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ค ำน ำ 
 

 เอกสารประกอบการสอน รายวิชาชีววิทยา 1 รหัสวิชา BI01101 เล่มนี้เป็นผลงานจากการศึกษา
ค้นคว้าต าราทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางชีววิทยาหลายเล่ม ผู้เขียนได้สังเคราะห์และประมวลจาก
การอ่านและท าความเข้าใจ จึงได้แต่งและเรียบเรียงข้ึนเป็นภาษาที่ท าให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายแต่คง
รายละเอียดทางวิชาการไว้อย่างครอบคลุมทุกเนื้อหาในแต่ละบทเรียน เอกสาร ฯ เล่มนี้มีการวางกรอบ
และแนวทางการเขียนให้เนื้อหามีความสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรและแผนบริหาร 

การสอน นอกจากนี้ยังไดม้ีการเผยแพร่และใช้งานจริงในการเรียนการสอน อีกทั้งยังได้มีการปรับปรุงให้
เอกสาร ฯ มีความทันสมัย สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพส าหรับใช้ในการเรียนการสอนมากที่สุด  
 เนื้อหาในเอกสาร ฯ เล่มนี้แบ่งออกเป็น 9 บท โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถอธิบายหลักพื้นฐานของชีววิทยา สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 
เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ การสืบพันธ์ุ การแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์กับหลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
หลักพันธุศาสตร์โมเลกุล และวิวัฒนาการ  

ผู้เขียนหวังอย่างยิ่งว่าเอกสาร ฯ เล่มนี้จะอ านวยประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิผลมากที่สุด หากท่านที่น าไปใช้มีข้อเสนอแนะประการใด ผู้เขียนยินดีรับฟังและขอขอบคุณ
ข้อเสนอแนะนั้น ณ โอกาสนี้ด้วย 
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   ในเซลล์ยูคาริโอต 81 
3.19 ลักษณะโครงสร้างของเพอร์ออกซิโซม 82 
3.20 ไซโทสเกเลทันภายในเซลล์ 83 
3.21 ลักษณะโครงสร้างของเซ็นโทรโซม 83 
3.22 ลักษณะการจัดเรียงตัวของไมโครทูบูลของซีเลีย 84 
3.23 โครงสร้างของผนังเซลล์พืช 86 
3.24 องค์ประกอบและโครงสร้างของเอ็กซ์ทราเซลลูลาร์แมทริกซ์ (ECM) 87 
3.25 รอยต่อระหว่างเซลล์ 88 
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3.26 รูปแบบการแพร่ของสารผ่านเยื่อก้ัน 89 
3.27 สภาวะของเซลล์สัตว์ (บน) และเซลล์พืช (ล่าง) เมื่ออยู่ในสารละลายที่มี 
       ความเข้มข้นต่างกัน 90 
3.28 การแพร่แบบฟาซิลิเทต 91 
3.29 การล าเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบบใช้พลังงาน ATP 92 
3.30 การล าเลียงสารที่มีโมเลกุลใหญ่ผ่านเข้ามาในเซลล์ 93 
4.1 โครงสร้างพื้นฐานของพืชดอก 100 
4.2 ระบบเนื้อเยื่อผิว ระบบเนื้อเยื่อท่อล าเลียง และระบบเนื้อเยื่อพื้นของพืช 100 
4.3 ชนิดของเนื้อเยื่อพืชจ าแนกตามกลุ่มของเนื้อเยื่อเจริญ และเนื้อเยื่อถาวร 102 
4.4 ภาพรวมของการเจริญเติบโตแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิของพืช 102 
4.5 การเจริญเติบโตแบบปฐมภูมิบริเวณปลายราก (ก.) และบริเวณปลายยอด (ข.) 103 
4.6 แผนผังการเจริญและการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายของพืช 104 
4.7 เนื้อเยื่อผิวของล าต้นถั่วเขียว (ก.) เซลล์บริเวณโดยรอบปากใบ (ข.) 105 
4.8 เนื้อเยื่อผิวของฝักถั่วเปลี่ยนแปลงไปเป็นขนที่ผิวเพ่ือป้องกันการกัดแทะจากแมลง 105 
4.9 เซลล์พาเรนไคมา (ก.) เซลล์คอลเลนไคมา (ข.) และเซลล์สเคลอเรนไคมา (ค.) 107 
4.10 เนื้อเยื่อไซเล็มประกอบด้วย เทรคีด และเวสเซล 108 
4.11 เนื้อเยื่อล าเลียงอาหารของพืชเมล็ดเปลือย (ซา้ย) และพืชดอก (ขวา) 109 
4.12 การเจริญขั้นปฐมภูมิของราก 110 
4.13 การจัดเรียงตัวของเนื้อเยื่อช่วงการเจริญขั้นปฐมภูมิของรากในพืชใบเลี้ยงคู่ (ก.)  
 และพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (ข.) 111 
4.14 การเจริญของรากแขนงจากส่วนของ pericycle 112 
4.15 การจัดเรียงตัวของเนื้อเยื่อพืชในล าต้น 113 
4.16 การจัดเรียงตัวของเนื้อเยื่อและโครงสร้างภายในของใบพืช 114 
4.17 การเจริญขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิของพืชในกลุ่มไม้เนื้อแข็ง 116 
4.18 ภาพตัดขวางของล าต้นพืชในกลุ่มไม้เนื้อแข็ง 117 
4.19 กายวิภาคของล าต้นพืช 118 
4.20 ชนิดของเนื้อเยื่อบุผิว 120 
4.21 เนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดต่างๆ ที่พบในร่างกายสัตว์ 122 
4.22 เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อแต่ละชนิดในสัตว์มีกระดูกสันหลัง 124 
4.23 เนื้อเยื่อประสาทประกอบด้วยเซลล์ประสาทและเซลล์เกลีย 124 
5.1 การแบ่งเซลล์จากหนึ่งเซลล์เป็นสองเซลล์ 132 
5.2 การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยการแตกหน่อของยีสต์ (ก.) และไฮดรา (ข.) 132 
5.3 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (คอนจูเกชัน) ของแบคทีเรียชนิด Escherichia coli 134 
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5.4 การสืบพันธุ์ (แบบไม่อาศัยเพศ) ของแบคทีเรียโดยการแบ่งเซลล์ 
 จากหนึ่งเป็นสองเซลล์ 136 
5.5 กระบวนการทรานส์ดักชันของแบคทีเรียโดยมีไวรัสฟาจก์เก่ียวข้อง 137 
5.6 กระบวนการคอนจูเกชันในแบคทีเรีย 138 
5.7 การสืบพันธุ์แบบคอนจูเกชันของพารามีเซียม 139 
5.8 การสืบพันธุ์ของสาหร่ายสีเขียวเซลล์เดียว Chlamydomonas 140 
5.9 เห็ดพัฟฟ์บอลที่ก าลังปล่อยสปอร์เพ่ือการสืบพันธุ์ 141 
5.10 เชื้อรา Penicillium เจริญอยู่ที่ผิวของเปลือกส้มโดยการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ 142 
5.11 การสืบพันธุ์แบบอาศัยและไม่อาศัยเพศของเชื้อราด าขนมปัง   
   (Rhizopus stolonifer) 143 
5.12 โครงสร้างของดอก 144 
5.13 การสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียของพืชดอก 146 
5.14 กลไกการถ่ายละอองเรณูของพืชดอก 147 
5.15 กระบวนการปฏิสนธิซ้อนในพืชดอก 148 
5.16 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของฟองน้ า 149 
5.17 การสืบพันธุ์แบบสลับของแมงกะพรุน 150 
5.18 การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพยาธิตัวตืด (ก.) และพลานาเรีย (ข.) 151 
5.19 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของไส้เดือนดิน 151 
5.20 กายวิภาคระบบสืบพันธุ์ของแมลงหวี่เพศผู้ (ก.) และแมลงหวี่เพศเมีย (ข.) 152 
5.21 ปลาอมไข่ (Apogon aureus) เพศผู้มีหน้าที่ดูแลไข่ภายในปาก 154 
5.22 โวคอลแซคของกบเพศผู้ (ก.) และการปฏิสนธิภายนอกของกบ (ข.) 155 
5.23 งู bushmaster snakes (Lachesis muta) ออกลูกเป็นไข่ (oviparous) 156 
5.24 โครงสร้างระบบสืบพันธุ์ในมนุษย์เพศหญิง 159 
5.25 โครงสร้างระบบสืบพันธุ์ในมนุษย์เพศชาย 161 
5.26 กระบวนการสร้างเซลล์สเปิร์มในมนุษย์ 163 
5.27 กระบวนการสร้างเซลล์ไข่ในมนุษย์ 165 
5.28 วัฏจักรของระบบสืบพันธุ์ในมนุษย์เพศหญิง ควบคุมโดยไฮโพทาลามัส (ก) ฮอร์โมน 
   จากต่อมใต้สมอง (ข) วัฏจักรของรังไข่ (ค) ฮอร์โมนจากรังไข่ (ง) วัฏจักรของมดลูก (จ) 168 
5.29 กระบวนการควบคุมการสร้างฮอร์โมนของอัณฑะ 170 
5.30 การเกิดตัวอ่อนระยะไซโกต (ก.) และการฝังตัวของตัวอ่อนระยะบลาสโทซิส (ข.) 172 
5.31 การไหลเวียนเลือดบริเวณรกระหว่างแม่และทารก 173 
5.32 การพัฒนาของทารกช่วง 5 สัปดาห์ (ก.) 14 สัปดาห์ (ข.) และ 20 สัปดาห์ (ค.) 174 
5.33 กลไกการควบคุมการท างานแบบย้อนกลับเชิงบวกของการหดตัวของมดลูก 175 
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5.34 กระบวนการหดตัวของมดลูก 175 
5.35 การตรวจสอบความผิดปกติทางพันธุกรรมของทารกในครรภ์ 179 
6.1 วัฏจักรของเซลล์ 186 
6.2 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (เซลล์สัตว์) 188 
6.3 การแบ่งไซโทพลาสซึมของเซลล์สัตว์ (ก.) และเซลล์พืช (ข.) 189 
6.4 การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส I 191 
6.5 การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส II 192 
7.1 ฮูมันคูลัส ที่อยู่ในส่วนหัวของสเปิร์ม 198 
7.2 เมนเดล บิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์ (ซ้าย) สวนหลังโบสถ์ที่เมนเดลเคยใช้ 
 ท าการทดลองปลูกถั่วลันเตา (ขวา) 203 
7.3 โครงสร้างของดอกถ่ัวลันเตา และวิธีการผสมข้ามต้นระหว่างถั่วลันเตา 
 พันธุ์ดอกสีม่วง และดอกสีขาว 204 
7.4 ลักษณะของถั่วลันเตาที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน 7 ลักษณะ 205 
7.5 แบบแผนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมด้านความสูงของต้นถั่วลันเตา 208 
7.6 แผนผังการผสมถั่วลันเตา 2 ลักษณะ (ไดไฮบริด ครอส) 209 
7.7 แผนผังการผสมทดสอบถ่ัวลันเตาที่มีเมล็ดสีเหลืองผิวเรียบ (G_W_)  
     ว่ามีจีโนไทป์เป็นแบบใด 214 
7.8 ลักษณะทั่วไปของมนุษย์ที่ควบคุมด้วยอัลลีลบนโครโมโซมร่างกาย 216 
7.9 ลักษณะสีของกลีบดอกลิ้นมังกรทั้ง 3 แบบ มีการข่มกันของอัลลีลแบบไม่สมบูรณ์ 217 
7.10 การตรวจสอบหมู่เลือดระบบ MN โดยปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี 218 
7.11 รูปแบบสีขนของกระต่ายที่ควบคุมด้วยอัลลีลมากกว่าสองอัลลีล (มัลติเปิลอัลลีล) 219 
7.12 ระบบหมู่เลือด ABO ในมนุษย์ 220 
7.13 แบบแผนการผสมพันธุ์หนูระหว่างหนูขนสีเข้ม (cross A) หนูขนสีเหลือง (cross B)  
   และหนูขนสีเข้มกับสีเหลือง (cross C) เพ่ือหายีนมรณะ AY 221 
7.14 แผนผังการผสมพันธุ์ผลซัมเมอร์สควอซสายพันธุ์สีขาวและสีเขียว 223 
7.15 ผลของซัมเมอร์สควอชมีลักษณะฟีโนไทป์ 3 แบบ ได้แก่ ผลกลม (sphere)  
   ผลยาว (long) และผลแบน (disc) 227 
7.16 ลักษณะหงอนไก่ท่ีแตกต่างกัน 4 แบบ ได้แก่ วอลนัท (walnut) กุหลาล (rose)  
   ถั่ว (pea) และหงอนเดี่ยว (single) 228 
7.17 การทดลองของมอร์แกนเกี่ยวกับการศึกษาลิงค์ยีนในแมลงหวี่ 230 
7.18 การก าหนดเพศด้วยระบบโครโมโซมเพศในสัตว์บางชนิด 232 
7.19 กราฟแสดงช่วงอุณหภูมิที่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์ของการฟักไข่ที่จะออกมาเป็นเพศผู้ 232 
7.20 ต าแหน่งของ SRY ยีน ที่อยู่บนโครโมโซม Y ของมนุษย์ 233 
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7.21 แผนผังสรุปการผสมสลับเพื่อทดสอบการถ่ายทอดลักษณะสีตาของแมลงหวี่ 234 
7.22 แมวที่มีขนสามสีอันเนื่องมาจากกลไก X-inactivation ของเซลล์ 236 
7.23 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมหัวล้านในครอบครัว Adams 237 
7.24 ลักษณะขนไก่ที่ถูกควบคุมด้วยยีนแบบ sex-limited trait 237 
7.25 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการสร้างแผนพันธุประวัติ 238 
7.26 ตัวอย่างแผนผังพันธุประวัติที่มีการถ่ายทอดแบบยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกาย 239 
7.27 ตัวอย่างแผนผังพันธุประวัติที่มีการถ่ายทอดแบบยีนเด่นบนโครโมโซมร่างกาย 239 
7.28 ตัวอย่างแผนผังพันธุประวัติที่มีการถ่ายทอดแบบยีนด้อยบนโครโมโซม X  
   เมื่อแม่เป็นพาหะ 240 
7.29 แผนผังพันธุประวัติการถ่ายทอดยีนด้อยบนโครโมโซม X เมื่อแม่เป็นโรคตามบอดสี 240 
7.30 ตัวอย่างแผนผังพันธุประวัติที่มีการถ่ายทอดแบบยีนเด่นบนโครโมโซม X 241 
7.31 ผลการทดลองของ Nilsson-Ehle ในการผสมพันธุ์ข้าวสาล ี 242 
8.1 ฟรานซิส คริก (ซ้าย) และเจมส์ วัตสัน (ขวา) ผู้เสนอโครงสร้างดีเอ็นเอ 249 
8.2 การทดลองของกริฟฟิธที่ให้หนูได้รับเชื้อแบบทีเรีย Streptococcus pneumonia 250 
8.3 การทดลองเพ่ือหาว่าดีเอ็นเอเป็นสารพันธุกรรมของ Avery, MacLeod และ McCarty 251 
8.4 การทดลองของ Hershey และ Chase เพ่ือยืนยันว่าสารพันธุกรรมของ 
 ฟาจก์ T2 คือดีเอ็นเอ 252 
8.5 ภาพถ่ายของเจมส์ วัตสัน (ซ้าย) และฟรานซิส คริก (ขวา) ถ่ายคู่กับโครงสร้าง 
 ดีเอ็นเอที่เขาได้ร่วมกันเสนอที่ Cavendish Laboratories ในปี ค.ศ. 1953 253 
8.6 ภายถ่ายของวิลคลินส์ และแฟรงคลิน กับการศึกษาดเีอ็นเอด้วยเทคนิค  
 X-ray diffraction 253 
8.7 กระบวนการจ าลองดีเอ็นเอมีรูปแบบการจ าลองเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ 255 
8.8 กระบวนการจ าลองดีเอ็นเอของแบคทีเรีย (ก.) และภาพขณะ E. coli  
 ก าลังจ าลองดีเอ็นเอ (ข.) 256 
8.9 เอนไซม์และโปรตีนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจ าลองดีเอ็นเอ 257 
8.10 การถอดรหัสของดีเอ็นเอสายแม่แบบ (DNA template strand) ในส่วนที่เป็นยีน 258 
8.11 กระบวนการถอดรหัสของดีเอ็นเอเพ่ือสังเคราะห์อาร์เอ็นเอ 259 
8.12 กระบวนการโดยภาพรวมของการถอดรหัสดีเอ็นเอและการตัดแต่งอาร์เอ็นเอ 260 
8.13 กระบวนการเติมนิวคลีโอไทด์ชนิดเบสอะดีนีนเข้าที่ปลายด้าน 3’ ของอาร์เอ็นเอ 261 
8.14 รหัสพันธุกรรม (โคดอน) 64 แบบ ที่ก าหนดชนิดของกรดอะมิโน 20 ชนิด 262 
8.15 องค์ประกอบของไรโบโซมและโปรตีนอ่ืนๆ ในขั้นตอนเริ่มการสังเคราะห์ 
   สายโพลีเพปไทด์ 263 
8.16 กระบวนการสังเคราะห์สายโพลีเพปไทด์ให้ยาวขึ้น และข้ันตอนสิ้นสุดการสังเคราะห์ 264 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
 
ภาพที่ หน้า 
 
8.17 กระบวนการสังเคราะห์โปรตีนที่ใช้ไรโบโซมจ านวนมาก (polyribosome) 265 
8.18 การเกิดการกลายเฉพาะที่แบบการแทนที่เบสหนึ่งต าแหน่งที่โคดอนต าแหน่งที่ 6  
   เป็นสาเหตุของโรคโลหิตจางแบบซิกเคิลเซลล์ (sickle cell anemia) (ก.)  
   เม็ดเลือดแดงมีรูปร่างคล้ายพระจันทร์เสี้ยว (ข.) 267 
8.19 การเกิดการกลายแบบเฟรมชิฟท์ มิวเทชัน (frameshift mutation) ท าให้ได้ 
   ล าดับโคดอนที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งชุด 268 
8.20 รูปแบบของการเกิดการกลายระดับยีนที่เขียนแทนโดยใช้ประโยค 268 
8.21 ลักษณะตาของแมลงหวี่แบบปกติ (ก.) แบบ bar-eyes (ข.) และ 
   แบบ double bar (ค.) 269 
8.22 คาริโอไทป์ของมนุษย์เพศหญิง (XX) ที่ตรวจพบว่าแขนข้างสั้นของโครโมโซม 
   แท่งที่ 5 (แท่งขวามือ) มีชิ้นส่วนโครโมโซมขาดหายไป (deletion) 270 
8.23 รูปแบบการต่อสลับของโครโมโซมแบบมีเซ็นโทรเมียร่วม (ก.) และแบบไม่มี 
   เซ็นโทรเมียร่วม (ข.) 271 
8.24 การแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของโครโมโซมแบบ reciprocal translocation  
   และการแยกของโครโมโซมระหว่างการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส 272 
8.25 การแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของโครโมโซมคู่ที่ 9 และ 22 t(9;22) (ก.)  
   เซลล์เม็ดเลือดขาวที่เพ่ิมจ านวนมากกว่าคนปกติ (ข.) 273 
8.26 การเกิดนอนดิสจังชัน (nondisjunction) ในระหว่างการแบ่งเซลล์ 
   แบบไมโอซิส I (ซ้าย) และไมโอซิส II (ขวา) 274 
8.27 เด็กผู้หญิงที่เป็นกลุ่มอาการดาวน์ (ก.) และคาริไทป์ (karyotype)  
   แสดงโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมา 1 แท่ง (47, XX, +21) 275 
8.28 เด็กทารกท่ีเป็นกลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด (ก.) และลักษณะการก ามือที่ผิดปกติ (ข.) 276 
8.29 คาริโอไทป์ของทารกกลุ่มอาการพาทัว มีโครโมโซมคู่ท่ี 13 เกินมา 1 แท่ง  
   (trisomy 13) 276 
8.30 คาริโอไทป์ของทารกกลุ่มอาการเทอร์เนอร์ แสดงโครโมโซม X ที่หายไป 1 แท่ง 277 
8.31 คาริโอไทป์ของทารกกลุ่มอาการทริปเพิล-เอ็กซ์ แสดงโครโมโซม X ที่เกินมา 1 แท่ง 277 
9.1 แนวคิดของลามาร์คที่เสนอว่ายีราฟยืดคอเพ่ือกินใบไม้ท าให้ยีราฟมีคอยาว 288 
9.2 ต้นบอนไซที่ถูกตัดแต่งให้มีลักษณะตามที่มนุษย์ต้องการ 288 
9.3 ชาลส์ ดาร์วิน เดินทางส ารวจไปกับเรือหลวงอังกฤษ (HMS Beagle)  
 ตามแนวชาวฝั่งทวีป 289 
9.4 นกฟินช์ 14 ชนิด มีลักษณะจะงอยปากท่ีแตกต่างกันตามชนิดของอาหาร 290 
9.5 ฟอสซิลของไดโนเสาร์มีปีก (ก.) ใบเฟิร์น (ข.) ไทรโลไบท์ (ค.)  
 และแมงมุมที่ติดอยู่ในยางไม้ (ง.) 291 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
 
ภาพที่ หน้า 
 
9.6 นกโบราณ Archaeopteryx sp. ที่เคยมีชีวิตอยู่เมื่อ 150 ล้านปีก่อน 293 
9.7 ลักษณะโครงกระดูกของสิ่งมีชีวิตที่มีโครงร่างพ้ืนฐานเหมือนกัน  
 (homologous structure) 294 
9.8 การเปรียบเทียบลักษณะการเจริญพัฒนาของตัวอ่อนในสัตว์มีกระดูกสันหลัง 295 
9.9 วงศ์วานวิวัฒนาการของสัตว์ในกลุ่มไพรเมท (primate) 296 
9.10 โมเดลของการเกิดการเลื่อนลอยทางพันธุกรรม (genetic drift) 297 
9.11 ปรากฏการณ์คอขวด 298 
9.12 การคัดเลือกทางธรรมชาติแบบ Stabilizing selection 300 
9.13 การคัดเลือกทางธรรมชาติแบบ Disruptive selection 301 
9.14 การคัดเลือกทางธรรมชาติแบบ Directional selection 302 
9.15 นก eastern meadowlark (ก.) และ western meadowlark (ข.) 303 
9.16 รูปแบบของการเกิดสปีชีส์ใหม่แบบ Anagenesis (ก.) และ Cladogenesis (ข.) 303 
9.17 งู garter สองชนิดในสกุล Thamnophis ที่อาศัยในแหล่งที่อยู่ต่างกัน 304 
9.18 สกั๊งลายสองชนิดที่อาศัยอยู่ในเขตอเมริกาเหนือ 305 
9.19 การเกิดสปีชีส์ใหม่แบบ Allopatric speciation ของกระรอกสกุล  
   Ammospermophilus 306 
9.20 การเกิดสปีชีส์ใหม่แบบ Allopatric speciation ของกุ้งในสกุล Alpheus 307 
9.21 การแบ่งเซลล์ที่ท าให้เกิด autopolyploidy (ก.) และ allopolyploidy (ข.) 308 
9.22 การผสมข้าวสาลี 3 สายพันธุ์ ท าให้ได้ข้าวสาลีสายพันธุ์ใหม่ (แบบ allopolyploidy) 309 
9.23 ขนาดความจุของสมองของชิมแพนซี โกริลล่า มนุษย์โบราณ และมนุษย์ปัจจุบัน 312 
9.24 กะโหลกและภาพจ าลองของ sahelanthropus tchadensis (ก.) และ 
   ฟอสซิลของ Ardipithecus ramidus (ข.) 313 
9.25 โครงกระดูกจ าลองของลูซี (Australopithecus afarensis) 314 
9.26 กะโหลกและภาพจ าลองของ Australopithecus Africanus 315 
9.27 ฟอสซิลโครงกระดูก (ก.) และภาพวาดจ าลอง (ข.) ของ Homo ergaster 316 
9.28 ฟอสซิลกะโหลกและภาพจ าลองของ Homo erectus 317 
9.29 ขวานมืออาชิวเลียนจากประเทศสเปน (ซ้าย) ลิเบีย (กลาง) โมร็อกโก (ขวา) 317 
9.30 กะโหลกจ าลองของ H. neanderthalensis (ก.) เครื่องมือขูดจากประเทศ 
   อียิปต์ (ข.ซ้าย) หัวลูกศร (ข.กลาง) และขวานมือจากประเทศฝรั่งเศส (ข.ขวา) 318 
9.31 ฟอสซิลที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์ปัจจุบัน (Homo sapiens) มีอายุราว 160,000 ปี 319 
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1.2 ข้อแตกต่างระหว่างกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบธรรมดากับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 21 

2.1 ธาตุในธรรมชาติที่สามารถพบได้ในร่างกายมนุษย์ 30 

2.2 หมู่ฟังก์ชันที่ส าคัญในสารชีวโมเลกุล 41 

2.3 โครงสร้างของน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว 42 

2.4 กรดอะมิโน 20 ชนิด ที่พบในร่างกายมนุษย์ 52 

2.5 หน้าที่ของโปรตีนโดยภาพรวม 53 

2.6 เปรียบเทียบการสร้างโปรตีนฮีโมโกลบินที่ปกติ กับผิดปกติท าให้เกิดโรค 

 ซิกเคิลเซลล์อะนีเมีย 54 
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7.2 สัดส่วนของการเพ่ิมขึ้นตามจ านวนคู่ยีนที่เป็นเฮเทอโรไซกัส ชนิดของเซลล์สืบพันธุ์ 
 ของ F1 ชนิดของจีโนไทป์ ฟีโนไทป์ และจ านวนประชากรอย่างต่ าที่จะเกิดขึ้นในรุ่น F2 213 
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แผนบริหารการสอนรายวิชา 
 
รหัสวิชา BI01101  หน่วยกิต 3(3-0-6) 
รายวิชา ชีววิทยา 1 (Biology 1)   
รวมเรียน 16 สัปดาห ์           รวม 48 ช่ัวโมง 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สมบัติและการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต เคมีพื้นฐานในสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง
หน้าที่ของเซลล์และเนื้อเยื่อ การสืบพันธ์ุ พันธุศาสตร์ แนวคิดและกลไกของวิวัฒนาการ 
 
วัตถุประสงค์ท่ัวไป 

 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถ ดังนี ้
 1. ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สมบัติและการจัดระบบของสิง่มีชีวิต เคมีพื้นฐานในสิ่งมีชีวิตโครงสรา้ง
และหน้าที่ของเซลล์และเนื้อเยื่อ การสืบพันธ์ุ การแบ่งเซลล์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
พันธุศาสตร์โมเลกุล ตลอดจนแนวคิดและกลไกทางวิวัฒนาการ 
 2. แก้ปัญหาต่างๆ บนพื้นฐานของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได ้

 3. น าความรู้และทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 

ปัจจุบันและอนาคตโดยอาศัยพื้นฐานทางชีววิทยาได ้
 
เน้ือหา 

บทท่ี 1 บทน าสู่ชีววิทยา                 3 ชั่วโมง 
1.1 การศึกษาทางชีววิทยา 
1.2 วิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร ์
1.3 ชีววิทยาและความหมายของชีววิทยา 
1.4 คุณสมบัติและลักษณะของสิ่งมีชีวิต 
1.5 กล้องจุลทรรศน์ 
ตัวอย่างโจทย์วิจัยและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
สรุป 
ค าถามท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 

บทท่ี 2 สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต                3 ชั่วโมง 
 2.1 บริบทของสารเคมีต่อสิ่งมีชีวิต 
 2.2 น้ าและชีวิต 
 2.3 สารชีวโมเลกุล 

 สรุป 
 ค าถามท้ายบท 
 เอกสารอ้างอิง 



ต 

 

บทท่ี 3 โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์                6 ชั่วโมง 
 3.1 เซลล์คืออะไร 

3.2 ประวัติการศึกษาเกี่ยวกับเซลล ์
3.3 ชนิดของเซลล ์
3.4 โครงสร้างและหน้าที่ขององค์ประกอบเซลล ์
3.5 องค์ประกอบภายนอกเซลล์และการเช่ือมต่อระหว่างเซลล์ 
3.6 การล าเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ 
สรุป 
ค าถามท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 

บทท่ี 4 เน้ือเยื่อพืชและสัตว์                 6 ชั่วโมง 
 4.1 เนื้อเยื่อของพืช 
 4.2 เนื้อเยื่อของสัตว์ 
 สรุป 
 ค าถามท้ายบท 
 เอกสารอ้างอิง  
บทท่ี 5 การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต                 6 ชั่วโมง 
 5.1 ชนิดและรูปแบบของการสืบพันธ์ุ 

 5.2 การสืบพันธ์ุของสิ่งมีชีวิตช้ันต่ า 
 5.3 การสืบพันธ์ุของพืช 
 5.4 การสืบพันธ์ุของสัตว์ 
 5.5 การสืบพันธ์ุของมนุษย์ 
 สรุป 
 ค าถามท้ายบท 
 เอกสารอ้างอิง 
บทท่ี 6  การแบ่งเซลล์                  3 ชั่วโมง 
 6.1 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซสิ 

6.2 การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส 
สรุป 
ค าถามท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 

บทท่ี 7 พันธุศาสตร์กับหลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม             9 ชั่วโมง 
 7.1 ประวัติและความเป็นมาของพันธุศาสตร์ 
 7.2 นักวิทยาศาสตร์กับความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับวิชาพันธุศาสตร์โดยสังเขป 
 7.3 เมนเดลและหลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม 

7.4 พันธุกรรมนอกเหนือกฎของเมนเดล 
7.5 ยีนที่อยู่บนโครโมโซมเดียวกัน 



ถ 
 

7.6 การก าหนดเพศและยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศ 
7.7 แผนผังพันธุประวัติ 
7.8 พันธุศาสตร์เชิงปริมาณ 
สรุป 
ค าถามท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 

บทท่ี 8 หลักพันธุศาสตร์โมเลกุล                 6 ชั่วโมง 
 8.1 สารพันธุกรรม 
 8.2 กระบวนการจ าลองดีเอ็นเอ 

 8.3 การถอดรหัสของดีเอ็นเอ 
 8.4 การแปลรหัสพันธุกรรม 
 8.5 ความผิดปกติทางพันธุกรรม 

สรุป 
ค าถามท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 

บทท่ี 9 วิวัฒนาการ                  6 ชั่วโมง 
 9.1 แนวคิดเกี่ยวกับการก าเนิดสิ่งมีชีวิต 

9.2 ทฤษฎีทางวิวัฒนาการ 
9.3 หลักฐานทางวิวัฒนาการของสิง่มีชีวิต 
9.4 วิวัฒนาการระดับจุลภาค 
9.5 วิวัฒนาการระดับมหภาคและการเกิดสปีชีส์ใหม่ 
9.6 วิวัฒนาการของมนุษย์  
สรปุ 

 ค าถามท้ายบท 
 เอกสารอ้างอิง 
 
วิธีสอนและกิจกรรม 

 1. บรรยายเนื้อหาโดยใช้สื่อการสอนต่างๆ เช่น เอกสารประกอบการสอนรายวิชาชีววิทยา 1 
PowerPoint presentation วีดทีัศน์สารคด ีรวมทั้งหนังสือ ต ารา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 2. แบ่งกลุม่ผูเ้รียนและก าหนดหัวข้ออภิปราย ให้ผูเ้รียนน าเสนอผลอภิปราย จากนั้นผู้สอน
สรปุผลการอภิปรายตามวัตถุประสงค์ทีก่ าหนด  
 3. ช้ีน าประเด็นหรือสาระส าคัญ และมอบหมายงานใหผู้้เรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง 
 4. มอบหมายใหผู้้เรียนตอบค าถามท้ายบท ก าหนดขอบเขตและระยะเวลาการส่งงาน 
 
สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ชีววิทยา 1 
2. PowerPoint presentation 



ท 

 

3. ต าราภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางชีววิทยา 

4. วีดีทัศน์สารคดี 
5. โมเดล และตัวอย่างจริง 
6. แผ่นภาพ 
  

การวัดผลและประเมินผล 

 การวัดผล 

 1. คะแนนระหว่างภาคเรียน 
  1.1 ความเอาใจใส่ในการเรียนและปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย  10% 
  1.2 สอบเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียน     20% 
  1.3 การตอบปญัหา และแสดงความคิดเห็น    10% 
  1.4 งานที่ได้รับมอบหมาย      10% 
  1.5 การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน        5% 
  1.6 ค าถามท้ายบทท้ายบท        5% 
  1.7 การน าเสนองาน       10% 
 2. คะแนนสอบปลายภาคเรียน      30% 
  
 การประเมินผล 

 

ช่วงคะแนน (%) ผลการเรียนท่ีได้ 
80-100 A 
75-79 B+ 
70-74 B 
65-69 C+ 
60-64 C 
55-59 D+ 
50-54 D 
0-49 F 

 
    



แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 

เรื่อง ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ 
 

หัวข้อเน้ือหา 

1.1 การศึกษาทางชีววิทยา 
 1.1.1 สาขาที่ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 
 1.1.2 สาขาที่ศึกษาสรรีวิทยาของสิ่งมีชีวิต 
 1.1.3 สาขาที่ศึกษาความหลากหลายและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
 1.1.4 สาขาที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต   
1.2 วิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร ์  
 1.2.1 กระบวนการ (process) 
 1.2.2 ความรู้ (knowledge) 
1.3 ชีววิทยาและความหมายของชีววิทยา 
 1.3.1 ความหมายของชีววิทยา 
 1.3.2 ความส าคัญของชีววิทยาและการประยกุต์ใช้ 
1.4 คุณสมบัติและลักษณะของสิ่งมีชีวิต 
 1.4.1 การสืบพันธ์ุ 
 1.4.2 การจัดระเบียบโครงสร้างร่างกาย 
 1.4.3 เมทาบอลิซมึ 
 1.4.4 การเจริญเติบโตและการพฒันา 
 1.4.5 การตอบสนองต่อสิ่งเร้า 
 1.4.6 การเคลื่อนไหว 
 1.4.7 การปรบัตัวให้เข้ากบัสิง่แวดล้อม 
 1.4.8 การรักษาดุลยภาพของร่างกาย 
1.5 กล้องจุลทรรศน์ 
 1.5.1 กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนสป์ระกอบ 
 1.5.2 กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอรโิอ 
 1.5.3 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน 
 1.5.4 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 
ตัวอย่างโจทย์วิจัยและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
สรุป 
ค าถามท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 
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วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เรียนควรมีความรู้และความสามารถ ดังนี้ 
 1. บอกความหมายและความส าคัญของชีววิทยาในด้านต่างๆ ได ้
 2. อธิบายขอบเขต ความสัมพันธ์ของการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ทางชีววิทยาได้ 
 3. อภิปรายและสรุปข้ันตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ 
 4. ยกตวัอย่างการทดลองทางวิทยาศาสตร์และน าเสนอความคิดให้เห็นถึงกระบวนแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ได ้
  
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. น าเข้าสู่บทเรียนด้วยการบรรยายประกอบ PowerPoint presentation  
 2. ผู้เรียนทบทวนเนื้อหา และร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาภายในคาบเรียน 
 3. ผู้เรียนสร้างผังความคิดของตนเองเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และน าเสนอเป็นกลุ่ม 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาชีววิทยา 1 บทที่ 1  
 2. PowerPoint presentation บทที่ 1 
 3. ตัวอย่างหนังสือ ต ารา เอกสารและงานวิจัยทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง 
 
การวัดและประเมินผล 

การวัดผล 

 1. ความตั้งใจในช้ันเรียน และการตอบค าถามระหว่างเรียน 
 2. สรุปผังความคิดของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 3. ตอบค าถามท้ายบทและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามเวลาที่ก าหนด 
การประเมินผล 

 1. ผู้เรียนตอบค าถามผูส้อนในระหว่างเรียนถูกตอ้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2. สรุปผังความคิดของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
 3. ตอบค าถามท้ายบทและสง่งานที่ได้รับมอบหมายตรงตามเวลาที่ก าหนด และมีความถูกต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 



บทท่ี 1 
บทน าสู่ชีววิทยา 

 

 

 ค าว่า “Science” เป็นค าที่มีรากศัพท์มาจากค ากริยาในภาษาลาตินซึ่งมีความหมายว่า เพื่อ
ความรู้หรือเพื่อที่จะรู้ ดังนั้นวิทยาศาสตร์จึงเป็นหนทางที่จะน ามาซึ่งความรู้ หรือวิธีการที่จะให้เราเข้าใจ
โลกของธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ท าให้มนุษย์เราเกิดการพัฒนาอันน าไปสู่ความอยากรู้เกี่ยวกับตัวเราเอง 
รูปแบบชีวิตของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น อยากรู้เกี่ยวกับโลก และจักรวาล ดังนั้นความพยายามที่จะรู้จักสิ่งต่างๆ 
จึงเป็นเหมือนแรงกระตุ้นพื้นฐานของมนุษย์ รายละเอียดในบทนี้จะกล่าวถึงการศึกษาทางชีววิทยา วิธีการ
ที่ใช้ในกระบวนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่มรีะเบียบแบบแผนเพื่อให้ได้มาซึง่ค าตอบ
หรือความจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันวิทยาศาสตร์มีการแตกแขนง
การศึกษาออกไปหลายสาขาวิชา สาขาวิชาหนึ่งซึ่งเป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ก็คือ  ชีววิทยา 
(Biology) ซึ่งเป็นวิชาหรือศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ค าว่า “Biology” มีรากศัพท์มาจาก
ภาษากรีกประกอบด้วย ค าว่า “Bios” หมายถึง สิ่งมีชีวิต และค าว่า “Logos” หมายถึง ความคิดหรือ
เหตุผล ดังนั้นชีววิทยา จึงหมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอย่างมีเหตุผล 
 

1.1 การศึกษาทางชีววิทยา 
 

 ชีววิทยาเป็นสาขาวิชาที่มีรายละเอียดและเนื้อหาค่อนข้างมาก นอกจากนี้ความรู้ในสาขาชีววิทยา
ข้ันสูงไม่สามารถรวบรวมความรู้ที่ได้จากศึกษาวิจัยเป็นสาขาเดียวได้ จึงต้องแยกออกเป็นสาขาย่อยต่างๆ 
ในหัวข้อนี้จะแบ่งสาขาย่อยทางชีววิทยาออกเป็น 4 กลุ่ม โดยกลุ่มที่หนึ่งเป็นสาขาที่ศึกษาโครงสร้าง
พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ตัวอย่างเช่น เซลล์ และยีน เป็นต้น กลุ่มที่สองศึกษาการท างานของโครงสร้างต่างๆ 
ตั้งแต่ระดับเนื้อเยื่อ ระดับอวัยวะ จนถึงระดับร่างกาย กลุ่มที่สามศึกษาประวัติศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต เช่น 
วิวัฒนาการ กลุ่มที่สี่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต อย่างไรก็ตาม การแบ่งกลุ่มนี้เป็นเพียงการจัด
หมวดหมู่ให้สาขาต่างๆ ของชีววิทยาให้เป็นระบบที่เข้าใจง่าย แต่ความจริงแล้วขอบเขตของสาขาต่างๆ 
ทางชีววิทยานั้นยังมีอีกมาก และสาขาวิชาส่วนใหญ่ก็จ าเป็นต้องใช้ความรู้จากสาขาอื่นด้วย ตัวอย่างเช่น 
สาขาชีววิทยาของวิวัฒนาการต้องใช้ความรู้จากสาขาอณูชีววิทยาด้วย เพื่อการจัดล าดับและเปรียบเทียบดี
เอ็นเอซึ่งจะช่วยให้เข้าใจความแปรผันทางพันธุกรรมของประชากร หรือสาขาวิชาสรีรวิทยา ต้องใช้ความรู้
จากสาขาชีววิทยาของเซลล์ และสาขากายวิภาคศาสตร์ร่วมด้วย เพื่ออธิบายการท างานของระบบอวัยวะ 
 1.1.1 สาขาท่ีศึกษาโครงสร้างพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต 
  อณูชีววิทยา (Molecular Biology) เป็นสาขาหนึ่งในชีววิทยาที่ท าการศึกษาในระดับ
โมเลกุล สาขาน้ีมีความสอดคล้องกับสาขาอื่นๆ ในชีววิทยาโดยเฉพาะสาขาพันธุศาสตร์ (Genetics) และ
ชีวเคมี (Biochemistry) ซึ่งวิชาอณูชีววิทยาเป็นการศึกษาปฏิสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ในเซลล์ ได้แก่ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง ดีเอ็นเอ (DNA) อาร์เอ็นเอ (RNA) กับการสังเคราะห์โปรตีน ชีววิทยาของเซลล์ 
(Cell Biology) เป็นสาขาที่ศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาของเซลล์ รวมไปถึงพฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ และ
สิ่งแวดล้อมของเซลล์ ทั้งระดับจุลภาคและระดับโมเลกุล สาขาวิชานี้จะศึกษาวิจัยทั้งสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C_(%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%93%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
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(unicellular organism) เช่น แบคทีเรีย (bacteria) และเซลล์ที่ท าหน้าที่พิเศษในสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ 
(multicellular organism) ได้แก่ เห็ด รา พืช และสัตว์ เป็นต้น ส่วนพันธุศาสตร์เป็นสาขาที่ศึกษายีน 
พันธุกรรม และการผันแปรของสิ่งมีชีวิต 
 1.1.2 สาขาท่ีศึกษาสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต 
  สรีรวิทยา (Physiology) จัดเป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางกายภาพและทาง
ชีวเคมีในสิ่งมีชีวิต เพื่อให้เข้าใจหน้าที่ของโครงสร้างต่างๆ ซึ่งเป็นหลักการส าคัญในการศึกษาทางชีววิทยา 
การศึกษาทางสรีรวิทยาสามารถแบ่งออกได้เป็นสรีรวิทยาของพืชและสรีรวิทยาของสัตว์ แต่หลักของ
สรีรวิทยาในสิ่งมีชีวิตบางชนิดอาจเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น การศึกษาสรีรวิทยาของเซลล์ยีสต์อาจสามารถ
ประยุกต์ใช้กับการศึกษาสรีรวิทยาในเซลล์สัตว์หรือมนุษยไ์ด้ สรีรวิทยาของสัตว์เป็นการศึกษาทั้งในมนุษย์
และสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ เช่น การศึกษาการท างานและควบคุมของฮอร์โมนในร่างกาย ส่วนสรีรวิทยาของ
พืชก็มีวิธีการศึกษาหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกลไกการท างานของพืช เช่น ศึกษากระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสง (photosynthesis) ของพืช นอกจากนี้วิชากายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) เป็นสาขาที่ส าคัญใน
สรีรวิทยา ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่และความสัมพันธ์ของระบบอวัยวะในสิ่งมีชีวิต เช่น  ระบบประสาท 
(nervous system) ระบบภูมิคุ้มกัน (immune system) ระบบต่อมไร้ท่อ (endocrine system) ระบบ
หายใจ (respiratory system) ระบบไหลเวียนโลหิต (circulatory system) การศึกษาเกี่ยวกับระบบ
เหล่าน้ีสามารถแบ่งออกเป็นสาขาวิชาต่างๆ ได้อีก เช่น ประสาทวิทยา (Neurology) และวิทยาภูมิคุ้มกัน 
(Immunology) เป็นต้น 

