์ชื ผศ.ดร.มานิต  คดิอยู ่

38 เนื้อเยือ่พชื ผศ.ดร.มานิต  คดิอยู ่

39 ปากใบและการควบคมุการเปิด-ปิดของปากใบ อ.ดร.อญัชล ี ใจด ี

40 การล าเลยีงน ้าของพชื รศ.ดร.ปรดีา  บุญ-หลง 

41 พลงังานชวีติ รศ.ดร.ศภุจติรา  ชชัวาลย ์

42 ปฏกิริยิาแสง (Light reaction) รศ.ดร.ศภุจติรา  ชชัวาลย ์

43 ปฏกิริยิาคารบ์อน (carbon reaction) – Calvin cycle ผศ.ดร.บุญธดิา  โฆษติทรพัย ์

44 กลไกการเพิม่ความเขม้ขน้ของคารบ์อนไดออกไซดใ์นพชื C4 ผศ.ดร.บุญธดิา  โฆษติทรพัย ์

45 กลไกการเพิม่ความเขม้ขน้ของคารบ์อนไดออกไซดใ์นพชื CAM ผศ.ดร.บุญธดิา  โฆษติทรพัย ์

46 ปจัจยัจ ากดัในการสงัเคราะหด์ว้ยแสง รศ.ดร.ปรดีา  บุญ-หลง 

47 โครงสรา้งของดอก (Structure of Flower) ผศ.ดร.ต่อศกัดิ ์ สลีานนัท ์

48 การปฏสินธใินพชืดอก ผศ.ดร.ต่อศกัดิ ์สลีานนัท ์
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49 การเกดิและโครงสรา้งผล อ.ดร.สรอ้ยนภา  ญาณวฒัน์ 

50 การงอกของเมลด็  รศ.นนัทนา  องักนินัทน์ 

51 การวดัการเจรญิเตบิโตของพชื อ.ดร.อญัชล ี ใจด ี

52 ออกซนิ ผศ.ดร.กนกวรรณ  เสรภีาพ   

53 การใชส้ารควบคมุการเจรญิเตบิโตของพชืในการเกษตร ผศ.พชัรา  ลมิปนะเวช 

54 การเคลื่อนไหวของพชื ผศ.ดร.กนกวรรณ  เสรภีาพ   

55 ความน่าจะเป็นและกฎแหง่การแยก ผศ. เรอืงวทิย ์บรรจงรตัน์ 

56 กฎแหง่การรวมกลุ่มอยา่งอสิระ ผศ. เรอืงวทิย ์บรรจงรตัน์ 

57 มลัตเิปิลแอลลลี (Multiple alleles) อ.ดร.วราลกัษณ์  เกษตรานนัท ์

58 พอลยินี (Polygene) อ.ดร.วราลกัษณ์  เกษตรานนัท ์

59 โครงสรา้งของดเีอน็เอ (DNA structure) อ.ดร.เพลนิพศิ  โชคชยัช านาญกจิ 

60 โครงสรา้งของโครโมโซม (Chromosome structure) อ.ดร.เพลนิพศิ  โชคชยัช านาญกจิ 

61 การถอดรหสัพนัธุกรรม (Transcription) อ.ดร.ธนะกาญจน์  มญัชพุานี 

62 การแปลรหสัพนัธุกรรม (Translation) อ.ดร.ธนะกาญจน์  มญัชพุานี 

63 แนะน าพนัธุวศิวกรรม อ.ดร.ปฐมวด ี ญาณทศันียจ์ติ 

64 ขัน้ตอนของพนัธุวศิวกรรม อ.ดร.ปฐมวด ี ญาณทศันียจ์ติ 

65 
สิง่มชีวีติดดัแปรพนัธุกรรม (Genetically modified organisms: 
GMOs) 

อ.ดร.รชันีกร  ธรรมโชต ิ

66 ชารล์ ดารว์นิ คอืใคร ผศ.ดร.เจษฎา  เด่นดวงบรพินัธ ์

67 หลกัฐานการเกดิววิฒันาการ ผศ.ดร.เจษฎา  เด่นดวงบรพินัธ ์

68 ทฤษฎวีวิฒันาการของดารว์นิ ผศ.ดร.เจษฎา  เด่นดวงบรพินัธ ์

69 ววิฒันาการของเชือ้ดือ้ยา ผศ.ดร.เจษฎา  เด่นดวงบรพินัธ ์

70 ววิฒันาการของมนุษย ์ ผศ.ดร.เจษฎา  เด่นดวงบรพินัธ ์

71 อาณาจกัรมอเนอรา ผศ.ดร.รสรนิ  พลวฒัน์ 

72 อาณาจกัรโพรทสิตา ผศ.ดร.รสรนิ  พลวฒัน์ 

73 อาณาจกัรฟงัไจ ผศ.ดร.จติรตรา  เพยีภเูขยีว 
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74 ความหลากหลายของสตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลงั ผศ.ดร.อาจอง  ประทตัสนุทรสาร 

75 ความหลากหลายของสตัวม์กีระดกูสนัหลงั รศ.วณีา  เมฆวชิยั 

76 กลไกของพฤตกิรรม รศ.ดร.อษุณีย ์ยศยิง่ยวด 

77 พฤตกิรรมการเรยีนรูแ้บบต่าง ๆ รศ.ดร.อษุณีย ์ยศยิง่ยวด 

78 การสือ่สารระหว่างสตัว ์ รศ.ดร.อษุณีย ์ยศยิง่ยวด 

79 แนวคดิเกีย่วกบัระบบนิเวศ   ผศ.ดร.อาจอง ประทตัสนุทรสาร 

80 ไบโอมบนบก   ผศ.ดร.อาจอง ประทตัสนุทรสาร 

81 การส ารวจระบบนิเวศบนบก ผศ.ดร.อาจอง ประทตัสนุทรสาร 

82 ความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่มชีวีติกบัปจัจยัทางกายภาพ ผศ.ดร.วเิชฎฐ ์ คนซื่อ 

83 ความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่มชีวีติชนิดต่างๆ ในระบบนิเวศ ผศ.ดร.วเิชฎฐ ์ คนซื่อ 

84 โซ่อาหารและใยอาหาร ผศ.ดร.วเิชฎฐ ์ คนซื่อ 

85 วฏัจกัรสาร ผศ.ดร.วเิชฎฐ ์ คนซื่อ 

86 
ความหมายของค าว่าประชากร(population) และประวตักิารศกึษา
ประชากร 

รศ.ดร.ก าธร   ธรีคปุต ์

87 
วธิกีารหาคา่ความหนาแน่นของประชากรโดยวธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบ
วางแปลง (quadrat sampling method) 

รศ.ดร.ก าธร   ธรีคปุต ์

88  การเพิม่ขนาดของประชากร (population growth) รศ.ดร.ก าธร   ธรีคปุต ์

89 โครงสรา้งอาย ุ(age structure) ของประชากร รศ.ดร.ก าธร   ธรีคปุต ์

90 ประเภทของทรพัยากร อ.ดร.พงษ์ชยั  ด ารงโรจน์วฒันา 

91 ปญัหาทีม่ต่ีอทรพัยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้ม อ.ดร.พงษ์ชยั  ด ารงโรจน์วฒันา 

92 หลกัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ อ.ดร.พงษ์ชยั  ด ารงโรจน์วฒันา 

 


