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หน่วยที ่4 พนัธุกรรมและการใช้เทคโนโลยชีีวภาพ

บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์

วชิาวทิยาศาสตร์ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ

โดย อาจารย์จนิตนา  สิทธิพลวรเวช
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หน่วยที ่4

แบบทดสอบ

หลังการเรียนรู้

พนัธุกรรมและการใช้เทคโนโลยชีีวภาพ

กลบัเมนูหลกั
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แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์    3000-1423

2

3

4

1

1. ลักษณะใดไม่ถ่ายทอดทางพนัธุกรรม

            ตาบอดสี

              โรคเบาหวาน

    โรคฮีโมฟีเลีย 

   ดาวน์ซินโดรม

กลบัเมนูหลกั
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แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์   3000-1423

2

3

4

1

2. ข้อใดเป็นจาํนวนโครโมโซมนุษย์

            46

              48

    44 xx 

   44 xy
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แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์    3000-1423

2

3

4

1

3. ข้อใดเป็นโครโมโซมเพศชาย

            46

              48

    44 xx 

   44 xy
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แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์   3000-1423

2

3

4

1

4. ข้อใดเป็นโฮโมโลกัสโครโมโซม

            46

              48

    44 xx 

   44 xy
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แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์   3000-1423

2

3

4

1

5. ลักษณะในข้อใดเป็นลักษณะด้อย

            ความสูง

            ตาสีนํา้ตาล

         ผมเหยยีดตรง 

          ถนัดมือขวา
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แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์   3000-1423

2

3

4

1

6. ถ้าพนัธุ์แท้ผสมกับพนัธุ์แท้ พนัธุ์ลูก (F1) ที่ได้คือข้อใด

พนัธุ์แท้เหมือนเดมิ          

  พนัธุ์ทางเหมือนกันหมด

  พนัธุ์แท้ครึ่งหนึ่ง พนัธุ์ทางครึ่งหนึ่ง

  พนัธุ์แท้เหมือนพ่อหรือแม่ทีม่ีลักษณะเด่น 1 ส่วน และพนัทาง 2 ส่วน           



www.themegallery.com

แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์   3000-1423

2

3

4

1

7. ความผดิปกตขิองยนีที่โครโมโซม x ในเพศชาย จะทําให้เกิดโรคใด

โรคไตรโซเมยี          

  โรคทางพนัธุกรรม

  โรคเทอร์เนอร์

  โรคไคลน์เฟลเตอร์           
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แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423

2

3

4

1

8. ข้อใดเป็น Hybr idization ที่เป็นไปได้

ม้าผสมกับม้า         

  ม้าผสมกับววั

  ม้าผสมกับลา

  ม้าผสมกับควาย           
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แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423

2

3

4

1

9. ข้อใดเป็นวธิีการนํายนีจากสิ่งมชีีวติต่าง ทๆี่ไม่ใช่พืชมาใส่ให้พืช

    เพื่อเพิม่ผลผลิตพืชตามที่ต้องการ

  GMOS         

   Cloning

   Recombinant

   Hibridization           
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แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์   3000-1423

2

3

4

1

10.วธิีการใดเป็นกระบวนการย้ายนิวเคลียสของเซลไข่ออกแล้วใส่

    นิวเคลียสซึ่งเป็นของสัตว์ชนิดเดยีวกัน

  GMOS         

   Cloning

   Recombinant

   Hibridization           

กลบัเมนูหลกั
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พนัธุกรรมและการใช้เทคโนโลยชีีวภาพ

เนื้อหาวชิา

วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423

การกําหนดเพศในสิ่งมชีีวติ2

ความผดิปกตขิองโครโมโซม3

พนัธุวศิวกรรม4

การใช้เทคโนโลยชีีวภาพทีม่ผีลต่อมนุษย์และ

สิ่งแวดล้อม5

การถ่ายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม1
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1.การถ่ายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม

พนัธุกรรม

Heredity

พนัธุศาสตร์

Genetics
VARIETY

SPECIES
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1.การถ่ายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม

    เกี่ยวกับการถ่ายทอด

ลักษณะของสิ่งมชีีวติจากรุ่น

หนึ่งไปยงัอีกรุ่นหนึ่งต่อ  ๆไป 

เรียกว่าพนัธุศาสตร์    

(Genetics)

หน่วยที่มคีุณสมบัต ิ  

ควบคุมลักษณะต่างๆ

ของสิ่งมชีีวติ

พนัธุกรรม
HEREDITY
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1.การถ่ายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม

พนัธุกรรมหรือกรรมพนัธุ์ ( Heredity )

พนัธุกรรมหรือกรรมพนัธุ์ หมายถงึ หน่วยที่มคีุณสมบัตคิวบคุม ลักษณะต่าง  ๆของสิ่งมชีีวติ

การศึกษาเกี่ยวกับพนัธุกรรมและความรู้ทางวทิยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะของ

สิ่งมชีีวติจากรุ่นหนี่งไปยงัอีกรุ่นหนึ่งต่อ  ๆไป   เรียกว่า พนัธุศาสตร์   

ลักษณะทางพนัธุกรรม( Genetic Charactor ) คือลักษที่ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยงัอีกรุ่นหนึ่ง

ต่อ  ๆไปโดยอาศัย เซลล์สืบพนัธุ์ เป็นสื่อในการถ่ายทอดลักษณะทางพนัธุกรรมจะถูกควบคุม

โดย ยนี (Gene) อยู่บนโครโมโซม(Chromesome) หรือ สารพนัธุกรรม DNA 

(Deoxyr ibonucleic Acid) ลูกจะได้รับจาก พ่อครึ่งหนึ่ง แม่ ครึ่งหนึ่ง สิ่งมชีีวติชนิดเดยีวกัน

