
LOGO www.themegallery.com 

ส่ือการสอน วชิาวทิยาศาสตร์เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติ 

เร่ืองการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 
     โดย อาจารย์อมัพร  ปรากฏมงคล 

สาขาวชิาพืน้ฐานทัว่ไป 



LOGO www.themegallery.com 

 การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 
บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ 

วชิาวทิยาศาสตร์เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต 

โดย อาจารย์อมัพร  ปรากฏมงคล 
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คะแนน 

15 10 10 15 10 20 20 
ตะแนนก่อน

กลางภาค ปฏิบติั ทฤษฏี 
คะแนนหลงั 

ปลายภาค 
ปฏิบติั  ทฤษฏี จิต

พิสยั 

คุณ a 

ทาํอย่างไรจงึจะได้ เกรด 4 ?  

ทาํอย่างไรจงึจะสอบผ่าน ? 

3X18 ÷5 =10.8 ขาดได้ 10 
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แหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิม่เตมิ ? 
ห้องสมุด 1 

Internet 
2 

หนังสือพมิพ์ 3 

วารสาร ,นิตยสารต่าง ๆ 4 
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เรียนแล้วไม่เข้าใจทาํอย่างไร ? 

สอบถามครูเพ่ือทาํความเข้าใจ 1 

เพ่ือนช่วยเพ่ือน 
2 

ค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 

หรือปล่อยไปวนั ๆ จะเป็น ? 4 
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เรียนวชิานีใ้ช้อุปกรณ์การเรียนอะไร ? 

หนังสือเรียน 1 

สมุด 2 

sheet วทิยาศาสตร์ 3 

เคร่ืองเขยีน  ? 4 
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หน่วยที ่1 

Add Your Text Add Your Text 

แบบทดสอบ 

ก่อนการเรียนรู้ 

เน้ือหา 

หน่วยที ่4 
แบบทดสอบ 

หลงัการเรียนรู้ 

การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 

กลบัเมนูหลกั 
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แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423 

ข 

ค 

ง 

ก 

1.  

ส่ิงทีไ่ด้รับการถ่ายทอดจากคนทีรู้่จัก           

 ส่ิงทีไ่ด้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ หรือจากรุ่นสู่รุ่น 

 ส่ิงทีไ่ด้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษเพยีงรุ่รเดยีว  

 ความผดิปกตขิองร่างกาย           

พนัธุกรรม ( HEREDITY) หมายถึงข้อใด 
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แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423 

ข 

ค 

ง 

ก 

2. ข้อใดไม่เป็นลกัษณะทีถ่่ายทอดทางพนัธุกรรม 

ถนัดมือขวา          

     ลกัยิม้             

  แผลเป็น  

     ตาสองช้ัน  
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แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423 

ข 

ค 

ง 

ก 

3. ลกัษณะทางพนัธุกรรมใดทีไ่ด้รับอทิธิพลมาจากส่ิงแวดล้อม 

ตาช้ันช้ันเดยีว / ตาสองช้ัน          

    ผมเหยยีด / ผมหยกัศก             

  นํา้หนัก / ส่วนสูง  

    หมูเลือด  
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แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423 

2 

3 

4 

1 

4. ลกัษณะใดทีไ่ม่ถือว่าเป็นพนัธุกรรม 

  คนยุโรปตาสีฟ้า 

     นิโกรผดิวดํา 

       คนเอชียตาสีเข้ม  

        ถ่ัวต้นเตีย้เม่ือปลูกใน ดินไม่ด ี
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แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423 

ข 

ค 

ง 

ก 

5. ฝาแฝดชายหญิงคู่หน่ึงมลีกัษณะต่าง ๆ คล้ายกนัแฝดคู่นีเ้กดิมาจากข้อใด 

อสุจิ 2 ตัวผสมกบัไข่ 2 ใบ           

  อสุจิ 2 ตัวผสมกบัไข่ 1 ใบ           

 

  อสุจิ 1 ตัวผสมกบัไข่ 2 ใบ           

 

  อสุจิ 1 ตัวผสมกบัไข่ 1 ใบ            
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แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423 

ข 

ค 

ง 

ก 

6.  

ลกัษณะเด่น           

 ลกัษณะด้อย  

 ลกัษณะปรากฏ  

 ลกัษณะแท้           

จากผลการทดลองวของเมนเดล ลกัษณะทีไ่ม่ปรากฏรุ่น 1 แต่มาปรากฏ รุ่น 2 (หลาน)

เช่น ต้นเตีย้ เมนเดลเรียกลกัษณะเช่นนีว่้าอย่างไร 
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แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423 

ข 

ค 

ง 

ก 

7.  

ลกัษณะทีแ่สดงให้เห็น           

 ลกัษณะทีแ่สดงให้เห็นในรุ่นถัดไป  

 ลกัษณะทีแ่สดงให้เห็นในบางรุ่น 

 TT  ,  Tt           

ข้อใดหมายถึงลกัษณะเด่น 
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แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423 

ข 

ค 

ง 

ก 

8. โครโมโซมมอีงค์ประกอบเป็นสารประเภทใด 

ไขมนัและโปรตนี          

   ผกรดนิวคลอีกิ และไขมนั             

  กรดนิวคลอีกิ และ โปรตนี  

    กรดนิวคลอีกิ ไขมนั และโปรตนี 
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แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423 

ข 

ค 

ง 

ก 

9.  

25 %           

 50 %  

 75 % 

 100 %           

โอกาสทีจ่ะได้ลูกสาวมค่ีาเท่ากบัเท่าใด 
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แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423 

ข 

ค 

ง 

ก 

10.ข้อใดไม่ตรงกบัข้อเทจ็จริง 

โรคทางพนัธุกรรมในมนุษย์ส่วนใหญ่รักษาได้           

  ปัจจุบันมนุษย์สามารถตัดต่อยนีเพ่ือผลติฮอร์โมนอนิซูลนิได้           

 

  โรคทางพนัธุกรรมในมนุษย์บางคร้ังพบว่าไม่แสดงอาการให้เห็น           

 

 ลกัษณะทีค่นส่วนใหญ่มีหรือแสดงออกคือลกัษณะทีถู่กควบคุม

โดยยนีเด่น            
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แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423 

2 

3 

4 

1 

1. ลกัษณะใดไม่ถ่ายทอดทางพนัธุกรรม 

            ตาบอดสี 

              โรคเบาหวาน 

        โรคฮีโมฟีเลยี  

         ดาวน์ซินโดรม 

กลบัเมนูหลกั 
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แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423 

2 

3 

4 

1 

2. ข้อใดเป็นโครโมโซมเพศชาย 

            46 

              48 

     44 xx  

    44 xy 
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แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423 

2 

3 

4 

1 

2. ข้อใดเป็นจํานวนโครโมโซมมยุษย์ 

            46 

              48 

     44 xx  

    44 xy 
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แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423 

2 

3 

4 

1 

3. ข้อใดเป็นโครโมโซมเพศชาย 

            46 

              48 

     44 xx  

    44 xy 
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แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423 

2 

3 

4 

1 

4. ข้อใดเป็นโฮโมโลกสัโครโมโซม 

            46 

              48 

     44 xx  

    44 xy 
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แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423 

2 

3 

4 

1 

5. ลกัษณะในข้อใดเป็นลกัษณะด้อย 

            ความสูง 

            ตาสีนํา้ตาล 

         ผมเหยยีดตรง  

          ถนัดมือขวา 
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แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423 

2 

3 

4 

1 

6. ถ้าพนัธ์ุแท้ผสมกบัพนัธ์ุแท้ พนัธ์ุลูก (F1) ทีไ่ด้คือข้อใด 

พนัธ์ุแท้เหมือนเดมิ           

  พนัธ์ุทางเหมือนกนัหมด 

  พนัธ์ุแท้คร่ึงหน่ึง พนัธ์ุทางคร่ึงหน่ึง 

  พนัธ์ุแท้เหมือนพ่อหรือแม่ทีม่ลีกัษณะเด่น 1 ส่วน และพนัทาง 2 ส่วน            
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แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423 

2 

3 

4 

1 

7. ความผดิปกตขิองยนีทีโ่ครโมโซม x ในเพศชาย จะทาํให้เกดิโรคใด 

โรคไตรโซเมยี           

  โรคทางพนัธุกรรม 

  โรคเทอร์เนอร์ 

  โรคไคลน์เฟลเตอร์            
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แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423 

2 

3 

4 

1 

8. ข้อใดเป็น Hybridization ทีเ่ป็นไปได้ 

ม้าผสมกบัม้า          

  ม้าผสมกบัววั 

  ม้าผสมกบัลา 

  ม้าผสมกบัควาย            
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แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423 

2 

3 

4 

1 

9. ข้อใดเป็นวธีิการนํายนีจากส่ิงมชีีวิตต่างๆทีไ่ม่ใช่พืชมาใส่ให้พืช 

    เพ่ือเพิม่ผลผลติพืชตามที่ต้องการ 

  GMOS          

   Cloning 

    Recombinant 

    Hibridization            
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แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423 