 1.1.3 สาขาท่ีศึกษาความหลากหลายและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต   
  การศึกษาวิวัฒนาการ (evolution) มีความเกี่ยวข้องกับต้นก าเนิดและการสืบทอดลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงลกัษณะที่ผา่นมา และต้องอาศัยนักวิทยาศาสตร์จากหลาย
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอนุกรมวิธาน (Taxonomy) ของสิ่งมีชีวิต สาขาวิวัฒนาการมีรากฐานจากสาขา 

บรรพชีวินวิทยา (Paleontology) ซึ่งอาศัยซากดึกด าบรรพ์ (fossil) ในการตอบค าถามเกี่ยวกับรูปแบบ
และจังหวะของวิวัฒนาการ 
  สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้องกับอนุกรมวิธานและวิวัฒนาการยังมีอีกด้วยกัน 2 สาขา ได้แก่ 
พฤกษศาสตร์ (Botany) และสัตววิทยา (Zoology) พฤกษศาสตร์เป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวพืช มีเนื้อหา
ครอบคลุมกว้างขวางตั้งแต่การเจริญเติบโต การสืบพันธ์ุ (reproduction) เมแทบอลิซึม (metabolism) 
โรค และวิวัฒนาการของพืช ส่วนสัตววิทยาจะศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ รวมทั้งลักษณะทางสรีรวิทยาของสัตว์ซึ่ง
อยู่ในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ และคัพภวิทยา (Embryology) ส่วนกลไกทางพันธุศาสตร์ของพืชและ
สัตว์จะศึกษาในสาขาอณูชีววิทยา อณูพันธุศาสตร์ (Molecular genetics) 
 1.1.4 สาขาท่ีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต 
  สาขานิเวศวิทยา (Ecology) เป็นสาขาที่ศึกษาการกระจายและความหนาแน่นของสิ่งมีชีวิต 
รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมของสิ่งมีชีวิตจะหมายถึงถ่ินที่อยู่อาศัย ซึ่ง
จะรวมไปถึงปัจจัยทางกายภาพอย่างสภาพภูมิอากาศและลักษณะทางภูมิศาสตร์ รวมทั้งสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่
อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน การศึกษาระบบทางนิเวศวิทยามีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับสิ่งมีชีวิต ระดับ
ประชากร ระดับระบบนิเวศ ไปจนถึงระดับโลกของสิ่งมีชีวิต จะเห็นได้ว่าสาขานิเวศวิทยาเป็นสาขาที่
ครอบคลุมถึงสาขาอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตยังเกี่ยวข้องกับสาขา
พฤติกรรมวิทยา (Ethology) ซึ่งจะศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์สังคมอย่างสัตว์จ าพวกลิงและ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%93%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%93%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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สัตว์กินเนื้อ บางครั้งอาจจัดเป็นสาขาหนึ่งในสัตววิทยา นักพฤติกรรมวิทยาจะเน้นศึกษาที่วิวัฒนาการของ
พฤติกรรม และความเข้าใจในพฤติกรรม โดยตั้งอยู่บนทฤษฎีการคัดเลือกทางธรรมชาติ จากตัวอย่างการ
แบ่งกลุ่มสาขาที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่เป็นพื้นฐานของอีกหลายสาขาวิชา 
ทุกสาขาวิชาที่แตกแขนงออกล้วนศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทั้งสิ้น (ตารางที่ 1.1) และมีความส าคัญต่อชีวิต
ของมนุษย์ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นและยังคงมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ ตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
ตารางท่ี 1.1 สาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยา 
 

ชื่อสาขาวิชา แนวทางการศึกษา 
1. กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง อวัยวะส่วนต่างๆ ของส่งมีชีวิต 

2. ชีวเคมี (Biochemistry) ศึกษาโครงสร้าง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสารชีวโมเลกุลใน
สิ่งมีชีวิต 

3. พฤกษศาสตร์ (Botany) ศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยาของพืช 

4. เซลล์วิทยา (Cytology) ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง องค์ประกอบ หน้าที่ต่างๆ ของเซลล์ 
5. นิเวศวิทยา (Ecology) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

6. กีฏวิทยา (Entomology) ศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยาของแมลง 
7. คัพภวิทยา (Embryology) ศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยาของตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิต 

8. วิวัฒนาการ (Evolution) ศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน รวมทั้งแนวความคิด ทฤษฎีของคนเกี่ยวกับวิวัฒนาการ 

9. พันธุศาสตร์ (Genetics) ศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 

10. มิญชวิทยา (Histology) ศึกษาเกี่ยวกับชนิด โครงสร้าง และองค์ประกอบของเนื้อเยื่อ 

11. มีนวิทยา (Icthyology) ศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยาของปลา  
12. สังขวิทยา (Malacology) ศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยาของหอย 

13. วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
     (Mammalogy) 

ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

14. จุลชีววิทยา (Microbiology)  ศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์ ซึ่งประกอบด้วย แบคทีเรีย เช้ือรา และเห็ด  
15. อณูชีววิทยา 
     (Molecular Biology) 

ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบภายในเซลล์ระดับโมเลกุล ได้แก่ ยีนส์  
ดีเอ็นเอ และโปรตีน  

16. สัณฐานวิทยา (Morphology) ศึกษาเกี่ยวกับสัณฐานรูปร่าง และโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต 

17. ปักษีวิทยา (Ornithology) ศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยาของนก 

18. บรรพชีวินวิทยา  
     (Paleontology) 

ศึกษาเกี่ยวกับซากฟอสซิล (fossil) ของสิ่งมีชีวิต 

19. ปรสิตวิทยา (Parasitology) ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่เป็นปรสิตของสิ่งมีชีวิต 

20. สรีรวิทยา (Physiology) ศึกษาเกี่ยวกับกลไก หน้าที่การท างานของอวัยวะต่างๆ ภายใน
ร่างกายของสิ่งมีชีวิต 

21. อนุกรมวิธาน (Taxonomy) ศึกษาเกี่ยวกับการจัดจ าแนก การจัดล าดับหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต  
22. สัตววิทยา (Zoology) ศึกษาเกี่ยวชีววิทยาของสัตว์ทั้งที่มีและไม่มีกระดูกสันหลัง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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1.2 วิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร ์
 
 ในการศึกษาธรรมชาตินักวิทยาศาสตร์ไดใ้ช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (scientific method) 
เพื่อค้นหาค าตอบ หัวใจของวิทยาศาสตร์ คือ การตรวจสอบหาความจรงิ (inquiry) ซึ่งอาศัยการค้นคว้าหา
ข้อมูลและการอธิบายโดยมุ่งไปที่ค าถามอย่างเฉพาะเจาะจง องค์ประกอบของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนที่ส าคัญ ดังนี ้
 1.2.1 กระบวนการ (process) 

 หมายถึง วิธีการใดๆ ก็ตามที่ใช้ในการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงของปรากฏการณ์ต่างๆ ใน
ธรรมชาติ สามารถแบ่งเป็นข้ันตอนย่อยดังนี้ 
  1.2.1.1 การสังเกต (observation)  
   เป็นการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนในธรรมชาติอย่างละเอียดรอบคอบ ตรงกับ
ความเป็นจริงที่พบเห็นโดยไม่น าความคิดของตนเองไปท าให้ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตเกิดความบิดเบือน
หรือผิดพลาด บางครั้งการสังเกตมีการใช้ความรู้สกึในการรวบรวมข้อมูลทัง้ทางตรงและทางอ้อมโดยการใช้
เครื่องมือช่วย เช่น กล้องจุลทรรศน์ การสังเกตอย่างเป็นล าดับข้ันและละเอียดถ่ีถ้วนท าให้ทราบและเข้าใจ
ในโครงสร้างของเซลล์ 
  1.2.1.2 การรวบรวมข้อมูล (collect information) 
   เป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ได้จากการสังเกต โดยท าการ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเช่ือถือและสามารถอ้างอิงได้ เช่น รวบรวมข้อมูล จากต ารา 
วารสาร ข้อมูลจากภาคสนาม หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ตัวอย่างเช่น มีปัญหาว่าท าไมใบของพืชที่ปลูกในที่มืด
จึงมีสีขาวซีดหรือสีเหลืองอ่อน ดังนั้นก่อนท าการศึกษาจะต้องศึกษาหาข้อมูลก่อนว่ามีผู้ที่ศึกษาเรื่องนี้มา
ก่อนหรือไม่ ซึ่งอาจท าได้โดยการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากห้องสมุดหรือแหล่งข้อมูลวารสารใน
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
   ค าว่าข้อมูลส าหรับคนทั่วไปอาจหมายถึงตัวเลขซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ แต่
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์บางข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงบรรยายมากว่าที่จะอยู่ในรูปแบบของการวัดที่เป็น
ตัวเลข ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ตัวอย่างเช่น นักวิทยาศาสตร์ ช่ือ เจน กูดออล ( Jane 
Goodall) ใช้เวลานับ 10 ปี ในการบันทึกข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมของลิงชิมแพนซีในระหว่างการ
วิจัยภาคสนามในป่าแทนซาเนียน (Tanzanian jungle) (ภาพที่ 1.1) 
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ภาพท่ี 1.1 เจน กูดออล (Jane Goodall) ท าการเก็บข้อมลูเชิงคุณภาพของพฤติกรรมของลิงชิมแพนซี 
     โดยจดบรรยายลงในสมุดจด 
ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 18 
   
  1.2.1.3 การก าหนดปัญหา (problem)  
   เป็นการตั้งค าถามแบบเป็นวิทยาศาสตร์ ที่เกิดจากความอยากรู้อยากเห็น หรือ
การสังเกตพบข้อเท็จจริงที่ขัดแย้งกับสิ่งที่เคยรู้หรือทราบมาก่อนการก าหนดปัญหาที่ดีจะต้องชัดเจน ไม่
คลุมเครือ มีคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ และตรวจสอบหรือพิสูจน์ได้ด้วยการทดลอง ซึ่งวิทยาศาสตร์จะเกิด
ความก้าวหน้าได้จากการเสาะหาปัญหาใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา การมีนิสัยช่างสังเกตและความอยากรู้อยาก
เห็นเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดการตั้งค าถามหรือเกิดข้อสงสัยอันน ามาสู่ปัญหาการวิจัย ตัวอย่างของการช่าง
สังเกตของนักวิทยาศาสตร์ และท าให้ได้ปัญหาในการวิจัย เ ช่น เซอร์  อเล็กซานเดอร์  เฟลมมิง  
(Sir Alexander Flaming) นักจุลชีววิทยาชาวอังกฤษได้สังเกตว่า ถ้ามีราเพนิซิเลียม (Penicillium sp.) 
อยู่ในจานเพาะเช้ือแบคทีเรียด้วย แบคทีเรียจะไม่สามารถเจริญเติบโตได้ในบริเวณที่มีเช้ือราเจริญอยู่  
(ภาพที่ 1.2) จึงท าให้เขาเกิดข้อสงสัยข้ึนมาว่าท าไมจึงเป็นเช่นนั้น และเป็นแนวทางที่ท าให้เขาคิดค้นวิธี
สกัดสารเพนิซิลิน (penicillin) จากราเพนิซิเลียมซึ่งสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ส าเร็จ
ในที่สุด 
  



8 
 

 
 
ภาพท่ี 1.2 เช้ือราเพนิซิเลียมสร้างสารปฏิชีวนะ (antibiotic) เพนิซิลิน ยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ

แบคทีเรียสตาไฟโลคอคคัส (Staphylococcus sp.) ท าให้เกิดบริเวณยับยั้งการเจริญระหว่าง
เช้ือรากับเช้ือแบคทีเรีย 

ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 651  
 
  1.2.1.4 การตั้งสมมติฐาน (hypothesis)  
   เป็นการคาดคะเนค าตอบของปัญหาที่เราสนใจศึกษาอย่างมีเหตุผล ซึ่งค าตอบ
หรือสมมติฐานน้ันอาจถูกหรือผิดก็ได้ สมมติฐานที่ดีควรมีความกะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจง่าย แนะช่องทาง
ตรวจสอบสมมติฐานได้ มีความสัมพันธ์กับปัญหาและข้อเท็จจริงที่รวบรวมได้จากการสังเกต 
   ในความเป็นจริงแล้วมนุษย์มีการตั้งสมมติฐานเพื่อใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน
อยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น ไฟฉายดับในระหว่างการเข้าค่ายพักแรม ซึ่งนี่ก็คือ ข้ันของการสังเกตเห็นว่าไฟฉาย
ดับ ข้ันต่อไปคือการตั้งค าถามซึ่งค่อนข้างชัดเจนว่า ท าไมไฟฉายถึงใช้งานไม่ได้ ดังนั้นสมมติฐานที่เกิดข้ึน
อย่างมีเหตุผลซึ่งจะน าไปสู่การทดลองจึงมีอยู่ 2 ข้อ คือ 1) แบตเตอรี่หมด หรือ 2) หลอดไฟฉายขาด 
สมมติฐานสองข้อนี้จึงน าไปสู่การท านายเพื่อตรวจสอบสมมติฐานว่า เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่แลว้ไฟฉายจะติด 
หรือเมื่อเปลี่ยนหลอดไฟที่ขาดแล้วไฟฉายจะติด (ภาพที่ 1.3) จากการทดลองจึงพบความจริงว่าไฟฉายดับ
เพราะหลอดขาด ผลการทดลองที่ได้จึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 2 และปฏิเสธสมมติฐานที่ 1 
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ภาพท่ี 1.3 ตัวอย่างการตั้งสมมติฐานเพื่อตรวจสอบหาความจริง 
ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 19 
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  1.2.1.5 การตรวจสอบสมมติฐาน (testing the hypothesis)  
   วิธีที่นิยมใช้ในการตรวจสอบสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ คือ การทดลอง 
(experiment) โดยมีการออกแบบและวางแผนการทดลองอย่างรอบคอบรัดกุม เพื่อพิสูจน์สมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ว่าถูกต้องหรือไม่ และจะต้องมีการควบคุมตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลการทดลองเป็นที่ยอมรับ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมปัจจัยที่อาจมีผลต่อการทดลองหรือตัวแปร ซึ่งมีอยู่ 3 ชนิด คือ 
   1) ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ ( independent variable) หมายถึง ตัวแปรที่
ต้องการศึกษาหรือเป็นสาเหตุของสิ่งที่ต้องการตรวจสอบ 
   2) ตัวแปรตาม (dependent variable) หมายถึง ตัวแปรที่เป็นผลที่เกิดจากตัว
แปรต้นหรือผลการทดลอง 
   3) ตัวแปรควบคุม (controlled variable) หมายถึง ตัวแปรอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อ
การทดลองซึ่งไม่ต้องการที่จะศึกษาผลของตัวแปรนี้ จึงต้องควบคุมให้คงที่เพื่อไม่ให้ผลการทดลอง
ผิดพลาดจากตัวแปรเหล่าน้ี ดังนั้นการควบคุมตัวแปรเหล่าน้ีจึงจ าเป็นต้องจัดชุดการทดลองแยกออกเป็น 
2 ชุด คือ ชุดทดลอง (experimental group) หรือ ชุดทดสอบ (treated group) ซึ่งจะใช้ในการศึกษาผล
ของตัวแปรต้น และชุดควบคุม (controlled group) ซึ่งใช้เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบกับชุดทดลอง เพื่อ
สนับสนุนผลการทดลองว่าเกิดจากตัวแปรต้นที่ตั้งสมมติฐานไว้จริง 
  1.2.1.6 การสรุปและวิเคราะห์ผล (conclusion and analysis)  
    เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากกระบวนการทดลองมาหาความสัมพันธ์กัน โดยการ
เช่ือมโยงจากความเหมือนหรือความแตกต่างของข้อมูล แล้วท าการอธิบายโดยการสรุปและวิเคราะห์ว่า
สมมติฐานที่ตั้งข้ึนถูกต้องหรือไม่ หรือปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่จะต้องท าด้วยความระมัดระวัง และ
จะต้องมีการทดลองซ้ าหลายๆ ครั้งก่อนที่จะสรุปผล หากสมมติฐานที่ตั้งไว้ถูกต้องการสรุปผลจะตรงกับ
สมมติฐาน 
 1.2.2 ความรู้ (knowledge) 
  หมายถึงผลที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ 
  1.2.2.1 ข้อเท็จจริง (fact)  
    หมายถึง ความจริงที่ปรากฏในธรรมชาติ สามารถสังเกตได้โดยตรง ข้อเท็จจริงใน
ธรรมชาติย่อมถูกต้องเสมอ อย่างไรก็ตามการสังเกตอาจท าให้ข้อเท็จจริงเกิดความผิดพลาดได้ 
  1.2.2.2 ข้อมูล (data)  
    หมายถึง ข้อเท็จจริงที่ได้จากการสังเกตปรากฏการณ์ที่มีตามธรรมชาติ ข้อมูลที่ได้
จากการทดลองหรือจากเอกสารการวิจัยต่างๆ ซึ่งน ามารวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ 
  1.2.2.3 ทฤษฎี (theory)  
    หมายถึง สมมติฐานที่ผ่านการตรวจสอบหลายๆ ครั้ง จนสามารถน ามาอธิบาย
หรือท านายข้อเท็จจริงอื่นๆ ที่คล้ายกันได้ ซึ่งทฤษฎีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากได้รับข้อมูล หรือ
ข้อเท็จจริงใหม่ ๆ เพิ่มข้ึน 
  1.2.2.4 กฎ (law)  
    หมายถึง ทฤษฎีที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ในธรรมชาติได้อย่างกว้างขวาง
เป็นเวลานานจนเป็นที่ยอมรับ สามารถทดสอบผลได้เหมือนเดิมทุกๆ ครั้ งโดยไม่มี ข้อโต้แย้ง 
ใดๆ เพราะเป็นความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงการวิเคราะห์และสรุปผล 
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 อย่างไรก็ตาม ในการทดลองหรือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ผู้ทดลองหรือผู้วิจัยจ าเป็นต้องค านึงถึง
หลักจริยธรรม (ethics) ซึ่งก็คือการปฏิบัติต่อสิ่งมีชีวิตอย่างมีคุณธรรม ส านักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติหรือ วช. ได้ก าหนดจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานวิจัย งานสอน งานทดสอบ และงาน
ผลิตชีววัตถุเอาไว้ดังนี้ 
  - ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ 
  - ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นย าของผลงานโดยใช้สัตว์จ านวนน้อยที่สุด 
  - การใช้สัตว์ป่าต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์ป่า 
  - ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์ 
  - ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทึกการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน  
 โดยการควบคุมดูแลให้ผู้ใช้สัตว์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทั้งระดับองค์กรและระดับชาตินั้น จะมี
คณะกรรมการก ากับติดตาม ดูแลรับผิดชอบ เช่น ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยที่ท าหน้าที่ควบคุมดูแลการทดลองและวิจัยในสัตว์ ส านักวิจัยและพัฒนา เป็นต้น 
 

1.3 ชีววิทยาและความหมายของชีววิทยา 
 
 ชีววิทยาเป็นวิชาหรือศาสตร์แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (natural science) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับชีวิตและสิ่งมีชีวิต  
 1.3.1 ความหมายของชีววิทยา 
  ค าว่าชีววิทยา หรือ “Biology” มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกประกอบด้วย ค าว่า “Bios” 
หมายถึง สิ่งมีชีวิต และค าว่า “Logos” หมายถึง ความคิดหรือเหตุผล ดังนั้นชีววิทยาจึงหมายถึงการศึกษา
เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอย่างมีเหตุผล กล่าวคือ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืช 
สัตว์ หรือจุลินทรีย์ ซึ่งรวมถึงการศึกษาโครงสร้าง การท างาน การเจริญเติบโต ถ่ินก าเนิด การกระจาย
พันธ์ุ อนุกรมวิธาน และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต โดยอาศัยเหตุและผลรวมทั้งกระบวนการความคิดและ
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิง่มชีีวิต รวมถึงสามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และที่ส าคัญยังช่วยให้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สามารถอยู่
ร่วมกันบนโลกได้อย่างยืนยาว 
 1.3.2 ความส าคัญของชีววิทยาและการประยุกต์ใช้ 
  ชีววิทยาเป็นศาสตร์สาขาหนึ่งซึ่งมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ในหลาย ๆ ด้าน 
ดังนี้ 
  1.3.2.1 ด้านโภชนาการ 
    มนุษย์เราได้น าความรู้ทางชีววิทยาไปประยุกต์ใช้ในด้านโภชนาการ เช่น การ
คัดเลือกอาหารเพื่อให้ได้ปริมาณและคุณภาพคุณค่าอาหารอย่างพอเพียงโดยที่สารอาหารต่างๆ และ
พลังงานที่ได้รับอย่างสมดุลไม่มากหรือน้อยจนเกินไป เพื่อที่ร่างกายมีภาวะโภชนาการที่ดีไม่เป็นโรคขาด
สารอาหารหรือเป็นโรครับสารอาหารเกิน  
  1.3.2.2 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
    ท าให้ทราบวิธีการดูแลรักษาร่างกายไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ การป้องกันและรักษา
โรคจากวัคซีนและยาที่ผลิตข้ึนมาใหม่ๆ ที่ได้จากการศึกษาสิ่งมชีีวิตที่เป็นสาเหตุของโรคนั้นๆ นอกจากนี้ยัง

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/
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มีพืชที่สามารถใช้เป็นสมุนไพรเพื่อรักษาโรคต่างๆ ที่ยาแผนปัจจุบันไม่สามารถรักษาได้ ตลอดจนการรักษา
โรคโดยใช้สัตว์หลายชนิดตามอาการของโรค เช่น การใช้ปลิงดูดเลือดเพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีอาการเลือดคลั่ง
ตามร่างกาย การใช้หนอนแมลงวันกัดกินแผลที่เน่าเปื่อยจากโรคเบาหวาน เป็นต้น  
  1.3.2.3 ด้านการควบคุมศัตรูพืชและสัตว์  
    โดยอาศัยความรู้ทางชีววิทยาประกอบในด้านการจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา 
เพื่อน ามาควบคุมการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ในทางชีววิธี (biological control) การควบคุมศัตรูพืชโดย
ชีววิธี เป็นกรรมวิธีที่น าสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยน าเอาแมลงและสัตว์อื่นๆ ที่มีอยู่
แล้วในธรรมชาติ ได้แก่ ตัวห้ า ตัวเบียน เช้ือรา และแบคทีเรียมาช่วยก าจัดแมลงศัตรูพืช วิธีการนี้เป็น
วิธีการดั้งเดิมซึ่งมนุษย์มีแนวความคิดที่จะใช้สิ่งที่มีประโยชน์ในธรรมชาติมาช่วยปราบแมลงศัตรูพืช  เป็น
การลดการใช้ยาฆ่าแมลงซึ่งเป็นอันตรายทั้งต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น การใช้แมลงที่
เป็นตัวห้ ามาใช้ในการควบคุมแมลงที่เป็นศัตรูพืช ได้แก่ การใช้มวนพิฆาตในการควบคุมหนอนกระทู้ผัก 
หนอนเจาะสมอฝ้าย และหนอนชอนใบ เป็นต้น การใช้ด้วงเต่าลายในการควบคุมเพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง 
เป็นต้น ส่วนการใช้แมลงที่เป็นตัวเบียน เช่น การใช้แตนเบียนแมลงวันผลไม้ในการเข้าท าลายตัวอ่อนของ
แมลงวันผลไม้ การใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma sp.) ในการควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าในพืช 
การใช้เช้ือแบคทีเรียบาซิลลัสทูรินจิเอนซิส (Bacillus thuringiensis) ในการควบคุมหนอนใยผัก หนอน
เจาะฝักและล าต้น เป็นต้น  
  1.3.2.4 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลายหลายทางชีวภาพ  
    การป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนนั้น ปัจจุบันสามารถกระท าได้หลายวิธีทั้งการใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสม และ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ การออกกฎหมายควบคุม และอีกหลายๆ วิธี นักวิจัยที่ท างานในด้านนี้จึง
ต้องอาศัยความรู้ด้านความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา เป็นต้น เพื่อเป็นองค์ความรู้
ประกอบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
  1.3.2.5 ด้านการพัฒนาประเทศ  
    โดยอาศัยความรู้ทางชีววิทยาหลายๆ ด้านมาประยุกต์ใช้ เช่น การเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรโดยการปรับปรุงพันธ์ุพืชและสัตว์ พัฒนาให้การเกษตรสามารถผลิตวัตถุดิบที่ปราศจาก
สารเคมีเพื่อบริโภคและส่งออก พัฒนาพืชเศรษฐกิจเพื่อน ามาผลิตเป็นพลังงานทดแทน เช่น ก๊าซชีวภาพ 
น้ ามันไบโอดีเซล (biodiesel) เอทานอล (ethanol) 
  
1.4 คุณสมบัติและลักษณะของสิ่งมีชีวิต 
 
 โลกของเราประกอบไปด้วยน้ า 3 ส่วน และพื้นดิน 1 ส่วน มีสภาพแวดล้อมแตกต่างกันออกไป
ตามภูมิประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งมชีีวิตและไม่มีชีวิต ส าหรับสิ่งมีชีวิตย่อมมีคุณสมบัติและคุณลักษณะ
พื้นฐานร่วมกันที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นสิ่งมีชีวิต (ภาพที่ 1.4) ดังนี ้
 1.4.1 การสืบพันธุ์  
  การสืบพันธ์ุเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด เพราะสิ่งมีชีวิตต้องมีการด ารง
เผ่าพันธ์ุเอาไว้ การสืบพันธ์ุสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 
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  1.4.1.1 การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ   
   การสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศ (asexual reproduction) เป็นลักษณะของการ
สืบพันธ์ุที่ท าให้สิ่งมีชีวิตสามารถเพิ่มจ านวนประชากรได้ในปริมาณมากและรวดเร็ว โดยมีลักษณะ
พันธุกรรมคงเดิมหรือมีลักษณะทุกประการเหมือนรุ่นพ่อแม่ ตัวอย่างเช่น การแบ่งเซลล์จากหนึ่งเป็นสอง 
(binary fission) การแตกหน่อ (budding)  การงอกใหม่ (regeneration)  และการสร้างสปอร์ 
(sporulation) เป็นต้น ปัจจุบันพบสิ่งมีชีวิตหลายกลุ่มที่มีการสืบพันธ์ุในลักษณะนี้ เช่น โพรโตซัว 
(protozoa) สาหร่าย (algae) เห็ดราหรือฟังไจ (fungi) พืช และสัตว์อีกหลายชนิด 

  1.4.1.2 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ  
   การสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศ (sexual reproduction) เป็นการสืบพันธ์ุที่มีการ
สร้างเซลล์สืบพันธ์ุเพศผู้ (male gametes) และเซลล์สืบพันธ์ุเพศเมีย (female gametes) โดยการแบ่ง
เซลล์แบบไมโอซิส (Meiosis) เมื่อเซลล์สืบพันธ์ุมารวมกันและเกิดการปฏิสนธิ (fertilization) จะได้ไซโกต 
จากนั้นไซโกตจะเจรญิกลายเปน็ตัวอ่อน การสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศนี้ท าใหรุ้่นลกูทีเ่กิดใหม่มีสารพันธุกรรม
รวมกันจากของพ่อและแม่อย่างละครึ่งหนึ่ง ดังนั้นการสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศจึงท าให้สิ่งมีชีวิตรุ่นใหม่มี
ความแปรผันทางพันธุกรรม (genetic variation) เกิดข้ึน ซึ่งจะได้กล่าวถึงรายละเอียดต่อไปในบทที่ 5 
 1.4.2 การจัดระเบียบโครงสร้างร่างกาย  
  สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีการจัดระเบียบโครงสร้าง (organization) ของร่างกายที่มีแบบแผน
จ าเพาะและแน่นอน ท าให้มีรูปร่างลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันในแต่ละชนิด 
ตัวอย่างเช่น ดอกทานตะวันมีลักษณะดอกที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนดอกไม้ชนิดอื่นๆ เป็นต้น แต่ในระดับ
ประชากรของต้นทานตะวัน ความแตกต่างที่เกิดข้ึนเป็นเพียงความแตกต่างที่เล็กน้อยซึ่งมีสาเหตุจากความ
แปรผันทางพันธุกรรม 
 1.4.3 เมทาบอลิซึม  
  เมทาบอลิซึม (metabolism) เป็นปฏิกิริยาเคมีที่เกิดข้ึนภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตโดย
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
  1.4.3.1 แคทาบอลิซึม  
   กระบวนการแคทาบอลิซึม (catabolism) เป็นกระบวนสลายสารประกอบ
อินทรีย์ภายในเซลล์ให้มีขนาดเล็กลงและมีการปลดปล่อยพลังงานที่แฝงอยู่ในสารอินทรีย์นั้นออกมาเก็บ
สะสมไว้ในรูปของพลังงานเคมีหรืออะดีโนซีนไตรฟอสเฟต (adenosine triphosphate, ATP) 
  1.4.3.2 แอนาบอลิซึม  
   กระบวนการแอนาบอลิซึม (anabolism) หมายถึง กระบวนการน าสารที่มี
โมเลกุลขนาดเล็กมาสังเคราะห์ใหเ้ปน็สารที่มีโมเลกุลใหญ่ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยอาศัย
พลังงาน ATP ที่ได้จากกระบวนการแคทาบอลิซึม  
   ตัวอย่างเช่น นกฮัมมิงเบิร์ด (humming bird) ได้พลังงานจากสารอาหารที่กินเข้าไป ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นน้ าหวานของดอกไม้ จากนั้นร่างกายจึงเผาผลาญอาหารโดยกระบวนการเมทาบอลิซึม ท าให้
นกมีพลังงานเพื่อเอาไปใช้ในกิจกรรมของการด ารงชีวิต 
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ภาพท่ี 1.4 คุณสมบัติบางประการของสิง่มีชีวิต 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 2 
 
 1.4.4 การเจริญเติบโตและการพัฒนา  
  หลังจากกระบวนการปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธ์ุเพศผู้และเพศเมียจนได้ไซโกต เซลล์จะมี
กระบวนการเพิ่มจ านวนเซลล์โดยการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (Mitosis) และมีการเจริญเติบโตของขนาด
ร่างกาย ในขณะเดียวกันเซลล์แต่ละเซลลก์็จะมีการแปรสภาพ (differentiated) ไปท าหน้าที่เฉพาะ มีการ
รวมกลุ่มของเซลล์เพื่อพัฒนาไปเป็นเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ เช่น สมอง กระดูก กล้ามเนื้อ ผิวหนัง และ
อวัยวะภายในต่างๆ หลังจากที่สิ่งมีชีวิตเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็จะมีชีวิตอยู่ระยะหนึ่งและจะตายไป
ตัวอย่างเช่น ลูกจระเข้ที่เกิดจากการปฏิสนธิของเซลลส์ืบพันธ์ุ ตัวอ่อนเจริญโดยกระบวนการแบ่งเซลล์และ
พัฒนา จนสามารถฟักออกจากไข่ได้เป็นต้น 
 

ดอกทานตะวันมีลกัษณะจ าเพาะและมี
การจัดระบบโครงสร้างของดอกได้อย่าง
สวยงามเป็นเอกลักษณ์ 

การปรับตัวจากกระบวนการ
วิวัฒนาการของม้าน้ า เพ่ือพราง
ตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม ซ่ึงมีการ
ถ่ายทอดผ่านพันธุกรรมหลายชั่ว
รุ่นจนได้ลักษณะที่เหมาะสม 

ต้นกาบหอยแครง ตอบสนองต่อ
ส่ิงเร้า โดยหุบกบัดักที่มีการ
เปลี่ยนแปลงมาจากใบ และดูดกิน
น้ าเลียงจากแมลงปอเป็นอาหาร 

ลูกยีราฟที่เป็น
ผลมาจากการ
สืบพันธุ์ ยืนอยู่
ข้างหลังของแม่
อย่างใกล้ชิด  

กระต่ า ย รั กษาดุ ลย
ภ า พ ข อ ง อุ ณ ห ภู มิ
ร่างกายให้คงที่  ซ่ึงมี
เส้นเลือดที่ใบหูขนาด
ใหญ่ท าหน้าที่ระบาย
ความร้อนโดยหลักการ
ไหลเวียนของเลือด  

นกฮัมมิงเบิร์ด ดูดกินน้ าหวาน
จากดอกไม้ซ่ึงมีสารอาหาร เมื่อ
อาหารที่กินถูกเผาผลาญผ่าน
กระบวนการเมทาบอลิซึม นก
จะมีพลังงานในการบินและใช้
ในกิจกรรมอ่ืนๆ 

ลูกจระเข้ที่เกิดจากการ
ปฏิสนธิระหว่างเซลล์
ส เปอร์ ม กับเซลล์ ไ ข่ 
ผ่านกระบวนการเจริญ
และพัฒนาจนฟักออก
จากไข่ได้เอง 
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 1.4.5 การตอบสนองต่อสิ่งเร้า  
  สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดย่อมมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า (irritability) ที่แตกต่างกันออกไปโดย
แสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรม ตัวอย่างเช่น ต้นกาบหายแครงมีการหุบของใบที่มีลักษณะเป็นกับ
ดักเมื่อมีแมลงบินเข้าไป การอพยพของนกบางชนิดเพื่อหนีฤดูหนาวที่มาเยือนในแต่ละปี การจ าศีลของ
สัตว์ในฤดูหนาวหรือฤดูร้อน การเคลื่อนที่เข้าหาแสงของสาหร่ายบางชนิด การที่ล าต้นของพืชเอนเข้าหา
แสง การตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงของพืชหรือสัตว์ เป็นต้น 
 1.4.6 การเคลื่อนไหว  
  สิ่งมีชีวิตมีการเคลื่อนไหว (movement) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ โดยอาจเป็นการ
เคลื่อนที่เข้าหาหรือเคลื่อนที่ออกจากสิ่งที่ไม่ต้องการ เช่น การเคลื่อนที่เข้าหาอาหาร การเคลื่อนที่เพื่อหนี
หรือหลบหลกีศัตร ูส่วนการเคลื่อนไหวในพืชจะสังเกตเห็นได้ไม่ชัดเจนนัก เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนอย่างช้าๆ ตัวอย่างเช่น การที่ล าต้นหรือบริเวณปลายยอดมกีารเอนเข้าหาแสง การปิดเปิดของเซลล์
ปากใบ การบานและการหุบของดอก การเลื้อยพันของไม้เถา เป็นต้น 
 1.4.7 การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม  
  สิ่งมีชี วิตที่อาศัยอยู่ ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน จะมีความสามารถในการปรับตัว 
(adaptation) ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของ
พฤติกรรม สรีรวิทยาหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงในระดับยีน (gene) ตัวอย่างเช่น ลิงลมมีการออกหากินใน
เวลากลางคืนเนื่องจากตอนกลางวันตาของมันจะพร่ามัวเนื่องจากแสงสว่างที่มากเกินไป หมีข้ัวโลกมีขน
และช้ันไขมันที่หนาเพื่อป้องกันความหนาวเย็นของสภาพอากาศ ต้นข้าวที่สามารถทนทานต่อสภาพความ
แห้งแล้งหรือทนต่อสภาพความเค็มของดินเพื่อการอยู่รอด ม้าน้ าที่สามารถพรางตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
เพื่อไม่ให้เป็นที่สะดุดตาของผู้ล่า เป็นต้น 
 1.4.8 การรักษาดุลยภาพของร่างกาย  
  แต่ละสภาพแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่น้ันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น อุณหภูมิ 
ความช้ืน แสง ความเค็ม ค่าความเป็นกรดด่าง ค่าการน าไฟฟ้า ซึ่งสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีกระบวนการในการ
รักษาให้ร่างกายอยู่ในภาวะสมดุล (homeostasis) ที่แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น กระต่ายมีใบหูและ
เส้นเลือดขนาดใหญ่เพื่อช่วยในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ พารามีเซียมซึ่งเป็นโพรโตซัวที่
อาศัยอยู่ในแหล่งน้ าจืดมีการปรับสมดุลของน้ าที่เข้าและออกจากเซลล์โดยอาศัยออร์กาเนลล์ที่เรียกว่า 
“คอนแทรกไทล์แวคิวโอล (contractile vacuole)” ปลาที่อาศัยอยู่ในทะเลมีการขับเกลือผ่านทางเหงือก 
และร่างกายมีการควบคุมให้ปัสสาวะออกมาในปริมาณน้อย นกทะเลมีการขับเกลือผ่านทางต่อมขับเกลือ 
(nasal gland) ซึ่งเป็นต่อมที่อยู่ภายใต้จมูกค่อนไปทางด้านบน เป็นต้น  
 

1.5 กล้องจุลทรรศน์ 
 
 สมัยโบราณมนุษย์เราไม่สามารถมองเห็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กด้วยตาเปล่า ต่อมามีการใช้เพียงแว่น
ขยายและเลนส์เพียงอันเดียวส่องดูวัตถุที่มีขนาดเล็ก ในช่วง ค.ศ. 1590 แจนเสน (Zaccharias Janssen) 
ช่างท าแว่นตาชาวเนเธอร์แลนด์ก็ได้ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์ประกอบ ประกอบด้วยแว่นขยาย
สองอันข้ึน นอกจากนี้ราวปี ค.ศ. 1610 กาลิเลโอ กาลิเลอิ (Galileo Galilei) ก็ได้สร้างแว่นขยายที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อส่องดูวัตถุที่อยู่ระยะไกล ต่อมาปี ค.ศ. 1670 โรเบิร์ต ฮุก (Robert Hooke) ได้
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ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์ประกอบที่มีล ากล้องรูปร่างสวยงาม (ภาพที่ 1.5 ก.) ป้องกันการ
รบกวนจากแสงภายนอกได้ และไม่ต้องถือเลนส์ให้ซ้อนกัน ฮุกได้ส่องดูไม้คอร์กที่ฝานเป็นแผ่นบาง ๆ แล้ว
เขาพบว่าเนื้อไม้คอร์กนั้นมีช่องเล็กๆ มากมาย (ภาพที่ 1.5 ข.) เขาจึงเรียกช่องเล็กๆ มากมายที่เห็นนั้นว่า 
“เซลล์” แต่เซลล์ที่ฮุกเห็นเป็นเซลล์ที่ตายแล้ว เหลือก็แต่เพียงส่วนที่เป็นผนังเซลล์ซึ่งท าให้เซลล์พืชยังคง
รูปร่างอยู่ได้ ฮุกจึงถือเป็นผู้ที่ได้ท าการตั้งช่ือ เซลล์ เป็นคนแรก 
 

 
 
 
ภาพท่ี 1.5 กล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบที่ประดิษฐ์โดยโรเบิร์ต ฮุก (ก.) ภาพวาดของเซลล์เนื้อไม้

คอร์กที่โรเบิร์ต ฮุก ส่องดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (ข.) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Postlethwait และ Hopson (2006) หน้า 69  
 
 ต่อมาในปี ค.ศ. 1674 แอนทัน แวน เลเวนฮุก (Anton Van Leeuwenhoek) ชาวเนเธอร์แลนด์
ได้สร้างกล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์เดียวจากแว่นขยายที่เขาฝนเอง (ภาพที่ 1.6 ก.) แว่นขยายบางอันที่เขา
สร้างสามารถขยายได้ถึง 270 เท่า เขาได้ใช้กล้องจุลทรรศน์ตรวจดูหยดน้ าจากบึง แม่น้ า และจากน้ าฝน 
และเห็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆ มากมาย นอกจากนีย้ังส่องดูเซลล์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ เช่น เซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์
กล้ามเนื้อ เป็นต้น (ภาพที่ 1.6 ข.) เลเวนฮุกได้รายงานสิ่งที่เขาพบต่อราชสมาคมแห่งกรุงลอนดอนซึ่งท าให้
เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ 
 

ก. ข. 
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ภาพท่ี 1.6 กล้องจุลทรรศน์ของแอนทัน แวน เลเวนฮุก ที่ประดิษฐ์ข้ึนในปี ค.ศ. 1674 (ก.) เซลล์ของ 
     สิ่งมีชีวิตที่ส ารวจพบโดยเลเวนฮุก (ข.) 
ที่มา: http://www.scielo.br; http://discoveries-project.weebly.com สืบค้นเมื่อ 30 ก.ค. 2560 
 
 นักวิทยาศาสตร์อีกมากมายได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์ประกอบ 
และได้มีการพัฒนาให้กล้องมีประสิทธิภาพมากข้ึน กระทั่งปี ค.ศ. 1931 นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน ช่ือ 
เอิรนสท์ รุสกา (Ernst Ruska) และแมกซ์ นอลล์ (Max Knoll) ไดท้ าการเปลี่ยนแปลงหลักการของกล้อง
จุลทรรศน์ที่ใช้แหล่งก าเนิดที่เป็นแสงและเลนส์แก้ว มาใช้แหล่งก าเนิดแสงที่เป็นล าของอิเล็กตรอน และ
เลนส์แม่เหล็กไฟฟ้าแทน 
 ปัจจุบันกล้องจุลทรรศน์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 1) กล้องจุลทรรศน์แบบ
ใช้แสง (light microscope) ซึ่งมีอยู่ด้วยกันสองแบบ คือ กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ 
(compound  light microscope) และกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ (stereo microscope) 2) กล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอน ซึ่งมีอยู่สองแบบคือ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน ( transmission 
electron microscope, TEM) และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning electron 
microscope, SEM)     

ก. 

