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A to Z : Anything about Nucleic Acid
หนังสือขนาดกะทัดรัดเลมนี้รวมเรื่องเลาเกี่ยวกับกรด

นิวคลิอิกไวตามลําดับตัวอักษร A ถึง Z ในเลมมีท้ังสาระ

วิชาการ สอดแทรกความบันเทิง เกร็ดความรู เรื่องทั่วไป

ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน  ดวยสํานวนภาษาที่อานงาย 

เชนวา

เรื่องของดีเอ็นเอในสิ่งแวดลอม 

เรื่องเศราของนักวิจัยดีเอ็นเอหญิงคนเกง 

กวาจะมาเปนโครงสรางดีเอ็นเอแบบคริก-วัตสัน 

เรื่องของดีเอ็นเอขยะ 

เรื่องของเนื้อสังเคราะห 

เรื่องของดีเอ็นเอกับความชรา 
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หนังสือเล่มน้ี มอีะไร?

ในหนังสือเล่มน้ีจะเป็นอะไรๆ ท่ีเกีย่วข้องกับกรด 

นิวคลอิกิ (nucleic acid) ไมว่า่จะเป็นองค์ประกอบ หน้าที ่

ความส�าคัญ การค้นพบ และอ่ืนๆ โดยจะเขียนผา่นตัวอกัษร 

 A ถงึ Z อาจมหีลายคนสงสัยวา่ท�าไมตอ้งเป็น A ถงึ Z  

ท�าไมถึงไม่ใช ้ก ถงึ ฮ กแ็บบว่า อักษรภาษาอังกฤษมี 26 ตวั 

แตภ่าษาไทยเรา 44 ตวั คือ ผูเ้ขยีนคงไมส่ามารถเขยีนอะไร

ไดเ้ยอะแยะมากมาย เลยเลอืกเอาแบบน้อยกวา่  

โดยเขียนคล้ายเป็นการเล่าเรือ่ง เอาความคิดเห็น 

ส่วนตวัและของอาจารย์ทา่นอืน่ๆ มาแทรกไว้ นอกจาก

น้ียังเอาความสนใจและประสบการณ์ส่วนตัวมาเขียน

ในหนังสือดว้ย
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ผู้เขียน คือใคร?

ชือ่ มัสลนิ โอสถานันตก์ลุ เป็นคนเชยีงใหม่ เกิด + โต

ทีเ่ชยีงใหม่ พดูค�าเมือง (ภาษาเหนือ) ไม่ได ้แตฟั่งออกหมด 

ทกุค�า โดยเฉพาะเวลาที่โดนนินทา

เขา้เรยีนปรญิญาตร ีทีค่ณะวิทยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั

เชยีงใหม ่(กน็านพอควรแลว้) จากน้ันขา้มไปเรยีนปรญิญา

เอกทีค่ณะวิทยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่พอ

เรยีนไปได้เกือบๆ 2 เทอม กไ็ดท้นุให้ไปเรยีนต่อทีป่ระเทศ

องักฤษ กล็าออก กเ็ลยไปจบปรญิญาโทสาขา Biological 

Sciences และปรญิญาเอกสาขา Plant Sciences ท่ี 

มหาวทิยาลยัแมนเชสเตอร ์หลงัจากเรยีนจบกก็ลับมาบา้น 

เรา อาชพีที่ใฝ่ฝันมาก คือท�างานที่ 7-ELEVEN (เพราะ

แอรเ์ยน็ + ของกินเพียบ) แต่อยา่งวา่ชวีติจรงิกบัความฝัน 

มันต่างกัน เป็นไงไม่รู ้ก็มาเป็นอาจารย์ที่คณะวิทย์ฯ มช 

น่ีแหละ ท�ามาจนถึงวันน้ีก็ 9 ปีกว่าแล้ว



ค�ำน�ำ

สิ่งที่ผู้อ่านจะได้พบเจอในหนังสือเล่มนี้ อาจารย์ (ตอนนี้ขอแทน

ตัวว่าอาจารย์เพราะยังท�างานเป็นอาจารย์อยู่) ตั้งใจไว้ว่าจะไม่เขียน 

อะไรที่จะพบเจอได้ในหนังสือเรียนทั่วๆ ไป แต่จะเขียนเป็นการเล่า 

เร่ือง โดยเอาความคิดเห็นส่วนตัวและของอาจารย์ท่านอื่นๆ (โดยมาก

อาจารย์ฝรั่ง) มาใส่ นอกจากนี้ยังจะเอาความสนใจและประสบการณ์

ส่วนตัวมาเขียนในหนังสือด้วย ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองอาหารการกิน (ซ่ึง