2 

3 

4 

1 

10.วธีิการใดเป็นกระบวนการย้ายนิวเคลยีสของเซลไข่ออกแล้วใส่ 

    นิวเคลยีสซ่ึงเป็นของสัตว์ชนิดเดยีวกนั 

  GMOS          

   Cloning 

    Recombinant 

    Hibridization            

กลบัเมนูหลกั 
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พนัธุกรรมและการใช้เทคโนโลยชีีวภาพ 

เน้ือหาวชิา 
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423 

การกาํหนดเพศในส่ิงมชีีวติ 2 

ความผดิปกติของโครโมโซม 3 

พนัธุวศิวกรรม 4 

การใช้เทคโนโลยชีีวภาพทีม่ผีลต่อมนุษย์และ

ส่ิงแวดล้อม 
 

5 
 
 

การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 1 
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1.การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 

พนัธุกรรม 

Heredity 

พนัธุศาสตร์ 

Genetics 

VARIETY 

SPECIES 
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1.การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 

    เกีย่วกบัการถ่ายทอด

ลกัษณะของส่ิงมชีีวติจากรุ่น

หน่ึงไปยงัอกีรุ่นหน่ึงต่อ ๆ ไป 

เรียกว่าพนัธุศาสตร์    

(Genetics) 

หน่วยทีม่คุีณสมบัต ิ  

ควบคุมลกัษณะต่างๆ

ของส่ิงมชีีวติ 

พนัธุกรรม 
HEREDITY 
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1.การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 
พนัธุกรรมหรือกรรมพนัธ์ุ ( Heredity ) 

พนัธุกรรมหรือกรรมพนัธ์ุ หมายถึง หน่วยทีม่คุีณสมบัตคิวบคุม ลกัษณะต่างๆ ของส่ิงมชีีวติ 

การศึกษาเกีย่วกบัพนัธุกรรมและความรู้ทางวทิยาศาสตร์ทีเ่กีย่วกบัการถ่ายทอดลกัษณะของ

ส่ิงมชีีวติจากรุ่นหน่ีงไปยงัอกีรุ่นหน่ึงต่อ ๆ ไป   เรียกว่า พนัธุศาสตร์    

ลกัษณะทางพนัธุกรรม( Genetic Charactor) คือลกัษทีถ่่ายทอดจากรุ่นหน่ึงไปยงัอกีรุ่นหน่ึง

ต่อ ๆ ไปโดยอาศัย เซลล์สืบพนัธ์ุ เป็นส่ือในการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมจะถูกควบคุม

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

(Deoxyribonucleic Acid) ลูกจะได้รับจาก พ่อคร่ึงหน่ึง แม่ คร่ึงหน่ึง ส่ิงมชีีวติชนิดเดยีวกนั

หรือเกดิจากพ่อแม่เดยีวกนัอาจจะมลีกัษณะบางอย่างทีแ่ตกต่างกนั เช่น สตปัิญญา สีผวิ ความ

สูง 
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1.การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 
พนัธุกรรมหรือกรรมพนัธ์ุ ( Heredity ) 

ลกัษณะของส่ิงมชีีวติ แต่ละชนิดเรียกว่า สปีชีส์ ( species )  
วาไรตี ้(variety) คือลกัษณะของส่ิงมชีีวติชนิดเดยีวกนัหรือสปีชีส์เดยีวกนั มคีวามแตกต่าง

กนัออกไปในเร่ืองของ ผวิ สีของตา  เช่นตาสีฟ้ากบัตาสีนํา้ตาล ผมสีดาํกบัผมสีทอง   

ลกัษณะของส่ิงมชีีวติทีถ่่ายทอดไปยงัรุ่นต่อ ๆ ไปได้  ลกัษณะทีถ่่ายทอดจากพ่อแม่ เรียกว่า 

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

ลกัษณะเด่น( Dominant) คือ ลกัษณะทีแ่สดงให้เห็นเด่นชัดกว่าลกัษณะอ่ืน ๆ และข่มลกัษณะ

อ่ืน ๆ ทีเ่ป็นลกัษณะด้อย เช่น ความสูง  ผมหยกัศก  ตาสีนํา้ตาล  ถนัดมือขวา  

ลกัษณะด้อย(Recessive) คือลกัษณะทีจ่ะแสดงออกมาได้ต้องอยู่คู่กบัลกัษณะด้อยเท่าน้ันถ้า

อยู่คุ่กบัลกัษณะเด่นจะไม่แสดงให้เห็น เช่น ผมเหยยีดตรง ตาสีฟ้า ถนัดมือซ้าย  



www.themegallery.com 

2. การกาํหนดเพศในส่ิงมีชีวติ Determination of Sex 

การกาํหนดเพศในส่ิงมชีีวติ 

Autosome 

โครโมโซมร่างกาย 

Sex Chromosome 

โครโมโซมเพศ 
  

Chromosome โครโมโซม 

Gene ยนี 

แบ่งเป็นเพศผู้และเพศเมยีโดยมคีวามแตกต่างกนัจากความหมายของคาํเหล่านีท้ีค่วรทราบ 
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2. การกาํหนดเพศในส่ิงมีชีวติ Determination of Sex 

    Gene ยนี 

 
หน่วยพนัธุกรรม หรือ ยนี คือ ส่วนหน่ึง

ของโครโมโซม (Chromosome segment) ที่

ถอดรหัส (encode) ได้เป็นสาย ยนีสามารถ

เป็นได้ทั้ง ดเีอน็เอ หรือว่า อาร์เอน็เอ กไ็ด้ 

แต่ในส่ิงมชีีวติช้ันสูงน้ันจะเป็นดเีอน็เอ

หมดเพราะเสถียรมากเหมาะแก่การเกบ็ข้อมูล 

ขณะทีอ่าร์เอน็เอ จะพบในพวกไวรัส ยนี

ทั้งหมดของส่ิงมชีีวติหรือเซลล์จะรวมเรียกว่า 

จีโนม  
       ภาพยนี GENE 
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2. การกาํหนดเพศในส่ิงมีชีวติ Determination of Sex 

   ภาพโครโมโซม Chromosome 

            โครโมโซม Chromosome 

โครโมโซม (chromosome)   เป็นทีอ่ยู่ของยนี ซ่ึงทาํ

หน้าทีค่วบคุมและถ่ายทอดข้อมูล เกีย่วกบัลกัษณะ

ทางพนัธุกรรมต่างๆ ของส่ิงมชีีวติ เช่น ลกัษณะของ

เส้นผม ลกัษณะดวงตา   เพศ   และผวิ    จากการศึกษา

ลกัษณะโครโมโซม   จะต้องอาศัยการดูด้วยกล้อง

จุลทรรศน์ทีก่าํลงัขยายสูงๆ จึงจะสามารถ มองเห็น

รายละเอยีดของโครโมโซมได้ 

ในภาวะปกตเิม่ือมองผ่านกล้องจุลทรรศน์จะเห็นโครโมโซมมี

ลกัษณะคล้ายเส้นด้ายบางๆ เรียกว่า “โครมาตนิ (chromatin) ” 
ขดตวัอยู่ในนิวเคลยีส 
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1.การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 

สารพนัธุกรรม DNA 

ส่ิงมีชีวติส่วนใหญ่ใชดี้เอน็เอสาํหรับเกบ็ขอ้มูลทางพนัธุกรรม  

สารพนัธุกรรม ( genetic materials) คือ สารชีวโมเลกุล 

(Biomolecules) ที่ทําหน้าทีเ่กบ็ข้อมูลรหัสสําหรับการทํางานของของ

ส่ิงมีชีวติต่าง ๆ เอาไว้ เช่น เม่ือส่ิงมีชีวติมกีารสืบพนัธ์ุ จะมีการแบ่งเซลล์

แบบไมโอสิส (meiosis) กจ็ะมีการแบ่งสารพนัธุกรรมนีไ้ปยงัเซลล์ที่แบ่งไป

แล้วด้วย โดยยงัคงมีข้อมูลครบถ้วน 

    สารชีวโมเลกุลที่ทําหน้าที่เป็นสารพนัธุกรรมในเซลล์ของส่ิงมีชีวติช้ันสูง 

ซ่ึงพบได้จาก นิวเคลยีส ของเซลล์ เรียกรวมว่า กรดนิวคลอีคิ (Nucleic 

acids) โดยคุณสมบัตทิางเคมีแบ่ง กรดนิวคลอีคิได้เป็นสองชนิดย่อย คือ อาร์

เอน็เอ (RNA - Ribonucleic acid) และดเีอน็เอ(DNA - 

Deoxyribonucleic acid) ส่ิงมีชีวติส่วนใหญ่มีสารพนัธุกรรมเป็น ดเีอน็เอ 

รหัสบนสารพนัธุกรรม หากมกีารถอดรหัส (Transcription) ออกมาได้ เรียกรหัส

ส่วนน้ันว่า ยนี (Gene) 
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2. การกาํหนดเพศในส่ิงมีชีวติ Determination of Sex 