ข. 
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 1.5.1 กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ 
  เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ได้รับการพัฒนามาจากต้นแบบในอดีตอย่างต่อเนื่อง ท าให้ปัจจุบัน
กล้องดังกล่าวมีก าลังขยายมากถึง 2,000 เท่า ราคาไม่แพงมากนัก สามารถใช้ในการทดลองและงานวิจัย
ได้เป็นอย่างดี กล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบ ประกอบไปด้วยเลนส์ 2 ชนิด คือ เลนส์ใกล้วัตถุ 
(objective lens) และเลนส์ใกล้ตา (ocular lens หรือ eyepiece) 
  เลนส์ใกล้วัตถุเป็นเลนส์นูน มีก าลังขยายขนาดต่างๆ กันคือ 4X 10X 40X และ 100X 
ส าหรับเลนส์ 100X นั้นต้องใช้น้ ามันเป็นตัวกลางระหว่างสไลด์ที่วางวัตถุกับเลนส์ใกล้วัตถุ   เลนส์ใกล้วัตถุ
จะติดอยู่กับแป้นซึ่งหมุนได้โดยรอบ เพื่อปรับก าลังขยายที่ต้องการใช้ให้มาอยู่ตรงกับแท่นวางวัตถุ 
ตามปกติการเพิ่มก าลังของเลนส์ มักเริ่มจากการใช้เลนส์ใกล้วัตถุที่มีก าลังขยายต่ าก่อนแล้วเปลี่ยนเป็น
ก าลังขยายกลางและก าลังขยายสูงไปตามล าดับ 
  เลนส์ใกล้ตาเป็นเลนส์นูนมีก าลังขยายเป็น 10X 15X และ 20X เลนส์ใกล้ตาเหล่านี้
สามารถเลือกได้ตามที่ต้องการโดยการถอดขนาดที่ไม่ต้องการออกแล้วน าขนาดที่ต้องการมาสวมที่ส่วนบน
ของล ากล้อง ตามปกติต้องสวมเลนส์ใกล้ตาไว้บนล ากล้องเสมอ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าไปในล ากล้อง
และเพื่อความสะดวกในการน าไปใช้ 
  การท างานของกล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบซึ่งมีชุดเลนส์ที่ท าหน้าที่ขยายภาพสอง
เลนส์ มีหลักการคือ เลนส์ใกล้วัตถุซึ่งเป็นเลนส์ที่อยูใ่กล้กับตัวอย่าง จะท าหน้าที่ขยายภาพตัวอย่างให้ใหญ่
ข้ึนจากปกติ ไดภ้าพเป็นภาพจริงหัวกลับที่มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุ โดยต าแหน่งของภาพจะตกไปที่เลนส์ใกล้
ตา และเลนส์ใกลต้าจะท าหน้าที่ขยายภาพต่อซึ่งจะได้ภาพเสมือนหวัตั้ง ดังนั้นภาพสุดท้ายที่ตาเรามองเห็น
จึงเป็นภาพเสมือนหัวกลับที่มีขนาดขยายใหญ่กว่าวัตถุ (ภาพที่ 1.7) สามารถค านวณก าลังขยายของภาพที่
ได้โดยน าก าลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุคูณกับก าลังขยายของเลนส์ใกล้ตา เช่น ถ้าเลนส์ใกล้วัตถุที่ใช้มี
ก าลังขยาย 40X และเลนส์ใกล้ตามีก าลังขยาย 10X ดังนั้นภาพวัตถุที่เห็นจึงมีขนาดเท่ากับ 400 เท่า 
 
 

 
ภาพท่ี 1.7 หลักการท างานของกล้องจุลทรรศน์แบบเลนสป์ระกอบ 

ที่มา: ดัดแปลงจาก https://sites.google.com สืบค้นเมื่อ 30 ก.ค. 2560 

 
 

เลนส์ใกล้วัตถุ เลนส์ใกล้ตา 

วัตถุ 

ภาพจริง 

ภาพเสมือน 
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 1.5.2 กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ  
  เป็นกล้องชนิดเลนส์ประกอบที่ท าให้เกิดภาพ 3 มิติ ใช้ศึกษาวัตถุที่มีขนาดใหญ่ซึ่งไม่
สามารถแยกรายละเอียดด้วยตาเปล่า ส่องดูสิ่งมีชีวิตที่ไม่เล็กมาก ส่องดูเป็น 3 มิติ ส่วนใหญ่จะใช้ใน
การศึกษาแมลง กล้องชนิดนี้แตกต่างจากกล้องจุลทรรศน์ในแสงที่มีก าลังขยายสูงทั่วไป ดังนี ้
  1) ภาพที่เห็นเป็นภาพ 3 มิติ มีความชัดลึกมากและเป็นภาพเสมือน 
  2) เลนส์ใกล้วัตถุมีก าลังขยายน้อยกว่า 10X 
  3) ระยะห่างจกเลนส์ใกล้วัตถุไปยังวัตถุอยู่ในช่วง 63-225 มิลลิเมตร 
  4) ใช้ศึกษาได้ทั้งวัตถุทึกแสงและโปร่งแสง 
  นอกจากนี้ยังมีกล้องจุลทรรศน์ที่ถูกพัฒนาข้ึนเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่แตกต่าง
กัน ได้แก่ Dark field microscope เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่มีพื้นหลังเป็นสีด า เห็นเช้ือจุลินทรีย์สว่าง 
เหมาะส าหรับใช้ส่องจุลินทรีย์ที่มีขนาดเล็กที่ติดสียาก Phase contrast microscope ใช้ส าหรับส่อง
เช้ือจุลินทรีย์ที่ยังไม่ได้ท าการย้อมสี จะเห็นชัดเจนกว่า Light microscope ส่วน Fluorescence 
microscope จะใช้แหล่งก าเนิดแสงเป็นอัลตราไวโอเลต ส่องดูจุลินทรีย์ที่ย้อมด้วยสารเรืองแสง ซึ่งเมื่อ
กระทบกับแสง UV จะเปลี่ยนเป็นแสงช่วงที่มองเห็นได้ แล้วแต่ชนิดของสารที่ใช้โดยพื้นหลังฉากมักจะเป็น
สีด า 
 1.5.3 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน  
  นักวิทยาศาสตร์พบว่า อิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่จะแสดงสมบัติเป็นคลื่นคล้ายคลื่นแสงจึง
สามารถใช้ล าอิเล็กตรอนที่มีความถ่ีสูงมาใช้แทนแสงในการประดิษฐ์เป็นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนข้ึนมา
ซึ่งมีก าลังขยายได้สูงถึง 500,000 เท่า กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (ภาพที่ 1.8) ใช้ศึกษา
โครงสร้างหรือองค์ประกอบของเซลล์และเนื้อเยื่อในระดับโมเลกุล ส าหรับหลักการท างานของกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน หรือ TEM สรุปได้ดังนี้ 
  1) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน หรือ TEM จะใช้อิเล็กตรอนจากแหล่งก าเนิด
อิเล็กตรอน ส่องไปยังวัตถุแทนที่จะใช้แสงส่องผ่านวัตถุแบบกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ซึ่งล าอิเล็กตรอน
จะมีความยาวคลื่นสั้นกว่าแสงท าให้สามารถขยายภาพของวัตถุได้มากกว่า 
  2) เมื่อล าอิเล็กตรอนพุ่งออกมาจากแหล่งก าเนิด จะผ่านสนามแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งท าหน้าที่
หักเหล าอิเล็กตรอนแทนเลนส์ จึงเรียกสนามแม่เหล็กไฟฟ้าน้ีว่า “electromagnetic lens” 
  3) ล าอิเล็กตรอนจะสอ่งผ่านเลนสร์วมแสง (condenser lens) ซึ่งเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ที่ท าหน้าที่หักเหล าอิเล็กตรอนหรือ electromagnetic lens เช่นเดียวกับเลนส์ชุดแรก เพื่อโฟกัสล า
อิเล็กตรอนให้ตกลงบนวัตถุ 
  4) เมื่อส่องผ่านวัตถุ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ electromagnetic lens อีกชุดหนึ่งจะท า
หน้าที่เหมือนเลนส์ใกล้วัตถุ หักเหล าอิเล็กตรอนให้เกิดการขยายและโฟกัสภาพวัตถุที่ส่องผ่าน แล้วจะมี 
projection lens ท าหน้าที่โฟกัสล าอิเล็กตรอนอีกครั้งหนึ่ง 
  5) ภาพของวัตถุจะตกลงบนจอภาพเรืองแสงหรือจอฟลูออเรสเซนซ์ ถ้าต้องการภาพถ่าย
จะใช้แผ่นฟิล์มบันทึก และน าไปล้างและอัดเป็นภาพ หรืออาจบันทึกภาพด้วยอุปกรณ์รับภาพแบบ CCD 
หรือ charge-coupled device ได้เป็นภาพอิเล็กทรอนิกส์ในคอมพิวเตอร์ 
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                            ก.                                                         ข. 
 
ภาพท่ี 1.8 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน แสดงโครงสร้างภายนอก (ก.) และภายใน (ข.) 
ที่มา: http://pamgenius.blogspot.com สืบค้นเมื่อ 31 ก.ค. 2560 
 
 1.5.4 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 
  กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (ภาพที่ 1.9 ก.) เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ศึกษา
พื้นผิวของตัวอย่าง โดยเฉพาะศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาเช่น ลักษณะรูปร่าง ลวดลายเป็นผิวตัวอย่าง
ตลอดจนขนาดของตัวอย่างโดยล าอิเล็กตรอนจะส่องกราดไปบนผิวของวัตถุ และสามารถศึกษาทั้งตัวอย่าง
ทางชีวภาพและวัสดุศาสตร์อีกด้วย อย่างไรก็ตามกล้องจลุทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสอ่งกราดมีก าลังขยายไม่
สูงเท่ากับกล้องจลุทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบสอ่งผ่าน (SEM มีก าลังขยายสูงสุดประมาณ 10 นาโนเมตร) การ
เตรียมตัวอย่างเพื่อที่จะดูด้วยกล้อง SEM นี้ไม่จ าเป็นต้องมีขนาดบางเท่ากับตัวอย่างที่จะดูด้วยกล้อง TEM 
เพราะไม่ได้ตรวจวัดจากการที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ทะลุผ่านตัวอย่าง หลักการสร้างภาพของ SEM เกิดจาก
การตรวจวัดอิเล็กตรอนที่สะท้อนจากพื้นผิวหน้าของตัวอย่าง ซึ่งภาพที่ได้จากกล้อง SEM จะเป็นภาพ
ลักษณะ 3 มิติ ดังนั้นเครื่อง SEM จึงถูกน ามาใช้ในการศึกษาสัณฐานและรายละเอียดของลักษณะพื้นผิว
ของตัวอย่าง เช่น ลักษณะพื้นผิวด้านนอกของเนื้อเยื่อและเซลล์ หน้าตัดของโลหะและวัสดุ เป็นต้น 
  หลักการท างานของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด หรือ SEM สรุปได้ดังนี้ 
  1) แหล่งก าเนิดอิเล็กตรอนจะท าหน้าที่ในการผลิตอิเล็กตรอนเพื่อป้อนให้กับระบบ โดย
กลุ่มอิเล็กตรอนที่ได้จากแหล่งก าเนิดจะถูกเร่งด้วยสนามไฟฟ้า  
  2) กลุ่มอิเล็กตรอนจะผา่นเลนส์รวบรวม เพื่อท าให้กลุ่มอิเล็กตรอนกลายเป็นล าอิเล็กตรอน 
ซึ่งสามารถปรับให้ขนาดของล าอิเล็กตรอนใหญ่หรือเล็กได้ตามต้องการ หากต้องการภาพที่มีความคมชัด
จะปรับให้ล าอิเล็กตรอนมีขนาดเล็ก  
  3) ล าอิเล็กตรอนจะถูกปรับระยะโฟกัสโดยเลนส์ใกล้วัตถุ เพื่อให้มีการส่องกราดลงไปบน
ผิวช้ินงานที่ต้องการศึกษา  
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  4) ล าอิเล็กตรอนที่ส่องกราดลงไปบนวัตถุจะท าให้เกิดอิเล็กตรอนทุติยภูมิ (secondary 
electron) ข้ึนซึ่งสัญญาณจากอิเล็กตรอนทุติยภูมินี้จะถูกบันทึก และถูกแปลงไปเป็นสัญญาณทาง
อิเล็กทรอนิกส์และถูกน าไปสร้างเป็นภาพบนจอโทรทัศน์ต่อไป และสามารถบันทึกภาพจากหน้าจอ
โทรทัศน์ได้ด้วยระบบซอฟท์แวร์ (ภาพที่ 1.9 ข.) 
  จากรายละเอียดเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปข้อแตกต่างของ
กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบธรรมดากับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนได้ดังตารางที่ 1.2 
 

 
                           ก.                                                              ข. 
 

ภาพท่ี 1.9 ลักษณะภายนอกของกล้องจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่องกราด (ก.) แบบแผนหลักการท างาน 
     ของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (ข.) 
ที่มา: http://www.il.mahidol.ac.th สืบค้นเมื่อ 31 ก.ค. 2560 
 
ตารางท่ี 1.2 ข้อแตกต่างระหว่างกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบธรรมดากับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 
 

กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบธรรมดา กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 
1. ใช้หลอดไฟฟ้าหรือแสงอาทิตย์เป็นแหล่งก าเนิดแสง 1. ใช้ล าแสงอิเล็กตรอนเป็นแหล่งก าเนิดแสง 
2. ใช้เลนส์แก้ว 2. ใช้เลนส์แม่เหล็กไฟฟ้า 

3. ใช้สิ่งวัตถุขนาดเล็กที่สุดประมาณ 0.2 ไมครอน 3. ใช้ส่องวัตถุที่มีขนาดเล็ก 0.0005 ไมครอน 

4. ตัวกล้องมีอากาศ 4. ตัวกล้องเป็นสุญญากาศ 

5. ไม่มีระบบถ่ายเทความร้อน 5. มีระบบถ่ายเทความร้อนด้วยน้ า 
6. มีก าลังขยายพันเท่า 6. มีก าลังขยายห้าแสนเท่าหรือมากกว่า 

7. วัตถุที่น ามาส่องดูมีชีวิตหรือไม่มีก็ได้ 7. วัตถุที่น ามาส่องดูไม่มีชีวิต 

8. ภาพที่ได้เป็นภาพเสมือนหัวกลับ 8. ภาพที่ได้เป็นภาพจริงปรากฏบนจอ 
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ตัวอย่างโจทย์วิจัยและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 
 ตัวอย่างสถานการณ์ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการแก้ไขปัญหาหรือค้นหาค าตอบในสิ่งที่ต้องการ
ทราบโดยยึดหลักของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 1. การสังเกต 
  “พื้นที่การจัดการแหล่งน้ าแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี มีการแพร่กระจายของจอกหูหนูยักษ์ 
จากการสังเกตพบว่าบริเวณที่มีจอกหูหนูยักษ์ข้ึนปกคลุมผิวน้ าอย่างหนาแน่นและกระจายออกไปกินพื้นที่
ในวงกว้าง ซึ่งไปแย่งพื้นที่พรรณพืชน้ าอื่นๆ ในท้องถ่ิน อีกทั้งยังบดบังไม่ให้แสงแดด และออกซิเจนผ่านลง
ไปใต้ผิวน้ าได้ ท าให้พืชใต้น้ าไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้และตายลง ผลกระทบคือท าให้แหล่งน้ านั้น
ขาดออกซิเจนที่ต้องใช้ไปกับการย่อยสลายซากพืช จึงเป็นสาเหตุต่อมาคือท าให้สัตว์น้ าอยู่อาศัยไม่ได้ ยิ่งไป
กว่าน้ันคือจอกหูหนูยักษ์ก าจัดยากยิ่งกว่าผักตบชวา เพราะมีล าต้นเปราะบาง หักง่าย เวลาตักหรือช้อน
ข้ึนมามักหักเป็นท่อนๆ ซึ่งอาจมีใบติดอยู่ด้วย แม้จอกจะมีเพียงขนาด 1-2 เซนติเมตร ก็สามารถงอกเป็น
ต้นใหม่ได้จากตาตรงซอกใบจึงท าให้เป็นปัญหาต่อการจัดการแหล่งน้ าดังกล่าว”  
  จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าผู้วิจัยใช้กระบวนการสังเกตอย่างละเอียดถ่ีถ้วน เช่น ศึกษาการ
แพร่กระจาย ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และโครงสร้างของจอกหูหนูยักษ์  
 2. การรวบรวมข้อมูล 
  “จอกหูหนูยักษ์เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วโลกมานานแล้ว เนื่องจากก่อปัญหาต่างๆ มากมายใน
ทุกทวีปทั่วโลก ประเทศไทยมีการไหวตัวประกาศให้จอกหูหนูยักษ์เป็นสิ่งต้องห้ามมิให้มีการน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรตามประกาศของกระทรวงเกษตรฯ ฉบับที่ 14 ซึ่งประกาศตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2521 
จอกหูหนูยักษ์เป็นเฟิร์นน้ า มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Salvinia molesta อยู่ในวงศ์ Salvinaiaceae มีช่ือ
สามัญเรียกต่างกันในแต่ละท้องถ่ิน เช่น Aerican payal, giant salvinia, Kariba weed, salvinia, 
water fern salvinia เป็นพืชประเภทลอยน้ า ไม่ยึดเกาะกับดิน ไม่มีรากที่แท้จริง ล าต้นทอดยาวอยู่ใต้ผิว
น้ าเล็กน้อย แต่ละข้อมีใบ 1 คู่ อยู่เหนือผิวน้ า สีเขียวรูปไข่ ยาวเล็กน้อย และใบที่สามเปลี่ยนรูปเป็นเส้น
เล็กๆ สีน้ าตาลจ านวนมากอยู่ใต้น้ า ท าให้เข้าใจว่าเป็นราก ใบส่วนน้ียาวมากแกว่งไปมาในน้ า เป็นการช่วย
พยุงให้ลอยน้ าอยู่ได้อย่างมั่นคงและเป็นที่สร้างสปอร์ด้วย ใบด้านบนปกคลุมด้วยขนแข็งสีขาว แต่ละเส้น
แยกออกเป็นแขนงย่อย 4 เส้น ที่ปลายเช่ือมกันเหมือนซี่กรงขนาดเล็ก ขนเหล่านี้อาจเสียหายหรือเห็นไม่
ชัดเจนเมื่อใบแก่ แต่ใบอ่อนที่ไม่ม้วนจะเห็นชัดเจน ขนที่มีโครงสร้างพิเศษนี้ป้องกันไม่ให้ใบเปียกน้ า ท าให้
ไม่จมน้ าขณะที่ยังสดอยู่ การเจริญเติบโตของจอกหูหนูยักษ์ส่วนที่เห็นได้ชัดเจน คือ ใบซึ่งมีขนาดเล็กถึง
ขนาดใหญ่ ยาวประมาณ 4 เซนติเมตร ใบอ่อนที่เกิดในช่วงที่ยังไม่มีการเบียดเสียดกันจะมีลักษณะกลม 
แบน ลอยอยู่ปริ่มน้ า เมื่อมีจ านวนมากข้ึนหรือกลุ่มมีขนาดใหญ่ข้ึนขอบใบจะม้วนข้ึนเป็นการตอบสนองต่อ
การแข่งขันกันเอง ดังนั้นเมื่อโตเต็มที่ใบก็จะอยู่ในต าแหน่งแนวตั้งอัดแน่นกันเป็นเสมือนเสื่อผืนใหญ่ 
จอกหูหนูยักษ์มีการขยายพันธ์ุที่มีประสิทธิภาพคือ การแตกยอดจากใกล้ซอกใบของต้นเดิม และสามารถ
แตกออกไปได้เรื่อยๆ ล าต้นหักง่าย ส่วนที่หลุดไปก็สามารถเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ได้ เจริญเติบโตได้ดีใน
สภาพน้ าน่ิงหรือกระแสน้ าไม่แรงนัก ในสภาพที่เหมาะสมจอกหูหนูยักษ์สามารถเพิ่มปริมาณเป็น 2 เท่าใน 
2-4 วัน จากหนึ่งต้นสามารถเจริญเติบโตปกคลุมพื้นที่ 64,750 ไร่ได้ในเวลา 3 เดือน โดยมีน้ าหนักสดถึง 
64 ตันต่อไร่  
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  ในประเทศไทยปี 2544 มีการน าจอกหูหนูยักษ์มาจ าหน่ายเป็นสมุนไพรในตลาดพันธ์ุไม้สวน
จตุจักร เจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรได้เข้าช้ีแจงและก าจัดออกไปในปี 2550 กรมวิชาการเกษตร
ได้รับทุนจากกองทุนสนับสนุนงานวิจัยโดยได้เฝ้าระวังและส ารวจจอกหูหนูยักษ์เป็นเวลา 1 ปี พบว่ามีร้าน
จ าหน่าย 12 แห่ง ประชาชนปลูกเป็นไม้ประดับ 10 แห่ง ขณะเดียวกันก็มีการศึกษาถึงการเจริญเติบโตใน
สภาพเรือนทดลองที่เป็นบ่อซีเมนต์ พบว่าเติบโตเร็วมาก โดยเพิ่มจาก 1 ต้นที่มี 9 ใบ เมื่อเริ่มทดลอง
กลายเป็น 15 แขนง 82 ใบในสัปดาห์ที่ 2 และท าการควบคุมด้วยสารเคมีก าจัดวัชพืชพาราควอต อัตรา 
100-200 กรัมสารออกฤทธ์ิต่อไร่ ผสมสารจับใบให้ผลในการควบคุมได้ดีที่สุดในปีงบประมาณ 2552 
ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชได้รับอนุญาตให้จัดโครงการเฝ้าศัตรูพืช ซึ่งจอกหูหนูยักษ์เป็นศัตรูพืชชนิด
หนึ่งที่ได้รับการอนุมัติให้เฝ้าระวัง ในปีงบประมาณ 2553 ท าการส ารวจแบบสืบพบ โดยมีวัตถุประสงค์
ป้องกันมิให้ศัตรูพืชกักกันที่มีความเสี่ยงสูงเข้ามาระบาดในไทย และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับศัตรูพืชกักกันที่
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศได้  
  ความเสียหายจากจอกหูหนูยักษ์ที่ขึ้นอย่างหนาแน่น ท าให้แสงแดดส่องไปยังพื้นน้ าเบื้องล่าง
ไม่ได้ พืชน้ าที่อาศัยอยู่ด้านล่างขาดแสงส าหรับกระบวนการสังเคราะห์แสง ซึ่งเป็นการลดการเติม
ออกซิเจนลงในแหลง่น้ า ในขณะที่การย่อยสลายซากพืชที่ตายและจมลงสู่เบื้องล่าง ซึ่งต้องอาศัยออกซิเจน
ที่ละลายน้ าอย่างมาก ท าให้ปลาและสัตว์น้ า สิ่งมีชีวิตอื่นขาดออกซิเจน และอาจรุนแรงมากจนท าให้ปลา
และสัตว์น้ าอื่นตายได้การทับถมของซากพืชจอกหูหนูยักษ์ลงสู่แหล่งน้ า ท าให้แหล่งน้ าตื้นและเขิน 
ขณะเดียวกันการข้ึนอย่างหนาแน่นท าให้เป็นทีย่ึดเกาะของเมล็ดวัชพืชที่ปลิวมาจากที่อื่น สามารถงอกและ
เติบโตอยู่บนผิวจอกนี้ได้ หรือพืชอื่นอาจจะเลื้อยจากฝัง่ลงไปยังแหล่งน้ าที่มีจอกหูหนูยักษ์ข้ึนอยู่ได้ ในที่สุด
แหล่งน้ านั้นก็จะตื้นเขิน พืชไม้น้ าเดิมหายไป สัตว์น้ าไม่มีที่อยู่อาศัย พืชชนิดอื่นที่มิใช่พืชเข้ามาแทนที่ ใน
ที่สุดแหล่งน้ านั้นก็จะเปลี่ยนไปและพืชพรรณที่ข้ึนอยู่ก็จะหายไปด้วยนอกจากนี้ จอกหูหนูยักษ์ที่ข้ึนอยู่
หนาแน่นเป็นแผ่นใต้ผิวน้ า ยังจะขวางการคมนาคมทางน้ า ท าให้กระแสน้ าไหลได้ช้า อุดทางไหลของน้ า 
ท าให้ไม่สามารถใช้น้ าทางการเกษตรและการผลิตไฟฟ้าตามวัตถุประสงค์ได้ และเป็นที่อยู่อาศัยของยุงที่
เป็นพาหะของโรคต่างๆ เช่น โรคเท้าช้างในศรีลังกา และมาลาเรียในปาปัวนิวกินี  ส่วนผลกระทบทาง
เศรษฐกิจคือ เมื่อจอกหูหนูยักษ์ระบาดในแหล่งน้ าต่างๆ ท าให้ต้องก าจัดจึงสิ้นเปลืองแรงงานและ
งบประมาณซึ่งมักไม่มีการรวบรวมในระดับประเทศ แต่ในมลรัฐลุยเซียนาประเทศสหรัฐอเมริกาแหง่เดียวที่
มีค่าใช้จ่ายในการควบคุมวัชพืช 249 ล้านเหรียญฯ หรือ 9,950 ล้านบาท กระทบต่อเศรษฐกิจของรัฐนี้
มากกว่า 440 ล้านเหรียญฯ หรือประมาณ 17,600 ล้านบาท  
  จอกหูหนูยักษ์นับว่ามีผลกระทบรุนแรงมากว่าผักตบชวา การควบคุมผักตบชวาสามารถเก็บ
ออกจากแหล่งน้ าได้ง่าย ใบที่หักหลุดจากต้นเดิมไม่สามารถเติบโตเป็นต้นใหม่ได้ แต่จอกหูหนูยักษ์มีล าต้น
เปราะบาง หักง่าย หลุดออกไปก็เติบโตเป็นต้นใหม่ได้ จึงก าจัดได้ยากกว่าผักตบชวา นอกจากนี้ยังพบว่า
ผักตบชวาที่เกิดอยู่ในบริเวณจอกหูหนูยักษ์มีอาการใบเหลืองคล้ายขาดสารอาหารและใบห่อม้วน  
ซึ่งเป็นไปได้ว่าผักตบชวาไม่สามารถแข่งขันแก่งแย่งธาตุอาหารในแหล่งน้ ากับจอกหูหนูยักษ์ได้ ขณะที่แม้
จอกหูหนูยักษ์ไม่สามารถแข่งขันกับผักตบชวาในด้านความสูงเพื่อรับแสงสว่างได้ แต่จอกหูหนูยักษ์ก็
สามารถเติบโตได้แม้ภายใต้ร่มเงา และเพิ่มปริมาณอย่างช้าๆ จนเบียดเสียดออกมานอกผักตบชวาได้ ” 
(http://www.ryt9.com สืบค้นเมื่อ 12 มิ.ย. 2560)  
  จากการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ในวรรคแรกแสดงให้เห็นถึงข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณที่ครบถ้วน ในวรรคที่สองมีการรายงานว่ามีผู้ใดศึกษาหรือท าการแก้ปัญหามาแล้ว ในวรรคที่สาม



24 
 

แสดงให้เห็นถึงข้อมูลความเสียหายที่เกิดจากจอกหูหนูยักษ์ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนวรรคที่สี่ได้
ช้ีให้เห็นถึงข้อมูลว่าจอกหูหนูยักษ์ก าจัดได้ยากกว่าพืชชนิดอื่นซึ่งข้อมูลได้ช้ีน าไปสู่การก าหนดปัญหาและ
การตั้งสมมติฐานต่อไป ในประเด็นที่ว่าจะท าการก าจัดจอกหูหนูยักษ์ได้อย่างไร  

 3. การก าหนดปัญหา 

  การก าจัดจอกหูหนูยักษ์โดยวิธีคลุมด้วยผ้าหรือพลาสติกสีด าทึบ 

 4. การตั้งสมมติฐาน 

  4.1 จอกหูหนูยักษ์จะตายภายใน 1 เดือน ถ้าไม่ได้รับแสง 
  4.2 จอกหูหนูยักษ์จะตายจากความร้อนสะสมใต้ผ้าหรือพลาสติกสีด าทึบ 

  4.3 จอกหูหนูยักษ์จะตายเนื่องจากขาดการแลกเปลี่ยนก๊าซ 

 5. การตรวจสอบสมมติฐาน (ทดลองระยะเวลา 1 เดือน) 
  5.1 ท าการกางผ้า หรือพลาสติกสีด าทึบสูงมากกว่า 1.5 เมตร ในลักษณะที่คล้ายกับการท า
หลังคาเพื่อกันแสงแดดไม่ให้ส่องลงมากระทบกับจอกหูหนูยักษ์ (ตรวจสอบสมมติฐานที่ 1) 
  5.2 ท าการกางผ้าหรือพลาสติกสีด าทึบโดยปูทับลงไปบนจอกหูหนูยักษ์ (ตรวจสอบสมมติฐาน
ที่ 1 และ 2) 
  5.3 ท าการกางผ้าหรือพลาสติกสีด าทึบ โดยถ่วงผ้าพลาสติกทั้งสี่มุมด้วยหินเพื่อให้ผ้าพลาสติก
กดให้จอกหูหนูจมลงใต้น้ า (ตรวจสอบสมมติฐานที่ 1 2 และ 3) 
 6. การสรุปและวิเคราะห์ผล 
  เนื่องจากการวิจัยนี้เป็นการสมมติสถานการณ์ ดังนั้นการสรุปและวิเคราะห์ผลจึงเป็นการ
คาดคะเนตามสมมติฐานดังนี้ 
  จากการทดลองการใช้ผ้าหรือพลาสติกสีด าทึบคลุมจอกหูหนูยักษ์ทั้ง 3 วิธี ข้างต้นใน
ระยะเวลา 1 เดือน พบว่า 
  วิธีที่ 1 ท าการกางผ้าหรือพลาสติกสีด าทึบสูงมากกว่า 1.5 เมตร ท าให้จอกหูหนูยักษ์มีใบ
เปลี่ยนเป็นสีเหลืองและไม่มีการเจริญเติบโตเพิ่มข้ึนแต่ยังไม่ตายภายในเวลา 1 เดือน อาจเพราะว่า
แสงอาทิตย์อาจมีการส่องรอดเข้ามาภายใต้ผ้าหรือพลาสติกได้ 
  วิธีที่ 2 ท าการกางผ้าหรือพลาสติกสีด าทึบโดยปูทับลงไปบนจอกหูหนูยักษ์ ท าให้จอกหูหนู
ยักษ์เหี่ยวเฉา ใบส่วนใหญ่เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล อาจเป็นเพราะไม่ได้รับแสงอาทิตย์และเกิดความร้อนสะสม
ภายใต้ผ้าพลาสติกซึ่งไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจอกหูหนูยักษ์ แต่พบว่ายังมีจอกหูหนูยักษ์
บางส่วนยังไม่ตาย 

  วิธีที่ 3 ท าการกางผ้าหรือพลาสติกสีด าทึบ โดยถ่วงผ้าพลาสติกด้วยหินเพื่อกดให้จอกหูหนูจม
ลงใต้น้ า ท าให้จอกหูหนูยักษ์ตายหมดภายในระยะเวลา 1 เดือนตามก าหนด ซึ่งเป็นเพราะจอกหูหนูยักษ์
ไม่ได้รับแสง เกิดความร้อนสะสม และขาดการแลกเปลี่ยนก๊าซ ผลการทดลองสนับสนุนสมมติฐานที่ 3 
ตามที่ตั้งไว้ 
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สรุป 
 
 ชีววิทยาเป็นวิชาหรือศาสตร์แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต
ของมนุษย์ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านโภชนาการ การแพทย์ สาธารณสุข การควบคุมศัตรูพืชและสัตว์ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการพัฒนาประเทศ ชีววิทยาเป็น
สาขาวิชาที่มีความหลากหลาย สามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มใหญ่ โดยศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของ
สิ่งมีชีวิต สรีรวิทยา ความหลากหลายและวิวัฒนาการ และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต 
 งานวิจัยมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน กล้องจุลทรรศน์นับว่ามีบทบาท
ส าคัญที่ท าให้ได้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างมาก กล้องจุลทรรศน์ที่นิยมใช้ในการวิจัยปัจจุบันแบ่งได้
กว้างเป็นสองแบบ คือ กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน  

 วิทยาศาสตร์ตั้ งอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการ เพื่อค้นหาค าตอบ ความจริง  โดยอาศัย
กระบวนการในการตรวจสอบที่มีระเบียบแบบแผน เริ่มต้นจากการสังเกต เก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งค าถาม
หรือปัญหา จากนั้นจึงตั้งสมมติฐานที่สอดคล้องกับปัญหา ที่ ช้ีน าไปสู่การตรวจสอบสมมติฐานหรือการ
ทดลอง เมื่อท าการทดลองหลายครั้งซ้ าแล้วซ้ าเล่าและได้ผลเป็นเช่นเดิมจึงสรุปและวิเคราะห์ผลที่ได้ว่า
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่ หากผลการทดลองไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ก็จะต้องกลับไป
ตั้งสมมติฐานใหม่ ถ้าสมมติฐานที่ตั้งไว้ถูกต้องและได้รับการตรวจสอบซ้ าหลายครั้ง และสามารถใช้อธิบาย
ข้อเท็จจริงได้ หรือใช้อธิบายเหตุการณ์ได้อย่างกว้างขวางก็สามารถตั้งเป็นทฤษฎีได้ ต่อมาหากมีการ
ทดสอบความถูกต้องของทฤษฎีหลาย ๆ ครั้ง โดยทฤษฎีสามารถอธิบายปรากฏการณ์ในธรรมชาติได้อย่าง
กว้างขวางเป็นเวลานานจนเป็นที่ยอมรับ สามารถทดสอบผลได้เหมือนเดิมทุกๆ ครั้งโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 
ใดๆ ทฤษฎีก็จะกลายเป็นกฎในที่สุด 

  

ค าถามท้ายบท 
 
1. กระบวนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์มีกี่ข้ันตอน แต่ละข้ันตอนประกอบด้วยอะไรบ้างจงอธิบาย 
2. การสังเกตมีผลต่อกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างไร จงอธิบาย 
3. ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง 
4. ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการทดลองหรือตัวแปร มีอยู่ 3 ชนิด คืออะไรบ้าง จงอธิบาย 
5. ความรู้ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
6. จงอธิบายว่าระหว่างผลการวิจัยหรือผลการทดลอง ทฤษฎี และกฎ สิ่งไหนมีความน่าเช่ือถือหรือมี 
    น้ าหนักในทางวิทยาศาสตร์มากที่สุด  
7. ท าไมเราจึงต้องมีการศึกษาชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต 
8. ยกตัวอย่างสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยามาอย่างน้อย 3 สาขาวิชาพร้อมอธิบายว่าสาขาวิชาที่ 
    ยกตัวอย่างมานี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร 
9. ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิชาชีววิทยามีด้านใดบ้าง 
10. ให้นักศึกษาออกแบบการทดลองเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 

เรื่อง สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต 

 

หัวข้อเน้ือหา 

2.1 บริบทของสารเคมีต่อสิ่งมีชีวิต 
 2.1.1 อะตอม 
 2.1.2 พันธะเคมีระหว่างอะตอม 
 2.1.3 พันธะเคมีในสารชีวโมเลกุล 

2.2 น้้าและชีวิต 
 2.2.1 คุณสมบัติทั่วไปของน้้า 
 2.2.2 ความส้าคัญของน้้าต่อสิง่มีชีวิต 
 2.2.3 สภาพความเป็นกรดและด่างตอ่สิง่มีชีวิต 
2.3 สารชีวโมเลกุล 
 2.3.1 โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกลุ 
 2.3.2 คาร์โบไฮเดรต 
 2.3.3 ไลพิด 
 2.3.4 โปรตีน 
 2.3.5 กรดนิวคลีอิก  
สรุป 
ค้าถามท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เรียนควรมีความรู้และความสามารถ ดังนี้ 
1. อธิบายและยกตวัอย่างพันธะเคมีในสารชีวโมเลกุลได้ 

 2. บอกคุณสมบัติและความส้าคัญของน้้าต่อสิ่งมีชีวิตได้ 
 3. อภิปรายพร้อมยกตัวอย่างโครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลได้ 
  
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. บรรยายประกอบสื่อ PowerPoint presentation 
 2. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพื่อทบทวนเกี่ยวกับเนื้อหาประจ้าบท 
 3. ผู้เรียนสร้างผังความคิดประจ้ากลุ่มเกี่ยวกับเนื้อหาประจ้าบทเรียน 
 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาชีววิทยา 1 บทที่ 2 
 2. PowerPoint presentation บทที่ 2 
 3. ตัวอย่างสารชีวโมเลกุลในชีวิตประจ้าวัน 
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การวัดและประเมินผล 

การวัดผล 

 1. ความสนใจและการตอบค้าถามระหว่างเรียน 

 2. การมีส่วนร่วมของผู้เรียนในกลุ่ม และสรุปผังความคิดประจ้ากลุ่มที่เกี่ยวกับเนื้อหาประจ้า
บทเรียน 

 3. ตอบค้าถามท้ายบทและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามเวลาที่ก้าหนด 
การประเมินผล 

 1. ผู้เรียนตอบค้าถามผูส้อนในระหว่างเรียนถูกตอ้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2. สังเกตพฤติกรรมการมสี่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม และสรุปผังความคิดประจ้ากลุ่มเกี่ยวกบั
เนื้อหาประจ้าบทเรียนได้ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 3. ตอบค้าถามท้ายบทและสง่งานที่ได้รับมอบหมายตรงตามเวลาที่ก้าหนด และมีความถูกต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 



บทท่ี 2 
สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต 

 
 
 สสารทุกชนิดต่างประกอบด้วยธาตุ (element) เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่า ร่างกายของสิ่งมีชีวิต
ทุกชนิดรวมทั้งมนุษย์ ประกอบไปด้วยอะตอม (atom) ของธาตุต่างๆ และอะตอม คือ หน่วยเล็กที่สุดของ
ธาตุที่มีมวลและปริมาตร ซึ่งยังคงรักษาคุณสมบัติของธาตุชนิดนั้นๆ ไว้ได้ กล่าวคือ แม้ว่าเราจะท าการ
ท าลายธาตุด้วยวิธีการในชีวิตประจ าวันแบบใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการทุบหรือบดให้ละเอียดที่สุด ธาตุก็
ยังคงอยู่โดยรักษารูปแบบของอะตอมของธาตุนั้นไว้ได้ ซึ่งในบทนี้จะได้กล่าวรายละเอียดโดยเน้นในเรื่อง
โมเลกุลของธาตุ และสารประกอบที่มีบทบาทส าคัญต่อสิ่งมีชีวิต ซึ่งก็คือสารอินทรีย์ (organic matter) 
หรือสารชีวโมเลกุล (biological molucules) ที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต 

 ออกซิเจน คาร์บอน ไฮโดรเจน และไนโตรเจน จัดเป็นธาตุที่พบเป็นจ านวนมากที่สดุในสิ่งมชีีวิตถึง 
96.3% เมื่อเทียบกับธาตุชนิดอื่นๆ รองลงมา คือ แคลเซียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ซัลเฟอร์ โซเดียม 
คลอไรด์ และแมกนีเซียม มีประมาณ 3.7% ส่วนธาตุที่พบในปริมาณน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของน้ าหนัก
ร่างกายมนุษย์ เรียกว่า เทรซ อิลีเมนท์ (trace elements) (ตารางที่ 2.1) 

นอกจากนี้ธาตุอื่นๆ ที่มีการศึกษาแล้วพบว่ามีความเป็นพิษต่อร่างกายแต่กลับมีอยู่ในร่างกาย เช่น 
เซลิเนียม (Selenium, Se)  ปรอท (Mercury, Hg) อาร์เซนิก (Arsenic, As) ตะกั่ว (Lead, Pb) และธาตุ
อื่นๆ อีกหลายชนิด ซึ่งในบางครั้งมีความส าคัญต่อร่างกายแต่ต้องมีในปริมาณที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น 
ธาตุโครเมียม (Chromium, Cr) โดยปกติมีฤทธ์ิในการท าลายระบบประสาท และเป็นสารก่อมะเร็ง 
(carcinogen) แต่กลับพบว่าในร่างกายมีโครเมียมรูปแบบหนึ่งซึ่งท างานร่วมกับฮอร์โมนอินซูลิน ( Insulin) 
ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ าตาลในกระแสเลือด ส่วนธาตุเซริเนียมหากมีปริมาณน้อยกว่าที่ควรจะมี
ในร่างกาย จะท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจ และต่อมไทรอยด์ ดังนั้นร่างกายมนุษย์พร้อมที่จะเกิดโรค
หรือความบกพร่องต่างๆ หากมีระดับปริมาณของธาตุเหล่านี้ต่ าหรือมากกว่าปกติที่ควรจะมีในร่างกาย 
และแน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะบรโิภคธาตุที่มีพิษเหล่าน้ีเพิ่มเข้าไปหรือเอาออกได้ แต่ร่างกายของเราน้ัน
จะควบคุมปริมาณของธาตุเหล่าน้ีไว้อย่างปกติโดยอัตโนมัติ โดยให้อยู่ในรูปแบบหนึ่งที่ไม่มีพิษต่อร่างกาย 
 

2.1 บริบทของสารเคมีต่อสิ่งมีชีวิต 
  
 ร่างกายของสิ่งมีชีวิตประกอบไปด้วยธาตุ โดยธาตุแต่ละธาตุต่างก็มีองค์ประกอบเหมือนกัน คือ 
โปรตอน (protons) นิวตรอน (neutrons) และอิเล็กตรอน (electrons) ซึ่ง 3 สิ่งนี้ ก็คือองค์ประกอบของ
อะตอมนั่นเอง 
 2.1.1 อะตอม  

 คือหน่วยที่ เล็กที่สุดของธาตุที่สามารถระบุชนิดและคุณสมบัติของธาตุนั้นๆ ได้ 
ประกอบด้วยอนุภาค 3 ชนิด ได้แก่ โปรตอน คืออนุภาคที่มีประจุบวก (p+) และนิวตรอน คืออนุภาคที่ไม่มี
ประจุหรือเป็นกลาง ซึ่งจะอยู่ที่จุดศูนย์กลางของอะตอมหรือนิวเคลียส ธาตุจะประกอบด้วยโปรตอนและ
นิวตรอนต้ังแต่ 1 อนุภาคข้ึนไป ส่วนอิเล็กตรอน คืออนุภาคที่มีประจุลบ (e-) จะโคจรล้อมรอบนิวเคลียส
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ของอะตอม (ภาพที่ 2.1) โดยปกติจ านวนประจุบวกจากโปรตอน และประจุลบจากอิเล็กตรอนจะมีจ านวน
เท่ากัน ท าให้อะตอมของธาตุมีประจุรวมเป็นศูนย์ หรือเป็นกลางทางไฟฟ้า 
 
ตารางท่ี 2.1 ธาตุในธรรมชาติที่สามารถพบได้ในร่างกายมนุษย์ 
 

สัญลักษณ์ ชื่อธาต ุ เลขอะตอม ร้อยละของธาตุท่ีพบ
แต่ละชนิด (%) 

ธาตุท่ีพบในปริมาณรวม 96% ของน้้าหนักร่างกายมนุษย์ 
 

O 
C 
H 
N 

ออกซเิจน 
คาร์บอน 
ไฮโดนเจน 
ไนโตรเจน 

8 
6 
1 
7 

65.0 
18.5 
9.5 
3.3 

ธาตุท่ีพบในปริมาณรวม 4% ของน้้าหนักร่างกายมนุษย์ 
 

Ca แคลเซียม 20 1.5 
P ฟอสฟอรสั 15 1.0 
K โพแทสเซียม 19 0.4 
S ซัลเฟอร ์ 16 0.3 

Na โซเดียม 11 0.2 
Cl คลอรีน 17 0.2 
Mg แมกนีเซียม 12 0.1 

ธาตุท่ีพบในปริมาณน้อยกว่า 0.01% ของน้้าหนักร่างกายมนุษย์ 
โบรอน (B) โครเมียม (Cr) โคบอลท์ (Co) คอปเปอร์ (Cu) ฟลูออรีน (F) ไอโอดีน (I)   
ไอรอน (Fe) แมงกานีส (Mn) โมลิบดินัม (Mo) เซลีเนียม (Se) ซิลิกอน (Si) ทิน (Sn) 
วานาเดียม (V) ซิงค์ (Zn) 