หรือเกิดจากพ่อแม่เดยีวกันอาจจะมลีักษณะบางอย่างที่แตกต่างกัน เช่น สตปิัญญา สีผวิ ความ

สูง
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1.การถ่ายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม

พนัธุกรรมหรือกรรมพนัธุ์ ( Heredity )

ลักษณะของสิ่งมชีีวติ แต่ละชนิดเรียกว่า สปีชีส์ ( species )

วาไรตี ้(var iety) คือลักษณะของสิ่งมชีีวติชนิดเดยีวกันหรือสปีชีส์เดยีวกัน มคีวามแตกต่าง

กันออกไปในเรื่องของ ผวิ สีของตา  เช่นตาสีฟ้ากับตาสีนํา้ตาล ผมสีดาํกับผมสีทอง  

ลักษณะของสิ่งมชีีวติที่ถ่ายทอดไปยงัรุ่นต่อ  ๆไปได้  ลักษณะที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่ เรียกว่า 

parent generation จะถ่ายทอดไปยงั ลูก (F1)   รุ่นหลาน (F2)  รุ่นเหลน (F3) จะมีทั้ง
ลักษณะเด่นและลักษณะด้อย 

ลักษณะเด่น คือ ลักษณะที่แสดงให้เห็นเด่นชันกว่าลักษณะอื่น  ๆและข่มลักษณะอื่น  ๆที่เป็น

ลักษณะด้อย เช่น ความสูง  ผมหยกัศก  ตาสีนํา้ตาล  ถนัดมือขวา 

ลักษณะด้อย คือลักษณะที่จะแสดงออกมาได้ต้องอยู่ คู่กับลักษณะด้อยเท่านั้นถ้าอยู่คุ่กับ

ลักษณะเด่นจะไม่แสดงให้เห็น เช่น ผมเหยยีดตรง ตาสีฟ้า ถนัดมือซ้าย 
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1.การถ่ายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม

สารพนัธุกรรม DNA

สิ่งมีชีวติส่วนใหญ่ใชด้ีเอน็เอสาํหรับเกบ็ขอ้มูลทางพนัธุกรรม

ส่วนนั้นว่า 

สารพันธุกรรม  ( genetic mater ials) คือ สารชีวโมเลกุล 

(Biomolecules) ที่ทําหน้าที่เก็บข้อมูลรหัสสําหรับการทํางานของของ

สิ่งมีชีวิตต่าง  ๆเอาไว้ เช่น เมื่อสิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์ จะมีการแบ่งเซลล์

แบบไมโอสิส (meiosis) ก็จะมีการแบ่งสารพันธุกรรมนี้ไปยังเซลล์ที่แบ่งไป

แล้วด้วย โดยยงัคงมขี้อมูลครบถ้วน

    สารชีวโมเลกุลที่ทําหน้าที่เป็นสารพันธุกรรมในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตชั้นสูง 

ซึ่งพบได้จาก นิวเคลียส ของเซลล์ เรียกรวมว่า กรดนิวคลีอิค (Nucleic 

acids) โดยคุณสมบัติทางเคมีแบ่ง กรดนิวคลีอิคได้เป็นสองชนิดย่อย คือ อาร์

เอ็นเอ (RNA - Ribonucleic acid) และดีเอ็นเอ(DNA - 

Deoxyr ibonucleic acid) สิ่งมีชีวติส่วนใหญ่มีสารพนัธุกรรมเป็น ดีเอ็นเอ 

รหัสบนสารพนัธุกรรม หากมีการถอดรหัส (Transcr iption) ออกมาได้ เรียกรหัส

ส่วนนั้นว่า ยนี (Gene)
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1.การถ่ายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม

Gregor Johann Mendel  บิดาแห่งวชิาพนัธุศาสตร์ 

     เกรเกอร์ โจฮันน์ เมนเดล : Gregor  Mende เกิด วนัที ่

27 กรกฎาคม ค.ศ. 18  ทีเ่มืองโมราเวยี (Moravia) ประเทศ

สาธารณรัฐเชค (Republic of Czech)  เสียชีวติ วนัที ่ 6  

มกราคม  ค.ศ.  1884    ทีเ่มืองเบิร์น (Brunn)   ประเทศ

สาธารณรัฐเชค (Republic of Czech)

        ผลงาน  -  ค้นพบลักษณะการถ่ายทอดพนัธุกรรม   

ของสิ่งมชีีวติ

-  ให้กําเนิดวชิาพนัธุศาสตร์ (Genetices)

       เมนเดลได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งพนัธุศาสตร์ 

ด้วยผลงานการค้นพบความลับทางธรรมชาต ิทีว่่าด้วยการ

ถ่ายทอดลักษณะต่าง  ๆของพ่อแม่ไปยงัลูกหลาน หรือที่

เรียกว่า กรรมพนัธุ์ (Heredity)
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1.การถ่ายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม

1.พนัธุ์แท้ผสมกับพนัธุ์แท้ 

พนัธุ์ลูก( F1)ได้พนัธุ์แท้เหมือนเดมิหมด

2.พ่อแม่พนัธุ์แท้ผสมกับแม่หรือพ่อพนัทาง

พนัธุ์ลูก(F1)เหมือนพ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่ง

3.พ่อแม่พนัธุ์ทางผสมกัน

พนัธุ์ลูก(F1)เป็นพนัธุ์แท้เหมือนพ่อหรือแม่

มลีักษณะเด่น 1 ส่วน ลักษณะด้อย 1 ส่วนและ

พนัทาง 2 ส่วน  

Gregor  Johann Mendel  บิดาแห่งวชิาพนัธุศาสตร์

ได้ทดลองโดยใช้พืชตระกูลถัว่

  จากกฎสรุปได้ดงันี้
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1.การถ่ายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม

พนัธุ์แท้ผสมกับพนัธุ์แท้ 

พนัธุ์ลูก( F1)ได้พนัธุ์แท้เหมือนเดมิหมด

พ่อแม่พนัธุ์แท้ผสมกับแม่หรือพ่อพนัธุ์ทาง

พนัธุ์ลูก(F1)เหมือนพ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่ง

พ่อแม่พนัธุ์ทางผสมกัน

พนัธุ์ลูก(F1)เป็นพนัธุ์แท้เหมือนพ่อหรือแม่

มลีักษณะเด่น 1 ส่วน ลักษณะดว้ย 1 ส่วนและ

พนัธุ์ทาง 2 ส่วน  

Gregor  Johann Mendel  บิดาแห่งวชิาพนัธุศาสตร์

ได้ทดลองโดยใช้พืชตระกูลถัว่

  จากกฎสรุปได้ดงันี้

กลับเมนูหลัก
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1.การถ่ายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม

จโีนไทป์ (Genotype)และฟีโนไทป์ (Phenotype)

กลับเมนูหลัก

จีโนไทป์ (Genotype) คือ ลักษณะทีม่องไม่เห็น

 ฟีโนไทป์ (Phenotype)  คือ ลักษณะทีป่รากฏออกมาให้เห็นได้ เช่นความสูง /ต้น

สูง     ความเตีย้ / ต้นเตีย้  

จโีนไทป์ (Genotype) ใช้ อักษรตวัพมิพ์ใหญ่ แทน  ยนี  ลักษณะ  เด่น

ใช้ อักษรตวัพมิพ์เล็ก แทน ยนี  ลักษณะ ด้อย

ลักษณะการจบัคู่ของยนีเวลาเขยีนจโีนไทป์ จงึเขยีนออกมาในลักษณะดงันี ้ถ้า 

T คือ ยนี ควบคุมลักษณะสูง       t   คือ ยนี ควบคุมลักษณะเตีย้
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1.การถ่ายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม

จโีนไทป์ (Genotype)และฟีโนไทป์ (Phenotype)

กลับเมนูหลัก

จีโนไทป์ (Genotype) เป็น TT   ฟีโนไทป์จะเป็น    สูงพนัธุ์แท้

จโีนไทป์ (Genotype) เป็น tt          ฟีโนไทป์จะเป็น    เตีย้พนัธุ์แท้

จโีนไทป์ (Genotype) เป็น Tt     ฟีโนไทป์จะเป็น  สูงพนัธุ์ทาง  แต่ลักษณะ

พนัธุ์ทางทีไ่ด้จะมองไม่เห็น เนื่องจากมลีักษณะเด่นข่มลักษณะด้อยเอาไว้หมด
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1.การถ่ายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม

1.พนัธุ์แท้ผสมกับพนัธุ์แท้ 
พนัธุ์ลูก( F1)ได้พนัธุ์แท้เหมือนเดมิหมด

Gregor  Johann Mendel  บิดาแห่งวชิาพนัธุศาสตร์

  จากกฎสรุปได้ดงันี้

กลับเมนูหลัก

รุ่นพอ่แม่ (จโีนไทป)     ต้นสูง (TT )           ต้นเตีย้ ( tt  )  

เซลล์สืบพนัธุ์    T         T      t        t

รุ่นลูก    Tt       T t Tt Tt
ลักษณะที่ปรากฏให้เห็น (phenotype) ต้นสูงหมด 

ลักษณะทางพนัธุกรรม (Genotype) เป็น Tt  แต่ ฟีโนไทป์

จะเป็นสูงพนัธุ์ทางที่มองไม่เห็นเพราะ ลักษณะเด่นข่มด้อย
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1.การถ่ายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม

2.พ่อแม่พนัธุ์ทางผสมกับแม่หรือพ่อพนัธุ์แท้

พนัธุ์ลูก(F1)เหมือนพ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่ง

Gregor  Johann Mendel  บิดาแห่งวชิาพนัธุศาสตร์

  จากกฎสรุปได้ดงันี้

กลับเมนูหลัก

จโีนไทป์        Tt                          tt  

เซลล์สืบพนัธุ์            T  t        t        t

 จโีนไทป์                 Tt Tt        tt           tt

พนัธุ์ทาง พนัธุ์แท้ฟีโนไทป์
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1.การถ่ายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม

2.พ่อผสมกับแม่

พนัธุ์ลูก(F1)เป็นชาย : หญงิ 2 : 2 = 1:1

Gregor  Johann Mendel  บิดาแห่งวชิาพนัธุศาสตร์

  จากกฎสรุปได้ดงันี้

กลับเมนูหลัก

จโีนไทป์        XX                          XY  

เซลล์สืบพนัธุ์                X X        X        Y

 จโีนไทป์                 XX XY        XX        XY

ฟีโนไทป์  ลูกชาย 2  ลูกสาว 2 = 1:1
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1.การถ่ายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม

3.พ่อแม่พนัธุ์ทางผสมกัน

พนัธุ์ลูก( F2 )   ลักษณะที่ปรากฏให้เห็น(phenotype  ) เป็นต้นสูง :  ต้นเตีย้ = 3 : 1

และ  ลักษณะ(Genotype )เด่น 1 ส่วน ลักษณะดว้ย 1 ส่วนและพนัธุ์ทาง 2 ส่วน TT : Tt : tt =  1: 2 : 1  