สนใจมาก) ศาสนา ภาษา และอื่นๆ การเขียนเล่มนี้ตอนแรกข้าพเจ้าก็

ยังไม่รู้ว่าจะเขียนไปในทิศทางไหนยังไง แต่อยากให้เป็นอะไรที่ทุกท่าน

ได้ลองอ่านแล้วมองเห็นมุมใหม่ของการเรียนอณูชีววิทยา (Molecular 

Biology) พอถึงตรงนี้เริ่มรู้สึกตัวว่าสรรพนามแทนตัวเปลี่ยนไป นี่แหละ

คงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ตอนเรียนมาเคยถูกสอนมาว่าเวลาเขียน articles  

อย่าใช้สรรพนามไม่ว่าจะเป็น I, me, you, we, he, she, it… งั้นต่อจาก

นี้จะพยายามหลีกเลี่ยงการเขียนโดยใช้สรรพนาม

เข้าเร่ืองได้แล้วว่าสิง่ทีมี่ในหนงัสอืเล่มนีจ้ะเป็นอะไรๆ ทีเ่ก่ียวข้อง

กับกรดนิวคลิอิก (nucleic acid) ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบ หน้าที่ 
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ความส�าคัญ การค้นพบ และอื่นๆ โดยจะเขียนผ่านตัวอักษร A ถึง Z 

อาจมีหลายคนสงสัยว่าท�าไมต้องเป็น A ถึง Z ท�าไมถึงไม่ใช้ ก ถึง ฮ 

มันก็มีประเด็นอยู่ว่า ในศาสตร์สาขานี้โดยมากแล้ว เวลาเรียนควรที่

จะใช้ technical terms ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ จะยกตัวอย่างที่เพิ่งเจอ

มา เช่น ค�าว่า organelle เวลาจะเขียนเป็นภาษาไทย จะทับศัพท์หรือ 

แปลด ีถ้าทบัศพัท์จะสะกดว่าไง แล้วถ้าแปลกจ็ะยิง่พบความข�า ตวัอย่าง

เช่น ถ้าลองเปิดหาค�าว่า organelle จากกูเกิล (google) จะเจอว่า  

“ออร์แกเนลล์ (Organelle) มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินค�าว่า  

Organum แปลว่า เครือ่งมอื นอกจากนีค้�าว่า ออร์แกเนลล์ (Organelle) 

ยงัมาจากแนวความคดิทีว่่า โครงสร้างย่อยทีม่ขีนาดเลก็อยูภ่ายในเซลล์นี้

เปรยีบได้กบั อวยัวะ (Organ) ของร่างกาย โดยท�าการเตมิค�าปัจจยั -elle 

(เป็นส่วนที่มีขนาดเล็ก) ต่อท้ายลงไป” แถมพอดีไปเจอเด็กเขียน  Cell 

Organelle แล้วแปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นอวัยวะของเซลล์อีก ก็เลยข�า

ไม่ออก เลยตดัสนิใจว่าจะไม่แปลค�าศัพท์ใดในหนงัสอืเล่มนีโ้ดยไม่จ�าเป็น 

เพราะฉะนั้นจะเจอค�าศัพท์เป็นภาษาอังกฤษเยอะมาก แต่ถ้าจะเอา 

เหตุผลจริงๆ ว่าท�าไมต้องเป็น A ถึง Z ท�าไมไม่ใช้ ก ถึง ฮ ก็แบบว่า  

อักษรภาษาอังกฤษมี 26 ตัว แต่ ภาษาไทยเรา 44 ตัว คือ ผู้เขียนคง 

ไม่สามารถเขียนอะไรได้เยอะแยะมากมาย เลยเลือกเอาแบบน้อยกว่า 
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นอกจากนี้จะมีการพบเจอค�าเรียกญาติผู้ใหญ่เรียกแทนนัก

วิทยาศาสตร์ผู้โด่งดังทั้งหลายที่ท�างานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านอณู