   
ที่มา: ดัดแปลงจาก Campbell และคณะ (2008) หน้า 32 
 

 อะตอมเป็นหน่วยที่ท าป ฏิกิ ริย า  โดยการรวมตั วกันของธาตุอื่ นๆ  แต่ล ะชนิด 
นักวิทยาศาสตร์ระบุชนิดและคุณสมบัติของธาตุโดยใช้เลขอะตอม (atomic number) และเลขมวล 
(mass number) ส าหรับเลขอะตอม หมายถึง จ านวนโปรตอนที่อยู่ในนิวเคลียสของอะตอมซึ่งมีได้ค่า
เดียวและคงที่  ตัวอย่างเช่น จ านวนโปรตอนหรือเลขอะตอมของธาตุ ไฮโดรเจน ฮีเลียม คาร์บอน 
ออกซิเจน โซเดียม และคลอรีน มีค่าเท่ากับ 1, 2, 6, 8, 11 และ 17 ตามล าดับ ซึ่งเป็นเลขที่ก ากับอยู่มุม
ล่างซ้ายของธาตุแต่ละชนิด ส่วนเลขมวล หมายถึง เลขที่แสดงมวลของธาตุนั้นซึ่งเกิดจากจ านวนโปรตอน
รวมกับจ านวนนิวตรอนที่อยู่ที่นิวเคลียส เลขมวลเป็นเลขที่ก ากับอยู่ที่มุมบนซ้ายของธาตุแต่ละชนิดที่แสดง



31 
 

ในตารางธาตุ แต่จ านวนนิวตรอนในธาตุแต่ละชนิดมีได้หลายจ านวน ตัวอย่างเช่น จ านวนนิวตรอนของ
ไฮโดรเจนมี 0, 1 และ 2 ดังนั้นน้ าหนักหรือมวลอะตอม (atomic mass) ของไฮโดรเจนจึงมีความแตกต่าง
กันโดยข้ึนอยู่กับจ านวนนิวตรอนภายในนิวเคลียสที่แตกต่างกันนี้ เอง การที่อะตอมของธาตุเดียวกันมี
จ านวนนิวตรอนต่างกันแต่จ านวนโปรตอนเท่ากันนี้เรียกว่า ไอโซโทป (isotope) ของธาตุ 

 

 
 
ภาพท่ี 2.1 อะตอมของธาตุฮีเลียม (He) ประกอบด้วยอนุภาคโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Campbell และคณะ (2008) หน้า 33 
 

 ดังนั้นเมื่ออะตอมของไฮโดรเจนมีเลขอะตอมเท่ากับ 1 จึงสามารถเขียนสัญลักษณ์เพื่อ
แสดงไอโซโทปของไฮโดรเจนตามจ านวนนิวตรอนที่แตกต่างกันได้ดังนี้ คือ 1H (โปรตอน 1+นิวตรอน 0) 
2H (โปรตอน 1+นิวตรอน 1) และ 3H (โปรตอน 1+นิวตรอน 2) ธาตุออกซิเจนมีไอโซโทปอยู่ 3 ชนิด คือ 
16O 17O และ 18O ธาตุคาร์บอนมีไอโซโทปอยู่ 3 ชนิด คือ 12C 13C และ 14C แต่จ านวนไอโซโทปของธาตุ
แต่ละชนิดจะมีจ านวนไม่เท่ากัน อย่างเช่นธาตุไนโตรเจนมีไอโซโทปอยู่ 2 ชนิด ในธรรมชาติธาตุแต่ละชนิด
จะอยู่ในรูปของไอโซโทปชนิดใดชนิดหนึ่งมากกว่าไอโซโทปอื่น เช่น ในธรรมชาติจะมี 1H ประมาณ 
99.88% ส่วน 12C มีอยู่ประมาณ 98.89% และ 16O มีอยู่ประมาณ 99.76% ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก
ไอโซโทปของธาตุดังที่กล่าวมามีความเสถียรในธรรมชาติ ส่วนไอโซโทปอื่นที่ไม่ค่อยพบในธรรมชาติ (ธาตุที่
มีจ านวนนิวตรอนในอะตอมมากกว่าหรือน้อยกว่าสภาพปกติ) จะไม่เสถียรหรือมีคุณสมบัติเป็นธาตุ
กัมมันตรังสี (radioactive) อายุของธาตุกัมมันตรังสีจะสลายตัวเสียคุณสมบัติไปทีละครึ่งหนึ่งของจ านวนที่
มีอยู่ เรียกว่า ครึ่งชีวิต (half life) ธาตุกัมมันตรังสีแต่ละชนิดจะมีจ านวนอายุของครึ่งชีวิตที่แตกต่างกัน 
กล่าวคือ บางชนิดอาจมีอายุที่สั้นมากเพียงไม่กี่นาที ขณะที่บางชนิดมีอายุนับร้อยนับพันปีจึงจะสลายลงไป
ทีละครึ่งหนึ่ง เรียกกระบวนการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีว่า เรดิโอแอกทีฟ ดีเคย์ (radioactive 
decay)  

 เมื่อธาตุกัมมันตรังสีสลายตัวจะมีการปล่อยพลังงานในรูปของอนุภาครังสีเอ็กซ์ (X-rays) 
เช่น ธาตุคาร์บอน 13C หรือ 14C เมื่อสลายตัวจะปล่อยพลังงานออกมาจ านวนหนึ่งซึ่งประมาณค่าได้ และ
ต้องอาศัยระยะเวลาถึง 5,700 ปี จะเกิดการสลายตัวเป็นธาตุไนโตรเจนในปริมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณ
เริ่มต้น จากคุณสมบัติของครึ่งชีวิตที่กล่าวมาของธาตุกัมมันตรังสี นักวิทยาศาสตร์จึงใช้ประโยชน์นี้ในการ
หาอายุของซากดึกด าบรรพ์ หรือวัตถุโบราณได้  

อิเลก็ตรอน 

โปรตอน 

นิวตรอน 
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 แม้ว่าไอโซโทปของธาตุแต่ละชนิดจะมีจ านวนนิวตรอนไม่เท่ากัน แต่ธาตุนั้นๆ ยังคงมี
คุณสมบัติเดิมทุกประการ เนื่องจากคุณสมบัติของธาตุถูกก าหนดด้วยจ านวนโปรตอนที่อยู่ในนิวเคลียสของ
อะตอม ซึ่งมีการทดลองโดยใช้ 12C และ 14C ในสิ่งมีชีวิตเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการเจริญเติบโต 
พบว่าสิ่งมีชีวิตสามารถด ารงชีวิตได้ตามปกติ ต่อมานักวิทยาศาสตร์จึงใช้ธาตุกัมมันตรังสีเป็นตัวติดตาม 
(tracer)  เมื่อเซลล์ของสิ่ งมีชี วิตน าธาตุกัมมันตรังสี เ ข้าสู่ เซลล์ก็จะมีการปล่อยพลังงานออกมา
นักวิทยาศาสตร์จึงสามารถติดตามการเคลื่อนที่และต าแหน่งของเซลล์นั้น ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น เมลวิน  
คาลวิน (Melvin Calvin) ใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มี 14C ผสมอยู่ ในการติดตามรูปแบบและข้ันตอน
การสังเคราะห์แสงของพืช ท าให้ทราบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกเปลี่ยนไปเป็นสารตัวกลางชนิดใดบ้าง 
ก่อนจะเป็นแป้งและน้ าตาลในตอนท้ายสุด 

 นอกจากนี้ในทางการแพทย์ไดม้ีการประยุกต์ใช้ธาตุกัมมันตรังสีกับเครื่องมือที่ช่ือว่า PET 
(Positron-Emission Tomography) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ร่วมกับธาตุกัมมันตรังสีในการสร้างภาพแสดง
ให้เห็นต าแหน่งของเนื้อเยื่อในร่างกายมนุษย์ หลักการคือแพทย์จะใช้น้ าตาลหรอืกลโูคสทีม่ีธาตุกัมมนัตรงัสี
เป็นส่วนประกอบฉีดเข้าสู่เส้นเลือดของผู้ป่วย ซึ่งเซลล์ของอวัยวะต่าง ๆ จะมีการน าน้ าตาลกลูโคสเข้าสู่
เซลล์ในอัตราที่แตกต่างกัน ผู้ป่วยจะถูกน าตัวเข้าไปในเครื่องตรวจ (PET) โดยเครื่องจะตรวจและ
ค านวณหาปริมาณรังสีที่ปล่อยออกมาจากเนื้อเยื่อหรืออวัยวะส่วนต่างๆ แล้วน าข้อมูลมาสร้างเป็นภาพ
แพทย์จึงสามารถวิเคราะห์ความผิดปกติในการท างานของเนือ้เยื่อหรืออวัยวะต่างๆ ในร่างกายได้ 

 อิเล็กตรอนที่โคจรอยู่รอบนิวเคลียสมีมวลน้อยและมีวงโคจรจ ากัด เนื่องจากมีแรงดึงดูด
ของประจุบวกจากโปรตอน อิเล็กตรอนที่โคจรอยู่ในวงรัศมีที่ใกล้กับนิวเคลียสมากที่สุดจะถูกดึงดูดมาก
ที่สุด ส่วนอิเล็กตรอนที่โคจรอยู่ไกลออกไปจะมีแรงดึงดูดจากนิวเคลียสน้อยลง ดังนั้นอิเล็กตรอนที่อยู่
ช้ันนอกจะถูกอะตอมอื่นดึงไปใช้ท าให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีได้ง่าย 

 2.1.2 พันธะเคมีระหว่างอะตอม 
  โดยปกติอะตอมของธาตุจะมีจ านวนอิเล็กตรอนเท่ากับจ านวนโปรตอน อะตอมของธาตุ
แต่ละชนิดจะมีอิเล็กตรอนซึ่งโคจรรอบนิวเคลียส และมีระดับช้ันออร์บิทอลส์ (orbitals) ตั้งแต่ช้ันที่ 1 ถึง
ช้ันที่ 7 โดยแต่ละช้ันจะมีจ านวนอนุภาคอิเล็กตรอนที่แตกต่างกัน กล่าวคือช้ันที่ 1 สามารถมีอิเล็กตรอน
ได้มากที่สุด 2 อนุภาค ช้ันที่ 2 มีได้ 8 อนุภาค ช้ันที่ 3 มีได้ 18 อนุภาค ส่วนช้ันอื่นๆ มีจ านวนอิเล็กตรอน
แตกต่างกันไปตามชนิดของธาตุ อิเล็กตรอนที่อยู่ไกลจากนิวเคลียสออกไปในแต่ละช้ันจะมีพลังงานมากข้ึน 
และอิเล็กตรอนช้ันนอกสดุจะมพีลงังานมากที่สดุ ดังนั้นธาตุแต่ละชนิดจึงใช้อิเล็กตรอนวงนอกสุดในการรับ 
การให้ และการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน ซึ่งท าให้เกิดพันธะทางเคมี (chemical bonding) ระหว่างอะตอม 
ในอะตอมของธาตุบางชนิดสามารถให้ และรับอิเล็กตรอนได้อย่างง่าย ขณะที่ธาตุบางชนิดไม่ยอมที่จะให้
หรือรับอิเลก็ตรอนเนื่องจากอะตอมมคีวามเสถียรมาก ตัวอย่างเช่น ก๊าซเฉ่ือย (มีอิเล็กตรอนวงนอกสุดครบ 
8 อิเล็กตรอน ท าให้อะตอมมีความเสถียร) ได้แก่ ฮีเลียม (Helium) นีออน (Neon) อาร์กอน (Argon) 
คริปทอน (Krypton) ซีนอน (Xenon) เรดอน (Radon) 
 ดังนั้นอะตอมของธาตุที่พบได้บ่อยหรือพบมากในสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่จึงเป็นอะตอมหรือ
ธาตุที่มักมีการแลกเปลีย่นอิเล็กตรอน กล่าวคือเป็นธาตุที่มีที่ว่างในระดับช้ันออร์บทิอลส์ทีอ่ยู่นอกสดุ ท าให้
เกิดพันธะทางเคมีกับอะตอมอื่นๆ ได้ง่าย เช่น ออกซิเจน คาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
แคลเซียม เป็นต้น 
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 2.1.3 พันธะเคมีในสารชีวโมเลกุล 
  โมเลกุล หมายถึง อะตอมสองอะตอมหรือมากกว่าของธาตุชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกัน 
ที่เกิดพันธะเคมีร่วมกัน ซึ่งสามารถเขียนแทนโดยใช้ตัวอักษรและตัวเลข เช่น โมเลกุลของน้ า ( H2O) 
ประกอบด้วยไฮโดรเจน 2 อะตอม และออกซิเจน 1 อะตอม โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
ประกอบด้วยคาร์บอน 1 อะตอม และออกซิเจน 2 อะตอม โมเลกุลของน้ าตาลกลูโคส (C6H12O6) 
ประกอบด้วยคาร์บอน 6 อะตอม ไฮโดรเจน 12 อะตอม และออกซิเจน 6 อะตอม เป็นต้น 
  2.1.3.1 การเกิดพันธะไอออนิก  
   ธาตุแต่ละชนิดจะมีจ านวนโปรตอนที่มีประจุบวก และอิเล็กตรอนเป็นประจุลบ
ในจ านวนเท่ากันท าให้ธาตุมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้า แต่เมื่อธาตุนั้นๆ เกิดการรวมตัวกันเป็นโมเลกุลย่อม
มีอะตอมหนึ่งท าหน้าที่ให้อิเล็กตรอนวงนอกสุดไป การสูญเสียอิเล็กตรอนวงนอกสุดท าให้อะตอมมีจ านวน
โปรตอนมากกว่า ผลคือท าให้อะตอมนั้นมีประจุรวมเป็นบวก และอีกอะตอมหนึ่งท าหน้าที่รับอิเล็กตรอน
นั้นมา การรับอิเล็กตรอนมาเพิ่มในวงนอกสุดท าให้อะตอมมีจ านวนอิเล็กตรอนมากกว่าโปรตอน ผลคือท า
ให้อะตอมนั้นมีประจุรวมเป็นลบ อะตอมของธาตุที่มีประจุบวกหรือลบนี้เรียกว่า อิออน (ion) 
   ตัวอย่างเช่น อะตอมของคลอรีน ในสภาวะปกติจะมีอิเล็กตรอนวงนอกสุด 7 
อนุภาค ซึ่งขาดอิเล็กตรอนอีก 1 อนุภาค ก็จะท าให้อิเล็กตรอนวงนอกสุดครบ 8 อนุภาค ซึ่งมีความเสถียร 
ดังนั้นอะตอมคลอรีนจึงมีแนวโน้มที่จะรับอิเล็กตรอนจากอะตอมอื่นมากกว่าที่จะให้ เมื่อได้รับอิเล็กตรอน
มาก็จะกลายเป็นอิออนของคลอรีน (Cl-) ซึ่งเป็นประจุลบ ในทางตรงข้ามอะตอมของโซเดียมซึ่งมี
อิเล็กตรอนวงนอกสุด 1 อนุภาค จึงมีแนวโน้มที่จะให้อิเลก็ตรอนกับอะตอมอื่นไป เพื่อลดระดับช้ันพลังงาน
ลงมาซึ่งจะมีความเสถียรแล้วกลายเป็นอิออนของโซเดียม (Na+) ซึ่งมีประจุบวก เมื่ออิออนของธาตุที่มี
ประจุบวกอยู่ใกล้กับอิออนของธาตุที่มีประจุลบจะเกิดแรงดึงดูดระหว่างกัน ท าให้เกิดพันธะเคมีที่เรียกว่า 
พันธะไอออนิก (ionic bond) ในที่นี้เมื่ออิออนของโซเดียมกับอิออนของคลอรีนรวมตัวกันจะได้โมเลกุล 
โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) หรือเกลือแกง (ภาพที่ 2.2) 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2.2 การเกิดพันธะไอออนนิกโดยการให้และการรบัอเิล็กตรอนของอะตอมโซเดียมและคลอรีน 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Campbell และคณะ (2008) หน้า 39 

อะตอมโซเดียมให้อิเล็กตรอน
กับอะตอมของคลอรีน 

ทั้งสองธาตุเสถียรเพราะมี
อิเลก็ตรอนวงนอกสุดครบ 8 
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  2.1.3.2 การเกิดพันธะโควาเลนซ์  
   พันธะโควาเลนซ์เป็นพันธะที่เกิดจากการที่อะตอมของธาตุที่ต้องการที่จะรับ
อิเล็กตรอนอย่างเดียวกันซึ่งไม่ต้องการเสียอิเล็กตรอนมาอยู่ใกล้ชิดกัน ดังนั้นเมื่อไม่มีฝ่ายใดให้อิเล็กตรอน
จึงมีการใช้อิเล็กตรอนวงนอกสดุร่วมกนัแทน ท าให้เกิดแรงดึงดูดระหว่างอะตอมขึ้นเกิดเป็นโมเลกุลเรยีกว่า 
พันธะโควาเลนซ์ (covalent bond) การเขียนสูตรโครงสร้าง (structural formula) ทางเคมีจึงมีความ
จ าเป็นเพื่อให้เข้าใจการจัดเรียงตัว และรูปแบบของการเกิดพันธะระหว่างอะตอมได้ ตัวอย่างเช่น โมเลกุล
ของก๊าซไฮโดรเจน (H2) ซึ่งมีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน 1 คู่ สามารถเขียนแทนด้วย H   H โมเลกุลของก๊าซ
ออกซิเจน (O2) ซึ่งมีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน 2 คู่ สามารถเขียนแทนด้วย O   O ส่วนก๊าซไนโตรเจน (N2) 
มีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน 3 คู่ เขียนแทนด้วย N   N เป็นต้น  
   ส าหรับโมเลกุลที่ยึดกันด้วยพันธะโควาเลนซ์ถ้าเปน็โมเลกลุที่เป็นธาตุตัวเดียวกัน
จะสามารถดึงดูดอิเล็กตรอนได้เท่ากัน จะท าให้ทั้งสองด้านของโมเลกุลเป็นกลาง เรียกว่า โมเลกุลที่ไม่มีข้ัว 
(nonpolar molecule) เช่น โมเลกุลของไฮโดรเจน ออกซิเจน และไนโตรเจน เป็นต้น แต่ส าหรับธาตุที่
เป็นคนละชนิดกันแล้วมีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันหรือเกิดเป็นพันธะโควาเลนซ์ ธาตุใดธาตุหนึ่งในโมเลกุล
อาจมีความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนเข้ามาหาได้มากกว่า ท าให้ด้านของธาตุนั้นมีประจุที่เป็นลบ
อ่อน ๆ ส่วนธาตุที่มีความสามารถดึงดูดน้อยกว่าจะกลายเป็นด้านที่มีประจุบวกอ่อนๆ เรียกว่า โมเลกุลมี
ข้ัว (polar molecule) ตัวอย่างเช่น โมเลกุลของน้ า (H2O) ซึ่งออกซิเจนมีอิเล็กตรอนวงนอกสุดมากกว่า
ไฮโดรเจน จะสามารถดึงดูดอะตอมของไฮโดรเจนเข้ามาหา ท าให้เกิดเป็นประจลุบอ่อน ๆ ทางด้านอะตอม
ของออกซิเจน และเป็นประจุบวกอ่อนๆ ทางด้านอะตอมของไฮโดรเจน ดังนั้นโมเลกุลของน้ าจึงเป็น
โมเลกุลมีขั้ว (ภาพที่ 2.3) 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2.3 โมเลกุลของน้ า (H2O) เป็นโมเลกลุมีขั้ว เกิดจากพันธะโควาเลนซ์ ของอะตอมออกซิเจน  

1 โมเลกลุ และไฮโดรเจน 2 โมเลกุล 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Campbell และคณะ (2008) หน้า 39 
  
 

โมเลกุลไฮโดรเจนถูกออกซเิจนดึงเข้ามา เนื่องจาก
ออกซเิจนมอีิเล็กตรอนที่เป็นประจุลบมากกว่า 

เป็นผลให้ด้านออกซิเจนมีประจุ
ลบและด้านไฮโดรเจนมีประจุ
บวกท าให้โมเลกลุของน้ ามีขั้ว 
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  2.1.3.3 พันธะไฮโดรเจน  
   เป็นพันธะที่อะตอมไฮโดรเจนของโมเลกุลหนึ่งใช้อิเล็กตรอนร่วมกับธาตุโมเลกุล
อื่น ซึ่งส่วนใหญ่พันธะไฮโดรเจนมักเป็นพันธะระหว่างอะตอมของไฮโดรเจนกับอะตอมของออกซิเจน 
ไนโตรเจน และฟลูออรีน เนื่องจากไฮโดรเจนมีแรงดึงดูดในโมเลกุลต่ า ด้านไฮโดรเจนจึงมีความเป็นประจุ
บวกอ่อนๆ ท าให้สามารถดึงดูดกับประจุลบของโมเลกุลอื่นได้และเกิดเป็นพันธะไฮโดรเจน 
   อย่างไรก็ตามพันธะไฮโดรเจนสามารถสลายได้ง่าย แต่ภายในสิ่งมีชีวิตพันธะนี้มี
ความส าคัญต่อโครงสร้างและหน้าที่ของสารประกอบที่อยู่ในร่างกาย โดยเฉพาะพันธะไฮโดรเจนระหว่าง
โมเลกุลของน้ า และสารชีวโมเลกุลอื่น ๆ ที่มีขนาดใหญ่หรือมีลักษณะเป็นสายยาวที่เช่ือมกันด้วยพันธะ
ไฮโดรเจน สามารถเกิดการม้วนตัว เกิดเป็นโครงสรา้งและรูปร่างที่เหมาะสมกับหน้าที่ของสารเหล่าน้ัน อีก
ทั้งยังพบพันธะไฮโดรเจนระหว่างสายโพลีนิวคลีโอไทด์ (polynucleotide) ซึ่งเป็นสารพันธุกรรมอีกด้วย 

      

2.2 น้้าและชีวิต 
 
 นอกจากน้ าจะมีคุณสมบัติเป็นตัวท าละลายที่ดีแล้ว น้ าถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญมากที่สุด
ส าหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ เพราะเซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีน้ าเป็นองค์ประกอบ แล ะ
เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ภายในเซลล์ 
 2.2.1 คุณสมบัติท่ัวไปของน้้า 
  น้ าเป็นโมเลกุลมีขั้ว ประกอบด้วยไฮโดรเจน 2 อะตอมเกิดพันธะโควาเลนซ์กับออกซิเจน 1 
อะตอม มีความเป็นกลางทางไฟฟ้า จากคุณสมบัตินี้ท าให้น้ าเป็นตัวท าละลายสารประกอบต่างๆ เช่น 
เกลือ น้ าตาล แอลกอฮอล์ และสารที่มีข้ัวอื่นๆ ได้อีกมากมาย ดังนั้นสารประกอบใดที่มีข้ัวจึงสามารถ
ละลายในน้ าได้เช่นกัน หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นสารที่ เป็นโมเลกุลชอบน้ า (hydrophilic) ในขณะที่
สารประกอบที่ไม่มีข้ัว เช่น น้ ามัน ข้ีผึ้ง จะไม่สามารถละลายได้ในน้ า หรือไม่ชอบน้ า (hydrophobic) เมื่อ
น าน้ ามันมาผสมกับน้ าจะพบว่ามีการแยกช้ันของน้ าและน้ ามันอย่างชัดเจน 
  น้ าสามารถเปลี่ยนสถานะจากของเหลวให้กลายเป็นของแข็งได้ ในสภาวะที่อุณหภูมิต่ ากว่า 
0 องศาเซลเซียส โมเลกุลของน้ าทุกโมเลกุลจะท าพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลอื่นอีก 4 โมเลกุล ไปเรื่อยๆ 
(ภาพที่ 2.4) แต่ในสภาวะที่เป็นน้ าแข็ง โมเลกุลของน้ าจะมีความห่างของโมเลกุลมากกว่าในสถานะที่เป็น
ของเหลว จึงมีความหนาแน่นน้อยลงท าให้น้ าแข็งนั้นสามารถลอยบนผิวน้ าได้ และที่อุณหภูมิ 100     
องศาเซลเซียส น้ าสามารถเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอได้ซึ่งมีความห่างของโมเลกุลมากที่สุด 
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ภาพท่ี 2.4 โมเลกุลของน้ าท าพันธะไฮโดรเจนกับน้ าโมเลกลุอื่นๆ 
ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 47 

 
 2.2.2 ความส้าคัญของน้้าต่อสิ่งมีชีวิต 
  น้ ามีความส าคัญต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทั้งบนบก แหล่งน้ า ทะเล และมหาสมุทร หรือแม้จะ
เป็นเพียงเซลล์หนึ่งเซลล์ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ คือ 
  2.2.2.1 ช่วยรักษาให้เซลล์คงรูปร่างอยู่ได้ โดยช่วยรักษาแรงดันออสโมติก (osmotic) ของ
เซลล์ เนื่องจากน้ าเป็นของเหลวที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลที่ดีกว่าสารประกอบเคมีชนิดอื่นๆ ที่มี
น้ าหนักโมเลกุลใกลเ้คียงกันแตม่ีสภาพเป็นกา๊ซ เช่น แอมโมเนีย (17) มีเทน (16) คาร์บอนไดออกไซด์ (44) 
  2.2.2.2 น้ ามีจุดเยือกแข็งต่ า ท าให้ไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์ เพราะการเปลี่ยนสถานะของ
น้ าจากของเหลวกลายเป็นของแข็งจะเกิดการขยายตัวซึ่งจะท าให้เซลล์แตกได้ เช่น ถ้าน าผักไปแช่ในช่อง
แช่แข็งผักจะเหี่ยวเนื่องจากเซลล์แตก 
  2.2.2.3 เนื่องจากน้ ามีจุดเดือด 100 องศาเซลเซียส และมีความร้อนแฝงของการกลายเป็น
ไอสูงประมาณ 539 แคลอรีต่อกรัม ดังนั้นเมื่อมีการระเหยของน้ าในรูปของเหงื่อจึงเป็นการลดความร้อน
หรือระบายความร้อนของสัตว์ หรือเมื่ออากาศร้อนพืชจะมีการคายน้ ามากเพื่อเป็นการลดความร้อนในอีก
ทางหนึ่ง 
  2.2.2.4 น้ ามีค่าความร้อนจ าเพาะสูงดังนั้นจึงสามารถดูดพลังงานความร้อนไว้ได้มาก และ
ถ่ายเทไปยังโมเลกุลข้างเคียงได้ดี ท าให้อุณหภูมิของน้ าไม่เพิ่มสูงฉับพลัน กระบวนการเมทาบอลิซึมใน
เซลล์จึงคงที่ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 
  2.2.2.5 แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้ าสามารถยึดเหนี่ยวกับโมเลกุลของสารอินทรีย์
อื่นได้ดี เช่น แป้ง โปรตีน หรือเซลลูโลส จึงเป็นผลดีต่อการล าเลียงสารอาหารต่างๆ ไปตามร่างกาย 
นอกจากนี้แรงยึดระหว่างโมเลกุลของน้ าเองสามารถท าให้น้ าไหลได้อย่างต่อเนื่องในท่อขนาดเล็ก ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการไหลเวียนของเลือดในสิ่งมีชีวิต และการล าเลียงของน้ าในท่อล าเลียงของพืชไปตามล าต้น
โดยไม่ขาดตอน (ภาพที่ 2.5) 



37 
 

  2.2.2.6 น้ าสามารถดูดพลังงานแสงที่มีความยาวคลื่นมาก เช่น รังสีอินฟราเรด ( infrared) 
ที่มีความร้อนสูงได้ดี ดังนั้นรังสีที่ผ่านมาสู่ช้ันบรรยากาศของโลกจึงถูกดูดซับไว้ทั้งจากไอน้ าในอากาศและ
ในแหล่งน้ าต่างๆ ท าให้อุณหภูมิของโลกไม่ร้อนจนเกินไป ท าให้เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 
 

 
 
ภาพท่ี 2.5 การล าเลียงน้ าในท่อขนาดเล็กของพืชอาศัยแรงยึดเหนี่ยวของโมเลกลุน้ า 
ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 47 
 

 2.2.3 สภาพความเป็นกรดและด่างต่อสิ่งมีชีวิต 
  สภาพความเป็นกรดและด่าง (เบส) ของสารละลายสามารถวัดได้ในรูปของค่าพีเอช (pH) 
ในสภาวะใดๆ นั้นน้ าจะมีการแตกตัวเป็นอิออนสองชนิด คือ ไฮโดรเจนอิออน (H+) และไฮดรอกไซด์อิออน 
(OH-) ซึ่งความเป็นกรดหรือเบสข้ึนอยู่กับปริมาณไฮโดรเจนไอออนที่อยู่ในสารละลาย  กล่าวคือถ้า
สารละลายมีปริมาณไฮโดรเจนอิออนมากก็จะมีความเป็นกรดมาก ตรงกันข้ามถ้าสารละลายมีปริมาณ
ไฮโดรเจนอิออนน้อยก็จะมีความเป็นเบส ค่าพีเอชมีค่าตั้งแต่ 0 (มีความเป็นกรดสูง) ถึง 14 (มีความเป็น
กรดต่ า หรือเป็นเบสสูง) สารละลายที่เป็นกลางจะมีค่าพีเอชเท่ากับ 7 ตัวอย่างเช่น น้ า เลือด และน้ าตา  
มีค่าพีเอชเท่ากับ 7 น้ าทะเลและสภาพในล าไส้เล็กมีค่าพีเอชประมาณ 8 ผงซักฟอกต่างๆ มีค่าพีเอช
ประมาณ 13-14 ส่วนน้ ามะนาวและกรดในกระเพาะอาหารมีค่าพีเอชเท่ากับ 2 เป็นต้น (ภาพที่ 2.6) 
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ภาพท่ี 2.6 ค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย 
ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 54 
 
  โดยทั่วไปภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิตปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ จะเกิดได้ดีในช่วงพีเอชประมาณ 
7 (7.3-7.5) ยกเว้นในกระเพาะอาหารของสัตว์หลายชนิดรวมทั้งคน ซึ่งมีเอนไซม์ที่ท างานได้ดีที่ช่วงพีเอช
ต่ าประมาณ 2-3 นอกจากนี้กรดและเบสยังสามารถจ าแนกเป็นกรดอ่อนกรดแก่ และเบสอ่อนเบสแก่ เช่น 
กรดคาร์บอนิก (H2CO3) เป็นกรดที่ให้ไฮโดรเจนอิออนน้อยเมื่อแตกตัวในน้ าจึงเป็นกรดอ่อน ในขณะที่
ไฮโดรคลอริก (HCl) แตกตัวให้ไฮโดรเจนอิออนทันทีเมื่อละลายน้ าจึงเป็นกรดแก่ ซึ่งพบได้ในกระเพาะ
อาหาร อย่างไรก็ตามในสิ่งมีชีวิตกรดที่มากเกินในกระเพาะอาหารอาจเป็นอันตรายต่อผนังกระเพาะอาหาร 
ดังนั้นคนเราจึงกินยาลดกรดที่มีตัวยาให้ไฮดรอกไซด์อิออน ซึ่งจะไปรวมกับไฮโดรเจนอิออนกลายเป็นน้ าซึง่
ช่วยให้ลดความเป็นกรดลงได้ 
  ในชีวิตประจ าวันของคนเราใช้สารเคมีหลายอย่าง เช่น แอมโมเนีย น้ ายาซักล้าง ผงซักฟอก
เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นกรดหรือเบสและถ้ามีการก าจัดที่ผิดวิธีอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ นอกจากนี้
การเผาไหม้หรือใช้ปุ๋ยเคมีทีม่ีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบในปริมาณสูง อาจท าให้เกิดภาวะฝนกรดซึ่งส่งผล
ต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตได ้
  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพีเอชอย่างรวดเร็วมีผลต่อกระบวนการท างานของเอนไซม์ 
ตัวรับสัญญาณ (receptors) ต่าง ๆ ของเซลล์ ดังนั้นภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิตช้ันสูงจึงมีระบบควบคุม
ไม่ให้พีเอชภายในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเรียกว่า “ระบบบัฟเฟอร์ (buffer system)” ซึ่ง
ประกอบด้วยกรดอ่อนหรือเบสอ่อน ตัวอย่างเช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นของเสียจากกระบวนการ
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เมทาบอลิซึมเมื่อรวมตัวกับน้ าจะท าให้เกิดกรด ท าให้เลือดมีสภาวะเป็นกรด ในเลือดจึงมีระบบบัฟเฟอร์
ประกอบด้วยกรดคาร์บอนิกและไบคาร์บอเนตอิออน เมื่อค่าพีเอชเพิ่มข้ึน (เป็นด่าง) กรดคาร์บอนิกจะ
ก าจัดไฮดรอกไซด์อิออนส่วนเกิน โดยแตกตัวให้ไฮโดรเจนอิออนมารวมกับไฮดรอกไซด์อิออนกลายเป็นน้ า
ดังสมการข้างล่างนี้ 
 

H2CO3 (แตกตัวให้ HCO3
- + H+) + OH-                 HCO3

- + H2O 
 
  ตรงกันข้ามเมื่อเลือดมีค่าพีเอชต่ า (เป็นกรด) ไบคาร์บอเนตอิออนจะรวมตัวกับไฮโดรเจน  
อิออนท าให้เลือดมีสภาพเป็นกรดน้อยลงดังสมการข้างล่างนี้ 
 

HCO3
- + H+                  H2CO3 

 
  แต่อย่างไรก็ตามระบบพีเอชในร่างกายสามารถควบคุมต่อการเปลี่ยนแปลงพีเอชได้ในช่วง
แคบๆ ระหว่าง 7.3-7.5 ถ้าเลือดมีการเปลี่ยนแปลงพีเอชต่ าประมาณ 7 ระบบบัฟเฟอร์จะไม่สามารถ
ควบคุมได้ และท าให้เกิดอาการโคมา (coma) ผลคือหมดสติ แต่ถ้าพีเอชสูงประมาณ 7.8 ผลคือจะท าให้
เกิดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อซึ่งอาจถึงแก่ชีวิตได้ 
  ส่วนเกลือนั้น หมายถึง สารประกอบที่ละลายน้ าแล้วแตกตัวให้อิออนอื่นที่ไม่ใช่ไฮโดรเจน
และไฮดรอกไซด์ โดยปกติเกลือเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างกรดและเบส ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่สามารถผันกลับได้ 
ดังสมการ  

HCl + NaOH              NaCl + H2O (โซเดียมคลอไรด์ในน้ าแตกตัวให้ Na+ กับ Cl-) 
 

  อิออนหลายชนิดที่เกิดการแตกตัวจากเกลือท าหน้าที่ส าคัญในกระบวนการต่างๆ ของเซลล์ 
เช่น อิออนของโซเดียม คลอไรด์ โพแทสเซียม และแคลเซียม เป็นต้น  
 

2.3 สารชีวโมเลกุล 
 
 สารชีวโมเลกุลเปน็สารประกอบอินทรีย์ซึง่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต ถูกสร้างขึ้นจากสิ่งมีชีวิต 
ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไลพิด โปรตีน และกรดนิวคลีอิก ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิต โครงสร้าง
ทางเคมีของสารแต่ละชนิดเป็นตัวก าหนดหน้าที่ของสารแต่ละกลุ่ม  
 2.3.1 โครงสร้างและหน้าท่ีของสารชีวโมเลกุล 
  สารชีวโมเลกุลสว่นใหญ่ประกอบด้วยธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนอย่างน้อย 1 อะตอม ซึ่งมี
โครงสร้างและหน้าที่แตกต่างกนัตามชนิดของหมูฟ่ังกชั์น (functional groups) (ตารางที่ 2.2) ซึ่งเป็นกลุ่ม
ของอะตอมหรือโมเลกุลที่เกิดพันธะโควาเลนซ์กับคาร์บอนในสารประกอบอินทรีย์  คาร์บอนเป็นธาตุที่มี
ความส าคัญเนื่องจากคาร์บอนแต่ละอะตอมสามารถเกิดพันธะโควาเลนซ์กับอะตอมของธาตุอื่นได้ถึง 4 
พันธะ ท าให้โครงสร้างของสารประกอบค่อนข้างเสถียร สารประกอบอินทรีย์ส่วนใหญ่จะมีคาร์บอน
เช่ือมต่อกันเป็นโครงร่างหลัก (backbone) ส่วนออกซิเจน ไฮโดรเจน และอะตอมของธาตุอื่นจะเข้ามา
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เช่ือมกับคาร์บอนที่เป็นโครงร่างหลัก การมีหมู่ฟังก์ชันที่แตกต่างกันในสารชีวโมเลกุลท าให้สารประกอบมี
คุณสมบัติและหน้าที่แตกต่างกันด้วย 

  ตัวอย่างเช่น สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซึ่งประกอบด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจน  
มีคุณสมบัติไม่ชอบน้ า หรือไม่มี ข้ัว ดังนั้นกรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบของไลพิดซึ่งเป็นสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนจึงไม่ละลายน้ า ส่วนน้ าตาลซึ่งเป็นสารประกอบในกลุ่มแอลกอฮอล์ มีหมู่ฟังก์ชันคือหมู่  
ไฮดรอกซิล (__OH) ซึ่งมีขั้ว โมเลกุลของน้ าจงึเกิดพันธะไฮโดรเจนกบัหมู่ฟังก์ชันน้ีท าให้น้ าตาลละลายน้ าได้ 
  ส่วนฮอร์โมนเพศที่จัดเป็นไลพิดในกลุ่มคลอเรสเทอรอล (cholesterol) ได้แก่ ฮอร์โมน  
เทสโทสเทอโรน (testosterone) และอีสโทรเจน (estrogen) แม้ฮอร์โมนทั้ง 2 ชนิดจะมีหมู่ฟังก์ชันที่
แตกต่างกันเล็กน้อยแต่กลับท าให้สิ่งมีชีวิตแสดงออกในเพศที่แตกต่างกัน กล่าวคือสัตว์บางชนิดในวัยอ่อน
จะยังไม่มีการก าหนดเปน็เพศใด แต่ถ้าในร่างกายมีปริมาณฮอร์โมนเพศผู้หรือเทสโทสเทอโรนมากจะท าให้
ระบบสืบพันธ์ุเป็นแบบเพศผู้ ตรงกันข้ามถ้ามีฮอร์โมนเพศเมียหรืออีสโทรเจนมากก็จะท าให้ระบบสืบพันธ์ุ
เปลี่ยนแปลงเป็นแบบเพศเมีย 
  นอกจากนี้การอธิบายหน้าที่ของเซลล์หรือสิ่งมีชีวิตสามารถใช้โครงสร้างของโมเลกุลของ
สารที่อยู่ภายในเซลล์ ตัวอย่างเช่น ไวรัสชนิดหนึ่งสามารถเข้าสู่เซลล์ของเจ้าบ้าน ( host) โดยเกาะกับ
โปรตีนจ าเพาะที่อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์ เนื่องจากโปรตีนที่เยื่อหุ้มเซลล์ของเจ้าบ้านนั้นมีรูปร่าง ร่องหรือส่วน
เว้าส่วนโค้ง และต าแหน่งประจุ ที่สอดคล้องกับโปรตีนที่อยู่บนผิวของไวรัส ดังนั้นจะเห็นได้ว่าไวรัสบาง
ชนิดที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งอาจไม่มีผลหรือท าอันตรายใดเลยต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ 
 2.3.2 คาร์โบไฮเดรต 
  เป็นสารชีวโมเลกุลที่มีปริมาณมากที่สุด โมเลกุลของคาร์โบไฮเดรตประกอบด้วยคาร์บอน 
ไฮโดรเจน และออกซิเจนในอัตราส่วน 1:2:1 คาร์โบไฮเดรตมีความส าคัญต่อเซลล์โดยเป็นโครงสร้างของ
เซลล์และเป็นแหล่งพลังงาน สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้คือ โมโนแซกคาไรด์ (monosaccharide) 
โอลิโกแซกคาไรด์ (oligosaccharide) และโพลีแซกคาไรด์ (polysaccharide)  
  2.3.2.1 โมโนแซกคาไรด์  
   โมโนแซกคาไรด์ หมายถึง น้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวซึ่งมีสูตรโมเลกุลทั่วไป คือ 
(CH2O)n เมื่อ n คือจ านวนคาร์บอนอะตอม โดยทั่วไปพบว่ามีค่าตั้งแต่ 3 ข้ึนไป มีหมู่ __OH อย่างน้อย  
2 หมู่ เช่ือมต่อกับโครงร่างคาร์บอน และมีหมู่อัลดีไฮด์หรือคีโตนหนึ่งหมู่ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มตามหมู่
ฟังก์ชันในโมเลกุล (ตารางที่ 2.3) ผลึกของโมโนแซกคาไรด์ทุกชนิดมีลักษณะสีขาว ละลายน้ าได้ และมีรส
หวาน น้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวที่พบบ่อยจะมีจ านวนคาร์บอน 5 หรือ 6 อะตอม เมื่อละลายน้ าจะเกิดเป็น
โครงสร้างรูปวงแหวน เช่น น้ าตาลไรโบส (ribose sugars) น้ าตาลดีออกซีไรโบส (deoxyribose sugars) 
ซึ่งเป็นองค์ประกอบของอาร์เอ็นเอและดีเอ็นเอตามล าดับ  น้ าตาลทั้งสองชนิดนี้ประกอบด้วยคาร์บอน  
5 อะตอม ส่วนน้ าตาลกลูโคสจะประกอบด้วยคาร์บอน 6 อะตอม ซึ่งมีความส าคัญ คือ เป็นแหล่งพลังงาน  
เป็นองค์ประกอบโครงสร้างของเซลล์ และเป็นสารตั้งต้นในการสร้างสารประกอบอินทรีย์ชนิดอื่น เช่น 
วิตามินซี และกลีเซอรอล เป็นต้น 
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ตารางท่ี 2.2 หมู่ฟังก์ชันที่ส าคัญในสารชีวโมเลกุล 
 
ช่ือหมู่ฟังก์ชัน โครงสร้าง ช่ือสารประกอบ ตัวอย่าง คุณสมบัต ิ

ไฮดรอกซิล 
(Hydroxyl) 

 

แอลกอฮอล ์ เอทานอล 

 

มีข้ัว ละลายได้ในน้ า 
และเป็นตัวช่วยละลาย
น้ าตาล 

 
 
 

คาร์บอนิล 
(Carbonyl) 

 
 

 
 
 

คีโตน 
 
 
 
 

อัลดีไฮด ์

อะซิโตน 

 
โพรพานอล 

 

พ บ ไ ด้ ใ น น้ า ต า ล 
แบ่งเป็น น้ าตาลคีโตส 
และน้ าตาลอัลโดส 

คาร์บอกซิล 
(Carboxyl) 

 

 

กรดคาร์บอกซลิิก 
หรือกรดอินทรีย ์

กรดอะซิติก 

 

มี ข้ั ว  แตกตั วให้  H+ 
ไอออน และคาร์บอก-
ซิเลตไอออนซึ่งพบใน
เซลล์ 

อะมิโน 
(Amino) 

 

 

เอมีน ไกลซีน 

 

พบในเซลล์อยู่ในรูป
ของ NH3

+ 

ซัลไฟดริล 
(Sulfhydryl) 

 

 

ไทออล ซิสเทอีน 

 

ท าให้โปรตีนมีความ
เส ถียร โดยเกิ ดเป็ น
โครงสร้างระดับ 
ตติยภูมิ 

ฟอสเฟต 
(Phosphate) 