Gregor  Johann Mendel  บิดาแห่งวชิาพนัธุศาสตร์

  จากกฎสรุปได้ดงันี้

กลับเมนูหลัก

F1( จโีนไทป์ )     Tt                 Tt

เซลสืบพนัธุ์          T t T t

ลูกรุ่นที่ 2                        T T          T t T t           t t

เด่น 1 ด้อย 1พนัธ์ทาง 2                               
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กลุ่มที่มคีวามผดิปกตทิี่ถ่ายทอดทางพนัธุกรรมทําให้เกิดโรคต่อไปนี้

 การถ่ายทอดลักษณะโครโมโซมเพศ บนโครโมโซมเพศจะมี

กลับเมนูหลัก

ยนี (GENE)

ควบคุมลักษณะทางกรรมพนัธุ์หลายลักษณะ โรคบางชนิดควบคุมด้วย ยนี

บนโครโมโซมเพศ จงึทาํให้การถ่ายทอดไปยงั ลูก หลาน ได้ เช่น โรคฮีโมฟีเลีย

โรคทาลัสซีเมยี โรคตาบอดสี

กรณขีองพ่อ ทีเ่ป็นโรคกรรมพนัธุ์ทีถ่่ายทอดบนโครโมโซม X
จะไม่ถ่ายทอดโรคนีไ้ปให้กับลูกชาย หรือ หลานชาย เพราะลูกชายและหลานชายจะได้

โครโมโซม Y ที่ไม่มยีนีโรคจากพ่อ หากแม่เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพนัธุ์ได้

ทั้งลูกชายและลูกสาวก็จะได้รับการถ่ายทอดโรคนั้นไปเพราะโครโมโซมของแม่เป็น XX
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3. ความผดิปกตขิองโครโมโซมในคน

     

ความผดิปกตทิีถ่่ายทอดทางพนัธุกรรม

  โรคตาบอดสี
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กลุ่มที่มคีวามผดิปกตทิี่ถ่ายทอดทางพนัธุกรรมทําให้เกิดโรคต่อไปนี้

ตาบอดสี หมายถงึ

กลับเมนูหลัก

การมองเห็นสีผดิปกต ิไม่สามารถแยกสีได้เนื่องจาก

เซลล์ประสาทตาทีไ่วต่อแสงสีผดิปกติ การบอดสีจงึเป็น 

ซึ่งอยู่บนโครโมโซม ฉะนั้นเมื่อมยีนีตาบอดสีแฝงอยู่ ลูกทีเ่กิดมา เพศ

ชาย จะมโีอกาสตาบอดสีมากกว่า เพศหญงิ

ให้แสดงลักษณะทางพนัธุกรรม

X

กําหนดให้     XXC   = แม่ (ตาบอดสีแฝง คือเป็นพาหะ)

XY = พ่อ (ปกต)ิ

XX

ยนีด้อย
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1.การถ่ายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม

กลุ่มที่มคีวามผดิปกตทิี่ถ่ายทอดทางพนัธุกรรมทําให้เกิดโรคต่อไปนี้

กลับเมนูหลัก

จโีนไทป์        XXc                        XY  

เซลล์สืบพนัธุ์                X Xc        X        Y

 จโีนไทป์               XX          XY        XXc XcY

เมื่อ xx  =   ลูกหญงิ XY  =    ลูกชาย

xxc  =    ลูกหญงิ(เป็นพาหะ)       XcY  =    ลูกชายตาบอดสี
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1.การถ่ายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม

กลุ่มที่มคีวามผดิปกตทิี่ถ่ายทอดทางพนัธุกรรมทําให้เกิดโรคต่อไปนี้

กลับเมนูหลัก

โจทยก์าํหนดให ้  การผสมพนัธุ์ หนูขนสีดาํ ลกัษณะเด่นพนัธุ์แท้

                                          กบั    หนูขนสีขาว ลกัษณะดอ้ยแท้

เมื่อให ้BB = จีโนไทป์ของหนูขนสีดาํพนัธุ์แท้

       bb  = จีโนไทป์ของหนูขนสีขาวพนัธุ์แท้

โอกาสที่ลูกรุ่น F1 จะผสมกนัไดลู้กรุ่น F2 ที่มีฟีโนไทป์ต่าง ๆ กนัเป็น

เท่าใด
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1.การถ่ายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม

กลุ่มที่มคีวามผดิปกตทิี่ถ่ายทอดทางพนัธุกรรมทําให้เกิดโรคต่อไปนี้

กลับเมนูหลัก

เซลล์สืบพนัธุ์                B B        b        b

จโีนไทป์        BB                        bb  

 จโีนไทป์ F1            Bb          Bb        Bb        Bb

จโีนไทป์        Bb                        Bb  

 จโีนไทป์ F1            BB          Bb        Bb        bb

เซลล์สืบพนัธุ์                B b        B        b



www.themegallery.com

2. การกําหนดเพศในสิ่งมชีีวติ Determination of Sex

การกําหนดเพศในสิ่งมชีีวติ

Autosome

โครโมโซมร่างกาย

Sex Chromosome

โครโมโซมเพศ

Chromosome โครโมโซม

Gene ยนี

แบ่งเป็นเพศผู้และเพศเมยีโดยมคีวามแตกต่างกันจากความหมายของคาํเหล่านีท้ีค่วรทราบ
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2. การกําหนดเพศในสิ่งมชีีวติ Determination of Sex