ชีววิทยา ไม่ว่าจะเป็น คุณลุงวัตสัน คุณป้าโรซาลินด์ และอื่นๆ เพราะ

โดยส่วนตัวแล้วคิดว่า การที่เรียกท่านเหล่านี้ให้เหมือนเป็นญาติเรา

จะท�าให้เรารู้สึกผูกพันมากกว่าที่จะเรียกเป็นคนไม่รู้จัก โดยที่ถ้าเรา

รู้สึกผูกพันกับลุงๆ ป้าๆ เหล่านี้แล้วจะท�าให้เราจ�าชื่อเขาเหล่านั้น

ง่ายขึ้น (เป็นความคิดเห็นส่วนตัวจริงๆ) ก็เลยอยากให้คนอื่นๆ ได ้

ลองบ้างว่า ใช้วิธีเรียกแบบนี้จะดีจริงมั้ย สุดท้ายนี้ก็ขอให้ลองเปิดใจ  

เปิดตา เปิดหนังสือ (หรือกระดาษกองนี้) เล่มนี้ อ่านดูนะ

                                        มัสลิน โอสถานันต์กุล
                                       (Maslin  Osathanunkul)

ป.ล. จริงๆ แล้วอยากใช้นามแฝง แต่กลัวว่าหนังสือเล่มนี้จะถูกจัดไว้ 
ในกลุ่ม fiction ซะ ทั้งๆ ที่ตั้งใจให้เป็น non-fiction ก็เลยไม่  ใช้นามแฝง
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Adenine

“
“

Adenine คือ เบสชนิดหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบของ 

กรดนิวคลิอิก พบได้ทั้งในดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ 

เค้าตั้งช่ือว่า adenine เพราะว่าสกัดมันออกมาครั้ง

แรกได้จาก ตับอ่อน (ภาษาไทย) = pancreas (ภาษา

อังกฤษ) = aden (ภาษากรีก)
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Adenine 
(อะดีนีน)

คิดอยู่นานว่าจะเริ่มที่ค�าไหนดี อยากได้ค�าที่ดูมีนัยส�าคัญจะได้เรียก 

ความสนใจได้ แต่คิดไปคิดมาก็คิดได้ว่าไม่ต้องคิดมาก เอาค�าที่เจอบ่อยๆ  

ค�าที่ทุกคนน่าจะรู้จัก ก็เลยมาลงที่ adenine เพราะเท่าที่จ�าได้ ถ้าจบ 

มัธยมปลายมาแล้วคงต้องเคยได้ยินค�านี้แน่

adenine คือ เบสชนิดหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบของกรดนิวคลิอิก 

(nucleic acid ไปอ่านดูความหมาย การค้นพบ ความส�าคัญ ที่หน้า 92  

ตัว N) ซึ่งเบสที่เป็นองค์ประกอบของกรดนิวคลิอิกนั้นตอนนี้พบว่ามีอยู่  

2 กลุ่ม แบ่งตามโครงสร้างทางเคมี คือ พิวรีน (purine) และ ไพริมิดีน 

(pyrimidine) ซึ่ง อะดีนีน นั้นจัดเป็นพิวรีน เบสในกลุ่มนี้มีหลายตัว ไม่ว่า

จะเป็นไฮโปแซนทีน (hypoxanthine), แซนทีน (xanthine), ทีโอโบรมีน 

(theobromine), กาเฟอีน (caffeine), กรดยูริก (uric acid) และ กัวนีน 

(guanine) แต่มีแค่เพียง 2 ตัว คือ อะดีนีน กับ กัวนีน ที่เป็นองค์ประกอบ

ของกรดนิวคลิอิก ส่วนตัวอื่นๆ ก็ท�าหน้าที่อื่นๆ ไป 
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ค�าว่า purine เริ่มตั้งขึ้นมาใช้ใน ค.ศ. 1899 โดยนักเคมีชาว 

เยอรมัน คือคุณลุงอีมิล ฟิชเชอร์ (Emil Fischer) ซึ่งค�าว่า purine  

มาจาก pure urine ที่มี urine มาเกี่ยวข้องเพราะว่า เวลาที่พิวรีน 

สลายตวั (degradation) กจ็ะได้กรดยรูกิออกมา ส่วนการสงัเคราะห์พิวรนี 

โดยปกติแล้วจะเรียกรวมเป็น การสังเคราะห์พิวรีนนิวคลีโอไทด์ (purine 

nucleotide) ซึ่งวิถี (pathway) ของการสังเคราะห์พิวรีนนิวคลีโอไทด์  

จะมีความคล้ายคลึงกันในสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พืช สัตว์ และ