แบ่งเป็นเพศผู้และเพศเมยีโดยมคีวามแตกต่างกนัจากความหมายของคาํเหล่านีท้ีค่วรทราบ 

     โครโมโซมเพศ 

 Sex Chromosome 
     โครโมโซมร่างกาย 

         Autosome 

      

      สําหรับในมนุษย์มจีํานวนโครโมโซม 46 

โครโมโซม หากนํามาจัดเป็นคู่จะได้ 23 คู่ซ่ึง

จะม ี22 คู่ ทีเ่หมือนกนัในเพศชายและเพศ

หญิงเราจะเรียกคู่โครโมโซมเหล่านีว่้า 

โครโมโซมร่างกาย (autosome) ซ่ึงจะมี

บทบาทในการกาํหนดลกัษณะทางพนัธุกรรม

ต่างๆในร่างกาย 

      สําหรับโครโมโซมที่เหลืออีก 1 คู่จากทั้งหมด 

23 คู่ จะเป็นโครโมโซมที่ทําหน้าที่กําหนดเพศ 

เรียกว่า โครโมโซมเพศ (Sex chromosome) โดย

โครโมโซมจะเป็นการจับคู่กันของโครโมโซม 2 

ตัวที่มีลักษณะต่างกันคือ โครโมโซม X เป็น

ตัวกําหนดเพศหญิง และโครโมโซม Y เป็น

ตั ว กํ า ห น ด เ พ ศ ช า ย  ซ่ึ ง มี ข น า ด เ ล็ ก ก ว่ า

โครโมโซม X 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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2. การกาํหนดเพศในส่ิงมีชีวติ Determination of Sex 

แบ่งเป็นเพศผู้และเพศเมยีโดยมคีวามแตกต่างกนัจากความหมายของคาํเหล่านีท้ีค่วรทราบ 

   โครโมโซมร่างกาย 

            Autosome 
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2. การกาํหนดเพศในส่ิงมีชีวติ Determination of Sex 

                         การเกดิเพศหญงิเพศชาย 

      

เพศหญงิ เพศชาย 

     เพศชาย หรือเพศผู้ จะมโีครโมโซม เพศเป็น  Y  ดงัน้ันผู้ชายจะประกอบด้วยโครโมโซม  

X  และ โครโมโซม  Y  เป็นโครโมโซมคู่ที ่23 คือ  XY   

    เพศหญิงหรือเพศเมยี มโีครโมโซม เป็น XX  เป็นคุ่ที ่ 23 

     
 

 

 

     มนุษย์ผู้หญงิ  มโีครโมโซมร่างกาย   44 XX  

 ( 44+XX )  

   มนุษย์ผู้ชาย    มโีครโมโซมร่างกาย   44   XY            

(44+XY )    

        

 

 

กลบัเมนูหลกั 

ถ้าพ่อให้โครโมโซม X แก่ลูก ลูกจะมีโครโมโซมเพศเป็น 

XX ลูกจะเป็นเพศ  หญงิ  

ถ้าพ่อให้โครโมโซม Y แก่ลูก ลูกจะมีโครโมโซมเพศเป็น 

XY ลูกจะเป็นเพศ  ชาย 
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2. การกาํหนดเพศในส่ิงมีชีวติ Determination of Sex 

แบ่งเป็นเพศผู้และเพศเมยีโดยมคีวามแตกต่างกนัจากความหมายของคาํเหล่านีท้ีค่วรทราบ 

      

ในวงการแพทย์ปัจจุบันสามารถช่วยสามี/ภรรยาให้มีลูกเป็นเพศที่

ต้องการได้ เพราะลูกทีเ่กดิมาเป็นเพศใดน้ันใดน้ันขึน้อยู่กบัอะไรที่

เป็นเหตุผลจงอธิบาย 

ปกตพ่ิอ จะให้โครโมโซม ได้ทั้ง X และ Y 

    แม่  จะให้ได้แต่โครโมโซม X 

ดงัน้ัน หากต้องการ ลูกชาย ต้องหาทางทาํลาย โครโมโซม X 
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1.การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 

Gregor Johann Mendel  บิดาแห่งวชิาพนัธุศาสตร์  

     เกรเกอร์ โจฮันน์ เมนเดล : Gregor Mende เกดิ วนัที ่

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

สาธารณรัฐเชค (Republic of Czech)  เสียชีวติ วนัที ่ 6  

มกราคม  ค.ศ.  1884    ทีเ่มืองเบร์ิน (Brunn)   ประเทศ

สาธารณรัฐเชค (Republic of Czech) 

        ผลงาน  -  ค้นพบลกัษณะการถ่ายทอดพนัธุกรรม   

ของส่ิงมชีีวติ 

                        -  ให้กาํเนิดวชิาพนัธุศาสตร์ (Genetices) 

       เมนเดลได้รับการยกย่องว่าเป็นบดิาแห่งพนัธุศาสตร์ 

ด้วยผลงานการค้นพบความลบัทางธรรมชาต ิทีว่่าด้วยการ

ถ่ายทอดลกัษณะต่าง ๆ ของพ่อแม่ไปยงัลูกหลาน หรือที่

เรียกว่า กรรมพนัธ์ุ (Heredity) 
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1.การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 

พนัธ์ุแท้ผสมกบัพนัธ์ุแท้  

พนัธ์ุลูก( F1)ได้พนัธ์ุแท้เหมือนเดมิหมด 

พ่อแม่พนัธ์ุแท้ผสมกบัแม่หรือพ่อพนัทาง 

พนัธ์ุลูก(F1)เหมือนพ่อคร่ึงหน่ึงแม่คร่ึงหน่ึง 

พ่อแม่พนัธ์ุทางผสมกนั 

พนัธ์ุลูก(F1)เป็นพนัธ์ุแท้เหมือนพ่อหรือแม่ 

มลีกัษณะเด่น 1 ส่วน ลกัษณะด้วย 1 ส่วนและ 

พนัทาง 2 ส่วน   

Gregor Johann Mendel  บิดาแห่งวชิาพนัธุศาสตร์ 

ได้ทดลองโดยใช้พืชตระกูลถั่ว 

  จากกฎสรุปได้ดงันี ้
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1.การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 

พนัธ์ุแท้ผสมกบัพนัธ์ุแท้  

พนัธ์ุลูก( F1)ได้พนัธ์ุแท้เหมือนเดมิหมด 

พ่อแม่พนัธ์ุแท้ผสมกบัแม่หรือพ่อพนัธ์ุทาง 

พนัธ์ุลูก(F1)เหมือนพ่อคร่ึงหน่ึงแม่คร่ึงหน่ึง 

พ่อแม่พนัธ์ุทางผสมกนั 

พนัธ์ุลูก(F1)เป็นพนัธ์ุแท้เหมือนพ่อหรือแม่ 

มลีกัษณะเด่น 1 ส่วน ลกัษณะดว้ย 1 ส่วนและ 

พนัธ์ุทาง 2 ส่วน   

Gregor Johann Mendel  บิดาแห่งวชิาพนัธุศาสตร์ 

ได้ทดลองโดยใช้พืชตระกูลถั่ว 

  จากกฎสรุปได้ดงันี ้

กลบัเมนูหลกั 
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1.การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 
จีโนไทป์ (Genotype)และฟีโนไทป์ (Phenotype) 

กลบัเมนูหลกั 

จโีนไทป์ (Genotype) คือ ลกัษณะทีม่องไม่เห็น 

 ฟีโนไทป์ (Phenotype)  คือ ลกัษณะทีป่รากฏออกมาให้เห็นได้ เช่นความสูง /ต้น

สูง     ความเตีย้ / ต้นเตีย้   

จีโนไทป์ (Genotype) ใช้ อกัษรตัวพมิพ์ใหญ่ แทน  ยนี  ลกัษณะ  เด่น 

ใช้ อกัษรตัวพมิพ์เลก็ แทน ยนี  ลกัษณะ ด้อย 

ลกัษณะการจับคู่ของยนีเวลาเขียนจีโนไทป์ จึงเขียนออกมาในลกัษณะดังนี ้ถ้า 

T คือ ยนี ควบคุมลกัษณะสูง       t   คือ ยนี ควบคุมลกัษณะเตีย้ 
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1.การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 
จีโนไทป์ (Genotype)และฟีโนไทป์ (Phenotype) 

กลบัเมนูหลกั 

จโีนไทป์ (Genotype) เป็น TT   ฟีโนไทป์จะเป็น    สูงพนัธ์ุแท้ 

จีโนไทป์ (Genotype) เป็น tt          ฟีโนไทป์จะเป็น    เตีย้พนัธ์ุแท้ 

จีโนไทป์ (Genotype) เป็น Tt     ฟีโนไทป์จะเป็น  สูงพนัธ์ุทาง  แต่ลกัษณะ

พนัธ์ุทางทีไ่ด้จะมองไม่เห็น เน่ืองจากมีลกัษณะเด่นข่มลกัษณะด้อยเอาไว้หมด 
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1.การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 