 Gene ยนี

หน่วยพนัธุกรรม หรือ ยนี คือ ส่วนหนึ่ง

ของโครโมโซม (Chromosome segment) ที่

ถอดรหัส (encode) ได้เป็นสาย ยนีสามารถ

เป็นได้ทั้ง ดเีอ็นเอ หรือว่า อาร์เอ็นเอ ก็ได้ 

แต่ในสิ่งมชีีวติชั้นสูงนั้นจะเป็นดเีอ็นเอ

หมดเพราะเสถยีรมากเหมาะแก่การเก็บข้อมูล 

ขณะที่อาร์เอ็นเอ จะพบในพวกไวรัส ยนี

ทั้งหมดของสิ่งมชีีวติหรือเซลล์จะรวมเรียกว่า 

จโีนม 
       ภาพยนี GENE
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2. การกําหนดเพศในสิ่งมชีีวติ Determination of Sex

   ภาพโครโมโซม Chromosome

            โครโมโซม Chromosome

โครโมโซม (chromosome)   เป็นทีอ่ยู่ของยนี ซึ่งทํา

หน้าที่ควบคุมและถ่ายทอดข้อมูล เกี่ยวกับลักษณะ

ทางพนัธุกรรมต่าง  ๆของสิ่งมชีีวติ เช่น ลักษณะของ

เส้นผม ลักษณะดวงตา   เพศ   และผวิ    จากการศึกษา

ลักษณะโครโมโซม   จะต้องอาศัยการดูด้วยกล้อง

จุลทรรศน์ทีก่ําลังขยายสูง  ๆจงึจะสามารถ มองเห็น

รายละเอียดของโครโมโซมได้

ในภาวะปกตเิมื่อมองผ่านกล้องจุลทรรศน์จะเห็นโครโมโซมมี

ลักษณะคล้ายเส้นด้ายบาง  ๆเรียกว่า “โครมาตนิ (chromatin) ” 
ขดตวัอยู่ในนิวเคลียส
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2. การกําหนดเพศในสิ่งมชีีวติ Determination of Sex

แบ่งเป็นเพศผู้และเพศเมยีโดยมคีวามแตกต่างกันจากความหมายของคาํเหล่านีท้ีค่วรทราบ

     

ในวงการแพทย์ปัจจุบันสามารถช่วยสาม/ีภรรยาให้มลีูกเป็นเพศที่

ต้องการได้ เพราะลูกที่เกิดมาเป็นเพศใดนั้นใดนั้นขึน้อยู่กับอะไรที่

เป็นเหตุผลจงอธิบาย

ปกตพิ่อ จะให้โครโมโซม ได้ทั้ง X และ Y

แม่  จะให้ได้แต่โครโมโซม X

ดงันั้น หากต้องการ ลูกชาย ต้องหาทางทําลาย โครโมโซม X
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2. การกําหนดเพศในสิ่งมชีีวติ Determination of Sex

แบ่งเป็นเพศผู้และเพศเมยีโดยมคีวามแตกต่างกันจากความหมายของคาํเหล่านีท้ีค่วรทราบ

     โครโมโซมเพศ

Sex Chromosome

   โครโมโซมร่างกาย

Autosome

     

      สําหรับในมนุษย์มจีาํนวนโครโมโซม 46 

โครโมโซม หากนํามาจดัเป็นคู่จะได้ 23 คู่ซึ่ง

จะม ี22 คู่ ที่เหมือนกันในเพศชายและเพศ

หญงิเราจะเรียกคู่โครโมโซมเหล่านีว้่า 

โครโมโซมร่างกาย (autosome) ซึ่งจะมี

บทบาทในการกําหนดลักษณะทางพนัธุกรรม
ต่าง ใๆนร่างกาย

      สําหรับโครโมโซมที่เหลืออีก 1 คู่จากทั้งหมด 

23 คู่ จะเป็นโครโมโซมที่ทําหน้าที่กําหนดเพศ 

เรียกว่า โครโมโซมเพศ (Sex chromosome) โดย

โครโมโซมจะเป็นการจับคู่กันของโครโมโซม 2 

ตัวที่มีลักษณะต่างกันคือ โครโมโซม X เป็น

ตัวกําหนดเพศหญิง และโครโมโซม Y เป็น

ตั ว กํ าหนด เ พ ศ ช า ย  ซึ่ ง มี ข น าด เ ล็ กก ว่ า

โครโมโซม X
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2. การกําหนดเพศในสิ่งมชีีวติ Determination of Sex

แบ่งเป็นเพศผู้และเพศเมยีโดยมคีวามแตกต่างกันจากความหมายของคาํเหล่านีท้ีค่วรทราบ

   โครโมโซมร่างกาย

Autosome
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2. การกําหนดเพศในสิ่งมชีีวติ Determination of Sex

                         การเกิดเพศหญงิเพศชาย

     

เพศหญงิเพศชาย

     เซลล์เพศทีถู่กสร้างขึน้มาแต่ละเซลล์จะมโีครโมโซมเพศเพยีงชุดเดยีวโดยที่เซลล์สืบพนัธุ์เพศชาย 

(สเปิร์ม) จะมเีซลล์สืบพนัธุ์ ซึ่งมโีครโมโซม 2 ชนิด คือ 22+X หรือ 22+Y ส่วนเซลล์สืบพนัธุ์ของเพศหญงิ

จะมโีครโมโซมได้เพยีงชนิดเดยีว คือ 22+X ดงันั้นโอกาสในการเกิดทารกเพศหญงิ (โครโมโซม 44+XX) 

หรือทารกเพศชาย (โครโมโซม 44+XY) จงึเท่ากัน ขึน้อยู่กับสเปิร์มทีเ่ข้าผสมกับไข่จะเป็นสเปิร์มชนิดใด