 

อินทรีย์ฟอสเฟต กลีเซอรอล
ฟอสเฟต 

 

หมู่ฟอสเฟต
เกิดปฏิกริิยากับน้ าจะ
สามารถให้พลงังานได ้

เมทธิล 
(Methyl) 

 

เมทธิลเลต 5 เมทธิล- 
ซิสทิดีน 

การเติมหมู่ เมทธิลที่  
ดี เอ็นเอมีผลต่อการ
แสดงออกของยีน 

 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 64-65 
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ตารางท่ี 2.3 โครงสร้างของน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว 
 

 
 

ที่มา: Campbell และคณะ (2008) หน้า 70 
 

  2.3.2.2 โอลิโกแซกคาไรด์  
   หมายถึง น้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวตั้งแต่ 2 โมเลกุล (หน่วย) ข้ึนไปแต่ไม่เกิน 100 
หน่วย ที่เช่ือมต่อกันด้วยพันธะโควาเลนซ์ เช่น น้ าตาลโมเลกุลคู่ (disaccharides) ได้แก่ น้ าตาลซูโครส 
(sucrose sugars) น้ าตาลแลกโทส (lactose sugars) และน้ าตาลมอลโทส (maltose sugars) เป็นต้น 
น้ าตาลซูโครสเป็นน้ าตาลที่พบในผลไม้จึงเป็นน้ าตาลที่พบมากที่สุดในธรรมชาติ ประกอบด้วยโมโนเมอร์ 
(monomer) ของน้ าตาลกลูโคสและฟรุกโทสที่เช่ือมกันด้วยพันธะไกลโคซิดิก (glycosidic bond) โดย
การดึงน้ า (dehydration) ออกจากโครงสร้าง 1 โมเลกุล (ภาพที่ 2.7) น้ าตาลมอลโทสเป็นน้ าตาลที่พบได้
ในเมล็ดพันธ์ุพืช ประกอบด้วยน้ าตาลกลูโคส 2 โมเลกุล ส่วนน้ าตาลแลกโทสเป็นน้ าตาลที่พบได้ในน้ านม 
ประกอบด้วยน้ าตาลกลูโคสและกาแลกโทส นอกจากนี้ยังพบว่าโปรตีนและไลพิดหลายชนิดมีสายของ 
โอลิโกแซกคาไรด์เกาะอยู่ ซึ่งมีความส าคัญโดยเป็นต าแหน่งจดจ า (recognition size) ของเซลล์ ระบบ
ภูมิคุ้มกัน (immune system) และยังเกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่างเซลล์ (cells communication) 
อีกด้วย 
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ภาพท่ี 2.7 โครงสร้างของน้ าตาลโมเลกุลคู่ เช่น มอลโทส และซูโครส 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 71 

 

  2.3.2.3 โพลีแซกคาไรด์  
   เป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีโครงสร้างเป็นสายยาวประกอบด้วยโมโนเมอร์ของน้ าตาล
ต่างๆ มาต่อกันกลายเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน ได้แก่ เซลลูโลส (cellulose) ซึ่งเป็นองค์ประกอบของ
ผนังเซลล์พืช แป้ง (starch) ไกลโคเจน (glycogen) และไคติน (chitin) แม้ว่าทั้งสี่ชนิดที่กล่าวมาจะมีโมโน
เมอร์เหมือนกัน คือ กลูโคส แต่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เนื่องจากลักษณะการเกิดพันธะของสารประกอบ
ทั้งสามชนิดมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ในแป้ง กลูโคสจะเช่ือมต่อกันด้วยพันธะโควาเลนซ์ในลักษณะที่
ท ามุมเล็กน้อย ท าให้สายของกลูโคสในแป้งมีลักษณะเป็นเกลียวมีหมู่ __OH ยื่นออกจากเกลียวในทุกด้าน 
ท าให้แป้งเกิดปฏิกิริยากับเอนไซม์บางชนิดเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เม็ดแป้งที่สะสมอยู่ในคลอโรพลาสต์ ได้แก่ 
อะไมโลส (amylose) และอะไมโลเพกติน (amylopectin) ซึ่งมีการแตกแขนงเล็กน้อย (ภาพที่ 2.8) 

 
ภาพท่ี 2.8 เม็ดแป้งทีส่ะสมอยู่ในคลอโรพลาสต์ ได้แก่ อะไมโลส และอะไมโลเพกติน  
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 72 

กลูโคส กลูโคส มอลโทส 

กลูโคส ฟรุกโทส ซูโครส 

เม็ดแป้ง คลอโรพลาสต์ 

อะไมโลส 

อะไมโลเพกติน 
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   ในเซลลูโลส กลูโคสจะเช่ือมต่อกันเป็นสายของโพลีแซคคาไรด์ และมีการเช่ือม
กับสายด้านข้างด้วยพันธะไฮโดรเจน จึงมีลักษณะเหมือนมัดเส้นใยท าให้เกิดความแข็งแรงและทนต่อการ
ย่อยสลายของเอนไซม์ เส้นใยเซลลูโลสมีลักษณะเหนียวและไม่ละลายน้ า เซลล์ของพืชจึงมีความทนทาน
ต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี เพราะมีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์ (ภาพที่ 2.9) 
 

 
ภาพท่ี 2.9 โครงสร้างและการจัดเรียงตัวของเซลลโูลสทีเ่ป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์พืช 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 73 
 

   ส าหรับไกลโคเจน กลูโคสจะเช่ือมต่อกันเป็นสายและเป็นเกลียวแต่มีการแตก
แขนงคล้ายรากต้นไม้ (ภาพที่ 2.10) ซึ่งจะถูกเก็บสะสมไว้ในกล้ามเนื้อและตับ เมื่อระดับน้ าตาลในเลือดต่ า 
เซลล์ตับจะสลายไกลโคเจนและปล่อยกลูโคสสู่กระแสเลือด และในขณะที่ออกก าลังกายในระยะเวลาสั้นๆ 
กล้ามเนื้อจะสามารถใช้ไกลโคเจนเป็นแหล่งพลังงานได้ 
 

 
ภาพท่ี 2.10 ไกลโคเจนทีส่ะสมอยู่ภายในเซลล์ตับมีโครงสรา้งเป็นสายแบบเกลียวและแตกแขนง 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 72 

ไมโทคอนเดรีย เม็ดไกลโคเจน 

ไกลโคเจน 

ผนังเซลล์ มัดเส้นใย
เซลลูโลส เส้นใย

เซลลูโลส 

โมเลกุล
เซลลูโลส 

โมเลกุลกลโูคส 

พันธะไฮโดรเจน
ระหว่างสาย 
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   ส่วนไคติน โมเลกุลของกลูโคสจะมีหมู่ที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบเช่ือมอยู่
ด้วย (ภาพที่ 2.11 ก) อนุพันธ์ของไคตินมีหน้าที่เสริมความแข็งแรงให้กับโครงกระดูกและส่วนของล าตัว
ให้กับสัตว์หลายชนิด เช่น ไส้เดือนดิน ปู แมลง (ภาพที่ 2.11 ข)  แมงมุม หมัด เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็น
ส่วนที่เสริมความแข็งแรงให้กับผนังเซลล์ของเห็ดราอีกด้วย ในทางการแพทย์มีการใช้ไคตินสังเคราะห์เป็น
เส้นด้าย หรือที่เรียกว่า ไหมละลาย (ภาพที่ 2.11 ค) ซึ่งใช้ในการเย็บแผลโดยไหมสามารถสลายได้เอง
หลังจากที่แผลหายสนิท  
 

   
 
ภาพท่ี 2.11 โครงสร้างของไคตินซึ่งมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ (ก.) ไคตินที่พบในเปลือกแมลง (ข.) 

และไคตินที่สังเคราะห์เป็นด้ายเย็บแผล (ค.) 
ที่มา: Campbell และคณะ (2008) หน้า 74 
 

 2.3.3 ไลพิด 
  เป็นสารชีวโมเลกุลชนิดหนึ่งที่ให้พลังงานมากกับร่างกาย เป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้ม
เซลล์ และเนื้อเยื่อในร่างกาย ไลพิดในกลุ่มไขมัน ฟอสโฟไลพิด (phospholipids) คลอเรสเทอรอล 
และแวกซ์ (wax) หรือข้ีผึ้ง มีโครงสร้างส่วนหางที่เป็นกรดไขมัน (fatty acids) ส่วนสเทียรอยด์ (steroid) 
มีโครงสร้างเป็นรูปวงแหวนที่มีคาร์บอน 5 ถึง 6 อะตอม จ านวน 4 วงเช่ือมต่อกัน 
  2.3.3.1 ไขมันและกรดไขมัน  
   ไขมันเป็นไลพิดชนิดหนึ่ง โมเลกุลอาจประกอบด้วยกรดไขมัน 1, 2 หรือ 3 
โมเลกุล เช่ือมต่อกับกลีเซอรอล (clycerol) 1 โมเลกุล ด้วยพันธะเอสเทอร์ (ester bond) โดยการดึงน้ า
ออกจากโมเลกุล (ภาพที่ 2.12) กรดไขมันเป็นโครงร่างของไฮโดรคาร์บอนโดยปกติมีจ านวนคาร์บอน  
16-18 อะตอม และมากที่สุดถึง 36 อะตอม ที่ปลายข้างหนึ่งมีหมู่คาร์บอกซิลเช่ือมอยู่และมีไฮโดรเจน
เช่ือมกับคาร์บอนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในโครงร่าง กรดไขมันท าหน้าที่เป็นส่วนหางในโมเลกุลของ
ไขมัน แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ กรดไขมันไม่อ่ิมตัว (unsaturated fatty acids) หมายถึง กรดไขมันที่มีพันธะ
คู่ในสายไฮโดรคาร์บอนต้ังแต่ 1 ต าแหน่งข้ึนไป เป็นกรดไขมันที่พบได้ในน้ ามันพืช มีลักษณะเป็นของเหลว
ที่อุณหภูมิห้อง กรดไขมันอ่ิมตัว (saturated fatty acids) หมายถึง กรดไขมันที่ไม่มีพันธะคู่ในสาย
ไฮโดรคาร์บอนอยู่เลย เป็นกรดไขมันที่พบได้ในไขมันของสัตว์ มีลักษณะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง 
   ไขมันมีลักษณะเป็นฉนวนความร้อนและมีสภาพเป็นกลาง เป็นสารประกอบใน
ร่างกายที่ให้พลังงานมากที่สุดเมื่อเทียบกับคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนหรือแป้งถึงสองเท่า ไขมันช่วยให้ความ
อบอุ่นกับร่างกาย และช่วยลดแรงกระแทกในส่วนต่างๆ ของร่างกายอีกด้วย 

ก. ข. ค. 
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ภาพท่ี 2.12 โครงสร้างทางเคมีของโมโนกลีเซอไรด์ และไตรกลีเซอไรด์ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Campbell และคณะ (2008) หน้า 75  
 

  2.3.3.2 ฟอสโฟไลพิด  
   เป็นไลพิดที่พบมากเพราะเป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์  โครงสร้าง
ประกอบด้วยกลีเซอรอลเช่ือมกับกรดไขมัน 2 หมู่ ท าหน้าที่เป็นส่วนหาง และมีส่วนหัวเป็นหมู่ฟอสเฟตมี
คุณสมบัติมีข้ัว (ภาพที่ 2.13 ก) เยื่อหุ้มเซลลม์ีโครงสร้างเป็นฟอสโฟไลพิดสองช้ัน การเรียงตัวจึงหันด้านหวั
ที่ชอบน้ าเข้าสู่ภายในและภายนอกเซลล์ และหันด้านหางที่ไม่ชอบน้ ามาชนกัน (ภาพที่ 2.13 ข) 
 

          
 
 
ภาพท่ี 2.13 โครงสร้างของฟอสโฟไลพิด 1 โมเลกุล (ก.) และฟอสโฟไลพิดเรียงตัว 2 ช้ัน (ข.) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 76-77 
 
 
 

กลีเซอรอล 

กรดไขมัน 
ดึงน้้าออก 

พันธะเอสเทอร ์

ไตรกลีเซอไรด ์
(triglyceride) 

โมโนกลีเซอไรด ์
(monoglyceride) 

ก. ข. 

กรดไขมัน 

ส่วนหัวชอบน้้า 

ส่วนหางไม ่
ชอบน้้า 

ภายนอกเซลล์ 

ภายในเซลล์ 
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  2.3.3.3 แวกซ์  
   เป็นกรดไขมันที่มีลักษณะโครงร่างเป็นโซ่ยาว เช่ือมต่อกับแอลกอฮอล์หรือวง
แหวนคาร์บอนที่เป็นสายยาว ท าให้มีลักษณะแข็งและกันน้ าได้ ที่ผิวของใบพืชบางชนิดจะมีคิวติเคิลซึ่งเป็น
สารประกอบจ าพวกแวกซ์ เพื่อป้องกันไม่ให้พืชสูญเสียน้ ามาก และป้องกันไม่ให้ปรสิตเข้าไปท าลายเซลล์ 
นอกจากนี้แวกซ์ยังช่วยให้ผิวหนังมีความยืดหยุ่น และท าให้เส้นขนของสัตว์บางชนิดไม่เปียกน้ า รังของผึ้ง
จึงไม่เปียกน้ าเนื่องจากผึ้งสร้างรังด้วยข้ีผึ้งเพื่อเป็นที่อยู่ของตัวอ่อนและเก็บสะสมน้ าผึ้ง 
  2.3.3.4 สเทียรอยด์ 
   มีโครงสร้างแตกต่างจากไขมันทั่วไป คือ มีโครงสร้างคาร์บอนที่ต่อกันเป็นวง
แหวนเรียงต่อกัน 4 วง ซึ่งเป็นแกนหลัก และอาจมีหมู่ฟังก์ชันอื่นมาเช่ือมต่อซึ่งท าให้ได้เป็นสารประกอบ
หลายกลุ่ม ตัวอย่างอนุพันธ์ของสเทียรอยด์ เช่น เออร์โกสเทอโรล (ergosterol) ซึ่งร่างกายใช้ในการ
สังเคราะห์วิตามินดี กรดโคลิค (cholic acid) ซึ่งพบได้ในน้ าดี คอร์ติโซน (cortisone) เป็นฮอร์โมนจาก
ต่อมหมวกไต คลอเรสเทอรอล ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้เส้นเลือดอุดตัน เทสโทสเทอโรนและเอสทราไดออล 
(estradiol) เป็นฮอร์โมนเพศ (ภาพที่ 2.14) 

 
 
 
ภาพท่ี 2.14 โครงสร้างสารที่เป็นอนุพันธ์ของสเทียรอยด์ ได้แก่ คลอเรสเทอรอล อิสทราไดออล และ 

เทสโทสเทอโรน  
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 63, 77 

 
 2.3.4 โปรตีน 
  เป็นสารชีวโมเลกุลที่ถือว่ามีความส าคัญต่อสิ่งมีชีวิต เพราะท าให้ร่างกายเจริญเติบโต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญเติบโตของสมอง เป็นส่วนประกอบของเยื่อหุม้เซลล์ เอนไซม์ และเป็นฮอร์โมน
หลายชนิด นอกจากนี้ยังเป็นอาหารส าคัญของเมล็ดและตัวอ่อนที่อยู่ในไข่ โปรตีนเป็นสารชีวโมเลกุลที่มี
ความหลากหลายของชนิดมากที่สุด อาจมีความแตกต่างกันนับพันชนิด โปรตีนบางชนิดช่วยเร่งปฏิกิริยา 
บางชนิดท าหน้าที่เป็นโปรตีนเส้นใย เช่น ขน ผม รวมทั้งเส้นใยที่เป็นองค์ประกอบภายในเซลล์ หรือเป็น
องค์ประกอบของเนื้อเยื่อต่างๆ บางชนิดท าหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสาร การติดต่อสื่อสารระหว่าง
เซลล์ และบางชนิดท าหน้าที่ในระบบภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันเช้ือโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าไปท าลาย
เซลล์ ซึ่งความแตกต่างของโครงสร้างหรือหน้าที่ของโปรตีนเหล่านี้เกิดจากการมีล าดับของกรดอะมิโนที่
แตกต่างกันซึ่งถูกก าหนดโดยสารพันธุกรรม 
 

คลอเรสเทอรอล อิสทราไดออล เทสโทสเทอโรน 
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  โมเลกุลของโปรตีนประกอบด้วยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และไนโตรเจน (C, H, 
O และ N) แต่ละหน่วยย่อยของโปรตีน คือ กรดอะมิโน ประกอบด้วยหมู่คาร์บอกซิล (carboxyl group, 
__COOH) และหมู่อะมิโน (amino group, __NH2) เนื่องจากหมู่อะมิโนสามารถรับ H+ หรือโปรตอน และ
หมู่คาร์บอกซิลให ้H+ ได้ ดังนั้นกรดอะมิโนจึงเปน็ทั้งกรดและเบสในขณะเดียวกัน แต่ประจุรวมของโปรตีน
ส่วนใหญ่เป็นประจุบวก ในกรดอะมิโนทั้ง 20 ชนิด มีหมู่คาร์บอกซิลและหมู่อะมิโนเป็นองค์ประกอบ
เหมือนกัน ดังนั้นกรดอะมิโนแต่ละชนิดจึงมีความแตกต่างกันที่หมู่อาร์ (R-group) ท าให้สามารถแบ่ง
กรดอะมิโนตามคุณสมบัติของหมู่อาร์ได้ 3 กลุ่ม คือ มีขั้ว มีประจุ (ลบและบวก) และไม่มีข้ัว (ภาพที่ 2.15) 
  

 

 
ภาพท่ี 2.15 กรดอะมิโน 20 ชนิด ที่พบในสิ่งมีชีวิต 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 79 

หมู่อาร์มีขั้ว (ชอบน้้า) หมู่อาร์ที่แตกต่างกัน 

หมู่อาร์มีประจุ (ชอบน้้า) 

หมู่อาร์ที่มีประจุลบ (เป็นกรด) 

หมู่อาร์ที่มีประจุบวก (เป็นเบส) 

หมู่อาร์ไม่มีขั้ว (ไม่ชอบน้้า) 
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  กรดอะมิโนแต่ละชนิดเช่ือมต่อกันด้วยพันธะเพปไทด์ (peptide bond) ระหว่างหมู่อะมิโน
หรือหมู่เอมีนของกรดอะมิโนตัวหนึ่งกับหมู่คาร์บอกซิลของกรดอะมิโนอีกตัวหนึ่ง โดยการดึงน้ าออกจาก
โมเลกุลแล้วเกิดพันธะระหว่างคาร์บอนกับไนโตรเจน ได้เป็นไดเพปไทด์ (dipeptide) แต่ถ้ามีกรดอะมิโน
มาเรียงต่อกันหลายหน่วยโดยเกิดพันธะเพปไทด์ก็จะได้เป็นโพลีเพปไทด์ (polypeptide) ท าให้เกิดปลาย 
2 ด้าน โดยปลายด้านที่มีหมู่อะมิโน เรียกว่า ปลาย N (N-terminal) ส่วนปลายด้านที่มีหมู่คาร์บอกซิล 
เรียกว่า ปลาย C (C-terminal) (ภาพที่ 2.16) ในโปรตีนโมเลกุลหนึ่งอาจมีโพลีเพปไทด์เพียง 1 หน่วย 
หรือมากกว่าก็ได้  
 

 
 

ภาพท่ี 2.16 กรดอะมิโนเช่ือมต่อกันด้วยพันธะเพปไทดเ์กิดเป็นโพลเีพปไทด์ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 80 
 

  2.3.4.1 การแบ่งชนิดของโปรตีนตามโครงสร้าง สามารถแบ่งได้ 4 ชนิด ดังนี้ 
   1) โครงสร้างระดับปฐมภูมิ (primary structure) เป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน
โดยเกิดจากการน ากรดอะมิโนมาเช่ือมต่อกันเป็นสายยาวด้วยพันธะเพปไทด์ แต่ละหน่วยโพลีเพปไทด์
ประกอบด้วยกรดอะมิโนต้ังแต่ 3 ตัวข้ึนไป 

   2) โครงสร้างระดับทุติยภูมิ (secondary structure) เป็นโครงสร้างโปรตีนที่
เกิดจากสายโพลีเพปไทด์มีการบิด โค้งงอ เป็นวงหรือพับซ้อนกัน เนื่องจากหมู่อาร์ของกรดอะมิโนมีการ
เกิดพันธะต่างๆ เช่น พันธะไฮโดรเจน พันธะไดซัลไฟด์ (disulfide bond) พันธะไอออนนิก พันธะระหว่าง
โมเลกุลที่ไม่มีข้ัว และแรงแวนเดอร์วาลส์ (van der waals interaction) (ภาพที่ 2.17) ซึ่งท าให้เกิด
โครงสร้างโปรตีนที่มีรูปร่างเป็นเกลียว (helix) หรืออาจเป็นแผ่น (sheets) (ภาพที่ 2.18) อย่างไรก็ตามแม้
โปรตีนระดับทุติยภูมิจะมรีูปร่างเปน็เกลยีวหรอืเป็นแผ่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ล าดับของกรดอะมิโน
ในโครงสร้างระดับปฐมภูมิยังคงมีความแตกต่างกัน 

พันธะเพปไทด ์

หมู่คาร์บอกซิล (ปลาย C) หมู่อะมิโน (ปลาย N) 



50 
 

 

 
 

ภาพท่ี 2.17 พันธะทางเคมีภายในสายโพลีเพปไทด ์
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 83 

 

 
 

ภาพท่ี 2.18 โครงสร้างโปรตีนระดับทุติยภูมิ มีรูปร่างแบบเป็นเกลียวหรือเป็นแผ่น 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 82 
 

   3) โครงสร้างระดับตติยภูมิ (tertiary structure) เป็นโครงสร้างที่เกิดจาก
โปรตีนระดับทุติยภูมิที่ขดเป็นเกลียวหรือเป็นแผ่น ขดตัวแน่นมากขึ้นกว่าเดิมเกิดเป็นโดเมน (domain) ซึ่ง
หมายถึงช่วงหนึ่งของสายโพลีเพปไทด์ที่เกาะกลุ่มกันเป็นหน่วยย่อยและมีความเสถียร โครงสร้างระดับนี้
เป็นโครงสร้างที่โปรตีนสามารถท างานได้ ตัวอย่างเช่น โปรตีนที่ท าหน้าที่เป็นช่องให้สารเคลื่อนที่ผ่านเข้า
ออกเยื่อหุ้มเซลล์ (ภาพที่ 2.19) 
 

พันธะ 
ไฮโดรเจน 

พันธะ 
ไดซัลไฟด ์

สายโพลีเพปไทด์ 

พันธะไอออนนิก 

พันธะระหว่าง
โมเลกุลไม่มีขั้วและ
แรงแวนเดอร์วาลส์ 

รูปร่างแบบเกลียว 
       แอลฟา (         ) 

รูปร่างแบบแผ่นเบตา (                     ) 
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ภาพท่ี 2.19 โครงสร้างโปรตีนระดับทุติยภูมิที่ฝงัตัวอยู่ที่เยือ่หุ้มเซลล์ 
ที่มา: Campbell และคณะ (2008) หน้า 129 

 

   4) โครงสร้างระดับจตุรภูมิ (quaternary structure) เป็นโครงสร้างที่เกิดจาก
โปรตีนสองสาย (สองโดเมน) หรือมากกว่า เกิดพันธะระหว่างกันและเกาะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มโดยมีการ
ท างานร่วมกัน ตัวอย่างเช่น ฮีโมโกลบิน ซึ่งเป็นโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบของเซลล์เม็ดเลือดแดงมี โดเมน
ของโพลีเพปไทด์เรียงตัวเกาะกลุ่มกันอยู่ 4 ซับยูนิต (subunit) (ภาพที่ 2.20) 
 

 
 

ภาพท่ี 2.20 ลักษณะโครงสร้างของฮีโมโกลบิน 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 83 
 

   โครงสร้างของโปรตีนยังมีการดัดแปลงได้อีกโดยมักมีหมู่โอลิโกแซ็กคาไรด์แบบ
สายตรงหรือแตกแขนงสั้นๆ เกาะอยู่กับสายของโปรตีน ท าให้เกิดเป็นไกลโคโปรตีน (glycoprotein) ซึ่งมี

แอลฟาซับยูนิต (         ) 
 

เบตาซับยูนิต (         ) 
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หลายแบบอยู่ที่บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ หรือถูกหลั่งออกจากเซลล์ นอกจากนี้ยังมี ไลพิดอีกหลายชนิดที่
สามารถเช่ือมต่อกับโปรตีนได้  
  2.3.4.2 การแบ่งโปรตีนตามความหมายทางโภชนาการ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม 
   1) กรดอะมิโนท่ีจ้าเป็น (essential amino acid) เป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายไม่
สามารถสังเคราะห์ข้ึนเองได้ จึงเป็นกรดอะมิโนที่จ าเป็นซึ่งได้มาจากการบริโภคอาหาร  มีประมาณ 10 
ชนิด (ตารางที่ 2.4) ซึ่งพบได้ในเนื้อ นม ไข่ เครื่องในสัตว์ หากร่างกายได้รับกรดอะมิโนเหล่านี้อย่าง
เพียงพอจะท าให้ร่างกายเจริญเติบโตดี สมบูรณ์แข็งแรง และมีความสามารถต้านทานโรคได้สูง 
   2) กรดอะมิโนท่ีไม่จ้าเป็น (non-essential amino acid) เป็นกรดอะมิโนที่
ร่างกายสามารถสังเคราะห์ข้ึนเองได้จากอาหารที่สะสมไว้ แต่ทั้งนี้ร่างกายก็ยังต้องมีการบริโภคอาหาร
เพื่อให้สามารถสังเคราะหก์รดอะมิโนเหล่าน้ีข้ึนได้ โปรตีนที่บริโภคเข้าไปจะถูกย่อยเปน็กรดอะมิโนซึง่เซลล์
ในร่างกายจะน าไปใช้ในกระบวนการเมทาบอลซิึมเพื่อใช้สรา้งพลงังานโดยการดึงหมูอ่ะมิโนออกมา แล้วจะ
กลายเป็นแอมโมเนียซึง่เปน็สารพิษ เมื่อรวมตัวกับคาร์บอนไดออกไซด์จะกลายเป็นยูเรีย ซึ่งถูกขับออกทาง
ไตละลายอยู่ในน้ าปัสสาวะ 

 
ตารางท่ี 2.4 กรดอะมิโน 20 ชนิด ที่พบในร่างกายมนุษย์ 
 

กรดอะมิโนท่ีจ้าเป็น กรดอะมิโนท่ีไม่จ้าเป็น 
วาลีน (Valine) ไกลซีน (Glycine) 

ทริปโตเฟน (Tryptophan) อะลานีน (Alanine) 
ทรีโอนีน (Threonine) โพรลีน (Proline) 

ฟีนิลอะลานีน (Phenylalanine) ไทโรซีน (Tyrosine) 
เมไธโอนีน (Methionine) เซรีน (Serine) 

ไลซีน (Lysine) ซิสเทอีน (Cysteine) 
ลิวซีน (Leucien) แอสพาราจีน (Asparagine) 

ไอโซลิวซีน (Isoleucine) กลูตามีน (Glutamine) 
ฮิสทิดีน (Histidine) กรดแอสพาร์ติก (Aspartic acid) 
อาร์จินีน (Arginine) กรดกลูตามิก (Glutamic acid) 

   
 ที่มา: ดัดแปลงจาก คณาจารย์ชีววิทยา และกองบรรณาธิการ Think Beyoud Genius (2560) หน้า 30 
 

  2.3.4.3 การแบ่งชนิดของโปรตีนตามหน้าท่ี เนื่องจากโปรตีนประกอบไปด้วยกรดอะมิโน
หลายชนิดแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ท าให้โปรตีนมีโครงสร้างและหน้าที่ที่แตกต่างกัน เพื่อให้
เข้าใจได้ง่ายข้ึนอาจสามารถสรุปหน้าที่ของโปรตีนตามหน้าที่ได้ดังตารางที่ 2.5 
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ตารางท่ี 2.5 หน้าที่ของโปรตีนโดยภาพรวม 
 
ประเภทโปรตีน การท้างาน ตัวอย่าง 

เอนไซม ์ เ ร่ ง ป ฏิกิ ริ ย าท าง เ คมี อ ย่ า ง
จ าเพาะ 

-เอนไซม์ที่ท าหน้าที่สลายโมเลกุลอาหารด้วย
ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส 

 
สะสมอาหาร เก็บสะสมอาหารในรูปกรด    

อะมิโน 

-เคซีน (Casein) เป็นโปรตีนในน้ านม  
-โปรตีนในเมล็ดพันธ์ุพืช 
-โอวอลบูมิน (Ovalbumin) สะสมในไข่ขาว 

 
ฮอร์โมน ควบคุมกิจกรรมต่างๆ ภายใน

ร่างกายให้เป็นปกติ 
-อินซูลิน สร้างจากตับอ่อน ควบคุมระดับน้ าตาล
ในเลือดที่มากให้กลับเป็นปกติ  

 
กล้ามเนื้อ หดและคลายตัว ท าให้ร่างกาย

สามารถเคลื่อนไหวได้ 
-พบในเซลล์กล้ามเนื้อลาย ได้แก่ แอกทิน และ 
ไมโอซิน  

 
แอนติบอด ี ป้องกันเช้ือโรค -พบในซีรัม สร้างมาจากเซลล์เม็ดเลอืดขาว 

 
โปรตีนล าเลียง ล าเลียงสารที่เข้า-ออกจากเซลล์ 

 
โปรตีนตัวรบั ตอบสนองต่อสารที่มากระตุ้น 

หรือโมเลกุลสัญญาณ 

-โปรตีนตัวรับที่เยื่อหุ้มเซลล ์

 
โปรตีนโครงสร้าง ค้ าจุนให้ เซลล์คงรูปร่าง เกิด

ความแข็งแรงหรือยืดหยุ่น 

-คอลลาเจนซึง่เป็นโปรตีนเส้นใย 

 
 ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 78   
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  2.3.4.4 ความส้าคัญของรูปร่างโปรตีน 
    แม้ว่าโปรตีนที่สร้างข้ึนในร่างกายจะถูกก าหนดโดยรหัสพันธุกรรม แต่ก็อาจมี
ความผิดพลาดได้ซึ่งอาจเกิดจากการกลายพันธ์ุ (mutation) ในระดับยีนหรือดีเอ็นเอ ตัวอย่างเช่น       
โรคซิกเคิลเซลล์อะนีเมีย (sickle-cell anemia) เป็นโรคทางพันธุกรรมที่มีความผิดปกติโดยเม็ดเลือดแดง
มีลักษณะบิดโค้งเหมือนรูปพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากการที่ล าดับเบสในยีนที่ควบคุมการสร้าง
โปรตีนฮีโมโกลบินผิดเพี้ยนไป ท าให้ล าดับอะมิโนต าแหน่งที่ 6 เปลี่ยนแปลงจาก กรดกลูตามิกเป็นวาลีน
สายเบตาฮีโมโกลบินจึงผิดปกติไปด้วย ส่งผลให้รูปร่างของเม็ดเลือดแดงมีความผิดปกติ (ตารางที่ 2.6) 
 
ตารางท่ี 2.6 เปรียบเทียบการสรา้งโปรตีนฮีโมโกลบินทีป่กติ กับผิดปกติท าให้เกิดโรคซิกเคิลเซลล์อะนีเมีย 

 

 
 
ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 84 
 
   อย่างไรก็ตามรูปร่างของโปรตีนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากสภาวะที่ไม่เหมาะสม 
เนื่องจากโปรตีนที่ท าหน้าที่ได้สว่นใหญ่เป็นโครงสร้างในระดับตติยภูมิ ซึ่งมีพันธะไฮโดนเจนเป็นส าคัญและ
สามารถสลายได้ง่ายเมื่อโดนความร้อน หรือมีการเปลี่ยนแปลงค่า pH ท าให้โปรตีนไม่สามารถท าหน้าที่ได้
ต่อไป เรียกว่า “การเสียสภาพ (denatured)”  
        
 2.3.5 กรดนิวคลีอิก 
  กรดนิวคลีอิก (nucleic acid) เป็นสารชีวโมเลกุลที่มีความส าคัญมากในสิ่งมีชีวิต เพราะ
เป็นสารพันธุกรรมซึ่งมีการถ่ายทอดจากสิ่งมีชีวิตรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นหนึ่งอย่างมีแบบแผน โดยพบอยู่ใน
นิวเคลียสของทุกเซลล์ หน่วยย่อยของกรดนิวคลีอิก คือ นิวคลีโอไทด์  (nucleotide) ใน 1 นิวคลีโอไทด์
ประกอบด้วย น้ าตาล หมู่ฟอตเฟส และเบสที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ (nitrogenous base) น้ าตาล
ในนิวคลีโอไทด์มี 2 ชนิด คือ ดีออกซีไรโบส (deoxyribose) เป็นน้ าตาลที่เป็นองค์ประกอบของดีเอ็นเอ
และไรโบส (ribose) เป็นน้ าตาลที่เป็นองค์ประกอบของอาร์เอ็นเอ (RNA) น้ าตาลทั้ง 2 ชนิดมีโครงสร้าง
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คล้ายกัน กล่าวคือเป็นน้ าตาลที่มีคาร์บอน 5 อะตอมและมีโครงสร้างเป็นวงแหวน ต่างกันที่น้ าตาล         
ดีออกซีไรโบสจะไม่มีออกซิเจนเกาะกับคาร์บอนในต าแหน่งที่ 2 ในขณะที่ไรโบสมีออกซิเจนเกาะกับ
คาร์บอนในต าแหน่งดังกล่าว กรดนิวคลีอิกมีนิวคลีโอไทด์ที่เป็นองค์ประกอบแตกต่างกันตามชนิดของหมู่
เบส ได้แก่ อะดีนีน (adenine) กวานีน (guanine) ไซโทซีน (cytosine) ไทมีน (thymine) และยูราซิล 
(uracil) 
  โครงสร้างของดีเอ็นเอเป็นสายโพลีนิวคลีโอไทด์ (polynucleotide) 2 สาย ต าแหน่งของ
หมู่เบสเช่ือมต่อกนัด้วยพันธะไฮโดรเจนเปรียบเสมือนข้ันบนัไดบิดเปน็เกลยีวเวียนขวา ส่วนที่เปรียบเสมอืน
ราวบันได คือ น้ าตาลดีออกซีไรโบสและหมู่ฟอสเฟตที่ เ ช่ือมติดกันด้วยพันธะฟอสโฟไดเอสเทอร์ 
(phosphodiester bond)  
  โครงสร้างระหว่างดีเอ็นเอกับอาร์เอ็นเอมีความแตกต่างกัน คือ อาร์เอ็นเอมีโครงสร้างเป็น
สายโพลีนิวคลีโอไทด์เพียง 1 สาย มีน้ าตาลไรโบสเปน็องค์ประกอบดังทีก่ลา่วมาแล้ว และอาร์เอ็นเอจะไมม่ี
เบสชนิดไทมีน แต่จะมีเบสชนิดยูราซิลแทน (ภาพที่ 2.21) 
 

 
 
ภาพท่ี 2.21 โครงสร้างและองค์ประกอบของกรดนิวคลอีิก 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Campbell และคณะ (2008) หน้า 87 

 
 
 
 
 

ไนโตรจนีัสเบส 

นิวคลีโอไทด ์
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สรุป 
 
 สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิตเป็นสารประกอบอินทรีย์ หรือที่เรียกว่าสารชีวโมเลกุล โดยส่วนใหญ่
ประกอบไปด้วยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส อะตอมของธาตุเหล่านี้มี
การรวมกันเป็นโมเลกุลด้วยพันธะทางเคมี ได้แก่ พันธะไอออนิก พันธะโควาเลนซ์ และพันธะไฮโดรเจน 
เกิดเป็นสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลใหญ่ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไลพิด โปรตีน และกรดนิวคลีอิก สารประกอบ
เหล่าน้ีมีความส าคัญต่อการเจรญิเติบโตของร่างกาย โดยเป็นสารที่ให้พลังงานซึ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตใช้ไปใน
กระบวนการเมทาบอลิซึมต่างๆ เพื่อท าให้สิ่งมีชีวิตด ารงชีวิตอยู่ได้ 
 

ค้าถามท้ายบท 
 
1. ธาตุชนิดใดเป็นธาตุที่พบมากและเป็นองค์ประกอบหลักของสิ่งมีชีวิต 
2. พันธะทางเคมีแบบใดบ้างที่สามารถพบได้ในสารประกอบของสิ่งมีชีวิต 
3. สารชีวโมเลกุลที่พบในสิ่งมีชีวิตมีกี่ชนิด อะไรบ้างให้ยกตัวอย่างประกอบ 
4. โครงสร้างที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตที่จัดเป็นสารประกอบจ าพวกคาร์โบไฮเดรตมีอะไรบ้าง  
    ให้อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
5. โครงสร้างของโปรตีนแบ่งเป็นกี่แบบ อะไรบ้าง ให้อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
6. ให้บอกความส าคัญของโปรตีนโดยสรุปมาเป็นข้อๆ ว่ามีอะไรบ้าง 
7. ไลพิดมีความส าคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไรบ้าง ให้อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
8. ไลพิดแบ่งออกเป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง ให้อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
9. กรดนิวคลีอิกมีความส าคัญอย่างไรต่อสิ่งมีชีวิต 
10. ให้เขียนเหตุผลอธิบายว่าสารชีวโมเลกุลประเภทใดมีความส าคัญต่อสิ่งมีชีวิตมากที่สุด          
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 

เรื่อง โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล ์

 

หัวข้อเน้ือหา 

 3.1 เซลล์คืออะไร 
 3.2 ประวัติการศึกษาเกี่ยวกับเซลล์ 
  3.2.1 ทฤษฎีเซลล์ 
  3.2.2 เซลล์กับการศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 
  3.2.3 เทคนิคที่ใช้ศึกษาองค์ประกอบของเซลล์ 
 3.3 ชนิดของเซลล์ 
  3.3.1 เซลล์แบบโพรคาริโอต 
  3.3.2 เซลล์แบบยูคาริโอต 
 3.4 โครงสร้างและหน้าที่ขององค์ประกอบเซลล์ 
  3.4.1 เยื่อหุ้มเซลล์ 
  3.4.2 นิวเคลียส 
  3.4.3 ไรโบโซม 
  3.4.4 ร่างแหเอ็นโดพลาสซึม 
  3.4.5 กอลจิบอดี 
  3.4.6 ไลโซโซม 
  3.4.7 แวคิวโอล 
  3.4.8 ไมโทคอนเดรีย 
  3.4.9 คลอโรพลาสต์ 
  3.4.10 เพอร์ออกซิโซม 
  3.4.11 ไซโทสเกเลทัน 
 3.5 องค์ประกอบภายนอกเซลล์และการเช่ือมต่อระหว่างเซลล์ 
  3.5.1 ผนังเซลล์ 
  3.5.2 สารแมทริกซ์ระหว่างเซลล์ 
  3.5.3 การเช่ือมต่อระหว่างเซลล์ 
 3.6 การล าเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ 
  3.6.1 การล าเลียงสารแบบไม่ใช้พลังงาน 
  3.6.2 การล าเลียงสารแบบใช้พลังงาน 
  3.6.3 การล าเลียงสารที่มีโมเลกุลใหญ่ 

สรุป 
ค าถามท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 
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วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อศึกษาบทเรียนนี้แล้ว ผู้เรียนควรมีความรู้ความสามารถ ดังนี้ 
 1. บอกความหมายของเซลล์ ประวัติการศึกษาเซลล์ ชนิด โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ได้ 
 2. อภิปรายโครงสร้างหน้าที่ขององค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์ และภายนอกเซลล์ได้ 
 3. อธิบายรูปแบบการล าเลียงสารผ่านเซลล์ได้ 
 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. น าสู่บทเรียนด้วยการบรรยายประกอบ PowerPoint presentation 
 2. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อทบทวนเกี่ยวกับเนื้อหาประจ าบท 
 3. ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและตอบค าถามร่วมกันเกี่ยวกบัเนื้อหาทีเ่รยีน 

 4. ผู้เรียนสร้างผังความคิดประจ ากลุ่มเกี่ยวกับเนื้อหาประจ าบทเรียน 
 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาชีววิทยา 1 บทที่ 3 
 2. เนื้อหา PowerPoint presentation บทที่ 3 
 3. โมเดลของเซลล์แบบโพรคาริโอตและยูคาริโอต 
 

การวัดผลและประเมินผล 

การวัดผล 

 1. การตั้งค าถามของผู้เรียนและการตอบค าถามระหว่างเรียน 
 2. การมีส่วนร่วมของผู้เรียนในกลุ่ม และสรุปผังความคิดประจ ากลุ่มเกี่ยวกับเนื้อหาประจ า
บทเรียน 
 3. ตอบค าถามท้ายบทและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามก าหนดเวลา 
การประเมินผล 

 1. ผู้เรียนตัง้ค าถามที่น่าสนใจและตอบค าถามผูส้อนในระหว่างเรียนถูกตอ้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2. สังเกตพฤติกรรมการมสี่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม และสรุปผังความคิดประจ ากลุ่มเกี่ยวกบั
เนื้อหาประจ าบทเรียนได้ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 3. ตอบค าถามท้ายบทและสง่งานที่ได้รับมอบหมายตรงตามเวลาที่ก าหนด และมีความถูกต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 



บทท่ี 3 
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 

 
 
 เซลล์ของสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า การศึกษาเซลล์จึงต้อง
อาศัยเครื่องมือเพื่อช่วยให้เราสามารถมองเห็นลักษณะโครงสร้างต่างๆ ของเซลล์ได้ เครื่องมือที่ท าให้เรา
มองเห็นลักษณะโครงสร้าง และองค์ประกอบภายในเซลล์ได้ ก็คือ กล้องจุลทรรศน์ (microscope) 
ปัจจุบันกล้องจุลทรรศน์ถูกพัฒนาให้มีคุณสมบัติ และประสิทธิภาพมากข้ึนเรื่อยๆ เพื่อที่จะศึกษาสิ่งที่เรา
ต้องการทราบในทุกเรื่องของเซลล์ นอกจากนี้ยังมีการศึกษา และวิจัยค้นคว้าอีกมากมายทางชีวเคมีเพื่อให้
ทราบถึงหน้าที่หรือกลไกการท างานต่างๆ ขององค์ประกอบเหล่านั้นที่เกิดข้ึนภายในเซลล์ และระหว่าง
เซลล์ เหตุผลที่ต้องเริ่มจากการศึกษาในระดับเซลล์ เพราะเซลล์คือหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต 
 