1.พนัธ์ุแท้ผสมกบัพนัธ์ุแท้  
พนัธ์ุลูก( F1)ได้พนัธ์ุแท้เหมือนเดมิหมด 

Gregor Johann Mendel  บิดาแห่งวชิาพนัธุศาสตร์ 

  จากกฎสรุปได้ดงันี ้

กลบัเมนูหลกั 

รุ่นพอ่แม่ (จีโนไทป)     ต้นสูง (TT )           ต้นเตีย้ ( tt  )   

เซลล์สืบพนัธ์ุ      T            T         t        t 

รุ่นลูก        Tt           T t       Tt        Tt   
ลกัษณะทีป่รากฏให้เห็น (phenotype) ต้นสูงหมด  

ลกัษณะทางพนัธุกรรม (Genotype) เป็น Tt  แต่ ฟีโนไทป์

จะเป็นสูงพนัธ์ุทางทีม่องไม่เห็นเพราะ ลกัษณะเด่นข่มด้อย 
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1.การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 

2.พ่อแม่พนัธ์ุทางผสมกบัแม่หรือพ่อพนัธ์ุแท้ 

พนัธ์ุลูก(F1)เหมือนพ่อคร่ึงหน่ึงแม่คร่ึงหน่ึง 

Gregor Johann Mendel  บิดาแห่งวชิาพนัธุศาสตร์ 

  จากกฎสรุปได้ดงันี ้

กลบัเมนูหลกั 

จีโนไทป์                      Tt                          tt   

เซลล์สืบพนัธ์ุ                T           t               t        t 

 จีโนไทป์                         Tt           Tt           tt           tt 

พนัธ์ุทาง พนัธ์ุแท้ ฟีโนไทป์ 
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1.การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 

2.พ่อผสมกบัแม่ 

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

Gregor Johann Mendel  บิดาแห่งวชิาพนัธุศาสตร์ 

  จากกฎสรุปได้ดงันี ้

กลบัเมนูหลกั 

จีโนไทป์                     XX                          XY   

เซลล์สืบพนัธ์ุ                      X           X            X         Y 

 จีโนไทป์                          XX         XY             XX       XY 

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

3.พ่อแม่พนัธ์ุทางผสมกนั 

พนัธ์ุลูก( F2 )   ลกัษณะทีป่รากฏให้เห็น(phenotype  ) เป็นต้นสูง :  ต้นเตีย้ = 3 : 1 

และ  ลกัษณะ(Genotype )เด่น 1 ส่วน ลกัษณะดว้ย 1 ส่วนและพนัธ์ุทาง 2 ส่วน TT : Tt : tt  =  1: 2 : 1   

Gregor Johann Mendel  บิดาแห่งวชิาพนัธุศาสตร์ 

  จากกฎสรุปได้ดงันี ้

กลบัเมนูหลกั 

F1( จีโนไทป์ )      Tt                         Tt 

เซลสืบพนัธ์ุ              T           t          T        t 

ลูกรุ่นที ่2                     T T          T t            T t           t t 

เด่น 1 ด้อย 1 พนัธ์ทาง 2                                



บทท่ี 1 :การถ่ายทอดทางพนัธกุรรม
ลกัษะเดยีว 

ผลการทดลองของเมนเดล (ผสมลกูร ุ่น 2) 

Tt Tt 

T t T t 

ลกูร ุ่นที่ 

1 

เซลล์

สืบพนัธุ ์

T = ยีนสงู (ยีน

เดน่) 

t = ยีนเตีย้ (ยีน

ดอ้ย) 

ร ุ่นท่ี 2  

ลกัษณะเด่น : ลกัษณะดอ้ย = 3 : 1 

Tt Tt Tt tt ลกูร ุ่นที่ 

2 
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กลุ่มทีม่คีวามผดิปกตทิีถ่่ายทอดทางพนัธุกรรมทําให้เกดิโรคต่อไปนี ้

 การถ่ายทอดลกัษณะโครโมโซมเพศ บนโครโมโซมเพศจะมี 

กลบัเมนูหลกั 

ยนี (GENE) 

ควบคุมลกัษณะทางกรรมพนัธ์ุหลายลกัษณะ โรคบางชนิดควบคุมด้วย ยนี 

บนโครโมโซมเพศ จึงทาํให้การถ่ายทอดไปยงั ลูก หลาน ได้ เช่น  โรคฮีโมฟีเลยี 

โรคทาลสัซีเมีย โรคตาบอดสี 

กรณขีองพ่อ ทีเ่ป็นโรคกรรมพนัธ์ุทีถ่่ายทอดบนโครโมโซม X 

จะไม่ถ่ายทอดโรคนีไ้ปให้กบัลูกชาย หรือ หลานชาย เพราะลูกชายและหลานชายจะได้

โครโมโซม Y ทีไ่ม่มยีนีโรคจากพ่อ หากแม่เป็นโรคทีถ่่ายทอดทางกรรมพนัธ์ุได้ 

ทั้งลูกชายและลูกสาวกจ็ะได้รับการถ่ายทอดโรคน้ันไปเพราะโครโมโซมของแม่เป็น XX 
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3. ความผดิปกติของโครโมโซมในคน 

      

ความผดิปกติทีถ่่ายทอดทางพนัธุกรรม 



www.themegallery.com 

3. ความผดิปกติของโครโมโซมในคน 

      

ความผดิปกติทีถ่่ายทอดทางพนัธุกรรม 

  โรคตาบอดสี 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://mr.ak.kroobannok.com/news_pic/p95878470008.jpg&imgrefurl=http://mr.ak.kroobannok.com/&usg=__FoU1KMrMZe7jVOw2AfYBzdqgLUg=&h=87&w=130&sz=3&hl=th&start=622&um=1&itbs=1&tbnid=rIRYrkTxloMnWM:&tbnh=61&tbnw=91&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B5%26start%3D612%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://mr.ak.kroobannok.com/news_pic/p95878470008.jpg&imgrefurl=http://mr.ak.kroobannok.com/&usg=__FoU1KMrMZe7jVOw2AfYBzdqgLUg=&h=87&w=130&sz=3&hl=th&start=622&um=1&itbs=1&tbnid=rIRYrkTxloMnWM:&tbnh=61&tbnw=91&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B5%26start%3D612%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1
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3. ความผดิปกติของโครโมโซมในคน 

      

ความผดิปกติทีถ่่ายทอดทางพนัธุกรรม 

โดยการให้อ่านกระดาษซ่ึงอาจจะเป็นตวัเลข หรือหนังสือคนตาปกตจิะบอกเลขได้ 
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3. ความผดิปกติของโครโมโซมในคน 

      

สาเหตุการเกดิตาบอดสี   
 

       ตาบอดสี (Clor blindness)เกิดข้ึนจากเซลลป์ระสาทชนิดหน่ึง ในม่านตาซ่ึง

มีความไวต่อสีต่าง ๆ มีความบกพร่องหรือพิการ ทาํใหด้วงตาไม่สามารถท่ีจะ

มองเห็นสีบางสีได ้ตาบอดสี มีหลายชนิด ชนิดท่ีทุกคนรู้จกัโดยทัว่ไปไดแ้ก่ ตาบอด

สีท่ีมองสีเขียว กบัสีแดงไม่เห็น (Red – Green blindness) ซ่ึงจะทาํใหไ้ม่

สามารถแยกสีแดงกบัสีเขียวจากสีอ่ืน ๆ ได ้ดงันั้นคนตาบอดสีชนิดน้ีจะมองเห็นส่ิง

ต่าง ๆ ในโลกเป็นสีนํ้าเงิน สีเหลือง สีขาว สีดาํ สีเทา และส่วนผสมของสีเหล่านั้น

ทั้งหมด 

 

ความผดิปกติทีถ่่ายทอดทางพนัธุกรรม 

  โรคตาบอดสี 
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3. ความผดิปกติของโครโมโซมในคน 

      

ความผดิปกติทีถ่่ายทอดทางพนัธุกรรม 

การพบโรคนีใ้นผู้ชายมากกว่าผู้หญงิ และมักเป็นกบัแบบ แดง-เขียวแทบ

ทั้งหมด เน่ืองจากว่ายนี ทีค่วบคุมการสร้างรงควตัถุรับสีชนิดสีแดง และสี

เขียวน้ัน (red-pigment gene, green-pigment gene) อยู่บนโครโมโซม X เม่ือ

ยนีนีข้าดตกบกพร่องไปในคนใดคนหน่ึง กจ็ะทาํให้คนน้ันสามารถรับรู้ สี

เหล่าน้ันได้ลดลงกว่าคนปกติแน่นอนว่าผู้หญงิมีโอกาสเป็นน้อยกว่าเน่ืองจาก

ในผู้หญงิมีโครโมโซม X ถึงสองตัว ถ้าเพยีงแต่ X ตัวใดตัวหน่ึงมียนีเหล่านีอ้ยู่ 

กส็ามารถรับรู้สีได้แล้ว ในขณะทีผู้่ชาย มีโครโมโซม X เพยีงตัวเดียว อกีตัว

เป็น Y ซ่ึงไม่ได้มีแพคเกจบรรจุยนีนีแ้ถมมาด้วย ;) กจ็ะแสดง อาการได้เม่ือ X 

ตัวเดียวเท่าทีมี่อยู่น้ันบกพร่องไป  
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1.การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 
กลุ่มทีม่คีวามผดิปกตทิีถ่่ายทอดทางพนัธุกรรมทําให้เกดิโรคต่อไปนี ้