      มนุษย์ผู้หญงิ  มีโครโมโซม 44+XX    แท่ง 

      มนุษย์ผู้ชาย    มีโครโมโซม 44+XY    แท่ง 

      เซลล์ไข่           มีโครโมโซม 22+X         แท่ง 

      เซลล์อสุจ  ิ มีโครโมโซม 22+X แท่ง หรือ 22+Y แท่ง 

    โครโมโซมในร่างกายมนุษย์มทีั้งหมด 46 แท่ง 

แบ่งเป็น

1.โครโมโซมร่างกาย (autosome) จํานวน 44 แท่ง 

2.โครโมโซมเพศ (sex chromosome) จํานวน 2    

แท่ง มรีูปแบบเป็น XX หรือ XY 
กลบัเมนูหลกั
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3. ความผดิปกตขิองโครโมโซมในคน

     

โครโมโซมเพศชายคู่ที ่23 มโีครโมโซม x เพิม่ขึน้มา 1 อันทาํให้โครโมโซมคู่ที ่23 เป็น 44+xxy = 47 โครโมโซม

อาการผดิปกต ิรูปร่างสูง แขนขายาวกว่าปกต ิหน้าอกเจริญ ปัญญาอ่อน และเป็นหมนั

ความผดิปกตขิองโครโมโซมเพศ( Sex Chrosome)

กลุ่มที่มคีวามผดิปกตขิองโครโมโซมเพศ 

  1. อาการไคลน์เฟลเตอร์ซินโดรม (Klinefelter , s Syndrome)

โครโมโซมเพศแบบ 

XXXY
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3. ความผดิปกตขิองโครโมโซมในคน

     

เกิดในเพศหญงิ  มโีครโมโซมเพศคู่ที ่23  มโีครโมโซม x อีกอันเป็น 0  เนื่องจากผสมกับเซลอสุจิทีไ่ม่มโีครโมโซมเพศ 

ทาํให้มโีครโมโซมเป็น 44+x0 = 45  โครโมโซม

ความผดิปกตขิองโครโมโซมเพศ( Sex Chrosome)

กลุ่มที่มคีวามผดิปกตขิองโครโมโซมเพศ 

  2. อาการเทอร์เนอร์ซินโดรม (turner, s Syndrome)
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3. ความผดิปกตขิองโครโมโซมในคน

     

ความผดิปกตขิองโครโมโซมเพศ( Sex Chrosome)

กลุ่มที่มคีวามผดิปกตขิองโครโมโซมเพศ 

 3. อาการเอ็กซ์ไตรโซเมยี (X-Tr isomia) เกิดขึน้กับเพศหญงิทีม่ทีี่

โครโมโซมเพศ คู่ที ่23 โดยมโีครโมโซม  X  เพิม่ขึน้มา 1 อัน ทาํให้คู่ที ่23 มี

โครโมโซมเป็น 44 + xxx = 47 โครโมโซม ทาํให้ผู้หญงิมลีักษณะ ที่

แสดงออก คืออวยัะเพศทั้งภายในและภายนอกไม่สมบูรณ์ เช่น มรีังไข่แต่

มดลูกไม่เจริญ และเป็นหมนั
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3. ความผดิปกตขิองโครโมโซมในคน

     

โครโมโซมคู่ที ่21 เกินมา 1 แท่ง

ความผดิปกตขิองโครโมโซมร่างกาย (Autosome)

กลุ่มที่มคีวามผดิปกตขิองโครโมโซมร่างกาย เป็นความผดิปกตทิีไ่ม่ถ่ายทอดทางพนัธุกรรม

1. เดก็ที่มอีาการดาวน์ซินโดรม (Down, s Syndrome)
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3. ความผดิปกตขิองโครโมโซมในคน

     

โครโมโซมคู่ที ่5  ขาดหายไป 1 แต่มโีครโม โซมครบ 46 เหมือนคนปกติ

ความผดิปกตขิองโครโมโซมร่างกาย (Autosome)

กลุ่มที่มคีวามผดิปกตขิองโครโมโซมร่างกาย เป็นความผดิปกตทิีไ่ม่ถ่ายทอดทางพนัธุกรรม

2. อาการไคร์ดูชาต์ซินโดรม (Cri-Du-Chat Syndrome)
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3. ความผดิปกตขิองโครโมโซมในคน

     

ความผดิปกตทิีถ่่ายทอดทางพนัธุกรรม

  โรคตาบอดสี



www.themegallery.com

3. ความผดิปกตขิองโครโมโซมในคน

     

ความผดิปกตทิีถ่่ายทอดทางพนัธุกรรม

  โรคฮีโมฟิเลีย

      

      ภาวะเลือดออกง่าย หรือเลือดออกแล้วหยุดยาก อาจมีสาเหตุจากความผดิปกติ

ของหลอดเลือด เกล็ดเลือด (platelets) หรือระบบการแขง็ตวัของเลือด

(coaglulation system)ลักษณะของเลือดออกที่เกิดขึน้ตามผวิหนัง อาจเป็นจุดแดง 

ขนาด 1 มิลลิเมตรหรือเท่าปลายเขม็หมุด หรือเท่าปลายนิว้ หรือเป็นก้อนนูน 

(hematoma)

โดยทั่วไป ถ้ามีสาเหตุจากหลอดเลือดผดิปกต ิ(เช่น หลอดเลือดเปราะ ในผู้ป่วย

ไข้เลือดออก มักจะเกิดเป็นจุดแดงหรือจํา้เขยีวตื้น ๆ

        ถ้าเกิดจากเกล็ดเลือดผดิปกต ิ(เช่น เกล็ดเลือดตํา่ในผู้ป่วยไข้เลือดออก, โลหิต

จางอะพลาสตกิ, มะเร็งเม็ดเลือดขาว, เอสแอลอี, ไอทพี)ี มักเกิดเป็นจุดแดงซึ่งอาจมี

จํา้เขยีวร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้

        ถ้าเกิดจากระบบการแขง็ตวัของเลือดผดิปกต ิ(เช่น ฮีโมฟิเลีย, ตบัแขง็, ภาวะ

ไตวาย, งูพษิกัด) มักเกิดเป็นจํา้เขยีว หรือก้อนนูน โดยไม่มีจุดแดงร่วมด้วย
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3. ความผดิปกตขิองโครโมโซมในคน