3.1 เซลล์คืออะไร 
 
 “เซลล์คืออะไร” ส าหรับบุคคลทั่วไปคงเข้าใจความหมายของค าว่าเซลล์อย่างผิวเผิน แต่เป็น
ค าถามที่นักชีววิทยาทุกคนทราบกันดีว่า เซลล์ คือ หน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต ที่ยังคงสามารถท างาน
และคงคุณสมบัติของสิ่งมชีีวิตชนิดนั้นๆ ได้ กล่าวคือ เซลล์ต้องมีกระบวนการเมทาบอลซิึม (Metabolism) 
การตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม การเจริญเติบโต และการสืบพันธ์ุ เป็นต้น เซลล์แต่ละเซลล์อาจมีความ
แตกต่างกันในเรื่องของขนาด รูปร่าง และกิจกรรมของเซลล์  
 เซลล์ที่ยังมีชีวิตทุกเซลล์ย่อมมีลักษณะเหมือนกันอยู่ 3 ประการ คือ เซลล์ทุกเซลล์จะต้องมีส่วนที่
เป็นเยื่อหุ้มเซลล์ (plasma membrane) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เซลล์เมมเบรน (cell membrane)  
มีลักษณะเป็นเยื่อบางๆ ที่ห่อหุ้มองค์ประกอบภายในเซลล์หรือออร์กาเนลล์ (Organelles) เอาไว้  
มีความสามารถในการจ ากัดสารที่จะผ่านเข้าหรือออกจากเซลล์ นอกจากนี้เยื่อหุ้มเซลล์ท าให้กระบวนการ
เมทาบอลิซึมต่างๆ เกิดในทิศทางที่สามารถควบคุมได้ เซลล์ต้องมีนิวเคลียสหรือบริเวณที่เป็นที่อยู่ของ 
ดีเอ็นเอ และมีไซโทพลาสซึม (cytoplasm) ซึ่งมีลักษณะเป็นของกึ่งแข็งกึ่งเหลว (semifluid matrix) 
นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบต่างๆ ภายในเซลล์อีกมากมายซึ่งมีหน้าที่การท างานที่แตกต่างกัน โดยจะ
อธิบายถึงรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างและหน้าที่ขององค์ประกอบเซลล์ต่อไป 
  

3.2 ประวัติการศึกษาเกี่ยวกับเซลล์ 
 
 การค้นพบและการศึกษาเกี่ยวกับเซลล์มีความก้าวหน้ามากข้ึนเรื่อยๆ เริ่มตั้งแต่ที่มีการประดิษฐ์
กล้องจุลทรรศน์ข้ึนในปี ค.ศ. 1590 และได้มีการพัฒนาให้กล้องมีประสิทธิภาพมากข้ึนในช่วงปี ค.ศ. 1600 
ต่อมาไม่นานในปี ค.ศ. 1665 โรเบิร์ต ฮุกต์ (Robert Hooke) ใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูโครงสร้างเซลล์ที่
ตายแล้วของเปลือกต้นโอ๊ค ซึ่งนับว่าเป็นการค้นพบผนังเซลล์ (cell wall) เป็นครั้งแรก และต่อมาในปี 
ค.ศ. 1674 แอนโทนี แวน ลีเวนฮุก (Antoni van Leeuwenhoek) ได้ประดิษฐ์เลนส์ของกล้องจุลทรรศน์
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ที่มีประสิทธิภาพดีข้ึนเพื่อใช้ศึกษาเซลล์สเปิร์ม โพรทิสต์ และแบคทีเรีย จึงนับว่าเป็นการค้นพบโลกของ
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก (microorganism)  
 ในช่วงทศวรรษที่ 1820 ได้มีการพัฒนาเลนส์ของกล้องจุลทรรศน์ให้มีความคมชัดมากข้ึนโดย    
โรเบิร์ต บราวน์ (Robert Brown) ได้ส่องดูเซลล์และพบจุดที่มีลักษณะเข้มกว่าบริเวณอื่นภายในเซลล์ เขา
เรียกสิ่งที่เขาค้นพบนี้ว่า นิวเคลียส หลังจากนั้น แมทเทียส ชไลเดน (Matthias Schleiden) ได้ตั้ง
ข้อสังเกตอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเซลล์ของพืชแต่ละเซลล์ว่า เซลล์มีการพัฒนาอย่างอิสระแม้ว่าจะเป็น
ส่วนประกอบของโครงสร้างของพืชก็ตาม  
 ในปี ค.ศ. 1839 ธีโอดอร์ ชวาน (Theodor Schwann) พบว่า เซลล์และสารที่เป็นผลิตผลของ
เซลล์ ท าหน้าที่เป็นองค์ประกอบของพืชและสัตว์ โดยเซลล์แต่ละเซลล์มีชีวิตและท างานอย่างเป็นอิสระ 
แม้ว่าเซลล์เหล่าน้ันจะเป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตที่มีความสลับซับซ้อน ต่อมา รูดอฟ เวอคาว (Rudolf 
Virchow) ได้ท าการศึกษาพัฒนาการและการสบืพันธ์ุของเซลล์ เขาพบว่าเซลล์สามารถแบ่งตัวได้เซลล์ใหม่ 
และเซลล์ที่เกิดข้ึนใหม่ล้วนเกิดมาจากการแบ่งเซลล์ของเซลล์ที่มีอยู่เดิมทั้งสิ้น 
 จากการศึกษาเซลล์ของสิ่งมีชีวิตภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ท าให้นักวิทยาศาสตร์ได้เสนอข้อสรุป
ทฤษฎีเซลล์ (cell theory) ในปัจจุบัน  
 3.2.1 ทฤษฎีเซลล์ 
  3.2.1.1 สิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบด้วยเซลล์ อาจมีหนึ่งเซลล์ หรืออาจมีหลายเซลล์ท างาน
ร่วมกัน 
  3.2.1.2 เซลล์คือหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต ที่สามารถท างานและคงคุณสมบัติของ
สิ่งมีชีวิตน้ันๆ 
  3.2.1.3 เซลล์เกิดจากการเจริญเติบโตและการแบ่งเซลล์ของเซลล์ที่มีอยู่เดิม 
 3.2.2 เซลล์กับการศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 
  ปัจจุบันกล้องจุลทรรศน์ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนจนสามารถเห็นรายละเอียด
โครงสร้างต่างๆ ขององค์ประกอบภายในเซลล์ได้ชัดเจน กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังคงใช้
แสงเป็นแหล่งทีท่ าให้เกิดภาพ เรียกว่า กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงและมเีลนส์เป็นองค์ประกอบ 2 ช้ินหรือ
มากกว่า ชุดของเลนส์ท าหน้าที่ในการหักเหคลื่นแสงที่ส่องผ่านวัตถุและท าให้เกิดการขยายของภาพ แต่มี
ข้อจ ากัดคือตัวอย่างที่จะศึกษาด้วยกล้องชนิดนี้ต้องมีความบางพอที่จะท าให้แสงส่องผ่านได้ อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากเซลล์และองค์ประกอบของเซลล์โดยส่วนใหญ่จะไม่มีสีจึงท าให้ต้องมีการย้อมสีตัวอย่างก่อนที่จะ
น าไปศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เพื่อท าให้สามารถมองเห็นองค์ประกอบของตัวอย่างที่ต้องการศึกษาได้ 
  กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงที่มีคุณภาพดีอาจสามารถขยายภาพได้ถึง 2,000 เท่า ขณะที่
ภาพยังคงชัดเจนอยู่ หากขยายภาพมากกว่าน้ีอาจท าให้ได้ภาพที่ไม่ชัดเจน เหตุผลคือเมื่อแสงส่องผ่านวัตถุ
ที่มีขนาดเล็กกว่าครึ่งหนึ่งของความยาวคลื่นแสง จะไม่ท าให้เกิดการหักเหของแสง ดังนั้นจึงท าให้ไม่
สามารถแยกแยะรายละเอียดของภาพที่เห็นได้ ซึ่งเป็นข้อจ ากัดอีกข้อหนึ่งของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง 
อย่างไรก็ตาม กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเป็นกล้องที่นิยมใช้ในห้องปฏิบัติการวิจัยทั่วไป เพราะมีราคา 
ไม่สูงมาก และสามารถเห็นโครงสร้างบางอย่างของเซลล์ได้ เช่น ผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ นิวเคลียส และ 
พลาสติด (Plastid) หรือแม้กระทั่งเซลล์ของแบคทีเรีย เป็นต้น 
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  กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (electron microscope) เป็นกล้องที่ถูกพัฒนาข้ึนมาในช่วงปี 
ค.ศ. 1950 เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างของออร์กาเนลล์ภายในเซลล์ได้ เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงกว่า
กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงมาก เพราะใช้ล าอิเล็กตรอนในการท าให้เกิดภาพ และใช้เลนส์แม่เหล็กไฟฟ้า
แทนเลนส์ธรรมดา จากการที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ในความยาวคลื่นที่สั้นกว่าแสงปกติ 100,000 เท่า ดังนั้น
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนจึงสามารถมองเห็นภาพที่มีขนาดเล็กกว่ากล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ถึง 
100,000 เท่า กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบ่งตามลักษณะของหลักการท างานได้ 2 ชนิด คือ  
  กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning electron microscope, SEM) มี
หลักการท างาน คือ อิเล็กตรอนที่ถูกยิงออกมาจากแหล่งก าเนิดบางส่วนจะผ่านตัวอย่างไป แต่บางส่วนจะ
ตกกระทบตัวอย่างซึ่งเคลือบผิวด้วยทองค า เมื่อทองค าถูกกระตุ้นจะปล่อยพลังงานในรูปอิเล็กตรอนและ
รังสีเอ็กซ์ออกมา ซึ่งระบบสามารถน าไปประมวลผลเป็นภาพพื้นผิวของตัวอย่างที่ส่องดูได้เป็นลักษณะของ
ภาพ 3 มิติ  
  ส่วนกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (transmission electron microscope, 
TEM) มีหลักการท างาน คือ อิเล็กตรอนจากแหล่งก าเนิดจะเคลื่อนที่ผ่านตัวอย่างซึ่งมีความบางมาก ที่
เคลือบด้วยโลหะหนักซึ่งจะจับกับโครงสร้างภายในเซลล์ได้แตกต่างกัน ท าให้อิเล็กตรอนบางส่วนที่ผ่าน
ตัวอย่างที่มีความหนาแน่นของโลหะหนักที่แตกต่างกัน กระเจิงออกมาในรูปแบบซึ่งระบบสามารถ
ตรวจสอบและประมวลผลเป็นภาพได้ในลักษณะของภาพ 2 มิติ 
  อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนจะมีความสามารถในการขยายภาพที่สูง 
แต่ก็ไม่สามารถศึกษาสิ่งมีชีวิตในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ เพราะตัวอย่างที่ต้องการศึกษาจะตายในข้ันการ
เตรียมตัวอย่าง ในขณะที่กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงธรรมดาสามารถศึกษาได้ทั้งตัวอย่างที่ตายแล้ว และ
ตัวอย่างที่ยังมีชีวิต ซึ่งท าให้เห็นรูปแบบการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กได้ 
  ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมากล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงได้ถูกพัฒนาให้มีความก้าวหน้ามาก
ข้ึนด้วยเทคนิคต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น การติดฉลาก (labeling) เซลล์ หรือโครงสร้างโมเลกุลภายในเซลล์ด้วย
สารเรืองแสง ซึ่งท าให้เห็นโครงสร้างต่างๆ ภายในเซลล์ได้ชัดเจนมากข้ึนด้วยการส่องภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนส์ (fluorescent microscope) นอกจากนี้กล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลและ 
ดีคอนโวลูชัน (confocal and deconvolution microscope) ยังสามารถท าให้เกิดภาพของตัวอย่าง
เนื้อเยื่อและเซลล์ที่ย้อมด้วยสารฟลูออเรสเซนส์ในลักษณะของภาพ 3 มิติ และยังมีเทคนิคเสริมที่เรียกว่า 
ซุปเปอร์รีโซลูชัน (super resolution) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถขยายสัญญาณภาพฟลูออเรสเซนส์ให้
คมชัดได้ ส าหรับวัตถุที่มีขนาดเล็กประมาณ 10-20 นาโนเมตร (nanometers, nm) 
  โดยทั่วไปเซลล์มีขนาดอยู่ระหว่าง 1-100 ไมโครเมตร (micrometers, µm) ซึ่งสามารถ
มองเห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ได้แก่ เซลล์พืช เซลล์สัตว์ และเซลล์แบคทีเรีย (ภาพที่ 3.1) 
เซลล์บางเซลล์อาจมีขนาดใหญ่ เช่น เซลล์ไข่แดงในไข่ของนกหรือไก่ เซลล์ในเนื้ อเยื่อของแตงโม เซลล์ 
ไข่กบ และเซลล์ไข่ปลา เป็นต้น ดังนั้นการศึกษาตัวอย่างสิ่งมีชีวิตจึงควรเลือกกล้องจุลทรรศน์ให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
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ภาพท่ี 3.1 ขนาดของเซลล ์
ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 95 

 
 3.2.3 เทคนิคท่ีใช้ศึกษาองค์ประกอบของเซลล์ 
  กล้องจุลทรรศน์ถือเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญมากในการศึกษาเซลล์วิทยา (cytology) 
ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของเซลล์ แต่การที่จะท าให้เข้าใจถึงหน้าที่การท างานจะต้องอาศัยการ
ผสมผสานระหว่างความรู้ทางด้านเซลล์วิทยา และชีวเคมีซึ่งศึกษาถึงกระบวนการเคมีภายในเซลล์ เทคนิค
หนึ่งที่มีประโยชน์ส าหรับการศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล ์คือ เทคนิคแยกองค์ประกอบเซลล์ (cell 
fractionation) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า เครื่องปั่นเหว่ียง (centrifuge) ส าหรับใช้ในการ 
ปั่นเหว่ียงด้วยความเร็วสูงที่ระดับต่างกัน กล่าวคือ องค์ประกอบภายในเซลล์ที่มีขนาดใหญ่และเล็ก
แตกต่างกัน จะตกตะกอนที่ระดับความเร็วของการปั่นเหว่ียงต่ าไปหาความเร็วสูงได้แตกต่างกัน เช่น 
นิวเคลียส และขยะที่สะสมภายในเซลล์ (cellular debris) จะตกตะกอนที่ความเร็ว 1,000 g (1,000 เท่า
ของแรงโน้มถ่วงของโลก) ต่อเวลาปั่น 10 นาที ส่วนไมโทคอนเดรีย (mitochondria) และคลอโรพลาสต์ 
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(chloroplast) จะตกตะกอนที่ความเร็ว 20,000 g ต่อเวลาปั่น 20 นาที เยื่อหุ้มเซลล์และโครงสร้างที่เป็น
องค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ ตกตะกอนที่ความเร็ว 80,000 g ต่อเวลาการปั่น 60 นาที และไรโบโซม 
(ribosomes) ตกตะกอนที่ความเร็ว 150,000 g ต่อเวลา 3 ช่ัวโมง (ภาพที่ 3.2) 
 

 
 
ภาพท่ี 3.2 การศึกษาองค์ประกอบของเซลล์ด้วยเทคนิคแยกองค์ประกอบเซลล ์
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 97 

 
  การแยกองค์ประกอบของเซลล์ออกมาเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา เพราะท าให้นักวิจัย
สามารถเตรียมตัวอย่างที่ต้องการศึกษาได้ในปริมาณมาก จากการศึกษาพบว่า วิธีการปั่นเหว่ียงด้วย
ความเร็วสูงนั้นไม่ท าให้ออร์กาเนลล์และองค์ประกอบต่างๆ ภายในเซลล์เกิดความเสียหายแต่อย่างใด  
  ตัวอย่างที่มีการศึกษาและสนับสนุนว่าองค์ประกอบภายในของเซลล์นั้นไม่เกิดความ
เสียหาย คือ การศึกษาทางชีวเคมีเกี่ยวกับกิจกรรมของเอนไซม์ที่ใช้ในกระบวนการหายใจระดับเซลล์ 

เซลล์และ
เนื้อเยื่อ 

ท าให้เซลล์แตกด้วยเครื่องป่ัน 

องค์ประกอบภายในเซลล์
ทั้งหมดอยู่รวมกันในหลอด 

ป่ันเหวี่ยงเพ่ือแยก
องค์ประกอบภายในเซลล์ 

ป่ันเหวี่ยงที่ 1,000 g 
เป็นเวลา 10 นาท ี

ย้ายส่วนที่ไมต่ก 
ตะกอนใส่หลอดใหม่ 

ตะกอนที่มีนิวเคลียส 

ตะกอนที่มีไมโทคอนเดรีย
หรือคลอโรพลาสต์ 

ตะกอนของเยื่อหุ้มเซลล์ 
กอลจิบอดี และ ER 

ตะกอน 
ไรโบโซม 

การป่ันเหวี่ยงแยก 
ตามล าดับความเร็ว 
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(cellular respiration) ซึ่งให้ผลบวก กล่าวคือ มีกิจกรรมของเอนไซม์เกิดข้ึน และเมื่อน าองค์ประกอบนั้น
ไปศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนก็พบว่ามีไมโทคอนเดรียเป็นจ านวนมาก ท าให้นักวิจัยสามารถ
สรุปได้ว่า ไมโทคอนเดรียเป็นออร์กาเนลล์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหายระดับเซลล์  
   

3.3 ชนิดของเซลล์ 
 
 เซลล์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ เซลล์แบบโพรคาริโอต (prokaryotic cells) ได้แก่ เซลล์ของ
สิ่งมีชีวิตที่ถูกจัดอยู่ในโดเมน (domain) แบคทีเรีย และอาร์เคีย (Archaea) ส่วนเซลล์แบบยูคาริโอต 
(eukaryotic cells) คือ เซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในโดเมนยูคาร์ยา (Eukarya) ได้แก่ พวกโพรทิสต์ เห็ด
รา พืช และสัตว์ 
   
 3.3.1 เซลล์แบบโพรคาริโอต 
  โพรคาริโอต (prokaryote) หมายถึง เซลล์ก่อนที่จะมีนิวเคลียส ได้แก่ แบคทีเรีย และ  
อาร์เคีย เป็นเซลล์ที่มีขนาดเล็ก  เซลล์แบบโพรคาริโอตเป็นเซลล์ที่มีความหลากหลายในแง่ของ
กระบวนการเมทาบอลิซึม หลายชนิดสามารถด ารงชีวิตและใช้พลังงานในสิ่งแวดล้อมได้หลายรูปแบบ 
  โพรคาริโอต แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ยูแบคทีเรีย (eubacteria) หรือแบคทีเรียที่แท้จริง ได้แก่
แบคทีเรียทั่วไปที่อยู่ตามสภาพแวดล้อมในธรรมชาติ และอาร์เคีย ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่โบราณกว่ากลุ่มแรก 
อาศัยตามสภาพแวดล้อมที่ไม่ปกติ เช่น น้ าพุร้อน ภูเขาน้ าแข็ง ใต้ทะเลลึก เป็นต้น แม้ว่าแบคทีเรียทั้งสอง
กลุ่มนี้จะมีความคล้ายคลึงกันทั้งขนาดและรูปร่าง แต่มีความแตกต่างกันอย่างมากตามโครงสร้างในระดับ
โมเลกุล กล่าวคือ แบคทีเรียมีการสังเคราะห์โปรตีน โดยมีกรดอะมิโนชนิดฟอร์มิลเมทไธโอนิน 
(formylmethionine) เป็นตัวเริ่มต้นในสายของโพลีเพปไทด์ ในขณะที่กลุ่มอาร์เคียมีกรดอะมิโนชนิด    
เมทไธโอนินเป็นตัวเริ่มต้น นอกจากนี้ยังพบโปรตีนในกลุ่มฮีสโทน (histones) ที่เกาะอยู่กับสายของดีเอ็น
เออีกด้วย ซึ่งลักษณะทั้งสองของอาร์เคียน้ีพบได้ในเซลล์ยูคาริโอต (eukaryote) 
  โดยทั่วไปเซลล์โพรคาริโอตมีขนาดเล็กประมาณ 1-10 ไมโครเมตร ลักษณะของเซลล์มี
ความเรียบง่าย แต่ผนังเซลล์มีความแข็งแรงซึ่งล้อมรอบเยื่อหุ้มเซลล์เอาไว้ท าให้เซลล์สามารถคงรูปร่างอยู่
ได้ บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ด้านในจะมีสายของโปรตีนท าหน้าที่เป็นโครงร่างของเซลล์ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ  
ไซโทสเกเลทัน (cytoskeleton) ของเซลล์ยูคาริโอต ผนังภายนอกของเซลล์แบคทีเรียหรือแคปซูล 
(capsule) มีสารประเภทโพลีแซคคาไรด์ที่มีความเหนียว ท าให้แบคทีเรียสามารถเกาะกับพื้นผิวต่างๆ  ได้
ดี และยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับเซลล์ 
  แบคทีเรียส่วนใหญ่จะมีแฟลกเจลลัม (flagellum) หนึ่งอันหรือมากกว่าซึ่งใช้ช่วยในการ
เคลื่อนที่ แต่โครงสร้างแฟลกเจลลัมของแบคทีเรียมีความแตกต่างจากโครงสร้างแฟลกเจลลัมของ          
ยูคาริโอต คือ ภายในจะไม่มีชุดของไมโครทิวบูล (microtubules) เรียงตัวกันอยู่ในแฟลกเจลลัม 
นอกจากนี้เซลล์ของแบคทีเรียยังมีสว่นที่ยื่นออกมา เรียกว่า ฟิมบริอี (fimbriae) ซึ่งเป็นโปรตีนที่มีลักษณะ
เป็นสาย ช่วยในการยึดเกาะกับพื้นผิวของวัตถุหรือยึดกับแบคทีเรียเซลล์อื่น และอาจช่วยในการถ่ายโอน
สารพันธุกรรมระหว่างแบคทีเรีย (ภาพที่ 3.3) 
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ภาพท่ี 3.3 โครงสร้างและลกัษณะของเซลล์โพรคาริโอต 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Campbell และคณะ (2008) หน้า 98 
 
  เยื่อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรียมีลักษณะเป็นฟอสโฟไลพิด 2 ช้ัน ท าหน้าที่ควบคุมการผ่านเข้า
ออกของสารเหมอืนกับเซลลย์ูคาริโอต โดยมีโปรตีนที่เยื่อหุ้มเซลล์ช่วยในการเคลื่อนที่ของสาร และมีตัวรับ
สัญญาณเป็นจ านวนมาก โปรตีนเหล่านี้ยังท าหน้าที่เป็นเอนไซม์ในกระบวนการต่างๆ ตัวอย่างเช่น 
แบคทีเรียบางชนิดที่สังเคราะห์แสงได้ มีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดข้ึนที่ เยื่อหุ้มเซลล์ของ
แบคทีเรีย โปรตีนที่เยื่อหุ้มเซลล์เหล่าน้ีมีการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระบบ ท าหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงเป็น
พลังงานเคมีอยู่ในรูปของ ATP เพื่อน าไปใช้ในกิจกรรมของเซลล์ต่อไป  
  ส าหรับแบคทีเรียสีเขียวแกมน้ าเงิน (cyanobacteria) หรือสาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงิน 
(blue green algae) มีลักษณะของเยื่อหุ้มเซลล์ที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง คือ เยื่อหุ้มเซลล์มีการยื่นเข้าไปใน          
ไซโทพลาสซึม และพับซ้อนกันไปมาเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวของเยื่อหุ้มเซลล์ บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์
ประกอบด้วยโปรตีนที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์แสง อาจเป็นไปได้ว่าแบคทีเรียสีเขียวแกมน้ าเงิน
เป็นต้นก าเนิดของคลอโรพลาสต์ในเซลลพ์ืช ที่เกิดจากวิวัฒนาการแบบอยู่รว่มกันระหว่างเซลล์โพรคารโิอต
และเซลล์ยูคาริโอต 
  ภายในไซโทพลาสซึมของเซลล์โพรคาริโอตประกอบด้วยไรโบโซมท าหน้าที่ในการ
สังเคราะห์โปรตีน และนิวคลีออยด์ (nucleoid) ซึ่งเป็นส่วนของดีเอ็นเอที่ไม่มีเยื่อหุ้ม ประกอบด้วยดีเอ็น
เอหนึ่งช้ินซึ่งมีลักษณะเป็นวงกลมเป็น โครโมโซมของแบคทีเรีย (bacterial chromosome) นอกจากนี้ใน
ไซโทพลาสซึมของแบคทีเรียบางชนิดยังมีดีเอ็นเอที่ เป็นวงขนาดเล็กอีกช้ินหนึ่ง เรียกว่า พลาสมิด 
(plasmid) ท าหน้าที่สร้างโปรตีนในการต้านทานยาปฏิชีวนะ 
   

โครโมโซม
แบคทีเรีย 

ฟิมบริอี 

นิวคลีออยด์ ซ่ึงเป็นที่อยู่
ของดีเอ็นเอแบคทีเรีย 

ไรโบโซม ท าหน้าที่ใน
การสังเคราะห์โปรตีน 

เยื่อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรีย 

ผนังเซลล์ของแบคทีเรีย 

แคปซูลที่หุ้มเซลล์แบคทีเรีย 

แฟลกเจลลา ซ่ึงใช้ในการ
เคลื่อนที่ของแบคทีเรีย แบคทีเรียที่มี

รูปร่างแบบแท่ง 
ภาพตัดตามยาวของแบคทีเรีย
ชนิด Bacillus coagulans 

(TEM) 
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 3.3.2 เซลล์แบบยูคาริโอต 
  หมายถึง เซลล์ที่มีนิวเคลียสอย่างแท้จริง กล่าวคือ เป็นเซลล์ที่ประกอบด้วยออร์กาเนลล์
ต่างๆ ที่มีเยื่อหุ้ม และมีความซับซ้อนมากกว่าเซลล์แบบโพรคาริโอต เช่น มีนิวเคลียส ไมโทคอนเดรีย  
คลอโรพลาสต์ ไลโซโซม (lysosome) ร่างแหเอนโดพลาสซึม (endoplasmic reticulum) กอลจิบอดี 
(golgibody) และมีโปรตีนที่ท าหน้าที่เป็นโครงร่างของเซลล์ คือ ไซโทสเกเลทัน (ภาพที่ 3.4 และ 3.5) 
ออร์กาเนลล์ต่าง ๆ  เหล่าน้ีสามารถควบคุมชนิดและปริมาณในการเคลื่อนที่ผ่านเข้าออกของสาร ท าให้สาร
ที่อยู่ภายในเซลล์มีความเข้มข้นสูง เหมาะส าหรับการเกิดปฏิกิริยาเคมี หรืออาจเป็นแหล่งรวบรวมและ
ก าจัดของเสีย หรือส่งสารออกภายนอกเซลล์ ด้วยความซับซ้อนขององค์ประกอบภายในเซลล์จึงท าให้
เซลล์ยูคาริโอตมีขนาดที่ใหญ่กว่าโพรคาริโอตมาก คือ มีขนาดประมาณ 10-100 ไมโครเมตร 
 

 
 

ภาพท่ี 3.4 โครงสร้างและลกัษณะของเซลล์ยูคาริโอต (เซลล์สัตว์) 
ที่มา: Klug และคณะ (2012) หน้า 20 
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ภาพท่ี 3.5 โครงสร้างและลกัษณะของเซลล์ยูคาริโอต (เซลล์พืช) 
ที่มา: Postlethwait และ Hopson (2006) หน้า 87 
 
  ภายในเซลล์ของยูคาริโอตระหว่างเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์อาจมีบางออร์กาเนลล์หรือ
โครงสร้างบางส่วนที่มีความแตกต่างกัน โดยอาจพบเฉพาะในเซลล์สัตว์หรือเซลล์พืชอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ยกตัวอย่างเช่น ในเซลล์สัตว์จะมีไลโซโซม เซ็นโทรโซมที่เป็นเซ็นทริโอล แฟลกเจลลัม และเซลล์สัตว์อาจมี
ไมโครวิลไล (microvilli) ซึ่งช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวให้กับเซลล์โดยช่วยส่งเสริมการดูดซึม ในขณะที่เซลล์พืชจะมี
คลอโรพลาสต์ เซ็นทรัลแวคิวโอล ผนังเซลล์ และพลาสโมเดสมาตา เป็นต้น  
  การจัดเรียงตัวของออร์กาเนลล์เยื่อหุ้มภายในเซลล์ยูคาริโอตมีระเบียบและแบบแผน 
เนื่องจากการสังเคราะห์หรือสร้างสารบางอย่างมีการผ่านออร์กาเนลล์ที่เป็นเยื่อหุ้มภายในตามล าดับ 
เริ่มต้นจากภายในนิวเคลียสที่ควบคุมการสังเคราะห์โปรตีนโดยการส่งข้อความผ่านออกมาในรูปของสาย 
mRNA (messenger RNA) ซึ่งจะถูกสังเคราะห์เป็นโปรตีนโดยไรโบโซม และโปรตีนที่ได้จะถูกต่อเติม 
ดัดแปลงโดยร่างแหเอ็นโดพลาสซึมและกอลจิบอดี ตามล าดับ ก่อนจะถูกส่งไปยังเยื่อหุ้มเซลล์เพื่อปล่อย
ออกนอกเซลล์ (ภาพที่ 3.6)  
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ภาพท่ี 3.6 การจัดเรียงตัวของออรก์าเนลล์ทีม่ีเยื่อหุ้มภายในเซลล์ยูคารโิอตอย่างเป็นระบบ 
ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 108 
 

3.4 โครงสร้างและหน้าที่ขององค์ประกอบเซลล์ 
 
 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเซลล์โพรคาริโอตกับเซลล์ยูคาริโอต จะพบว่าเซลล์แบบยูคาริโอตนั้นมี
ความซับซ้อนกว่ามาก เนื่องจากมีโครงสร้างและออร์กาเนลล์ต่างๆ ในเซลล์มากมาย แต่ละออร์กาเนลล์จะ
ท าหน้าที่เฉพาะเจาะจงแตกต่างกัน แต่หน้าที่และการท างานของออร์การเนลล์เหล่าน้ันล้วนเกี่ยวข้องและ
มีความสัมพันธ์กัน ท าให้เซลล์สามารถด ารงชีวิตโดยคงคุณลักษณะของสิ่งมีชีวิตอยู่ได้ ดังนั้นการที่จะทราบ
คุณสมบัติและความจ าเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตเราจึงควรทราบโครงสร้างและหน้าที่ขององค์ประกอบ
ต่างๆ ของเซลล์ดังต่อไปนี้ คือ 
 3.4.1 เยื่อหุ้มเซลล์ 
  เยื่อหุ้มเซลล์เป็นขอบเขตที่กั้นระหว่างองค์ประกอบภายในเซลล์ กับสิ่งแวดล้อมภายนอก
เซลล์ มีความหนาประมาณ 8 นาโนเมตร เยื่อหุ้มชีวภาพน้ีท าหน้าที่ควบคุมการผ่านเข้าออกของสารให้กับ
เซลล์ มีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลอืกผา่น (selective permeability) ซึ่งยอมให้สารบางอย่างผ่านเข้าออกเซลล์
ได้ง่าย ในขณะที่สารหรือโมเลกุลเคมีบางอย่างผ่านเข้าออกได้ไม่ง่ายนัก ความสามารถของเยื่อหุ้มเซลล์ที่
แยกแยะการแลกเปลี่ยนสารเคมีระหว่างเซลล์กับสิ่งแวดล้อมนี้ถือเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 
  โครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ ประกอบด้วยไลพิดและโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลัก และยังมี
คาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นส่วนส าคัญ ไลพิดที่เป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์เป็นไลพิดชนิดฟอสโฟไลพิด
เรียงตัวประกบกัน 2 ช้ัน (phospholipid bilayers) ซึ่งเป็นโมเลกุลที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันในสองด้าน 
(amphipathic) กล่าวคือ มีด้านหัวที่ชอบน้ า (hydrophilic heads) ซึ่งหันเข้าสู่เซลลก์ับหันออกนอกเซลล์ 
และมีด้านหางที่ไม่ชอบน้ า (hydrophobic tails) หันประกบเข้าหากัน (ภาพที่ 3.7) นอกจากนี้โปรตีนที่
เป็นองค์ประกอบซึ่งฝังตัวอยู่ที่เยื่อหุ้มเซลล์ก็มีทั้งส่วนที่ชอบน้ าและไม่ชอบน้ าเช่นกัน 
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ภาพท่ี 3.7 การจัดเรียงตัวของฟอสโฟไลพิดและโปรตีนทีเ่ปน็องค์ประกอบของเยือ่หุม้เซลล์ 
ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 126 
 
  การที่เยื่อหุ้มเซลล์มีลักษณะคล้ายกับของเหลว และมีโปรตีนหลายแบบที่ฝังตัวอยู่ที่เยื่อหุ้ม
เซลล์ (integral protein) หรืออาจเกาะกับเยื่อหุ้มเซลล์ด้านใดด้านหนึ่ง (peripheral protein) นั้น ท าให้
โครงสร้างการจัดเรียงตัวของเยื่อหุ้มเซลล์มีช่ือเรียกว่า ฟลูอิดโมซาอิกโมเดล (fluid mosaic model) 
แบบจ าลองนี้แสดงให้เห็นว่า เยื่อหุ้มเซลล์ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ ฟอสโฟไลพิด ไกลโคไลพิด 
(glycolipids) สเตียรอยด์ (คลอเรสเทอรอล) และโปรตีนหลายชนิด  (ภาพที่ 3.8) ในส่วนหัวของ 
ฟอสโฟไลพิดซึ่งมีองค์ประกอบเป็นหมู่ฟอสเฟตนั้นอาจมีหมู่ฟังก์ชันอื่นมาเกาะ ในขณะที่ส่วนหาง
ประกอบด้วยกรดไขมันซึ่งอาจพบทั้งชนิดกรดไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว นอกจากนี้แบบจ าลองนี้ยังช้ีให้ 
เห็นว่า ฟอสโฟไลพิดและองค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์นั้นสามารถไหล เคลื่อนที่ไปมา หรือ
เปลี่ยนต าแหน่ง และยืดหดได้ อาจกล่าวได้ว่าเยื่อหุ้มเซลล์มีลักษณะเป็นของกึ่งแข็งกึ่งเหลว 
  ฟอสโฟไลพิด 2 ช้ันของเยื่อหุ้มเซลล์ท าหน้าที่ในการกั้นไม่ให้สารที่สามารถละลายน้ าได้
เคลื่อนที่ผ่านเข้าหรือออก ดังนั้นโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์จึงต้องท าหน้าที่ช่วยในการ
เคลื่อนที่ของสารเหล่านี้ สารบางชนิดสามารถเคลื่อนที่ผ่านได้โดยไม่ใช้พลังงาน (passive transport) 
ในขณะที่สารบางอย่างจะต้องใช้พลังงาน ATP ในการเคลื่อนที่ผ่านเข้าหรือออก (active transport) 
นอกจากนี้โปรตีนยังอาจท าหน้าที่เป็นตัวรับสัญญาณ ( receptors) จากภายนอกเซลล์ ท าหน้าที่เป็น
เอนไซม์ในปฏิกิริยาต่างๆ ที่บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ ท าหน้าที่เป็นโปรตีนจดจ า (recognition proteins) ใน
การระบุต าแหน่งและหน้าที่ของเซลล์นั้นๆ และโปรตีนบางชนิดช่วยป้องกันเซลล์จากการท าลาย เป็นต้น 
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ภาพท่ี 3.8 ลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ 
ที่มา: Lewis (2009) หน้า 28 
   
 3.4.2 นิวเคลียส 
  ส าหรับเซลล์แบบยูคาริโอต นิวเคลียสนับว่าเป็นบริเวณที่เป็นที่อยู่ของยีนส์ เกือบทั้งหมด 
(ยีนส์บางส่วนอยู่ในไมโทคอนเดรีย และคลอโรพลาสต์)  ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นออร์กาเนลล์ที่มี
ความส าคัญมากที่สุดภายในเซลล์ เนื่องจากประกอบด้วยดีเอ็นเอซึ่งเป็นสารพันธุกรรม และดีเอ็นเอเป็น
รหัสที่ก าหนดการสร้างโปรตีนและเอนไซม์ต่างๆ ที่ส าคัญในกระบวนการเมทาบอลิซึม  
  โดยทั่วไปแล้วนิวเคลียสของยูคาริโอตมีความกว้างเส้นผา่ศูนย์กลางประมาณ 5 ไมโครเมตร 
ถูกห่อหุ้มเอาไว้ด้วยเยื่อหุ้มนิวเคลียส (nuclear envelope) (ภาพที่ 3.9) ซึ่งแบ่งแยกระหว่างองค์ประกอบ
ภายในกับไซโทพลาสซึม เยื่อหุ้มนิวเคลียสมีลักษณะเป็นเยื่อหุ้ม 2 ช้ัน ที่มีโครงสร้างเป็น ฟอสโฟไลพิดกับ
โปรตีน ระหว่างช้ันของเยื่อหุ้มมีความห่างกันประมาณ 20-40 นาโนเมตร ที่ผิวของเยื่อหุ้มเต็มไปด้วยรู 
(nuclear pores) ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 100 นาโนเมตร ท าหน้าที่ส าคัญโดยเป็นทางผ่าน
เข้าออกของโปรตีนและอาร์เอ็นเอ นอกจากนี้ภายในนิวเคลียสมีลักษณะเป็นของกึ่งแข็ง กึ่งเหลว เรียกว่า  
นิวคลีโอพลาสซึม (nucleoplasm) ประกอบไปด้วยดีเอ็นเอและโปรตีนหลายชนิด บริเวณใจกลางของ
นิวเคลียสมีลักษณะเป็นก้อนกลมเรียกว่า นิวคลีโอลัส (nucleolus) ซึ่งเป็นบริเวณที่มียีนส์ส าหรับ
สังเคราะห์โปรตีนหน่วยใหญ่และหน่วยย่อย โดยจะเคลื่อนที่ผ่านรูที่เยื่อหุ้มนิวเคลียสแล้วมารวมกันภายใน
ไซโทพลาสซึมกลายเป็นไรโบโซม  
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  ภายในนิวเคลียสของยูคาริโอต ในสภาวะปกติดีเอ็นเอจะรวมอยู่กับโปรตีนฮีสโตน 
(histone) และโปรตีนอื่นๆ ยึดเกาะรวมกันมีลักษณะเป็นเส้นใยโครมาติน (chromatin fiber) แต่ถ้าเซลล์
อยู่ในระหว่างช่วงของการแบ่งเซลล์ โครมาทินจะหดตัวสั้นเข้าเกิดเป็นโครงสร้าง เรียกว่า โครโมโซม 
(chromosome) นิวเคลียสของเซลล์ยูคาริโอตมีหน้าที่ 2 ประการ คือ เป็นที่อยู่ของดีเอ็นเอ โดยเยื่อหุ้ม
นิวเคลียสป้องกันไม่ให้ดีเอน็เอถูกท าลายหรือถูกรบกวนจากปฏิกิริยาต่าง ๆ  ที่เกิดข้ึนในไซโทพลาสซึม และ
หน้าที่ที่สอง คือ ที่เยื่อหุ้มนิวเคลียสจะมีโปรตีนตัวรับสัญญาณ และช่องหรือรูที่จ ากัดการเข้าออกของ
เอนไซม์และสารต่างๆ ในการเข้าถึงดีเอ็นเอ โครงสร้างและหน้าที่ของนิวเคลียสท าให้ดีเอ็นเอถูกจัดเก็บไว้
อย่างปลอดภัยและเป็นระเบียบ ท าให้ดีเอ็นเอคงคุณสมบัติที่สามารถจ าลองตัวเอง (self-replication) ได ้
 

 
 
ภาพท่ี 3.9 ลักษณะโครงสร้างของนิวเคลียสและเยือ่หุม้นิวเคลียส 
ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 103 
  
 3.4.3 ไรโบโซม 
  โครงสร้างของไรโบโซมประกอบด้วยโปรตีน และ rRNA (ribosomal RNA) มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการสังเคราะหโ์ปรตีน อาจกล่าวได้ว่า ไรโบโซมเปรียบเสมอืนโรงงานสงัเคราะหโ์ปรตีน เซลล์ที่
มีอัตราของการสังเคราะห์โปรตีนสูงจะพบว่ามีจ านวนของไรโบโซมเป็นจ านวนมาก ตัวอย่างเช่น เซลล์ตับ
อ่อนของมนุษย์ซึ่งมีไรโบโซมประมาณ 2-3 ล้านหน่วย แต่ที่น่าทึ่งมากกว่านั้น คือเซลล์ที่มีการสังเคราะห์
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โปรตีนจ านวนมากอาจมีนิวเคลียสหลายนิวเคลียสภายในเซลล์ ตัวอย่างเช่น เซลล์กล้ามเนื้อลาย ซึ่งแต่ละ
เซลล์เส้นใยจะประกอบไปด้วยนิวเคลียสจ านวนมาก 
  ไรโบโซมภายในเซลล์มี 2 แบบ คือ ไรโบโซมที่ล่องลอยอิสระในไซโทพลาสซึม กับไรโบโซม
ที่เกาะกับผิวด้านนอกของรา่งแหเอ็นโดพลาสซมึ หรือที่เกาะอยู่กับเยื่อหุ้มนิวเคลียส ไรโบโซมทั้ง 2 แบบ มี
โครงสร้างไม่แตกต่างกัน คือ ประกอบด้วยหน่วยย่อยใหญ่ (large subunit) และหน่วยย่อยเล็ก (small 
subunit) (ภาพที่ 3.10) แต่ไรโบโซมอิสระจะท าหน้าที่สร้างโปรตีนที่ใช้ภายในไซโทพลาสซึมหรือภายใน
เซลล์ ตัวอย่างเช่น ไรโบโซมอิสระที่สรา้งเอนไซม์ในการสลายโมเลกุลของน้ าตาลในข้ันแรก ส่วนไรโบโซมที่
เกาะกับร่างแหเอ็นโดพลาสซึม หรือนิวเคลียสจะท าหน้าที่สร้างโปรตีนซึ่งจะถูกส่งต่อไปยังออร์กาเนลล์อื่น
เพื่อท าการห่อหุ้มกลายเป็นออร์กาเนลล์หนึ่ง เช่น ไลโซโซม หรืออาจถูกส่งออกไปใช้ภายนอกเซลล์ในรูป
ของการหลั่งสาร ตัวอย่างเช่น เซลล์ตับอ่อนซึ่งผลิตเอนไซม์ที่เกี่ยวกับการย่อยอาหาร จะพบว่ามีไรโบโซม
แบบเกาะกับร่างแหเอ็นโดพลาสซึมเป็นจ านวนมาก 
 

 
 
ภาพท่ี 3.10 ลักษณะโครงสร้างของไรโบโซม 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 103 
 
 3.4.4 ร่างแหเอ็นโดพลาสซึม 
  เป็นออร์กาเนลลท์ี่มีโครงสร้างลักษณะเหมือนเยื่อที่พับซ้อนกันคล้ายโครงข่าย การพับซ้อน
กันท าให้มีปริมาณเยื่อมากกว่าครึ่งหนึ่งของเซลล์ ค าว่า “เอ็นโดพลาสมิก (endoplasmic)” หมายถึง 
ภายในไซโทพลาสซึม ส่วนค าว่า “เรติคิวลัม (reticulum)” หมายถึง ตาข่ายเล็กๆ  
  ภาพจากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแสดงใหเ้หน็ว่า ร่างแหเอ็นโดพลาสซึมมีลกัษณะเปน็เยื่อ
ที่พับซ้อนกันมีลักษณะเหมือนท่อ และเป็นถุงแบน เรียกว่า ซิสเทอนี (cisternae) หมายถึง ถุงที่บรรจุ
ของเหลว ภายในถุงมีลักษณะเป็นช่องว่าง เรียกว่า ลูเมน ( lumen) หรือ ซิสเทอนอลสเปซ (cisternal 
space) นอกจากนี้ส่วนเยื่อหุ้มของร่างแหเอ็นโดพลาสซึมยังเช่ือมต่อกับเยื่อหุ้มนิวเคลียสอีกด้วย       
(ภาพที่ 3.11) 
  ร่างแหเอ็นโดพลาสซึมภายในเซลล์แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ตามลักษณะพื้นผิว ได้แก่ SER 
(smooth endoplasmic reticulum) หมายถึง ร่างแหเอ็นโดพลาสซึมแบบเรียบ (ไม่มีไรโบโซมมาเกาะ) 