กลบัเมนูหลกั 

จีโนไทป์                     XXc                        XY   

เซลล์สืบพนัธ์ุ                     X           Xc             X        Y 

 จีโนไทป์                    XX          XY            XXc        XcY 

เม่ือ    xx     =   ลูกหญงิ                         XY    =    ลูกชาย  

           xxc     =    ลูกหญงิ(เป็นพาหะ)       XcY  =    ลูกชายตาบอดสี  

กาํหนดให้ 



www.themegallery.com 

3. ความผดิปกติของโครโมโซมในคน 

      

ความผดิปกติทีถ่่ายทอดทางพนัธุกรรม 
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3. ความผดิปกติของโครโมโซมในคน 

      

ความผดิปกติทีถ่่ายทอดทางพนัธุกรรม 

  โรคฮีโมฟิเลยี 

       
      ภาวะเลือดออกง่าย หรือเลือดออกแล้วหยุดยาก อาจมีสาเหตุจากความ

ผดิปกตขิองหลอดเลือด เกลด็เลือด (platelets) หรือระบบการแขง็ตวัของ

เลือด(coaglulation system)ลกัษณะของเลือดออกที่เกดิขึน้ตามผวิหนัง 

อาจเป็นจุดแดง ขนาด 1 มิลลเิมตรหรือเท่าปลายเขม็หมุด หรือเท่าปลายนิว้ 

หรือเป็นก้อนนูน (hematoma) 

         โดยทั่วไป ถ้ามีสาเหตุจากหลอดเลือดผดิปกต ิ(เช่น หลอดเลือดเปราะ 

ในผู้ป่วยไข้เลือดออก มักจะเกดิเป็นจุดแดงหรือจํา้เขยีวตื้น ๆ  

        ถ้าเกดิจากเกลด็เลือดผดิปกต ิ(เช่น เกลด็เลือดตํา่ในผู้ป่วยไข้เลือดออก, 

โลหิต 

จางอะพลาสตกิ, มะเร็งเม็ดเลือดขาว, เอสแอลอ,ี ไอทีพ)ี มักเกดิเป็นจุดแดง

ซ่ึงอาจมีจํา้เขยีวร่วมด้วยหรือไม่กไ็ด้ 

        ถ้าเกดิจากระบบการแขง็ตวัของเลือดผดิปกต ิ(เช่น ฮีโมฟิเลยี, ตบัแขง็, 

ภาวะ 

ไตวาย, งูพษิกดั) มักเกดิเป็นจํา้เขยีว หรือก้อนนูน โดยไม่มีจุดแดงร่วมด้วย 

 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://childrencancerfund.org/images/he.jpg&imgrefurl=http://childrencancerfund.org/h2.html&usg=__5BPjrGD2DHOUH5CU1IdNX9yu_6I=&h=432&w=556&sz=13&hl=th&start=109&um=1&itbs=1&tbnid=M3d69MP21H1fCM:&tbnh=103&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25AE%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%259F%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%26start%3D100%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
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3. ความผดิปกติของโครโมโซมในคน 

      

ความผดิปกติทีถ่่ายทอดทางพนัธุกรรม 

             โรคธาลสัซีเมยี คือ โรคซีดชนิดหน่ึงที่

สามารถตดิต่อได้โดยทางกรรมพนัธ์ุ และมกีาร

สร้างฮีโมโกลบิน ทาํให้เมด็เลือดแดงมลีกัษณะ

ผดิปกตแิละแตกง่าย ก่อให้เกดิอาการซีด เลือด

จางเร้ือรัง และมภีาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆ ส่วน

ใหญ่ผู้ทีเ่ป็นโรคนีจ้ะได้รับยนีทีผ่ดิปกตขิองพ่อ 

และแม่  

เม็ดเลือดที่ปกต ิ

เม็ดเลือดแดงที่มีเบต้าธาลสัซีเมีย-ฮีโมโกลบิน  

กลบัเมนูหลกั 
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3. ความผดิปกติของโครโมโซมในคน 

      

ความผดิปกติทีถ่่ายทอดทางพนัธุกรรม 

   ยนี คือ หน่วยพนัธุกรรมท่ีกาํหนดลกัษณะต่างๆ ของส่ิงมีชีวิต พืช สตัว ์

มนุษย ์เช่น ในมนุษยก์าํหนดสี และลกัษณะของ ผวิ ตา และผมความสูง 

ความฉลาด หมู่เลือด ชนิดของฮีโมโกลบิน รวมทั้งโรคบางอยา่ง เป็นตน้ 

ยนีท่ีควบคุมกาํหนดลกัษณะต่างๆ ในร่างกายจะเป็นคู่ ข้างหน่ึงได้รับ

ถ่ายทอดมาจากพ่อ อกีข้างหน่ึงได้รับมาจากแม่ สาํหรับผูมี้ยนีธาลสัซีเมีย

(Thalassemia) มีไดส้องแบบคือ  

กลบัเมนูหลกั 
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กลุ่มทีม่คีวามผดิปกตทิีถ่่ายทอดทางพนัธุกรรมทําให้เกดิโรคต่อไปนี ้

ตาบอดสี หมายถึง 

กลบัเมนูหลกั 

การมองเห็นสีผดิปกติ ไม่สามารถแยกสีได้เน่ืองจาก 

เซลล์ประสาทตาทีไ่วต่อแสงสีผดิปกติ การบอดสีจึงเป็น  

ซ่ึงอยู่บนโครโมโซม  ฉะน้ันเม่ือมียนีตาบอดสีแฝงอยู่ ลูกทีเ่กดิมา เพศ 

ชาย จะมีโอกาสตาบอดสีโรคตาบอดสีมากกว่า เพศหญงิ 

ให้แสดงลกัษณะทางพนัธุกรรม 

X 

กาํหนดให้     XXC   = แม่ (ตาบอดสีแฝง คือเป็นพาหะ) 

XY = พ่อ (ปกต)ิ 

XX 

ยนีด้อย 
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1.การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 
กลุ่มทีม่คีวามผดิปกตทิีถ่่ายทอดทางพนัธุกรรมทําให้เกดิโรคตาบอดสี ? 

กลบัเมนูหลกั 

จีโนไทป์                     XXc                        XY   

เซลล์สืบพนัธ์ุ                 

 จีโนไทป์                

เม่ือ    ……     =   .............                         …….    =    ลูก..........  

          …...      =    ...............(เป็น..........)       …....      =    ลูก.....................  

จงแสดงลกัษณะการ

ถ่ายทอดแบบจีโนไทป์ 
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1.การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 
กลุ่มทีม่คีวามผดิปกตทิีถ่่ายทอดทางพนัธุกรรมทําให้เกดิโรคต่อไปนี ้

กลบัเมนูหลกั 

จีโนไทป์                     XXc                        XY   

เซลล์สืบพนัธ์ุ                X           Xc         X        Y 

 จีโนไทป์               XX          XY        XXc        XcY 

เม่ือ    xx     =   ลูกหญงิ                         XY    =    ลูกชาย  

           xxc     =    ลูกหญงิ(เป็นพาหะ)       XcY  =    ลูกชายตาบอดสี  
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2. การกาํหนดเพศในส่ิงมีชีวติ Determination of Sex 

การกาํหนดเพศในส่ิงมชีีวติ 

Autosome 

โครโมโซมร่างกาย 

Sex Chromosome 

โครโมโซมเพศ 
  

Chromosome โครโมโซม 

Gene ยนี 

แบ่งเป็นเพศผู้และเพศเมยีโดยมคีวามแตกต่างกนัจากความหมายของคาํเหล่านีท้ีค่วรทราบ 
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2. การกาํหนดเพศในส่ิงมีชีวติ Determination of Sex 

    Gene ยนี 

 
หน่วยพนัธุกรรม หรือ ยนี คือ ส่วนหน่ึง

ของโครโมโซม (Chromosome segment) ที่

ถอดรหัส (encode) ได้เป็นสาย ยนีสามารถ

เป็นได้ทั้ง ดเีอน็เอ หรือว่า อาร์เอน็เอ กไ็ด้ 

แต่ในส่ิงมชีีวติช้ันสูงน้ันจะเป็นดเีอน็เอ

หมดเพราะเสถียรมากเหมาะแก่การเกบ็ข้อมูล 

ขณะทีอ่าร์เอน็เอ จะพบในพวกไวรัส ยนี

ทั้งหมดของส่ิงมชีีวติหรือเซลล์จะรวมเรียกว่า 

จีโนม  
       ภาพยนี GENE 
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2. การกาํหนดเพศในส่ิงมีชีวติ Determination of Sex 