     

ความผดิปกตทิีถ่่ายทอดทางพนัธุกรรม

            โรคธาลัสซีเมยี คือ โรคซีดชนิดหนึ่งที่

สามารถตดิต่อได้โดยทางกรรมพนัธุ์ และมกีาร

สร้างฮีโมโกลบิน ทําให้เมด็เลือดแดงมลีักษณะ

ผดิปกตแิละแตกง่าย ก่อให้เกิดอาการซีด เลือด

จางเรื้อรัง และมภีาวะแทรกซ้อนอื่น  ๆส่วน

ใหญ่ผู้ที่เป็นโรคนีจ้ะได้รับยนีที่ผดิปกตขิองพ่อ 

และแม่ 

เมด็เลือดทีป่กติ

เมด็เลือดแดงทีม่เีบต้าธาลัสซีเมยี-ฮีโมโกลบิน 

กลับเมนูหลัก
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3. ความผดิปกตขิองโครโมโซมในคน

     

ความผดิปกตทิีถ่่ายทอดทางพนัธุกรรม

ยนี คือ หน่วยพนัธุกรรมที่กาํหนดลกัษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต พืช สตัว ์

มนุษย ์เช่น ในมนุษยก์าํหนดสี และลกัษณะของ ผวิ ตา และผมความสูง 

ความฉลาด หมู่เลือด ชนิดของฮีโมโกลบิน รวมทั้งโรคบางอยา่ง เป็นตน้ 

ยนีที่ควบคุมกําหนดลกัษณะต่างๆ ในร่างกายจะเป็นคู่ ข้างหนึ่งได้รับ

ถ่ายทอดมาจากพ่อ อีกข้างหนึ่งได้รับมาจากแม่ สาํหรับผูม้ียนีธาลสัซีเมีย

(Thalassemia) มีไดส้องแบบคือ

กลับเมนูหลัก
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3. ความผดิปกตขิองโครโมโซมในคน

     

ความผดิปกตทิีถ่่ายทอดทางพนัธุกรรม

1.เป็นพาหะ คือ ผูท้ี่มียนี หรือกรรมพนัธุ์ของโรคธาลัสซีเมยี

(Thalassemia) พวกหนึ่งเพยีงข้างเดยีวเรียกว่า มยีนีธาลัสซีเมยีแฝงอยู ่

จะมสีุขภาพดปีกต ิต้องตรวจเลือดโดย วธิีพเิศษ จงึจะบอกได้ เรียกว่า 

เป็นพาหะ เพราะสามารถ่ายทอดยนีผดิปกติไปให้ลูกก็ได้ พาหะอาจให้

ยนีขา้งที่ปกติ หรือขา้งที่ผดิปกติใหลู้กกไ็ด้

2.เป็นโรค คือ ผูท้ี่รับยนีผดิปกติ หรือกรรมพนัธุ์ของโรคธาลสัซีเมียพวก

เดียวกนัมาจากทั้งพ่อและแม่ ผู้ป่วยมยีนีผดิปกตทิั้งสองข้าง และ

ถ่ายทอดความผดิปกติขา้งใดขา้งหนึ่งต่อไป ใหลู้กแต่ละคนดว้ย

กลับเมนูหลัก
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4. มวิเตชั่น (Mutation)

1

มวิเตชันของเซลล์ร่างกาย เกิดขึน้ตามเซลล์

ของร่างกายเมื่อเกิดขึน้แล้วไม่มีการถ่ายทอด 

จะตายไปพร้อมกับเจ้าของ

2

มวิเตชันของเซลล์สืบพนัธุ์ เกิดขึน้กับเซลล์

สืบพนัธุ์ เมื่อเกิดขึน้แล้วถ่ายทอดลักษณะ

ต่อไปยงัลูกหลาน

มวิเตชั่น (Mutation)เป็นการเกิกพนัธุ์ใหม่ หรือการผ่าเหล่า หมายถงึลักษณะของสิ่งมีชีวติที่เกิดมาใหม่แตกต่างจากลักษณะเดมิ
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5.พนัธุวศิวกรรม (Genetic Engineering)

     

พนัธุวศิวกรรม เป็นกระบวนการปรับปรุงพนัธุ์สิ่งมชีีวติ โดยนํา ยนีจากสิ่งมชีีวติชนิดพนัธุ์หนึ่ง 

(species) ถ่ายฝากเข้าไปอีกชนิดพนัธุ์หนึ่ง เพื่อจุดประสงค์ทีจ่ะปรับปรุงสายพนัธุ์ให้ดขีึน้ กระบวนการ

ดงักล่าวไม่ได้เกิดขึน้ตามธรรมชาต ิสิ่งมชีีวติดงักล่าวมชีื่อเรียกว่า GMO (genetically modified 

organism) ตวัอย่างการวจิยัและพฒันา รวมถงึการใช้ประโยชน์เชิงการค้ามมีากมาย 

GMOS ย่อมาจาก Genetic Modified Organism
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5.พนัธุวศิวกรรม (Genetic Engineering)

     