ไรโบโซมอิสระในไซโทพลาสซึม 

ร่างแหเอ็นโดพลาสซึม (ER) 
ไรโบโซมที่เกาะกับ ER 

ไรโบโซม 
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และ RER (rough endoplasmic reticulum) หมายถึง ร่างแหเอ็นโดพลาสซึมแบบขรุขระ (มีไรโบโซม 
มาเกาะ) ความแตกต่างนี้ท าให้ร่างแหเอ็นโดพลาสซึมทั้ง 2 ชนิดมีหน้าที่แตกต่างกันด้วย  
  โดย SER มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาภายในเซลล์ ซึ่งแตกต่างกันตามชนิดของเซลล์ 
ได้แก่ การสังเคราะห์ไลพิด เมทาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต การสลายยาและสารพิษ (SER ของเซลล์ตับ) 
และเก็บสะสมแคลเซียมอิออน (SER ของเซลล์กล้ามเนื้อลาย) เป็นต้น เอนไซม์ที่สร้างมาจาก SER มี
ความส าคัญต่อการสังเคราะห์ไลพิด น้ ามัน ฟอสโฟไลพิด และสเทียรอยด์ที่ส าคัญ เช่น ฮอร์โมนเพศ และ
ฮอร์โมนที่หลั่งจากต่อมหมวกไต โดยพบว่าเซลล์ของอัณฑะ รังไข่ และเซลล์ต่อมหมวกไต จะมีร่างแหเอ็น
โดพลาสซึมแบบเรียบนี้ในปริมาณมาก 
  ส่วน RER มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีนร่วมกับไรโบโซมที่เกาะอยู่ที่ ผิวของ 
RER ตัวอย่างเช่น การสร้างฮอร์โมนอินซูลินของเซลล์ตับอ่อนซึ่งจะถูกหลั่งเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อลดความ
เข้มข้นของน้ าตาล เป็นต้น โปรตีนสายยาวที่ถูกสร้างข้ึนจากไรโบโซมจะมีการขดตัวเป็นโครงสร้างที่
ซับซ้อนข้ึน นอกจากนี้ยังมีการเติมสายคาร์โบไฮเดรตเข้าไปที่โปรตีนด้วยเอนไซม์ที่ถูกสร้างขึ้นภายใน RER 
ดังนั้นโปรตีนที่สร้างขึ้นโดย RER ส่วนใหญ่จึงเป็นไกลโคโปรตีน 
  ไกลโคโปรตีนที่สร้างข้ึนจะถูกคัดแยกออกจากโปรตีนที่สร้างข้ึนใหม่จากไรโบโซม โดยจะถูก
ห่อหุ้มอยู่ในถุงเวซิเคิล (Vesicle) ซึ่งสร้างข้ึนในส่วนที่เรียกว่า ทรานซิชันนอล อีอาร์ (transitional ER) 
(ภาพที่ 3.11) และถูกส่งต่อไปยังออร์กาเนลล์อื่น หรือถูกส่งไปภายนอกเซลล์ 
 

   
 
 
 
ภาพท่ี 3.11 ลักษณะโครงสร้างของร่างแหเอ็นโดพลาสซึม 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 104 

ภาพถ่าย ER จากกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) 

เย่ือหุ้มนิวเคลียส  
เช่ือมต่อกับเย่ือหุ้มของ ER 

เวซเิคิลถูกส่งต่อไปยังกอลจิบอดี 
หรือถูกส่งไปภายนอกเซลล์ 

Smooth ER Rough ER 
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 3.4.5 กอลจิบอดี 
  กอลจิบอดีเป็นออร์กาเนลล์ที่มีลักษณะเป็นถุงแบนซ้อนทับกันหลายช้ันคล้ายกับ ER แต่
ไม่ได้มีส่วนเยื่อหุ้มที่เช่ือมต่อกับนิวเคลียส ถุงเวซิเคิลที่มีโปรตีนอยู่ภายในซึ่งถูกส่งมาจาก ER จะเคลื่อนที่
มารวมตัวกับเยื่อหุ้มของกอลจิบอดีในด้านซิสเฟส (cis face) ซึ่งเป็นด้านที่รับเวซิเคิล โปรตีนที่อยู่ภายใน 
เวซิเคิลจะเคลื่อนที่มายังด้านทรานเฟส (trans face) ของกอลจิบอดี ในขณะนี้กอลจิบอดดีจะท าหน้าที่   
ในการน าหมู่น้ าตาลมาเช่ือมต่อกับโปรตีนและไขมันที่ถูกส่งมาจาก ER นอกจากนี้ยังท าหน้าที่ตัดสาย
โปรตีน โปรตีนที่ถูกดัดแปลงโมเลกุลโดยกอลจบิอดีจะถูกหอ่หุ้มและสง่ออกไปในรปูของถุงเวซิเคิลเล็กๆ ซึ่ง
จะถูกส่งต่อไปยังสว่นอื่นๆ หรือไปยังเยื่อหุ้มเซลล์และถูกส่งออกไปนอกเซลล์ต่อไป (ภาพที่ 3.12) 
  

 
 
ภาพท่ี 3.12 ลักษณะโครงสร้างของกอลจิบอด ี
ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 106 
 
 3.4.6 ไลโซโซม 
  ถุงเวซิเคิลที่ห่อหุ้มโปรตีนที่ถูกดัดแปลงโมเลกุลโดยกอลจิบอดี มีหน้าที่ เกี่ ยวข้องกับ
กระบวนเมทาบอลิซึมต่างๆ ของเซลล์ ตัวอย่างเช่น ไลโซโซม ซึ่งเป็นออร์กาเนลล์ที่มีลักษณะเป็นถุงเล็กๆ 
ที่ถูกสร้างมาจากกอลจิบอดี ภายในไลโซโซมบรรจุสารที่เป็นเอนไซม์ (hydrolytic enzyme) ส าหรับใช้ใน
การย่อยสลายสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ โดยจะท างานได้ดีในสภาวะแวดล้อมที่เป็นกรด ถ้าถุงไลโซโซมนี้
เกิดการรั่วหรือแตกออกเอนไซม์ภายในจะยังคงไม่ท างานเนื่องจากภายในไซโทพลาสซึมมีสภาวะเป็นกลาง 
อย่างไรก็ตามหากมีไลโซโซมเป็นจ านวนมากที่แตกออกก็จะท าให้เกิดการย่อยสลายขององค์ประกอบ   
ต่างๆ ภายในเซลล์และท าให้เซลล์ถูกท าลายในที่สุด 
  ในเซลล์ของอะมีบาหรือโพรโตซัวหลายชนิดซึ่งมีการกินอาหารโดยวิธีฟาโกไซโทซิส 
(phagocytosis) ซึ่งเป็นการยื่นส่วนของไซโทพลาสซึมของเซลล์ไปโอบล้อมอาหาร โดยอาหารที่ถูกกินเข้า
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ไปจะกลายเป็นถุงอาหาร (food vacuole) แล้วไปรวมตัวกับไลโซโซม เอนไซม์ที่อยู่ในถุงไลโซโซมจะย่อย
อาหารที่มีขนาดใหญ่ให้กลายเป็นสารอาหารที่มีโมเลกุลเล็กซึ่งเซลล์สามารถน าไปใช้ ในกระบวนการ
เจริญเติบโตได ้
  นอกจากนี้ออร์กาเนลล์ภายในเซลล์ที่หมดสภาพหรือเกิดการเสียหายจะถูกห่อหุ้มด้วยเยื่อ
เซลล์ 2 ช้ัน เมื่อไลโซโซมมารวมตัวกับออร์กาเนลล์ที่เสียหายนี้ เอนไซม์ในไลโซโซมจะท าหน้าที่ย่อยสลาย
ท าให้ได้โมเลกุลของสารอินทรีย์ซึ่งเซลล์สามารถน ากลับไปใช้ใหม่ได้ เรี ยกกระบวนนี้ว่า ออโทฟาจี 
(autophagy) (ภาพที่ 3.13) 
 
 

 
 
ภาพท่ี 3.13 ลักษณะโครงสร้างของไลโซโซม 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Campbell และคณะ (2008) หน้า 107 
 
 3.4.7 แวคิวโอล 
  เป็นถุงเวซิเคิลที่มีขนาดใหญ่ สร้างมาจากร่างแหเอ็นโดพลาสซึมและกอลจิบอดี ดังนั้น    
แวคิวโอลจึงจัดเป็นออร์กาเนลล์ที่มีเยื่อหุ้มที่อยู่ภายในเซลล์อย่างหนึ่ง เยื่อหุ้มของแวคิวโอลจึงมีลักษณะ
เป็นเยื่อที่ควบคุมการผ่านเข้าออกของสารได้เหมือนเยื่อหุ้มเซลล์ เป็นผลให้สารที่อยู่ในแวคิวโอลแตกต่าง
จากสารที่อยู่ในไซโทพลาสซึม 
  แวคิวโอลที่พบภายในเซลล์มีหน้าที่แตกต่างกันตามชนิด ได้แก่ ฟูดแวคิวโอล (food 
vacuole) (ภาพที่ 3.13) ซึ่งเป็นแวคิวโอลที่สะสมอาหาร หรืออาจเกิดจากการกินอาหารของเซลล์แบบ  
ฟาโกไซโทซิส คอนแทรคไทล์แวคิวโอล (contractile vacuole) ซึ่งส่วนใหญ่พบในโพรโทซัวที่อาศัยใน 

ภาพถ่ายไลโซโซมจากกล้อง TEM  
เพอร์ออกซิโซมและไมโทคอนเดรียที่เสียสภาพจะถูก

ห่อหุ้มด้วยเย่ือเซลล์เพื่อรอการย่อยท าลายจากไลโซโซม 

ไลโซโซม  

ไมโทคอนเดรีย 

เพอร์ออกซิโซม 

เย่ือเซลล์ 
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แหล่งน้ าจืด (ภาพที่ 3.14) ท าหน้าที่ในการควบคุมน้ าโดยการปั๊มน้ าที่มากเกินออกนอกเซลล์ เพื่อรักษา
สภาพความเข้มข้นของอิออนและโมเลกุลของสารภายในเซลล์ให้เหมาะสมต่อการด ารงชีวิต  

 
ภาพท่ี 3.14 ลักษณะของคอนแทรคไทล์แวคิวโอลของ Paramecium caudatum 
ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 134 
 
  ในเซลล์พืชกับเช้ือรามีบางแวคิวโอลท าหน้าที่คล้ายกับไลโซโซมในเซลล์สัตว์ ซึ่งมีเอนไซม์
ส าหรับย่อยสลายโมเลกุลของสาร เรียกว่า ไฮโดรไลติกแวคิวโอล (hydrolytic vacuole) นอกจากนี้ใน
เซลล์พืชยังมีแวคิวโอลขนาดเล็กท าหน้าที่เกบ็สะสมอาหารประเภทโปรตีนให้กับต้นอ่อนที่เจริญอยู่ในเมล็ด
อีกด้วย แวคิวโอลในพืชบางชนิดยังเก็บสะสมสารทีเ่ปน็พิษหรอืสารที่มีรสชาติไม่อร่อยเพื่อป้องกันสัตว์ที่กิน
พืชเป็นอาหารไม่ให้ท าลายกดักินต้นพืช และพืชบางชนิดแวคิวโอลท าหน้าที่ในการเก็บสะสมสารรงควัตถุที่
มีสีต่างๆ ซึ่งพบที่เซลล์ของกลีบดอกโดยสีสันของดอกนั้นมีประโยชน์ในการดึงดูดให้แมลงมาผสมเกสร 
  เซลล์พืชที่มีการเจริญจนสมบูรณ์แล้วจะมีเซ็นทรัลแวคิวโอล (central vacuole) ซึ่งเป็น 
แวคิวโอลที่มีขนาดใหญ่ (ภาพที่ 3.15) พัฒนามาจากแวคิวโอลขนาดเล็กมารวมตัวกัน สารละลายที่อยู่ใน
เซ็นทรัลแวคิวโอล เรียกว่า เซลล์แซป (cell sap) ซึ่งเป็นที่รวบรวมอิออนของสารประกอบอนินทรีย์ ได้แก่ 
โพแทสเซียมและคลอไรด์ บทบาทส าคัญของแวคิวโอลชนิดนี้คือช่วยให้เซลล์พืชมีการขยายและ
เจริญเติบโตโดยการดูดซับน้ าเข้าไปภายในแวคิวโอล 

 
ภาพท่ี 3.15 ลักษณะของเซ็นทรลัแวคิวโอลที่พบภายในเซลล์พืช 
ที่มา: Campbell และคณะ (2008) หน้า 108  
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 3.4.8 ไมโทคอนเดรีย 
  เป็นออร์กาเนลล์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานให้อยู่ในรูปที่ เซลล์สามารถน าไปใช้ในกิจกรรม
ต่างๆ ได้ ไมโทคอนเดรียเป็นบริเวณที่มีการเกิดกระบวนการหายใจระดับเซลล์ โดยการใช้ออกซิเจนในการ
สร้างพลังงาน ATP ด้วยการสกัดเอาพลังงานจากสารอาหารจ าพวก คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน    
  ไมโทคอนเดรียเป็นออร์กาเนลล์ที่พบในเซลล์ยูคาริโอตทั้งหมด เซลล์ยูคาริโอตบางชนิดมี 
ไมโทคอนเดรียที่มีขนาดใหญ่เพียงอันเดียว แต่โดยส่วนใหญ่เซลล์อาจมีไมโทคอนเดรียตั้งแต่ 100-1,000 
ทั้งนี้ข้ึนกับกิจกรรมของเซลล์ กล่าวคือ เซลล์ที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่หรือหดตัวก็จะมี         
ไมโทคอนเดรียเป็นจ านวนมากกว่าเซลล์ปกติ ไมโทคอนเดรียมีเยื่อหุ้มซึ่งเป็นฟอสโฟไลพิด 2 ช้ัน ที่เยื่อหุ้ม
นั้นประกอบด้วยโปรตีนอย่างจ าเพาะ เยื่อหุ้มช้ันนอกมีลักษณะเรียบในขณะที่ช้ันในมีลักษณะพับไปมา 
เรียกว่า คริสตี (cristae) ช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มช้ันนอกกับช้ันใน เรียกว่า อินเตอร์เมมเบรนสเปซ 
(intermembrane space) ของเหลวที่ถูกหุ้มด้วยเยื่อช้ันใน เรียกว่า แมทริกซ์ (matrix) ซึ่งเต็มไปด้วย
เอ็นไซม์ชนิดต่างๆ ไรโบโซม และดีเอ็นเอของไมโทคอนเดรีย (mitochondrial DNA) (ภาพที่ 3.16) 
เอนไซม์ในแมทริกซ์ท าหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในบางข้ันของกระบวนการหายใจระดับเซลล์ การที่      
ไมโทคอนเดรียมีเยื่อหุ้มช้ันในที่พับไปมาท าให้มีพื้นที่ผิวมาก ซึ่งส่งผลให้ไมโทคอนเดรียสามารถสร้าง
พลังงานในรูปของ ATP ได้มาก 
 

 
 
ภาพท่ี 3.16 ลักษณะโครงสร้างของไมโทคอนเดรีย 
ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 110 
 
 3.4.9 คลอโรพลาสต์ 
  เป็นออร์กาเนลล์ที่พบได้ในเซลล์พืชและสาหร่าย คลอโรพลาสต์ เป็นต าแหน่งที่ เกิด
กระบวนการสังเคราะห์แสง โดยการเปลี่ยนพลังงานแสงให้อยู่ในรูปของพลังงานเคมีซึ่งน ามาใช้ในการ
สังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์จ าพวกน้ าตาล โดยมีวัตถุดิบตั้งต้น คือ คาร์บอนไดออกไซด์และน้ า 
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  คลอโรพลาสต์มีรงควัตถุสีเขียวประเภทคลอโรฟิลล์ เอนไซม์ และโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นองค์ประกอบ ลักษณะรูปร่างดูคล้ายเลนส์ มีขนาดยาว 3-6 
ไมโครเมตร และเช่นเดียวกับไมโทคอนเดรีย คลอโรพลาสต์เป็นออร์กาเนลล์ที่มีเยื่อหุ้ม 2 ช้ัน แต่ภายใน
เยื่อหุ้มช้ันในคลอโรพลาสต์ มีระบบโครงสร้างที่เป็นเยื่อมีลักษณะคล้ายถุงแบนๆ เรียกว่า ไทลาคอยด์ 
(thylakoids) ซ้อนและเช่ือมกันอยู่ เรียกว่า กรานัม (granum) ของเหลวที่อยู่รอบๆ เรียกว่า สโตรมา 
(stroma) ซึ่งมีเอนไซม์หลายชนิด ไรโบโซม และดีเอ็นเอที่เป็นของคลอโรพลาสต์ (chloroplast DNA) 
(ภาพที่ 3.17) 
  คลอโรพลาสต์เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พลาสติด (plastid) นอกจากนี้ยังมี อะไมโลพลาสต์ 
(amyloplast) เป็นพลาสติดที่ไม่มีสีท าหน้าที่ในการสะสมแป้ง เช่น อะไมโลส และโครโมพลาสต์ 
(chromoplast) เป็นพลาสติดที่มีรงควัตถุสะสมอยู่ท าให้ผลหรือดอกมีสีส้มหรือสีเหลือง 
 

 
 
ภาพท่ี 3.17 ลักษณะโครงสร้างของคลอโรพลาสต ์
ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 111 
 
  การศึกษาเซลล์ในขณะที่ยังมีชีวิตบ่งช้ีว่าทั้งคลอโรพลาสต์และไมโทคอนเดรียมีการ
เคลื่อนที่อยู่ภายในเซลล์ เปลี่ยนรูปร่าง สามารถแบ่งจ านวนเพิ่มข้ึนได้เอง และมีดีเอ็นเอเป็นของตัวเอง    
จากการศึกษาพบว่า ทั้งคลอโรพลาสต์และไมโทคอนเดรยีอาจเป็นแบคทีเรยีหรือโพรคาริโอตที่เข้ามาอาศัย
อยู่ร่วม (symbiosis) กับเซลล์ยูคาริโอต ทฤษฎีเอ็นโดซิมไบออน (endosymbiont theory) ได้อธิบาย
การอยู่ร่วมกันของเซลล์ทั้ง 2 แบบนี้ว่า บรรพบุรุษของเซลล์ยูคาริโอตได้กลืนกินเซลล์โพรคาริโอตที่ใช้
ออกซิเจน (ไมโทคอนเดรีย) ในการด ารงชีวิตและมีการอาศัยอยู่ร่วมกัน ต่อมาเซลล์ยูคาริโอตได้กลืนกิน 
เซลล์โพรคาริโอตที่สามารถสังเคราะห์แสงได้ (คลอโรพลาสต์) และมีวิวัฒนาการอยู่ร่วมกันกลายเป็นเซลล์ 
ยูคาริโอตที่สังเคราะห์แสงได้ (ภาพที่ 3.18) 
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ภาพท่ี 3.18 ทฤษฎีเอ็นโดซมิไบออนบ่งช้ีจุดก าเนิดของไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสต์ในเซลล์ยูคาริโอต 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 109 
  
 3.4.10 เพอร์ออกซิโซม 
    เพอร์ออกซิโซม (peroxisome) เป็นออร์กาเนลล์ที่มีเยื่อหุ้มช้ันเดียว (ภาพที่ 3.19) มี
หน้าที่เฉพาะเกี่ยวกับกระบวนการภายในเซลล์ ของเหลวในเพอร์ออกซิโซมเป็นเอนไซม์ที่ใช้ในการดึง
อะตอมของไฮโดรเจนออกจากโมเลกุลของสาร เปลี่ยนให้กลายเป็นก๊าซออกซิ เจน และได้
ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (H2O2) ซึ่งเป็นที่มาของช่ือออร์กาเนลล์ นอกจากนี้เพอร์ออกซิโซมยังสามารถใช้
ออกซิเจนในการสลายโมเลกุลกรดไขมันให้เล็กลง และส่งต่อให้กับไมโทคอนเดรียใช้ในกระบวนการหายใจ
ระดับเซลล์ 
    เพอร์ออกซิโซมในเซลล์ตับสามารถเปลี่ยนแอลกอฮอล์หรือสารที่มีพิษโดยการเปลี่ยน
ไฮโดรเจนของสารเหลา่น้ันให้กลายเป็นออกซิเจน แม้ว่าไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์จะมีความเป็นพิษต่อเซลล์
แต่เอนไซม์ที่อยู่ในออร์กาเนลล์สามารถเปลี่ยนไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ให้กลายเป็นน้ าได้ 
    เพอร์ออกซิโซมที่ส าคัญชนิดหนึ่ง คือ ไกลออกซิโซม (glyoxysomes) พบในเนื้อเยื่อชนิด
สะสมไขมันของเมล็ดพืช ไกลออกซิโซมประกอบด้วยเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนไขมันให้กลายเป็นน้ าตาลเพื่อใช้
เป็นแหล่งคาร์บอนและพลังงานในการเจริญเติบโต จนกว่าต้นอ่อนจะสามารถสร้างน้ าตาลจาก
กระบวนการสังเคราะห์แสงเองได้ 
 

เซลล์โพรคาริโอตที่ถูกกลืนกนิ
โดยเซลล์ยูคาริโอต และ
กลายเป็นไมโทคอนเดรีย 

เซลล์โพรคาริโอตสังเคราะห์แสงได้
ที่ถูกกลนืกินโดยเซลล์ยูคาริโอต 
และกลายเป็นคลอโรพลาสต์ 

บรรพบุรุษของ
เซลล์ยูคาริโอต 
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ภาพท่ี 3.19 ลักษณะโครงสร้างของเพอรอ์อกซโิซม 
ที่มา: Campbell และคณะ (2008) หน้า 111 
 
 3.4.11 ไซโทสเกเลทนั 
    ไซโทสเกเลทัน (cytoskeleton) เป็นออร์กาเนลล์ที่เป็นโครงร่างให้กับเซลล์ มีโครงสร้าง
เป็นเส้นใยโปรตีนที่เช่ือมต่อกัน ไซโทสเกเลทันภายในเซลล์ อาจมีการรวมกลุ่ม เปลี่ยนแปลงรูปร่าง และ
อาจมีการเปลี่ยนต าแหน่งได้ ไซโทสเกเลทันแบ่งตามโครงสร้างได้ 3 ชนิด ประกอบด้วย ไมโครทูบูล 
(microtubules) ไมโครฟิลาเมนท์ (microfilaments) และอินเทอร์มีเดียตฟิลาเมนท์ ( intermediate 
filaments) 
     ไมโครทูบูล เป็นไซโทสเกเลทันที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีลักษณะเป็นกระบอกกลวง
ประกอบด้วยหน่วยย่อย คือ ทูบูลิน (tubulin) (ภาพที่ 3.20) ท าหน้าที่เป็นโครงร่างของเซลล์และช่วยใน
การเคลื่อนที่ขององค์ประกอบภายในเซลล์ร่วมกับมอร์เตอร์โปรตีน (motor protein) เช่น การช่วย
ล าเลียงถุงเวซิเคิลจากกอลจบิอดีไปยังเยื่อหุ้มเซลล ์การเคลื่อนที่ของโครโมโซมไปยังต าแหน่งทีเ่หมาะสมใน
การแบ่งเซลล์ เซลล์ ไมโครทูบูลมีการสร้างและการก าหนดทิศทางอย่างแน่นอน ตัวอย่างเช่น ขณะที่
อะมีบาก าลังเคลื่อนที่โดยการใช้เท้าเทียม เซลล์จะมีการสร้างไมโครทูบูลตามทิศทางการเคลื่อนที่ของ
อะมีบา โดยด้านไมโครทูบูลที่ถูกสร้างใหม่จะมีโปรตีนจ าเพาะมาเกาะท าให้เกิดการสร้างไมโครทูบูลอย่าง
ต่อเนื่อง ส่วนอีกปลายด้านหนึ่งของไมโครทูบูลซึ่งไม่มีโปรตีนนี้มาเกาะก็จะเกิดการสลายตัวของหน่วยย่อย
ทูบูลิน 
     ในเซลล์สัตว์ไมโครทูบูลถูกสร้างข้ึนจากเซ็นโทรโซม (centrosomes) ซึ่งประกอบด้วย
เซ็นทริโอล (centrioles) เรียงตัวตั้งฉากกัน 2 อัน (ภาพที่ 3.21) อยู่บริเวณใกล้กับนิวเคลียส เซ็นทริโอลมี
โครงสร้างเป็นไมโครทูบูล 9 ชุด เรียงตัวกันเป็นวงแหวนซึ่งแต่ละชุดประกอบด้วย 3 ไมโครทูบูล ในขณะที่
เกิดกระบวนการแบ่งเซลล์เซ็นโทรโซมจะถูกจ าลองข้ึนอีก 1 ชุด เพื่อท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการสร้าง    
ไมโครทูบูลในเซลล์ใหม่ อย่างไรก็ตามเซ็นโทรโซมที่ประกอบด้วยเซ็นทริโอลจะไม่พบในเซลล์พืช และ  
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เห็ด รา แต่จะมีศูนย์กลางการสร้างไมโครทูบูลอื่น เรียกว่า โพลาร์แคป (polar cap) ที่ท าหน้าที่ในการ
สร้างไมโครไมโครทูบูลให้กับเซลล์พืชและเห็ดรา 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 3.20 ไซโทสเกเลทันภายในเซลล ์
ที่มา: ดัดแปลงจาก Campbell และคณะ (2008) หน้า 113 

 
 

 
 
ภาพท่ี 3.21 ลักษณะโครงสร้างของเซ็นโทรโซม 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 114 

 
 

ภาพจากกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนส์แสดงรูปร่างและต าแหน่งของไซโทสเกเลทันภายในเซลล ์

ไมโครทูบูล        ไมโครฟิลาเมนท์    อินเทอร์มีเดียตฟิลาเมนท์ 

เซ็นโทรโซม 

ไมโครทูบูลที่สร้าง
จากเซ็นโทรโซม 



84 
 

    ในเซลล์ยูคาริโอตซิเลียและแฟลกเจลลาซึ่งท าหน้าที่ในการเคลื่อนที่  มีโครงสร้าง
ประกอบด้วยไมโครทูบูลที่มีการจัดเรียงตัวในลักษณะที่เหมือนกัน โดยมีลักษณะเป็นไมโครโทบูลที่เรียงตัว
กันเป็นวงแหวน 9 ชุด โดยแต่ละชุดจะประกอบด้วย 2 ไมโครทูบูล และมีไมโครทูบูลอยู่ตรงกลางอีก 2 
ไมโครทูบูล เรียกการจัดเรียงตัวของไมโครทูบูลในซีเลียและแฟลกเจลลาแบบนี้ว่า 9+2 ไมโครทูบูล  
แต่ส่วนของฐานซีเลียและแฟลกเจลลาที่เรียกว่า เบซัลบอดี (basal body) จะมีการจัดเรียงตัวของ 
ไมโครทูบูลที่แตกต่างออกไป โดยไมโครทูบูลจะเรียงตัวกัน 9 ชุดเป็นวงแหวนซึ่งแต่ละชุดประกอบด้วย 3 
ไมโครทูบูล ไม่มีไมโครทูบูลตรงกลางวงแหวน เรียกการจัดเรียงตัวแบบนี้ว่า 9+0 ไมโครทูบูล (ภาพที่ 3.22) 
ซึ่งเป็นลักษณะการจัดเรียงตัวของไมโครทูบูลที่เหมือนกับในเซ็นทริโอลของเซ็นโทรโซม 
 

 
 
ภาพท่ี 3.22 ลักษณะการจัดเรียงตัวของไมโครทูบลูของซีเลยี 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 115 
 
    สารเคมีบางชนิด เช่น โคลชิซิน (colchicine) มีคุณสมบัติยับยั้งการสร้างไมโครทูบูล  
ซึ่งพบได้ในพืช Colchicum autumnale โดยสัตว์ที่บังเอิญกินพืชชนิดนี้เข้าไปจะมีผลท าให้เซลล์ไม่
สามารถแบ่งตัวได้ นอกจากนี้พืช Taxus brevifolia ผลิตสารพิษที่ช่ือ แทกซอล (taxol) ซึ่งมีผลต่อการ
สร้างไมโครทูบูล โดยสามารถน ามาใช้หยุดการแบ่งเซลล์ของเซลล์มะเร็งบางชนิดได้ 
    ไมโครฟิลาเมนท์เป็นไซโทสเกเลทันที่มีขนาดเล็กที่สุด โครงสร้างประกอบด้วยสายของ
โปรตีนที่มีหน่วยย่อย คือ แอคติน (cctin) สองสายพันกันเป็นเกลียว (ภาพที่ 3.20) ท าหน้าที่รักษารูปร่าง
ของเซลล์หรอืท าให้เซลลม์ีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ตัวอย่างเช่น ไมโครฟิลาเมนท์ที่เช่ือมต่อและรวมกันเป็น

ภาพตัดตามยาวของซีเลียแสดง
โครงสร้างของไมโครทูบูลในส่วน
ที่ยื่นออกจากเยื่อหุ้มเซลล์และ
ส่วนฐานเบซัลบอดี 

การจัดเรียงตัวของไมโครทูบูล
แบบ 9+2 

การจัดเรียงตัวของ 
ไมโครทูบูลแบบ 9+0 
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กลุ่มอยู่บริเวณใต้เยื่อหุ้มเซลล์ นอกจากนี้ยังท าหน้าที่เป็นโปรตีนยึดเกาะ และช่วยในการหดตัวหรือคลาย
ตัวของกล้ามเนื้อ เซลล์สัตว์สามารถแบ่งตัวได้โดยการคอดเว้าของไซโทพลาสซึมเนื่องจากไมโครฟิลาเมนท์
ที่อยู่บริเวณกลางเซลล์มีการหดตัวท าให้เซลล์แยกออกเป็นสองส่วน 
    อนิเทอร์มีเดียตฟิลาเมนท์ เป็นไซโทสเกเลทันที่มีความคงตัวมากที่สุด เพราะเมื่อมีการ
สร้างขึ้นมาแล้วจะสลายตัวได้ยาก โครงสร้างมีลักษณะเป็นโปรตีนสายยาว เช่น เคอราทิน (keratin) โดยมี
การพันกันเป็นเกลียวอยู่รวมกันเป็นมัด (ภาพที่ 3.20) ท าหน้าที่ให้ความแข็งแรงและรักษาโครงร่างของ
เซลล์ ตัวอย่างอื่นเช่น ลามิน (lamins) ซึ่งเป็นโปรตีนยึดเกาะกับแอคตินและไมโอซิน (myosin) ที่ท า
หน้าที่ยืดหดตัวของเซลล์กล้ามเนื้อ เป็นต้น เซลล์สัตว์ส่วนใหญ่จะมีอินเทอร์มีเดียตฟิลาเมนท์หนึ่งหรือสอง
ชนิดในเซลล์ นักวิจัยสามารถใช้อินเทอร์มีเดียตฟิลาเมนท์ที่พบในเซลล์เพื่อท าการระบุชนิดของเซลล์ได้  
ซึ่งวิธีนี้เป็นประโยชน์ส าหรับตรวจสอบเซลล์ต้นก าเนิดของเซลล์มะเร็ง 
 

3.5 องค์ประกอบภายนอกเซลล์และการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ 
 
 เซลล์ของสิ่งมีชีวิตถูกห่อหุ้มด้วยเยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งท าหน้าที่ควบคุมการผ่านเข้าออกของสาร เซลล์
ส่วนใหญ่มีการสังเคราะห์สารข้ึนและหลั่งออกมาสู่ภายนอกเซลล์ แม้ว่าสารหรือองค์ประกอบเหล่าน้ีจะอยู่
ภายนอกเซลล์ แต่มีความส าคัญมากต่อการศึกษาทางชีววิทยาเพราะสารและองค์ประกอบเหล่านี้มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการท างานของเซลล์ 
 
 3.5.1 ผนังเซลล์ 
  เป็นโครงสร้างที่อยู่ภายนอกเซลล์โดยล้อมรอบเยื่อหุ้มเซลล์เอาไว้อีกช้ันหนึ่ง ท าหน้าที่
ป้องกันและให้ความแข็งแรงแก่เซลล์ ผนังเซลล์พบได้ในแบคทีเรีย สาหร่าย พืช และเห็ดรา แต่มีความ
แตกต่างขององค์ประกอบที่แตกต่างกัน 
  ผนังเซลล์ของแบคทีเรีย มีโพลีแซคคาไรด์เป็นแกน และมีโปรตีนกับไขมันมายึดเกาะ ใน
ส่วนของช้ันที่มีความแข็งแรงจะอยู่ช้ันในสุด เรียกว่า ช้ันมิวรีนหรือเพปทิโดไกลแคน (murein หรือ 
peptidoglycan) 
  ผนังเซลล์ของเห็ดรา เป็นพวกไคติน ซึ่งเป็นสารประกอบที่คล้ายกับเปลือกกุ้งบางครั้งอาจ
พบว่ามีเซลลูโลสปนอยู่ด้วย 
  ผนังเซลล์ของสาหร่าย ประกอบด้วยเพคติน (pectin) เป็นส่วนใหญ่และมีเซลลูโลส
ประกอบอยู่ด้วย 
  ผนังเซลล์ในพืช ประกอบด้วยเซลลูโลสเป็นหลัก และมีสารประกอบเพคตินร่วมอยู่ เช่น 
แคลเซียมเพคเตด เป็นต้น แม้ว่าผนังเซลล์ในพืชจะหนาและแข็งแรงแต่ก็มีช่องหรือรูที่เซลล์แต่ละเซลล์จะ
สามารถติดต่อถึงกันได้ เรียกว่า พลาสโมเดสมาตา (plasmodesmata) (ภาพที่ 3.23) 
  ในพืชที่ก าลังเจริญเติบโตเซลล์ที่มีอายุน้อยจะหลั่งสารเพคติน โพลีแซคคาไรด์ที่มีความ
เหนียวและเซลลูโลสออกมา โมเลกุลของเซลลูโลสจะเช่ือมต่อกันเป็นเส้นใยและเรยีงตัวกันเป็นช้ัน ซึ่งท าให้
เกิดเป็นผนังเซลล์ปฐมภูมิ (primary wall) ผนังเซลล์ปฐมภูมินี้จะมีลักษณะเหนียว มีความบาง และ
ยืดหยุ่น ช่วยในการยึดเกาะกับเซลล์ข้างเคียง และท าให้เซลล์สามารถขยายตัวได้เมื่อมีแรงดันจากการ
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เคลื่อนที่ของน้ าเข้าสู่เซลล์ ในเซลล์ที่มีเฉพาะผนังเซลล์ช้ันปฐมภูมิ จะรักษาความสามารถในการแบ่งเซลล์
และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ 
  อย่างไรก็ตามเมื่อเซลล์พืชเติบโตเต็มที่แล้วจะหยุดการขยายขนาด โดยเซลล์จะหลั่งสาร
ออกมาสะสมบริเวณใต้ผนังเซลล์ช้ันแรก ส่วนใหญ่เป็นสารประเภทลิกนิน ( lignin) ซึ่งมีความแข็งแรงสูง 
ผนังเซลล์ช้ันนี้เรียกว่า ผนังเซลล์ทุติยภูมิ (secondary wall) มีหน้าที่รักษารูปร่างของเซลล์ และเสริม
ความแข็งแรงให้กับเซลล์พืชมากขึ้น (ภาพที่ 3.23) 
  พืชที่มีเนื้อไม้ส่วนใหญ่จะมีลิกนินเป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์ช้ันทุติยภูมิอยู่ร้อยละ 25 
ซึ่งช่วยควบคุมการผ่านของน้ า ท าให้พืชทนทานต่อศัตรูพืช นอกจากนี้ที่ผิวของเซลล์พืชที่สัมผัสกับอากาศ 
จะมีสารในกลุ่มไขมันและสารอื่นๆ ที่หลั่งออกมาจากเซลล์สะสมอยู่ เรียกว่า คิวติเคิล (cuticle) ซึ่งเป็นช้ัน
ที่มีลักษณะค่อนข้างใสช่วยป้องกันไม่ให้พืชสูญเสียน้ าในสภาพอากาศที่ร้อนและแห้ง 
 

 
 

ภาพท่ี 3.23 โครงสร้างของผนังเซลลพ์ืช 
ที่มา: Campbell และคณะ (2008) หน้า 119 
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 3.5.2 สารแมทริกซ์ระหว่างเซลล์ 
  แม้ว่าเซลล์สัตว์จะไม่มีผนังเซลล์ แต่ระหว่างรอยต่อของเซลล์สัตว์จะมีสารที่หลั่งออกจาก
เซลล์และสารที่มาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกสะสมอยู่ เรียกว่า เอ็กซ์ทราเซลลูลาร์แมทริกซ์ (extracellular 
Matrix, ECM) มีโครงสร้างประกอบด้วยไกลโคโปรตีน และคาร์โบไฮเดรตที่หลั่งออกมาจากเซลล์ เช่น  
เส้นใยคอลลาเจน (collagen fibers) และโพรทีโอไกลแคน (proteoglycan) ซึ่งช่วยท าให้เซลล์และ
เนื้อเยื่อมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นได้ เยื่อหุ้มเซลล์สามารถเช่ือมต่อกับเสน้ใยคอลลาเจนด้วยไกลโคโปรตีน
ชนิดไฟโบรเนคติน (fribonectin) โปรตีนที่อยู่ภายนอกเซลล์ชนิดอื่น ๆ รวมทั้งไฟโบรเนคตินจะจับกับ 
อินทิกริน ( integrins) ซึ่งเป็นโปรตีนตัวรับที่ฝังอยู่ที่ผิวของเยื่อหุ้มเซลล์ โดยท าหน้าที่ เช่ือมต่อกับ  
ไมโครฟิลาเมนท์ซึ่งอยู่ภายในไซโทพลาสซึม (ภาพที่ 3.24)  
 

 
 
ภาพท่ี 3.24 องค์ประกอบและโครงสร้างของเอ็กซ์ทราเซลลลูาร์แมทริกซ์ (ECM) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 120 
 
 3.5.3 การเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ 
  เซลล์แต่ละเซลล์สามารถเช่ือมต่อกับเซลล์ข้างเคียงและสิ่งแวดล้อมภายนอกได้ แม้ว่าจะมี
ผนังเซลล์หรือสารต่างๆ ล้อมรอบอยู่ก็ตาม โดยผ่านทางรอยต่อระหว่างเซลล์ เรียกว่า เซลล์จังก์ชัน (cell 
junctions) ซึ่งเป็นส่วนที่มีการรับและส่งสัญญาณต่างๆ หรือมีการจดจ าและแยกแยะระหว่างเซลล์ชนิด
เดียวกันหรือต่างชนิดกัน ในเซลล์พืชเซลล์จะเช่ือมต่อกันผ่านช่องพลาสโมเดสมาตา แต่ส าหรับเซลล์สัตว์
รอยต่อระหว่างเซลล์แบ่งออกเป็น 3 ชนิด (ภาพที่ 3.25) ได้แก่  
  รอยต่อระหว่างเซลล์แบบแน่นหนา (tight junction) มีหน้าที่เช่ือมต่อเซลล์ส่วนใหญ่ของ
ร่างกาย ผิวของอวัยวะและช่องทางเดินต่างๆ ที่อยู่ในร่างกาย โดยจะเช่ือมเซลล์ให้ติดกัน ป้องกันไม่ให้สาร
ที่ละลายน้ าได้เคลื่อนที่ผ่าน ตัวอย่างเช่น ที่ผนังของกระเพาะอาหารของเหลวจะไม่สามารถไหลออกมา
และท าลายอวัยวะภายในได ้
  รอยต่อระหว่างเซลล์แบบยึดติด (adhering junction) หรืออาจเรียกว่า เดสโมโซม 
(desmosomes) พบในเซลล์บริเวณผิวหนัง หัวใจ และอวัยวะที่มีความยืดหยุ่น 

คอลลาเจน 

ไฟโบรเนคตนิ 

โพรทีโอไกลแคน 

อินทิกรนิ 

ไมโครฟิลาเมนท์ 
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  รอยต่อระหว่างเซลล์แบบช่อง (gap junction) เป็นรอยต่อที่เช่ือมส่วนของไซโทพลาสซึม
ของเซลล์ที่อยู่ข้างเคียง เป็นช่องเปิดท าให้สารสามารถเคลื่อนที่ผ่านจากเซลล์หนึ่งไปยังเซลล์หนึ่งได้ พบได้
ในกล้ามเนื้อหัวใจ 
 

       
 
ภาพท่ี 3.25 รอยต่อระหว่างเซลล ์
ที่มา: ดัดแปลงจาก Campbell และคณะ (2008) หน้า 121 
 

3.6 การล าเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ 
 
 เซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีปฏิกิริยาต่างๆ เกิดข้ึนทั้งภายนอกและภายในเซลล์ ดังนั้นในการที่เซลล์จะ
ควบคุมกระบวนการเมทาบอลิซึมให้เป็นปกติได้ เซลล์จึงมีกลไกในการเพิ่มหรือลดความเข้มข้นของสารที่
เคลื่อนที่เข้าและออกจากเซลล์ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ กระบวนการเคลื่อนที่แบบการแพร่จึงเป็นปัจจัยหนึ่งใน
การก าหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยมีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน  
   
 
 

รอยต่อระหว่างเซลลแ์บบแน่น 
(Tight junction) 

รอยต่อระหว่างเซลลแ์บบยึดติด 
(Adhering junction) 