   ภาพโครโมโซม Chromosome 

            โครโมโซม Chromosome 

โครโมโซม (chromosome)   เป็นทีอ่ยู่ของยนี ซ่ึงทาํ

หน้าทีค่วบคุมและถ่ายทอดข้อมูล เกีย่วกบัลกัษณะ

ทางพนัธุกรรมต่างๆ ของส่ิงมชีีวติ เช่น ลกัษณะของ

เส้นผม ลกัษณะดวงตา   เพศ   และผวิ    จากการศึกษา

ลกัษณะโครโมโซม   จะต้องอาศัยการดูด้วยกล้อง

จุลทรรศน์ทีก่าํลงัขยายสูงๆ จึงจะสามารถ มองเห็น

รายละเอยีดของโครโมโซมได้ 

ในภาวะปกตเิม่ือมองผ่านกล้องจุลทรรศน์จะเห็นโครโมโซมมี

ลกัษณะคล้ายเส้นด้ายบางๆ เรียกว่า “โครมาตนิ (chromatin) ” 
ขดตวัอยู่ในนิวเคลยีส 
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2. การกาํหนดเพศในส่ิงมีชีวติ Determination of Sex 

แบ่งเป็นเพศผู้และเพศเมยีโดยมคีวามแตกต่างกนัจากความหมายของคาํเหล่านีท้ีค่วรทราบ 

      

ในวงการแพทย์ปัจจุบันสามารถช่วยสามี/ภรรยาให้มีลูกเป็นเพศที่

ต้องการได้ เพราะลูกทีเ่กดิมาเป็นเพศใดน้ันใดน้ันขึน้อยู่กบัอะไรที่

เป็นเหตุผลจงอธิบาย 

ปกตพ่ิอ จะให้โครโมโซม ได้ทั้ง X และ Y 

    แม่  จะให้ได้แต่โครโมโซม X 

ดงัน้ัน หากต้องการ ลูกชาย ต้องหาทางทาํลาย โครโมโซม X 
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2. การกาํหนดเพศในส่ิงมีชีวติ Determination of Sex 

แบ่งเป็นเพศผู้และเพศเมยีโดยมคีวามแตกต่างกนัจากความหมายของคาํเหล่านีท้ีค่วรทราบ 

     โครโมโซมเพศ 

 Sex Chromosome 
     โครโมโซมร่างกาย 

         Autosome 

      

      สําหรับในมนุษย์มจีํานวนโครโมโซม 46 

โครโมโซม หากนํามาจัดเป็นคู่จะได้ 23 คู่ซ่ึง

จะม ี22 คู่ ทีเ่หมือนกนัในเพศชายและเพศ

หญิงเราจะเรียกคู่โครโมโซมเหล่านีว่้า 

โครโมโซมร่างกาย (autosome) ซ่ึงจะมี

บทบาทในการกาํหนดลกัษณะทางพนัธุกรรม

ต่างๆในร่างกาย 

      สําหรับโครโมโซมที่เหลืออีก 1 คู่จากทั้งหมด 

23 คู่ จะเป็นโครโมโซมที่ทําหน้าที่กําหนดเพศ 

เรียกว่า โครโมโซมเพศ (Sex chromosome) โดย

โครโมโซมจะเป็นการจับคู่กันของโครโมโซม 2 

ตัวที่มีลักษณะต่างกันคือ โครโมโซม X เป็น

ตัวกําหนดเพศหญิง และโครโมโซม Y เป็น

ตั ว กํ า ห น ด เ พ ศ ช า ย  ซ่ึ ง มี ข น า ด เ ล็ ก ก ว่ า

โครโมโซม X 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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2. การกาํหนดเพศในส่ิงมีชีวติ Determination of Sex 

แบ่งเป็นเพศผู้และเพศเมยีโดยมคีวามแตกต่างกนัจากความหมายของคาํเหล่านีท้ีค่วรทราบ 

   โครโมโซมร่างกาย 

            Autosome 

      



www.themegallery.com 

2. การกาํหนดเพศในส่ิงมีชีวติ Determination of Sex 

                         การเกดิเพศหญงิเพศชาย 

      

เพศหญงิ เพศชาย 

     เซลล์เพศทีถู่กสร้างขึน้มาแต่ละเซลล์จะมโีครโมโซมเพศเพยีงชุดเดยีวโดยทีเ่ซลล์สืบพนัธ์ุเพศชาย 

(สเปิร์ม) จะมเีซลล์สืบพนัธ์ุ ซ่ึงมโีครโมโซม 2 ชนิด คือ 22+X หรือ 22+Y ส่วนเซลล์สืบพนัธ์ุของเพศหญงิ

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

หรือทารกเพศชาย (โครโมโซม 44+XY) จึงเท่ากนั ขึน้อยู่กบัสเปิร์มทีเ่ข้าผสมกบัไข่จะเป็นสเปิร์มชนิดใด 

 

 

 

      มนุษย์ผู้หญิง  มโีครโมโซม   44+XX    แท่ง  

      มนุษย์ผู้ชาย    มโีครโมโซม   44+XY    แท่ง  

      เซลล์ไข่           มโีครโมโซม 22+X         แท่ง  

      เซลล์อสุจิ  มโีครโมโซม 22+X แท่ง หรือ 22+Y แท่ง  

 

 

    โครโมโซมในร่างกายมนุษย์มีทั้งหมด 46 แท่ง 

แบ่งเป็น 

1.โครโมโซมร่างกาย (autosome) จาํนวน 44 แท่ง  

2.โครโมโซมเพศ (sex chromosome) จาํนวน 2    

แท่ง มีรูปแบบเป็น XX หรือ XY  

 
กลบัเมนูหลกั 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1
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3. ความผดิปกติของโครโมโซมในคน 

      

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

อาการผดิปกติ รูปร่างสูง แขนขายาวกว่าปกติ หน้าอกเจริญ ปัญญาอ่อน และเป็นหมนั 

ความผดิปกติของโครโมโซมเพศ( Sex Chrosome) 

กลุ่มทีม่คีวามผดิปกตขิองโครโมโซมเพศ  

  1. อาการไคลน์เฟลเตอร์ซินโดรม (Klinefelter , s Syndrome) 

โครโมโซมเพศแบบ 

XXXY  
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3. ความผดิปกติของโครโมโซมในคน 

      

เกดิในเพศหญงิ  มีโครโมโซมเพศคู่ที่ 23  มีโครโมโซม x  อกีอนัเป็น 0  เน่ืองจากผสมกบัเซลอสุจทิี่ไม่มีโครโมโซมเพศ 

ทําให้มีโครโมโซมเป็น 44+x0 = 45  โครโมโซม 

ความผดิปกติของโครโมโซมเพศ( Sex Chrosome) 

กลุ่มทีม่คีวามผดิปกตขิองโครโมโซมเพศ  

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

      

ความผดิปกติของโครโมโซมเพศ( Sex Chrosome) 

กลุ่มทีม่คีวามผดิปกตขิองโครโมโซมเพศ  

 3. อาการเอก็ซ์ไตรโซเมีย (X-Trisomia) เกดิขึน้กบัเพศหญงิทีมี่ที่

โครโมโซมเพศ คู่ที ่23 โดยมีโครโมโซม  X  เพิม่ขึน้มา 1 อนั ทาํให้คู่ที ่23 มี

โครโมโซมเป็น 44 + xxx = 47 โครโมโซม ทาํให้ผู้หญงิมีลกัษณะ ที่

แสดงออก คืออวยัะเพศทั้งภายในและภายนอกไม่สมบูรณ์ เช่น มีรังไข่แต่

มดลูกไม่เจริญ และเป็นหมัน 
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3. ความผดิปกติของโครโมโซมในคน 

      

จงอธิบายความผดิปกตขิองโครโมโซมคู่ที ่? และ มี

อาการเป็นอย่างไร ? 

ความผดิปกติของโครโมโซมร่างกาย (Autosome) 

กลุ่มทีม่คีวามผดิปกตขิองโครโมโซมร่างกาย เป็นความผดิปกติทีไ่ม่ถ่ายทอดทางพนัธุกรรม 

1. เดก็ทีม่อีาการดาวน์ซินโดรม (Down, s Syndrome) 
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3. ความผดิปกติของโครโมโซมในคน 

      

โครโมโซมคู่ที ่21 เกนิมา 1 แท่ง   

อาการ ตวัอ่อนปวกเปียก สมองเลก็ ตาห่าง และหางตาช้ีขึน้ ดั้งจมูกแฟบ ลิน้จุก

ปาก ม ี IQ ตํา่ ( 20- 40  ) 

ความผดิปกติของโครโมโซมร่างกาย (Autosome) 

กลุ่มทีม่คีวามผดิปกตขิองโครโมโซมร่างกาย เป็นความผดิปกติทีไ่ม่ถ่ายทอดทางพนัธุกรรม 

1. เดก็ทีม่อีาการดาวน์ซินโดรม (Down, s Syndrome) 
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3. ความผดิปกติของโครโมโซมในคน 

      

โครโมโซมคู่ที่ 5  ขาดหายไป 1 แต่มีโครโม โซมครบ 46 เหมือนคนปกต ิ

ความผดิปกติของโครโมโซมร่างกาย (Autosome) 

กลุ่มทีม่คีวามผดิปกตขิองโครโมโซมร่างกาย เป็นความผดิปกติทีไ่ม่ถ่ายทอดทางพนัธุกรรม 

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

      