     พืช GMOS  5 ชนิดที่ได้รับการยอมรับว่าปลอดภยัสําหรับการบริโภค สหรัฐอเมริกา ญีปุ่่น สหภาพ

ยุโรปสวติเซอร์แลนด์ ได้รับอนุญาตให้นํามาใช้ในเชิงพาณชิย์ 

เรพ(เมล็ดพืชนํา้มนั)ทีท่นทานต่อสารกําจดัวชัพชี

ถัว่เหลือง

ข้าวโพด

มนัฝรั่ง

กลับเมนูหลัก
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6. การใช้เทคโนโลยชีีวภาพที่มผีลต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

     

การผสมพนัธุ์ต่างสายพนัธุ์ (Hybridization)

ผสม

ม้าตวัเมยี ลาตวัผู้ ล่อ  เรียกว่า Mule
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6. การใช้เทคโนโลยชีีวภาพที่มผีลต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

     

การผสมพนัธุ์ต่างสายพนัธุ์ (Hybridization)

ผสม

ม้าตวัผู้ ลาตวัเมยี ล่อ  เรียกว่า hinny
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6. การใช้เทคโนโลยชีีวภาพที่มผีลต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

เทคนิคในการตดัต่อยนี    (Recombinant DNA) สําหรับพนัธุวศิวกรรมได้พฒันาเทคนิค

วชิาการต่าง จๆนเป็นทีรู่้จกัทัว่ไป คือ เทคนิคลีคอมบิแนนท์ ดเีอ็นเอ

เทคนิคในการตดัต่อยนี (Recombinant DNA)

ตดัยนี  ( DNA ) จากผู้ให้ + DNA ของตวักลาง                    
  ใส่      

ผู้รับเพื่อสร้างสารโปรตนี                    นําสารทีไ่ด้ไปทาํให้บริสุทธิ์  
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6. การใช้เทคโนโลยชีีวภาพที่มผีลต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

เทคนิคในการโคลนนิ่ง (Cloning)หรือการปลูกถ่ายพนัธุกรรม

กลับเมนูหลัก
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1.การถ่ายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม

1.พนัธุ์แท้ผสมกับพนัธุ์แท้ 

พนัธุ์ลูก( F1)ได้พนัธุ์แท้เหมือนเดมิหมด

Gregor  Johann Mendel  บิดาแห่งวชิาพนัธุศาสตร์

ได้ทดลองโดยใช้พืชตระกูลถัว่

  จากกฎสรุปได้ดงันี้

1.คาํถามจากกฏข้อที่ 1 ของเมนเดล  ควรจะมี

จโีนไทป์ (Genotype)แบบไหน

กําหนดให้ TT แทนลักษณะเด่น (สูงพนัธุ์แท้)

           Tt แทนลักษณะด้อย (เตีย้พนัธุ์แท้)
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แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423

2

3

4

1

1.วธิีการใดเป็นกระบวนการย้ายนิวเคลียสของเซลไข่ออกแล้วใส่

    นิวเคลียสซึ่งเป็นของสัตว์ชนิดเดยีวกัน

  GMOS         

   Cloning

   Recombinant

   Hibridization           

กลบัเมนูหลกั
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แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423

2

3

4

1

2. ข้อใดเป็นวธิีการนํายนีจากสิ่งมชีีวติต่าง ทๆี่ไม่ใช่พืชมาใส่ให้พืช

    เพื่อเพิม่ผลผลิตพืชตามที่ต้องการ

  GMOS         

   Cloning

   Recombinant

   Hibridization           



www.themegallery.com

แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423

2

3

4

1

3. ข้อใดเป็น Hybr idization ที่เป็นไปได้

ม้าผสมกับม้า         

  ม้าผสมกับววั

  ม้าผสมกับลา

  ม้าผสมกับควาย           
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แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423

2

3

4

1

4. ความผดิปกติข่องยนีที่โครโมโซม x ในเพศชาย จะทําให้เกิดโรคใด

โรคไตรโซเมยี          

  โรคทางพนัธุกรรม

  โรคเทอร์เนอร์

  โรคไคลน์เฟลเตอร์           
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แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423

2

3

4

1

5. ถ้าพนัธุ์แท้ผสมกับพนัธุ์แท้ พนัธุ์ลูก (F1) ที่ได้คือข้อใด

พนัธุ์แท้เหมือนเดมิ          

  พนัธุ์ทางเหมือนกันหมด

  พนัธุ์แท้ครึ่งหนึ่ง พนัธุ์ทางครึ่งหนึ่ง

  พนัธุ์แท้เหมือนพ่อหรือแม่ทีม่ีลักษณะเด่น 1 ส่วน และพนัทาง 2 ส่วน           
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แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423

2

3

4

1

6. ลักษณะในข้อใดเป็นลักษณะด้อย

            ความสูง

            ตาสีนํา้ตาล

         ผมเหยยีดตรง 

          ถนัดมือขวา
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แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423

2

3

4

1

7. ข้อใดเป็นโฮโมโลกัสโครโมโซม

            46

              48

    44 xx 

   44 xy
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แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423

2

3

4

1

8. ข้อใดเป็นโครโมโซมเพศชาย

            46

              48

    44 xx 

   44 xy
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แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423

2

3

4

1

9. ข้อใดเป็นจาํนวนโครโมโซมมยุษย์

            46

              48

    44 xx 

   44 xy
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แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423

2

3

4

1

10. ลักษณะใดไม่ถ่ายทอดทางพนัธุกรรม

            ตาบอดสี

              โรคเบาหวาน

    โรคฮีโมฟีเลีย 

   ดาวน์ซินโดรม

กลบัเมนูหลกั
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AJ . Amporn prakotmongekol

กลับเมนูหลัก