จุลินทรีย์ การสังเคราะห์พิวรีนนิวคลีโอไทด์ มีอยู่ 2 แบบ คือ  วิถีกู้ 

กลับคืน (salvage pathway) ก็เป็นการสังเคราะห์พิวรีนได้จากเบส หรือ  

นิวคลีโอไซด์ (nucleoside) (นิวคลีโอไซด์ ตรงนี้ไม่ได้เขียนผิดนะ เพราะ

ไม่ใช่ นิวคลีโอไทด์) ที่ได้จากอาหาร หรือมาจากการสลายกรดนิวคลิอิก

และนิวคลีโอไทด์ในร่างกาย  การสังเคราะห์ขึ้นใหม่ (de novo  

synthesis) เป็นการสังเคราะห์จากสารตั้งต้นอณูเล็กๆ เช่น กรดอะมิโน 

และคาร์บอนไดออกไซด์ การสังเคราะห์ทั้งสองแบบมีความส�าคัญไม่

เท่ากัน ข้ึนอยู่กับชนิดของเนื้อเยื่อ เช่น ที่ตับ การสังเคราะห์จะเป็น 

การสังเคราะห์แบบการสังเคราะห์ขึ้นใหม่ โดยที่กระบวนการหรือขั้นตอน 

ท่ีเกิดขึ้นในการสังเคราะห์ทั้งสองแบบนั้น มีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตก

ต่างกัน ซึ่งสามารถไปหาอ่านได้ในหนังสือชีวเคมีทั่วไป 
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ประเด็นส�าคัญที่อยากพูดถึงนอกเหนือจากท่ีกล่าวมาจะเป็นเร่ือง

ของอาหารการกนิมากกว่า คอืการทีเ่รากนิอาหารเข้าไป เราจะได้รบัพิวรีน 

จากอาหารที่กินเข้าไปด้วย พิวรีนเหล่านี้จะท�าให้เกิดกรดยูริก และเมื่อมี 

การสะสมกรดยูริกส่วนเกินไว้ในร่างกายมากเกินไป ร่างกายจะไม่สามารถ

ขบัออกได้หมด กรดยรูกิเหล่านีจ้ะตกตะกอนอยูต่ามข้อ ตามผนงัหลอดเลอืด  

ในไต และอวัยวะต่างๆ ท�าให้เกิดโรคยอดนิยม คือ โรคเกาต์ (Gout) ถึง

กระนัน้ร่างกายเรายงัต้องการพวิรนีอยูด่ใีนปรมิาณทีเ่หมาะสม เพราะอะไร

ที่มากเกินไปมันอาจก่อให้เกิดผลเสียได้ โรคเกาต์เป็นโรคที่อยู่ในกลุ่มโรค

ไขข้ออักเสบ (arthritis) ที่รู้จักกันมายาวนาน ตั้งแต่เมื่อประมาณ 2,500 

ปีก่อน โดยที่ คุณฮิปโปเครตีส (บิดาแห่งวงการแพทย์สากล) ได้พูดถึงโรค 

โรคหนึง่ ทีม่อีาการปวดตามข้อ โดยเฉพาะหวัแม่เท้า ว่า โรคเกาต์ โดยตัง้ชือ่

ตามภาษาละติน “Gutta” ทีห่มายถงึ การอกัเสบบริเวณข้อ โดยท่ีนอกจาก

พฤติกรรมการกินที่มีผลต่อโรคนี้แล้ว พันธุกรรมก็มีส่วนด้วย

นอกเร่ืองอีกนดิหนึง่ มใีครรู้จักคนท่ีชือ่ Adenine บ้าง คนไทยคงไม่มี 

ใครชือ่นี ้แต่ฝรัง่มเียอะนะ ไปดสูถติทิีเ่ค้าขึน้ไว้ตามเว็บไซต์มา เค้าบอกว่าช่ือนี ้

เป็นชือ่ท่ีพ่อแม่ตัง้ให้เดก็หญงิ เมือ่ตอน ค.ศ. 2017 ตดิอนัดบัที ่18,772 เลย 

เชียวนะ แต่จะมีใครตั้งชื่อลูกว่า Guanine บ้างมั้ยนะ แบบว่านักเคมีชาว 

เยอรมันที่เป็นคนค้นพบกัวนีนหนะ เค้าสกัดเอากัวนีนออกมาจากอุจจาระ

ของนกทะเล (sea bird) ที่เรียกว่า Guano รู้แบบนี้แล้วคงไม่มีใครเอามา

ตั้งเป็นชื่อลูกหรอกมั้ง
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