ความผดิปกติทีถ่่ายทอดทางพนัธุกรรม 

  โรคตาบอดสี 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://mr.ak.kroobannok.com/news_pic/p95878470008.jpg&imgrefurl=http://mr.ak.kroobannok.com/&usg=__FoU1KMrMZe7jVOw2AfYBzdqgLUg=&h=87&w=130&sz=3&hl=th&start=622&um=1&itbs=1&tbnid=rIRYrkTxloMnWM:&tbnh=61&tbnw=91&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B5%26start%3D612%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://mr.ak.kroobannok.com/news_pic/p95878470008.jpg&imgrefurl=http://mr.ak.kroobannok.com/&usg=__FoU1KMrMZe7jVOw2AfYBzdqgLUg=&h=87&w=130&sz=3&hl=th&start=622&um=1&itbs=1&tbnid=rIRYrkTxloMnWM:&tbnh=61&tbnw=91&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B5%26start%3D612%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1
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3. ความผดิปกติของโครโมโซมในคน 

      

ความผดิปกติทีถ่่ายทอดทางพนัธุกรรม 

  โรคฮีโมฟิเลยี 

       

      ภาวะเลือดออกง่าย หรือเลือดออกแล้วหยุดยาก อาจมสีาเหตุจากความผดิปกติ

ของหลอดเลือด เกลด็เลือด (platelets) หรือระบบการแขง็ตัวของเลือด

(coaglulation system)ลกัษณะของเลือดออกทีเ่กดิขึน้ตามผวิหนัง อาจเป็นจุดแดง 

ขนาด 1 มลิลเิมตรหรือเท่าปลายเขม็หมุด หรือเท่าปลายนิว้ หรือเป็นก้อนนูน 

(hematoma) 

         โดยทัว่ไป ถ้ามสีาเหตุจากหลอดเลือดผดิปกติ (เช่น หลอดเลือดเปราะ ในผู้ป่วย

ไข้เลือดออก มกัจะเกดิเป็นจุดแดงหรือจํา้เขยีวต้ืน ๆ  

        ถ้าเกดิจากเกลด็เลือดผดิปกติ (เช่น เกลด็เลือดตํ่าในผู้ป่วยไข้เลือดออก, โลหิต 

จางอะพลาสติก, มะเร็งเมด็เลือดขาว, เอสแอลอ,ี ไอทพี)ี มกัเกดิเป็นจุดแดงซ่ึงอาจมี

จํา้เขยีวร่วมด้วยหรือไม่กไ็ด้ 

        ถ้าเกดิจากระบบการแขง็ตัวของเลือดผดิปกติ (เช่น ฮีโมฟิเลยี, ตับแขง็, ภาวะ 

ไตวาย, งูพษิกดั) มกัเกดิเป็นจํา้เขยีว หรือก้อนนูน โดยไม่มจุีดแดงร่วมด้วย 

 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://childrencancerfund.org/images/he.jpg&imgrefurl=http://childrencancerfund.org/h2.html&usg=__5BPjrGD2DHOUH5CU1IdNX9yu_6I=&h=432&w=556&sz=13&hl=th&start=109&um=1&itbs=1&tbnid=M3d69MP21H1fCM:&tbnh=103&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25AE%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%259F%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%26start%3D100%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
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3. ความผดิปกติของโครโมโซมในคน 

      

ความผดิปกติทีถ่่ายทอดทางพนัธุกรรม 

   ยนี คือ หน่วยพนัธุกรรมท่ีกาํหนดลกัษณะต่างๆ ของส่ิงมีชีวิต พืช สตัว ์

มนุษย ์เช่น ในมนุษยก์าํหนดสี และลกัษณะของ ผวิ ตา และผมความสูง 

ความฉลาด หมู่เลือด ชนิดของฮีโมโกลบิน รวมทั้งโรคบางอยา่ง เป็นตน้ 

ยนีท่ีควบคุมกาํหนดลกัษณะต่างๆ ในร่างกายจะเป็นคู่ ข้างหน่ึงได้รับ

ถ่ายทอดมาจากพ่อ อกีข้างหน่ึงได้รับมาจากแม่ สาํหรับผูมี้ยนีธาลสัซีเมีย

(Thalassemia) มีไดส้องแบบคือ  

กลบัเมนูหลกั 
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3. ความผดิปกติของโครโมโซมในคน 

      

ความผดิปกติทีถ่่ายทอดทางพนัธุกรรม 

             โรคธาลสัซีเมยี คือ โรคซีดชนิดหน่ึงที่

สามารถตดิต่อได้โดยทางกรรมพนัธ์ุ และมกีาร

สร้างฮีโมโกลบิน ทาํให้เมด็เลือดแดงมลีกัษณะ

ผดิปกตแิละแตกง่าย ก่อให้เกดิอาการซีด เลือด

จางเร้ือรัง และมภีาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆ ส่วน

ใหญ่ผู้ทีเ่ป็นโรคนีจ้ะได้รับยนีทีผ่ดิปกตขิองพ่อ 

และแม่  

เม็ดเลือดที่ปกต ิ

เม็ดเลือดแดงที่มีเบต้าธาลสัซีเมีย-ฮีโมโกลบิน  

กลบัเมนูหลกั 
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3. ความผดิปกติของโครโมโซมในคน 

      

ความผดิปกติทีถ่่ายทอดทางพนัธุกรรม 

1.เป็นพาหะ คือ ผูท่ี้มียนี หรือกรรมพนัธ์ุของโรคธาลสัซีเมีย

(Thalassemia) พวกหน่ึงเพยีงข้างเดียวเรียกว่า มียนีธาลสัซีเมียแฝงอยู ่

จะมีสุขภาพดีปกติ ต้องตรวจเลือดโดย วธีิพเิศษ จึงจะบอกได้ เรียกว่า 

เป็นพาหะ เพราะสามารถ่ายทอดยนีผดิปกติไปให้ลูกกไ็ด้ พาหะอาจให้

ยนีขา้งท่ีปกติ หรือขา้งท่ีผดิปกติใหลู้กกไ็ด ้ 
2.เป็นโรค คือ ผูท่ี้รับยนีผดิปกติ หรือกรรมพนัธ์ุของโรคธาลสัซีเมียพวก

เดียวกนัมาจากทั้งพ่อและแม่ ผู้ป่วยมียนีผดิปกตทิั้งสองข้าง และ

ถ่ายทอดความผดิปกติขา้งใดขา้งหน่ึงต่อไป ใหลู้กแต่ละคนดว้ย  
กลบัเมนูหลกั 



www.themegallery.com 

4. มิวเตช่ัน (Mutation) 

1 

มวิเตชันของเซลล์ร่างกาย เกดิขึน้ตามเซลล์

ของร่างกายเม่ือเกดิขึน้แล้วไม่มกีารถ่ายทอด 

จะตายไปพร้อมกบัเจ้าของ 

2 

มวิเตชันของเซลล์สืบพนัธ์ุ เกดิขึน้กบัเซลล์

สืบพนัธ์ุ เม่ือเกดิขึน้แล้วถ่ายทอดลกัษณะ

ต่อไปยงัลูกหลาน 

มวิเตช่ัน (Mutation)เป็นการเกกิพนัธ์ุใหม่ หรือการผ่าเหล่า หมายถึงลกัษณะของส่ิงมชีีวติทีเ่กดิมาใหม่แตกต่างจากลกัษณะเดิม 
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5.พนัธุวศิวกรรม (Genetic Engineering) 

      

พนัธุวศิวกรรม ( Genetic Engineering )เป็นวธีิการเพิม่ DNAเข้าไปในเซลทาํให้เซล

เปลีย่นแปลงคุณสมบัติตามสมบัต ิDNA ทีเ่พิม่เข้าไป เพ่ือให้เกดิการเปลีย่นแปลงทาง

พนัธุกรรมของพืชและสัตว์ให้มคุีณสมบัตเิพิม่เตมิจากธรรมชาติทีม่นุษย์ต้องการ   

GMOS ย่อมาจาก Genetic Modified Organism 

http://www.thaibiotech.info/what-is-genetics-engineering.php
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5.พนัธุวศิวกรรม (Genetic Engineering) 

   ส่ิงมชีีวติทีไ่ด้จากกระบวนการปรับปรุงทางพนัธุกรรม หรือได้รับการตดัแต่งยนี โดย

ใช้เทคนิคทางพนัธุวศิวกรรม (Genetic Engineering)ซ่ึงเรียกว่าส่ิงมชีีวติดดัแปร

พนัธุกรรม หรือ GMOS 

ลกัณะและคุณสมบัตขิองพืชทีไ่ด้รับการตดัแต่งพนัธุกรรมตามความต้องของมนุษย์ 

1.พืชต้านทานโรค เช่น โรคทีเ่กดิจากไวรัส แบคทเีรีย และเช้ือรา 
2.พืชต้านทานต่อแมลงศัตรูพืช ยากาํจัดวชัพืช 
3.พืชทนต่อสภาพแวดล้อมทีไ่ม่เหมาะสม เช่นแห้งแล้ง ดนิเคม็ หรือเป็นกรด 

4.พืชทีส่ามารถชลอการสุกได้ เช่นผลไม้ทีสุ่กช้า 

5.พืชทีม่สีารอาหาร เช่น ไขมนั โปรตนี วติามนิ เบต้าแคโรทนีมปีริมาณตามทีต้่องการ 
6. พืชทีถู่กลดสารทีเ่ป็น allergen (สารทาํให้เกดิภูมแิพ้) 
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5.พนัธุวศิวกรรม (Genetic Engineering) 

      

พนัธุวศิวกรรม เป็นกระบวนการปรับปรุงพนัธ์ุส่ิงมชีีวติ โดยนํา ยนีจากส่ิงมชีีวติชนิดพนัธ์ุหน่ึง 

(species) ถ่ายฝากเข้าไปอกีชนิดพนัธ์ุหน่ึง เพ่ือจุดประสงค์ทีจ่ะปรับปรุงสายพนัธ์ุให้ดขีึน้ กระบวนการ

ดงักล่าวไม่ได้เกดิขึน้ตามธรรมชาติ ส่ิงมชีีวติดงักล่าวมช่ืีอเรียกว่า GMO (genetically modified 

organism) ตัวอย่างการวจิัยและพฒันา รวมถึงการใช้ประโยชน์เชิงการค้ามมีากมาย   

GMOS ย่อมาจาก Genetic Modified Organism 

http://www.thaibiotech.info/what-is-genetics-engineering.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-gene.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-gmos.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-gmos.php
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5.พนัธุวศิวกรรม (Genetic Engineering) 

      

     พืช GMOS  5 ชนิดทีไ่ด้รับการยอมรับว่าปลอดภัยสําหรับการบริโภค สหรัฐอเมริกา ญีปุ่่น สหภาพ

ยุโรปสวติเซอร์แลนด์ ได้รับอนุญาตให้นํามาใช้ในเชิงพาณชิย์   

เรพ(เมลด็พืชนํา้มนั)ทีท่นทานต่อสารกาํจัดวชัพืช 

ถั่วเหลือง 

ข้าวโพด 

มนัฝร่ัง 

กลบัเมนูหลกั 

http://www.thaibiotech.info/what-is-gmos.php
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6. การใช้เทคโนโลยชีีวภาพทีม่ีผลต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม 

      

การผสมพนัธ์ุต่างสายพนัธ์ุ (Hybridization) 

 

ผสม 

ม้าตวัเมยี ลาตวัผู้ ล่อ  เรียกว่า Mule 
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6. การใช้เทคโนโลยชีีวภาพทีม่ีผลต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม 

      

การผสมพนัธ์ุต่างสายพนัธ์ุ (Hybridization) 

 

ผสม 

ม้าตวัผู้ ลาตวัเมยี ล่อ  เรียกว่า hinny 
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6. การใช้เทคโนโลยชีีวภาพทีม่ีผลต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม 

เทคนิคในการตดัต่อยนี    (Recombinant DNA) สําหรับพนัธุวศิวกรรมได้พฒันาเทคนิค

วชิาการต่าง ๆจนเป็นทีรู้่จักทัว่ไป คือ เทคนิคลคีอมบแินนท์ ดเีอน็เอ 

 

เทคนิคในการตดัต่อยนี (Recombinant DNA) 

 

ตดัยนี  ( DNA ) จากผู้ให้ +  DNA ของตวักลาง                    
  ใส่      

ผู้รับเพ่ือสร้างสารโปรตนี                    นําสารที่ได้ไปทําให้บริสุทธ์ิ   
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6. การใช้เทคโนโลยชีีวภาพทีม่ีผลต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม 

จงอธิบายเทคนิคขั้นตอนในการโคลนน่ิง ? 

เทคนิคในการโคลนน่ิง (Cloning)หรือการปลูกถ่ายพนัธุกรรม 

 

กลบัเมนูหลกั 
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6. การใช้เทคโนโลยชีีวภาพทีม่ีผลต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม 

เทคนิคในการโคลนน่ิง (Cloning)หรือการปลูกถ่ายพนัธุกรรม 

 

กลบัเมนูหลกั 

เทคนิคการโคลนน่ิง หรือการปลูกถ่ายพนัธุกรรม โดย

การนําเอา DNA ของตวัทีก่าํหนดให้เป็นสัตว์ต้นแบบ 

มากระตุ้นให้เจริญพนัธ์ เพ่ือสร้างตวัใหม่ขึน้มาโดยไม่

ต้องใช้อสุจิของตวัผู้  มกีระบวนการคือ ย้ายนิวเคลยีส

ของเซลล์ไข่(ของตวัเมยี) ออก เอานิวเคลยีสใหม่ของ

ตวัทต้ีองการเป็นต้นแบบใส่เข้าไปแทน แล้วกระตุ้น

ด้วยกระแสไฟฟ้าอ่อน ๆ ให้เซลล์แบ่งตวั นําแซลล์นีไ้ป

ฝังไว้ในมดลูกของสัตว์ชนิดเดยีวกนัอกีตัวหน่ึงเพ่ือให้

อุ้มท้อง จนคลอดได้ลูกออกมาเหมือนตวัต้นแบบทุก

ประการ 
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6. การใช้เทคโนโลยชีีวภาพทีม่ีผลต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม 

เทคนิคในการโคลนน่ิง (Cloning)หรือการปลูกถ่ายพนัธุกรรม 

 

กลบัเมนูหลกั 
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แบบทดสอบหลงัการเรียนรู้ 
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423 

2 

3 

4 

1 

1.วธีิการใดเป็นกระบวนการย้ายนิวเคลยีสของเซลไข่ออกแล้วใส่ 

    นิวเคลยีสซ่ึงเป็นของสัตว์ชนิดเดยีวกนั 

  GMOS          

   Cloning 

    Recombinant 

    Hibridization            

กลบัเมนูหลกั 
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แบบทดสอบหลงัการเรียนรู้ 
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423 

2 

3 

4 

1 

2. ข้อใดเป็นวธีิการนํายนีจากส่ิงมชีีวิตต่างๆทีไ่ม่ใช่พืชมาใส่ให้พืช 

    เพ่ือเพิม่ผลผลติพืชตามที่ต้องการ 

  GMOS          

   Cloning 

    Recombinant 

    Hibridization            
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แบบทดสอบหลงัการเรียนรู้ 
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423 

2 

3 

4 

1 

3. ข้อใดเป็น Hybridization ทีเ่ป็นไปได้ 

ม้าผสมกบัม้า          

  ม้าผสมกบัววั 

  ม้าผสมกบัลา 

  ม้าผสมกบัควาย            
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แบบทดสอบหลงัการเรียนรู้ 
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423 

2 

3 

4 

1 

4. ความผดิปกติข่องยนีทีโ่ครโมโซม x ในเพศชาย จะทาํให้เกดิโรคใด 

โรคไตรโซเมยี           

  โรคทางพนัธุกรรม 

  โรคเทอร์เนอร์ 

  โรคไคลน์เฟลเตอร์            
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แบบทดสอบหลงัการเรียนรู้ 
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423 

2 

3 

4 

1 

5. ถ้าพนัธ์ุแท้ผสมกบัพนัธ์ุแท้ พนัธ์ุลูก (F1) ทีไ่ด้คือข้อใด 

พนัธ์ุแท้เหมือนเดมิ           

  พนัธ์ุทางเหมือนกนัหมด 

  พนัธ์ุแท้คร่ึงหน่ึง พนัธ์ุทางคร่ึงหน่ึง 

  พนัธ์ุแท้เหมือนพ่อหรือแม่ทีม่ลีกัษณะเด่น 1 ส่วน และพนัทาง 2 ส่วน            
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แบบทดสอบหลงัการเรียนรู้ 
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423 

2 

3 

4 

1 

6. ลกัษณะในข้อใดเป็นลกัษณะด้อย 

            ความสูง 

            ตาสีนํา้ตาล 

         ผมเหยยีดตรง  

          ถนัดมือขวา 
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แบบทดสอบหลงัการเรียนรู้ 
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423 

2 

3 

4 

1 

7. ข้อใดเป็นโฮโมโลกสัโครโมโซม 

            46 

              48 

     44 xx  

    44 xy 
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แบบทดสอบหลงัการเรียนรู้ 
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423 

2 

3 

4 

1 

8. ข้อใดเป็นโครโมโซมเพศชาย 

            46 

              48 

     44 xx  

    44 xy 
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แบบทดสอบหลงัการเรียนรู้ 
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423 

2 

3 

4 

1 

9. ข้อใดเป็นจํานวนโครโมโซมมยุษย์ 

            46 

              48 

     44 xx  

    44 xy 
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แบบทดสอบหลงัการเรียนรู้ 
วทิยาศาสตร์ 4   3000-1423 

2 

3 

4 

1 

10. ลกัษณะใดไม่ถ่ายทอดทางพนัธุกรรม 

            ตาบอดสี 

              โรคเบาหวาน 

     โรคฮีโมฟีเลยี  

    ดาวน์ซินโดรม 

กลบัเมนูหลกั 



LOGO www.themegallery.com 

 AJ . Amporn prakotmongekol 

กลบัเมนูหลกั 
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