รอยต่อระหว่างเซลลแ์บบช่อง 
(Gap junction) 
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 3.6.1 การล าเลียงสารแบบไม่ใช้พลังงาน 
  การล าเลียงสารแบบไม่ใช้พลังงาน (passive transport) เป็นการล าเลียงสารที่สามารถ
ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ง่าย โดยอาศัยการแพร่หรืออาจมโีปรตีนที่เยื่อหุ้มเซลล์เป็นตัวล าเลียงสารผ่าน สามารถ
แบ่งได้ 3 แบบ ดังนี้ 
  3.6.1.1 การแพร่ธรรมดา (diffusion) เป็นลักษณะการเคลื่อนที่ของโมเลกุลสารหรือ    
อิออนตามทิศทางความแตกต่างของความเข้มข้นโดยไม่อาศัยพลังงาน กล่าวคือ สารจะมีการแพร่จาก
บริเวณที่มีความเข้มข้นสูงไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ ากว่า การแพร่ท าให้สารเคลื่อนที่ในส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย และระหว่างร่างกายกับสภาวะแวดล้อมภายนอก สารที่มีการแพร่อาจอยู่ในสถานะก๊าซ ของเหลว 
หรืออนุภาคของแข็งซึ่งแขวนลอยอยู่ในตัวกลางที่ เป็นของเหลวก็ได้ ตัวอย่างเช่น ในใบพืชที่ เกิด
กระบวนการสังเคราะห์แสงจะได้ก๊าซออกซิเจนในเซลล์ของใบในปริมาณสูง ก๊าซออกซิเจนจะแพร่ออกสู่
ช่องอากาศที่อยู่ภายในใบ และแพร่ออกสู่บรรยากาศภายนอกซึ่งมีปริมาณออกซิเจนต่ ากว่า การทดลองที่
สามารถแสดงให้เห็นการเคลื่อนที่โดยการแพร่ได้ คือ การทดลองหยดสีลงในน้ า โมเลกุลของสีจะ
แพร่กระจายออกไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสีต่ ากว่าโดยผ่านเยื่อกั้นอย่างอิสระ (ภาพที่ 3.26) 
   การเคลื่อนที่โดยการแพร่ของสารผ่านเยื่อกั้นจะเคลื่อนที่จนกระทั่งบริเวณทั้งสอง
มีความเข้มข้นของสารเท่ากันเกิดเป็นสภาวะสมดุลของการแพร่ (dynamic equilibrium) จากการศึกษา
พบว่าปัจจัยที่ควบคุมอัตราการแพร่ของสารข้ึนอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้ 
   1) ความเข้มข้นของสารท่ีแพร่ โดยสารจะแพร่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงไป
ยังบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ ากว่า 
   2) อุณหภูมิ การเพิ่มอุณหภูมิจะท าให้อัตราการแพรข่องสารสามารถเกิดเร็วยิ่งขึ้น 
เนื่องจากอุณหภูมิท าให้โมเลกุลของสารได้รับพลังงาน โมเลกุลจึงมีการเคลื่อนที่ได้เร็วข้ึน 
   3) ความดัน การเพิ่มความดันท าให้โมเลกุลหรืออิออนของสารถูกบีบอัด โมเลกุล
สารจึงสามารถเคลื่อนที่ได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้อัตราการแพร่เกิดได้เร็วข้ึน 
   4) ความสามารถในการละลายของสารท่ีแพร่ สารที่ละลายได้ดีในตัวท าละลาย
จะสามารถแพร่ได้ดีกว่าสารที่ไม่สามารถละลายหรือละลายได้น้อยในตัวท าละลาย 
 
 
 
 

   
 
ภาพท่ี 3.26 รูปแบบการแพร่ของสารผ่านเยื่อกั้น 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Campbell และคณะ (2008) หน้า 132 
 

โมเลกุลของสีแพร่ผ่านเย่ือกั้นไปสู่ด้านที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าจนเข้าสู่ภาวะสมดุล 

การทดลองที่ใช้สีเดียว    การทดลองโดยใช้ 2 สี 
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  3.6.1.2 การแพร่ของน้ า (osmosis) เป็นการแพร่ของโมเลกุลน้ าจากบริเวณที่มีความ
เข้มข้นของสารต่ าไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารสูง เพื่อท าให้ความเข้มข้นของสารทั้งสองบริเวณ
เท่ากัน โดยผ่านเยื่อบาง ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ คือ ยอมให้โมเลกุลของน้ าผ่านได้สะดวก ส่วนสารอื่นที่
ละลายปนอยู่ในน้ า และมีโมเลกุลขนาดใหญ่จะไม่สามารถผ่านได้ จากการศึกษาเปรียบเทียบความเข้มข้น
ของสารละลายที่อยู่ภายนอกเซลล์กับภายในเซลล์ พบว่ามีความแตกต่างกันโดยสามารถจ าแนกได้เป็น 3 
สภาวะ (ภาพที่ 3.27) ดังนี้     
   1) สารละลายไฮโพโทนิก (hypotonic solution) หมายถึง สภาพที่สารละลาย
ภายนอกเซลล์มีความเข้มข้นน้อยกว่าสารละลายภายในเซลล์ ท าให้น้ าที่อยู่ภายนอกเซลล์ออสโมซิสเข้าไป
ภายในเซลล์ ตัวอย่างเช่น เมื่อน าเซลล์เม็ดเลอืดแดงไปใสใ่นน้ ากลั่น น้ าจะออสโมซิสเข้าไปภายในเซลล์เม็ด
เลือดแดง ท าให้เซลล์เม็ดเลือดแดงเต่งและแตกในที่สุด เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ฮีโมไลซิส (hemolysis)  
   2) สารละลายไฮเพอร์โทนิก (hypertonic solution) หมายถึง สภาพที่
สารละลายภายนอกเซลล์มีความเข้มข้นมากกว่าสารละลายภายในเซลล์ ท าให้น้ าที่อยู่ภายในเซลล์  
ออสโมซิสออกมานอกเซลล์ ตัวอย่างเช่น เมื่อน าเซลล์เม็ดเลือดแดงไปใส่ในน้ าเกลือที่มีความเข้มข้นสูงกว่า 
0.85 เปอร์เซ็นต์ น้ าภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงจะออสโมซิสออกมาจากเซลล์เม็ดเลือดแดง ท าให้เซลล์เม็ด
เลือดแดงแฟบหรือเหี่ยว เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า พลาสโมไลซิส (plasmolysis)  
   3) สารละลายไอโซโทนิก (isotonic solution) หมายถึง สภาพที่สารละลาย
ภายนอกเซลล์มีความเข้มข้นเท่ากับสารละลายภายในเซลล์ ท าให้การออสโมซิสของน้ าจากภายนอกเซลล์
และภายในเซลล์ไม่แตกต่างกัน รูปร่างเซลล์จึงไม่เปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น การน าเซลล์เม็ดเลือดแดงแช่
ในสารละลายเกลือที่มีความเข้มข้น 0.85 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความเข้มข้นของสารละลายเท่ากับภายในเซลล์
เม็ดเลือดแดงพอดี ท าให้เซลล์เม็ดเลือดแดงอยู่ในสภาพปกติ  
  อย่างไรก็ตามส าหรับเซลล์พืช ภายในเซลล์อาจมีการเปลี่ยนแปลงต่อความเข้มข้นของ
สารละลายทั้งแบบไฮโพโทนิก และไฮเพอร์โทนิก แต่โครงสร้างของเนื้อเยื่อพืชก็ยังคงรักษารูปร่างอยู่ได้
เนื่องจากมีผนังเซลล์เป็นตัวช่วยรักษารูปร่างเอาไว้ 
  

                             
   
ภาพท่ี 3.27 สภาวะของเซลลส์ัตว์ (บน) และเซลลพ์ืช (ล่าง) เมื่ออยู่ในสารละลายทีม่ีความเข้มข้นต่างกัน 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 134 

ฮีโมไลซิส 

เซลล์เต่ง (ปกติ) 

ปกต ิ

ปกต ิ

พลาสโมไลซีส 

พลาสโมไลซีส 

เซลล์เม็ดเลือดแดง 

เซลล์พืช 
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  3.6.1.3 การแพร่แบบฟาซิลิเทต (facilitated diffusion) เป็นการเคลื่อนที่ของโมเลกุล
ของสารบางชนิดที่ไม่สามารถแพร่ผา่นเยื่อหุม้เซลล์ได้โดยตรง จึงต้องอาศัยโปรตีนตัวพา (carrier protein) 
และโปรตีนช่องผ่าน (chanel protein) (ภาพที่ 3.28) ที่เป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ โปรตีนตัวพา
ท าหน้าที่จับกับโมเลกุลของสาร จากนั้นจะน าพาสารเคลื่อนที่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ไปยังไซโทพลาสซึม  การ
แพร่แบบนี้เกิดข้ึนเมื่อมีความแตกต่างระหว่างความเข้มข้นของสาร 2 บริเวณ โดยมีทิศทางการเคลื่อนที่
ของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารต่ ากว่าโดยไม่อาศัยพลังงาน 
การแพร่จะเกิดข้ึนจนกว่าความเข้มข้นของสารทั้งสองบริเวณจะเท่ากันและเกิดสภาวะสมดุลของการแพร่ 
จากการศึกษาพบว่าการแพร่แบบนี้มีความจ าเพาะในการล าเลียงสารบางชนิด และมีอัตราเร็วในการแพร่ที่
เร็วกว่าการแพร่แบบธรรมดาหลายเท่าตัว ตัวอย่างเช่น การเคลื่อนที่ของน้ าตาลกลูโคสเข้าสู่เซลล์
กล้ามเนื้อ 
 

  
 
ภาพท่ี 3.28 การแพร่แบบฟาซลิิเทต 
ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 135 
   
 3.6.2 การล าเลียงสารแบบใช้พลังงาน 
  การล าเลียงสารแบบใช้พลังงาน (active transport) เป็นการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของสาร
ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ จากบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ าไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นสูง โดยใช้พลังงานจากเซลล์
และต้องอาศัยโปรตีนตัวพาที่อยู่ที่เยื่อหุ้มเซลล์ท าหน้าที่เป็นตัวล าเลียงสาร การล าเลียงสารแบบนี้จะมีทิศ
ทางการล าเลียงตรงข้ามกับการแพร่ จึงต้องอาศัยพลังงานจากการสลายพันธะสารเคมีที่มีพลังงานสูง คือ 
ATP ท าให้โปรตีนที่เยื่อหุ้มเซลล์มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและสามารถน าพาสารจากด้านที่มีความเข้มข้น
ต่ าไปสู่ด้านที่มีความเข้มข้นสูงได้ ตัวอย่างเช่น การดูดซึมซูโครสเข้าสู่เส้นเลือดโดยอาศัยโปรตอนปั๊ม   
(ภาพที่ 3.29) การเกิดโซเดียม-โพแทสเซียมปั๊ม (sodium-potassium pump) ที่บริเวณเยื่อหุ้มของเซลล์
ประสาท การดูดแร่ธาตุจากดินเข้าสู่รากของพืช เป็นต้น 
 3.6.3 การล าเลียงสารท่ีมีโมเลกุลใหญ่ 
  เป็นการล าเลียงสารบางชนิดที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ ไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้
โดยตรง โดยการแพร่ การแพร่แบบฟาซิลิเทต หรือการล าเลียงแบบใช้พลังงาน เซลล์จึงมีวิธีการน าสารที่มี
โมเลกุลใหญ่เหล่าน้ีเข้าสู่เซลล์โดยการสร้างเป็นถุงเวซิเคิล จากการยื่นหรือคอดเว้าของเยื่อหุ้มเซลล์ ท าให้
เยื่อหุ้มเซลลล์้อมรอบสารที่มโีมเลกลุขนาดใหญ ่และสามารถล าเลียงสารเหล่าน้ันเข้าออกจากเซลล์ได้ การ
ล าเลียงสารโดยวิธีนี้แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ตามทิศทางการล าเลียง คือ 
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  3.6.3.1 เอนโดไซโทซิส (endocytosis) เป็นการล าเลียงสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่เข้าสู่
เซลล์ มีกลไกแตกต่างกัน 3 วิธี (ภาพที่ 3.30) 
   1) ฟาโกไซโทซิส (phagocytosis หรือ cell eating) เป็นการน าสารที่มีโมเลกุล
ขนาดใหญ่ที่เป็นของแข็งหรือไม่ละลายน้ าเข้าสู่เซลล์โดยการยื่นเท้าเทียม (pseudopodium) ออกไปโอบ
ล้อมสารเหล่าน้ันไว้ จนกลายเป็นถุงเวซิเคิลเล็กๆ อยู่ในไซโทพลาสซึม เรียกว่า ฟาโกโซม (phagosome) 
จากนั้นถุงเวซิเคิลนี้อาจรวมตัวกับไลโซโซมและเกิดการย่อยสลายเกิดข้ึน ตัวอย่างเช่น การก าจัดเช้ือโรค
ของเซลล์เม็ดเลือดขาวบางชนิด และการกินอาหารของอะมีบา เป็นต้น 
   2) พิโนไซโทซิส (pinocytosis หรือ cell drinking) เป็นการน าสารโมเลกุลใหญ่
ที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นของเหลวเข้าสูเ่ซลล ์โดยการท าให้เยื่อหุม้เซลล์เว้าเข้าไปในไซโทพลาสซึมทลีะน้อยๆ 
จนกระทั่งกลายเป็นถุงเวซิเคิลเล็กๆ หลุดเข้าไปอยู่ในไซโทพลาสซึม เรียกว่า พิโนโซม (pinosome)  
จากการศึกษาพบว่าสารที่ล าเลียงเข้าสู่เซลล์โดยวิธีนี้อาจเป็นสารละลายหรือหยดน้ ามันก็ได้  ตัวอย่างเช่น 
การล าเลียงสารละลายเข้าสู่เซลล์ล าไส้และเซลล์ไต เป็นต้น 
   3) การน าสารเข้าสู่ภายในเซลล์โดยอาศัยโปรตีนตัวรับ (receptor-mediated 
endocytosis) เป็นการล าเลียงสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่เข้าสู่เซลล์โดยการใช้โปรตีนตัวรับที่อยู่บนเยื่อหุ้ม
เซลล์จับกับโมเลกุลสารที่มีความจ าเพาะ จากนั้นเยื่อหุ้มเซลล์จึงคอดเว้าเข้าไปในไซโทพลาสซึมกลายเป็น
ถุงเวซิเคิล 
  3.6.3.2 เอกโซไซโทซิส (exocytosis) เป็นการน าสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ออกจากเซลล์ 
โดยสารที่ต้องการก าจัดออกจากเซลล์จะอยู่ในถุงเวซิเคิลภายในไซโทพลาสซึม เมื่อเวซิเคิลเคลื่อนที่ไปอยู่
ชิดและเช่ือมกับเยื่อหุ้มเซลล์ จะท าให้สารที่อยู่ในถุงเวซิเคิลถูกปลดปล่อยออกไปจากเซลล์ได้ ตัวอย่างเช่น 
การก าจัดของเสียออกจากเซลล์อะมีบา การหลั่งเอนไซม์ เมือกหรือกรดออกจากเยื่อบุกระเพาะอาหาร 
เป็นต้น 
 

 
 

ภาพท่ี 3.29 การล าเลียงสารผ่านเยือ่หุ้มเซลล์แบบใช้พลังงาน ATP 
ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 137 
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ภาพท่ี 3.30 การล าเลียงสารที่มีโมเลกุลใหญผ่่านเข้ามาในเซลล์ 
ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 139 

 
สรุป 
 
 เซลล์ คือ หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด การศึกษาเซลล์ต้องอาศัยกล้องจุลทรรศน์เพื่อท าให้
เราเข้าใจถึงรูปร่าง ขนาด และโครงสร้างของเซลล์รวมทั้งองค์ประกอบภายในเซลล์ นอกจากนี้การศึกษา
ทางชีวเคมีเกี่ยวกับเซลล์ก็นับเป็นความรู้ส าคัญที่ท าให้เข้าใจหน้าที่การท างานของออร์กาเนลล์ต่างๆ 
ภายในเซลล์และระหว่างเซลล์ เซลล์โพรคาริโอตเป็นเซลล์ที่มีความซับซ้อนทางโครงสร้างภายในน้อยกว่า
เซลล์แบบยูคาริโอต โพรคาริโอต อย่างไรก็ตามเซลล์แบบโพรคาริโอตมีความหลากหลายในเรื่องของ
กระบวนการเมทาบอลิซึมค่อนข้างมาก สันนิษฐานว่าเซลล์โพรคาริโอตอาจเป็นบรรพบุรุษของสิ่งมีชีวิต
ชนิดต่างๆ บนโลกอีกด้วย ส่วนเซลล์ยูคาริโอตเป็นเซลล์ที่มีความซับซ้อนโดยมีออร์กาเนลล์ที่มีเยื่อหุ้มอยู่
หลายชนิด แต่ละชนิดมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป ส่วนที่มีความส าคัญที่สุด คือ นิวเคลียส ซึ่งเป็นบริเวณที่
มีดีเอ็นเออยู่ ส าหรับสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ แต่ละเซลล์จะมีการติดต่อสื่อสารโดยการเช่ือมต่อระหว่างกัน 
ผ่านทางรอยต่อระหว่างเซลล์ เรียกว่า เซลล์จังก์ชัน นอกจากนี้เซลล์แต่ละเซลล์ยังมีกลไกการควบคุมให้
สารผ่านเข้าออกจากเซลล์ สารที่มีโมเลกลุเล็กสามารถผ่านเข้าออกจากเซลลไ์ด้โดยการแพร่ซึ่งอาจไม่อาศัย
พลังงาน หรืออาศัยพลังงาน ส่วนสารบางอย่างที่มีโมเลกุลใหญ่และไม่สามารถละลายน้ าได้ เซลล์จะใช้
วิธีการน าเข้าเรียกว่า เอนโดไซโทซิส และน าออกโดยวิธีเอกโซไซโทซิส 

การล าเลียงสารท่ีมโีมเลกลุใหญ่ผ่านเซลล์ 
 

        ฟาโกไซโทซิส               พิโนไซโทซิส                   แบบอาศัยโปรตีนตัวรับ  

ด้านไซโทพลาสซึม 
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ค าถามท้ายบท 
 
1. เซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะต้องประกอบด้วยโครงสร้างหรือองค์ประกอบพื้นฐานที่เหมือนกัน คือ 
2. ถ้าต้องการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ ควรท าการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใด 
 2.1 ออร์กาเนลล์ต่างๆ ภายในเซลล์ 
 2.2 รูปแบบการเคลื่อนที่ของโพรโตซัว และแบคทีเรีย 
 2.3 โครงสร้างภายนอกของซีเลียและแฟลกแจลลา 
 2.4 รูปแบบการจัดเรียงตัวและต าแหน่งของไซโทสเกเลทัน 
3. เซลล์แบบโพรคาริโอต และเซลล์แบบยูคาริโอตมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างจงอธิบาย 
4. ออร์กาเนลล์ใดภายในเซลล์ที่มีความส าคัญมากที่สุด ให้อธิบายเหตุผลประกอบเพื่อสนับสนุน 
    ความส าคัญของออร์กาเนลล์นั้น 
5. ให้อธิบายเส้นทางการสรา้งโปรตีนภายในเซลลแ์ละล าเลียงออกไปยังนอกเซลล์ว่ามีรายละเอียดของการ 
    สร้างและล าเลียงผ่านออร์กาเนลล์ใดบ้าง 
6. ทฤษฎีใดที่สามารถอธิบายถึงต้นก าเนิดของคลอโรพลาสต์และไมโทคอนเดรียในเซลล์ยูคาริโอต ให้ 
    อธิบายพร้อมวาดภาพประกอบ 
7. ให้อธิบายว่าระหว่างร่างแหเอ็นโดพลาสซึมแบบเรียบและแบบขรุขระมีโครงสร้าง และหน้าที่อย่างไร 
8. ให้อธิบายว่าออร์กาเนลล์ภายในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีความเหมือนหรือความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง 
9. ไซโทสเกเลทัน คือ อะไร มีกี่แบบ แต่ละแบบมีหน้าที่อย่างไรบ้าง 
10. ให้เขียนแผนผังไดอะแกรมสรุปการล าเลียงสารผ่านเข้าออกเยื่อหุ้มเซลล์มาให้เข้าใจ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 

เรื่อง เน้ือเยื่อพืชและสัตว์ 
 

หัวข้อเน้ือหา 

4.1 เนื้อเยื่อของพืช 
 4.1.1 ระบบเนื้อเยือ่พืช 
 4.1.2 ชนิดของเนื้อเยื่อพืช 
 4.1.3 การเจริญข้ันปฐมภูมิของราก 
 4.1.4 การเจริญข้ันปฐมภูมิของยอด 
 4.1.5 การเจริญข้ันทุติยภูมิของล าต้นและราก 
4.2 เนื้อเยื่อของสัตว์ 
 4.2.1 เนื้อเยื่อบผุิว 
 4.2.2 เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 
 4.2.3 เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ 
 4.2.4 เนื้อเยื่อประสาท 

สรุป 
ค าถามท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เรียนควรมีความรู้และความสามารถ ดังนี้ 
 1. อธิบายระบบเนื้อเยื่อ และชนิดของเนื้อเยื่อพืชได้ 
 2. อภิปรายเกี่ยวกับการเจริญข้ันปฐมภูมิของรากและยอดพืชได ้
 3. บอกสาระส าคัญของการเจริญข้ันทุติยภูมิของล าต้นและรากได ้
 4. จ าแนกความแตกต่างเนื้อเยื่อสัตว์แต่ละชนิดได ้

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยายประกอบ PowerPoint presentation และสรุปประเด็นส าคัญให้ผู้เรียนค้นคว้า
เพิ่มเติม 
 2. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อทบทวนเกี่ยวกับเนื้อหาประจ าบทเรียน  
 3. ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น ซักถาม สร้างผังความคิดประจ ากลุ่มเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาชีววิทยา 1 บทที่ 4 
 2. PowerPoint presentation บทที่ 4 
 3. แผนภาพแสดงโครงสร้างเนื้อเยื่อพืชและสัตว์ 
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การวัดผลและประเมินผล 

การวัดผล 

 1. ความสนใจในช้ันเรียนและการตอบค าถามระหว่างเรียน 
 2. การมีส่วนร่วมของผู้เรียนในกลุ่ม การสรุปผังความคิดประจ ากลุ่มเกี่ยวกับเนื้อหาประจ า
บทเรียน 
 3. ตอบค าถามท้ายบทและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามเวลาที่ก าหนด 
การประเมินผล 

 1. ผู้เรียนตอบค าถามผูส้อนในระหว่างเรียนถูกตอ้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2. สังเกตพฤติกรรมการมสี่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม และสรุปผังความคิดประจ ากลุ่มเกี่ยวกบั
เนื้อหาประจ าบทเรียนได้ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 3. ตอบค าถามท้ายบทและสง่งานที่ได้รับมอบหมายตรงตามเวลาที่ก าหนด และมีความถูกต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 



บทท่ี 4 
เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ 

 

 
 เนื้อเยื่อ (tissue) เป็นระบบหนึ่งที่มีความส าคัญในสิ่งมีชีวิต โดยเกิดจากการประสานกันของเซลล์
แต่ละเซลล์ ซึ่งมีเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อท าหน้าที่เฉพาะส่วน โดยเนื้อเยื่อหลายชนิดของสิ่งมีชีวิตจะ
รวมตัวกันเป็นอวัยวะ ระบบอวัยวะ และกลายเป็นร่างกายของสัตว์ในที่สุด ส่วนเนื้อเยื่อของพืช ก็คือ กลุ่ม
เซลล์ที่อยู่รวมกัน อาจมีรูปร่างเหมือนกันหรือมีรูปร่างแตกต่างกัน แต่จะอยู่รวมกันเพื่อท าหน้าที่เฉพาะ
อย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันซึ่งก็มีหลักพื้นฐานคล้ายกับเนื้อเยื่อสัตว์ อย่างไรก็ตามลักษณะโครงสร้างและการ
ท าหน้าที่ของเนื้อเยื่อพืชและสัตว์ก็มีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันอยู่มาก ดังนั้นความเข้าใจเกี่ยวกับ
เนื้อเยื่อพื้นฐานจึงมีความจ าเป็นอันน าไปสู่ความเข้าใจในโครงสร้าง และกลไกการท างานของอวัยวะต่างๆ 
ในร่างกายได้ ในบทนี้จะกล่าวถึงเนื้อหาเกี่ยวกับเนื้อเยื่อของพืชและของสัตว์พื้นฐาน ได้แก่ ชนิด โครงสร้าง 
หน้าที่ และลักษณะของเนื้อเยื่อพืชและเนื้อเยื่อสัตว์  
 

4.1 เนื้อเยื่อของพืช 
 
 พืชจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกับสัตว์ทั่วไป กล่าวคือ มีอวัยวะที่ประกอบข้ึนจากเนื้อเยื่อต่างๆ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยเซลล์แต่ละชนิดที่แตกต่างกัน ดังนั้นเนื้อเยื่อของพืชจึงประกอบไปด้วยเซลล์หนึ่งชนิดหรือ
ตั้งแต่หนึ่งชนิดข้ึนไปซึ่งร่วมกันท าหน้าที่เฉพาะอย่าง อวัยวะของพืชประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อหลายชนิดที่
ร่วมกันท าหน้าที่ที่เฉพาะเจาะจงต่างๆ เช่น ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล เป็นต้น ระบบอวัยวะของพืชแตกต่าง
จากระบบอวัยวะของสัตว์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระบบหลัก คือ ระบบราก (root system) ซึ่งเป็นโครงสรา้ง
ที่อยู่ใต้ดินของพืชทั้งหมด และระบบยอด (shoot system) ซึ่งเป็นโครงสร้างที่อยู่พ้นจากดินของพืช
ทั้งหมด เช่น ล าต้น ใบ ดอก และผล (ภาพที่ 4.1) พืชที่มีท่อล าเลียงส่วนใหญ่จะด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยสอง
ระบบดังกล่าว รากของพืชไม่ได้มีหน้าที่ในการสังเคราะห์แสง ดังนั้นสารอาหารจ าพวกคาร์โบไฮเดรตและ
น้ าตามจึงได้มาจากระบบยอดโดยกระบวนการสังเคราะห์แสง ในทางตรงกันข้ามระบบยอดก็ได้รับน้ าและ
แร่ธาตุซึ่งมาจากการดูดซับน้ าจากดินของระบบราก 
 4.1.1 ระบบเน้ือเยื่อพืช  
  ระบบเนื้อเยื่อพืชสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระบบ โดยสามารถพบได้ในทั้งราก ล าต้น และ
ใบพืช ได้แก่ ระบบเนื้อเยื่อผิว (dermal tissue system) ระบบเนื้อเยื่อท่อล าเลียง (vascular tissue 
system) และระบบเนื้อเยื่อพื้น (ground tissue system) (ภาพที่ 4.2) 
  4.1.1.1 ระบบเน้ือเยื่อผิว  
    เป็นระบบเนื้อเยื่อที่ปลกคลุมส่วนอื่นๆ โดยอยู่ด้านนอกสุดของอวัยวะพืช ซึ่งท า
หน้าที่ป้องกันอันตรายกับอวัยวะหรือโครงสร้างที่อยู่ภายในจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และโรคต่างๆ 
ระบบเนื้อเยื่อผิวประกอบด้วย เนื้อเยื่อผิว (epidermis) ท าหน้าที่ป้องกันอันตรายกับพืชที่มีการเจริญข้ัน
ปฐมภูมิ (primary growth) และเนื้อเยื่อในกลุ่มเพอริเดิร์ม (periderm) ที่ช่วยป้องกันอันตรายให้กับพืช
ในช่วงที่มีการเจริญในข้ึนทุติยภูมิ (secondary growth)  
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   ส าหรับพืชในกลุ่มที่เป็นไม้เนื้ออ่อน เนื้อเยื่อผิวจะมีคิวติเคิล (cuticle) เคลือบอยู่
เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ า ส่วนในพืชที่เป็นไม้เนื้อแข็งเนื้อเยื่อกลุ่มเพอริเดิร์มจะเจริญมาแทนที่เนื้อเยื่อผิว
ซึ่งพบในต าแหน่งของล าต้นและรากที่มีอายุมากขึ้นหรือการเจริญในข้ันทุติยภูมิ 
 

 
ภาพท่ี 4.1 โครงสร้างพื้นฐานของพืชดอก 
ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 739 
 

            
 

ภาพท่ี 4.2 ระบบเนื้อเยื่อผิว ระบบเนื้อเยื่อท่อล าเลียง และระบบเนื้อเยื่อพื้นของพืช 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 742 

ใบตัดตามขวาง 

ล าต้นตัดตามขวาง 

รากตัดตามขวาง 
ระบบเน้ือเยื่อผิว 

ระบบเน้ือเยื่อพ้ืน 

ระบบเน้ือเยื่อท่อล าเลียง 
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  4.1.1.2 ระบบเน้ือเยื่อท่อล าเลียง 
    เป็นระบบเนื้อเยื่อที่ประกอบข้ึนจากเนื้อเยื่อที่ใช้ในการล าเลียงโดยมีความยาว
เช่ือมถึงกันตลอดระหว่างระบบรากและระบบยอดเพื่อขนส่งสาร ประกอบด้วยเนื้อเยื่อท่อล าเลียงสองกลุ่ม 
ได้แก่ ไซเล็ม (xylem) ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อท่อล าเลียงที่ใช้ในการล าเลียงน้ าและแร่ธาตุจากระบบรากข้ึนไปสู่
ระบบยอด และเนื้อเยื่อโฟลเอ็ม (Phloem) ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อท่อล าเลียงอาหาร เช่น น้ าตาล และผลผลิตที่
ได้จากกระบวนการสังเคราะห์แสง โดยขนส่งจากแหล่งผลิตซึ่งโดยปกติก็คือใบ ไปยังแหล่งที่สะสมอาหาร
ซึ่งโดยปกติก็คือราก หรือบริเวณที่มีการเจริญเติบโต เช่น ปลายยอด หรือผล ทั้งไซเล็มและโฟลเอ็ม
ประกอบด้วยเซลล์แต่ละชนิดที่แตกต่างกัน รวมทั้งมีเซลล์ที่ท าหน้าที่เฉพาะในการขนส่งหรือช่วยค้ าจุน 
  4.1.1.3 ระบบเน้ือเยื่อพ้ืน 
    เป็นระบบเนื้อเยื่อส่วนใหญ่ที่พบตามส่วนต่างๆ ของอวัยวะพืช ประกอบข้ึนจาก
เนื้อเยื่อหลายชนิด เช่น พาเรนไคมา (parenchyma) คอลเลนไคมา (collenchyma) และสเคลอเรนไคมา 
(sclerenchyma) เป็นต้น ในส่วนของล าต้น เนื้อเยื่อพื้นที่อยู่ด้านในถัดเข้าไปจากเนื้อเยื่อท่อล าเลียง 
เรียกว่า “พิธ (pith)” ส่วนเนื้อเยื่อพื้นที่อยู่ด้านนอกถัดออกมาจากเนื้อเยื่อท่อล าเลียง เรียกว่า “คอร์เท็กซ์ 
(cortex)” ระบบเนื้อเยื่อพื้นไม่เพียงเติมเต็มในแต่ละส่วนของอวัยวะพืชเท่านั้น แต่ยังประกอบด้วยเซลล์ที่
ท าหน้าที่ในการเก็บสะสมอาหาร สังเคราะห์แสง และช่วยค้ าจุนโครงสร้างของต้นพืชอีกด้วย 
 4.1.2 ชนิดของเน้ือเยื่อพืช 
  เนื้อเยื่อพืช คือ กลุ่มเซลล์พืชที่ร่วมกันท าหน้าที่เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน อาจมี
รูปร่างเหมือนกัน หรือแตกต่างกันเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ทั่วไป นักพฤกษศาสตร์ได้แบ่งเนื้อเยื่อ
พืชออกเป็น 2 ชนิด ตามความสามารถในการแบ่งเซลล์ ได้แก่ เนื้อเยื่อเจริญ (meristematic tissue) ซึ่ง
เป็นเซลล์ที่ยังคงความสามารถในการแบ่งเซลล์ได้อีกต่อไป และเนื้อเยื่อถาวร (permanent tissue) ซึ่ง
เป็นเนื้อเยื่อที่ไม่มีความสามารถในการแบ่งเซลล์ได้ (ภาพที่ 4.3) 
  4.1.2.1 เน้ือเยื่อเจริญ 
    เนื้อเยื่อเจริญประกอบข้ึนจากเซลล์ที่ยังคงความสามารถในการแบ่งเซลล์แบบ  
ไมโทซิสได้ตลอดเวลาขณะที่พืชมีชีวิตอยู่ ซึ่งท าให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบปฐมภูมิ (primary growth) 
และทุติยภูมิ (secondary growth) (ภาพที่ 4.4) ในที่นี้จะกล่าวถึงเนื้อเยื่อเจริญที่พบในพืชทั่วไปซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 แบบ 
   1) เน้ือเยื่อเจริญส่วนปลาย (apical meristem) คือเนื้อเยื่อที่พบได้สองบริเวณ 
ได้แก่ เนื้อเยื่อเจริญปลายยอด (shoot apical meristem) และเนื้อเยื่อเจริญปลายราก (root apical 
meristem) เนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายพบได้ในพืชทุกชนิดและเกี่ยวข้องกับการเจรญิแบบปฐมภูมิของพืช ท า
ให้พืชมีการเจริญเติบโตทางด้านความสูงหรือความยาว พืชจึงมีล าต้นที่สูงข้ึนและรากที่ยาวข้ึนได้จากการ
แบ่งเซลล์ของเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายนี้ (ภาพที่ 4.5) 
   เนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายจัดเป็นเนื้อเยื่อเจริญกลุ่มแรกสุดที่เจริญข้ึนมาในพืชดอก 
ท าให้ได้กลุ่มเซลลท์ี่มีจ านวนมากพอและจะมีการพัฒนาทางด้านโครงสร้าง รูปร่าง และขนาดที่แตกต่างกัน
ออกไป เนื้อเยื่อเจริญที่เกิดข้ึนใหม่นี้ว่าเรียกว่า “เนื้อเยื่อเจริญปฐมภูมิ (primary meristem)” ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม (ภาพที่ 4.6) คือ protoderm procambium และ ground meristem 
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ภาพท่ี 4.3 ชนิดของเนื้อเยื่อพืชจ าแนกตามกลุ่มของเนื้อเยื่อเจริญ และเนื้อเยือ่ถาวร 
ที่มา: ดัดแปลงจาก ศุภณัฐ ไพโรหกุล (2560) หน้า 236  
   
 

 
 
ภาพท่ี 4.4 ภาพรวมของการเจริญเติบโตแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิของพืช 
ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 746 
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    1.1) Protoderm เป็นกลุ่มเนื้อเยื่อที่จะเจริญเปลี่ยนแปลงไปเป็นเนื้อเยื่อผิว 
    1.2) Procambium เป็นกลุ่มเนื้อเยื่อที่จะเจริญเปลี่ยนแปลงกลายไปเป็น
เนื้อเยื่อล าเลียงปฐมภูมิและ vascular cambium ต่อจากนั้นเมื่อ vascular cambium มีการเจริญต่อไป
จะแบ่งตัวท าให้ได้เนื้อเยื่อล าเลียงทุติยภูมิ (secondary vascular tissue) นอกจากนี้ cork cambium 
จะเจริญและแบ่งตัวเพื่อสร้าง cork และ phelloderm ซึ่งเป็นเนื้อเยื่ออยู่ในช้ัน periderm ในกลุ่มพืชที่มี
การเจริญแบบทุติยภูมิ ดังนั้นทั้ง vascular cambium และ cork cambium อาจถูกจัดได้ว่าเป็นเนื้อเยื่อ
เจริญทุติยภูมิ (secondary meristem) 
    1.3) Ground meristem เป็นกลุ่มของเนื้อเยื่อที่จะเจริญเปลี่ยนแปลงกลาย
ไปเป็นเนื้อเยื่อพื้น 
 

                                    
     ก.            ข. 
 
ภาพท่ี 4.5 การเจริญเติบโตแบบปฐมภูมิบริเวณปลายราก (ก.) และบริเวณปลายยอด (ข.) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Postlethwait และ Hopson (2006) หน้า 588; Campbell และคณะ (2008)  
       หน้า 749 
 
   2) เน้ือเยื่อเจริญด้านข้าง (lateral meristem) เป็นเนื้อเยื่อเจริญที่พบในส่วน
ของล าต้นและรากของพืชใบเลีย้งคู่ในบริเวณที่มีการเจรญิแบบทุติยภูมิ เนื้อเยื่อเจริญด้านข้างเกิดจากเซลล์
ที่เจริญเต็มที่แลว้กลับคืนสภาพการแบ่งเซลลใ์หม่ได้อีก การเจริญดังกลา่วท าให้ล าต้นและรากของพืชมีการ
ขยายออกทางด้านข้าง อย่างไรก็ตามมีพืชใบเลี้ยงเดี่ยวบางชนิดที่พบการเจริญเติบโตแบบทุติยภูมิ เช่น 
จันทน์ผา (Dracaena loureiri) หมากผู้หมากเมีย (Cordyline fruticosa) ป่านศรนารายณ์ (Agave 
angustifolia) 
 

Shoot apical meristem 
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ภาพท่ี 4.6 แผนผังการเจริญและการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายของพืช 
ที่มา: ดัดแปลงจาก ศุภณัฐ ไพโรหกุล (2560) หน้า 238 
     
   ส าหรับพืชที่จัดอยู่ในกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่และเป็นไม้เนื้อแข็ง  จะมีเนื้อเยื่อเจริญ
ด้านข้างเรียกว่า cambium ซึ่งแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ cork cambium ซึ่งจะแบ่งตัวท าให้มีการเจริญต่อไป
เป็นเนื้อเยื่อในช้ัน periderm ถัดออกไปทางด้านนอกท าให้เปลือกไม้มีความหนามากข้ึน และ vascular 
cambium ซึ่งจะแบ่งตัวท าให้มีการเจริญของเนื้อเยื่อต่อไปเป็นเนื้อเยื่อล าเลียงทุติยภูมิ ได้แก่ ไซเล็ม 
ทุติยภูมิ (secondary xylem) และโฟลเอ็มทุติยภูมิ (secondary phloem) ดังภาพที่ 4.4 
  4.1.2.2 เน้ือเยื่อถาวร 
   จัดเป็นเนื้อเยื่อที่ไม่สามารถแบ่งเซลล์หรือเจริญต่อไปได้อีกเนื่องจากมีการ
เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว ดังนั้นเนื้อเยื่อถาวรจึงมีรูปร่างที่คงที่ แต่เนื้อเยื่อถาวรบางชนิดสามารถเปลี่ยนแปลง
รูปร่างได้เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่ต่างๆ โดยผนังเซลล์อาจมีความหนาข้ึน แข็งแรงข้ึน บางชนิดอาจมี
ขนาดใหญ่ข้ึนซึ่งท าหน้าที่ในการสะสมอาหาร เนื้อเยื่อถาวรสามารถแบ่งได้ดังนี้ 
   1) เน้ือเยื่อผิว (epidermis) เป็นส่วนหนึ่งของระบบเนื้อเยื่อผิว ประกอบข้ึนจาก
เซลล์ที่อยู่ในช้ันผิวนอกสุดซึ่งส่วนใหญ่ภายในเซลล์จะไม่มีคลอโรพลาสต์เป็นองค์ประกอบ ผนังเซลล์ของ
เนื้อเยื่อผิวจะมีความหนาทางด้านนอกมากกว่าทางด้านในเซลล์ และมักมีสารพวกคิวทิน (cutin) เคลือบ
อยู่เป็นช้ันเรียกว่า ช้ันคิวติเคิล (cuticle) บริเวณเนื้อเยื่อผิวมักพบเซลล์คุม (guard cell) เซลล์ข้างเซลลคุ์ม 
(subsidiary cell) (ภาพที่ 4.7) และขน (trichome) ซึ่งท าหน้าที่ป้องกันแมลงบางชนิดที่มากัดกินต้นพืช
ได้ (ภาพที่ 4.8) เนื้อเยื่อผิวท าหน้าที่หลักในการปกป้องโครงสร้างภายในของพืช ควบคุมการคายน้ า  
การแลกเปลี่ยนแก๊ส และการช่วยรักษาอุณหภูมิ 
 

Apical meristem 

Protoderm 

Procambium 

Ground meristem 

Epidermis 

Primary phloem 

Primary xylem 

Vascular cambium 

Ground tissue 

Secondary phloem 

Secondary xylem 

Primary meristem 



105 
 

         
 
 
ภาพท่ี 4.7 เนื้อเยื่อผิวของล าต้นถ่ัวเขียว (ก.) เซลล์บรเิวณโดยรอบปากใบ (ข.) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก ศุภณัฐ ไพโรหกุล (2560) หน้า 240 
 

 
 
ภาพท่ี 4.8 เนื้อเยื่อผิวของฝกัถั่วเปลี่ยนแปลงไปเป็นขนทีผ่ิวเพื่อปอ้งกันการกัดแทะจากแมลง 
ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 743   
 
   2) เน้ือเยื่อพาเรนไคมา (parenchyma) จัดเป็นเนื้อเยื่อที่พบมากที่สุดและ
สามารถพบได้ในทุกส่วนของพืช ซึ่งประกอบไปด้วยเซลล์พาเรนไคมา (parenchymal cell) โดยทั่วไป
เซลล์พาเรนไคมาอาจมีรูปร่างหลายเหลี่ยม กลม รี หรือบางชนิดอาจมีรูปร่างเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งเป็น
เซลล์ที่มีชีวิต มีผนังเซลล์เป็นแบบปฐมภูมิ (primary cell wall) ผนังเซลล์บางตลอดทั้งเซลล์และมีความ
ยืดหยุ่น เซลล์ส่วนใหญ่จะไม่มีผนังเซลล์ทุติยภูมิ (secondary cell wall) ท าให้เห็นช่องว่างระหว่างเซลล์
ได้เมื่อส่องดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เมื่อเจริญและพัฒนาเต็มที่เซลล์พาเรนไคมาส่วนใหญ่มักจะมี central 
vacuole ขนาดใหญ่  

เซลลผ์ิว (epidermal cells) 

ชั้นคิวติเคิล (cuticle) 

รูปากใบ (stroma) 

เซลล์คุม (guard cell) 

เซลล์ข้างเซลล์คุม (subsidiary cell) 
ก. ข. 
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   เซลล์พาเรนไคมาส่วนใหญ่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเมทาบอลิซึม 
สังเคราะห์แสง และการเก็บสะสมอินทรีย์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น การสังเคราะห์แสงที่เกิดข้ึนในคลอโรพลาสต์
ของเซลล์พาเรนไคมาที่อยู่ในใบ (ภาพที่ 4.9 ก.) ส่วนเซลล์พาเรนไคมาที่อยู่ในล าต้นและรากท าหน้าที่ใน
การสะสมแป้งซึง่เป็นพลาสติด (plastid) ที่ไม่มีสี เซลล์พาเรนไคมายังเป็นเซลล์สว่นใหญท่ี่เปน็ส่วนของเนื้อ
ผล และมีคุณสมบัติที่ยังคงความสามารถในการแบ่งเซลล์และเปลี่ยนแปลงตามสภาพได้ เช่น สามารถ
ซ่อมแซมตัวเองหลังจากเกิดบาดแผลได้ เป็นต้น หรือแม้กระทั่งมีความเป็นไปได้ที่นักวิทยาศาสตร์สามารถ
เพาะเลี้ยงให้เกิดเป็นต้นพืชใหม่ได้จากเซลล์พาเรนไคมาเพียงเซลล์เดียว 
   3) เน้ือเยื่อคอลเลนไคมา (collenchyma) ประกอบข้ึนจากเซลล์คอลเลนไคมา 
(collenchymal cell) เป็นเซลล์ที่มีชีวิตเช่นเดียวกับเซลล์พาเรนไคมา มีผนังเซลล์แบบปฐมภูมิ ผนังเซลล์
มีความหนามากกว่าเซลล์พาเรนไคมาแต่มีความหนาของผนังเซลล์ไม่สม่ าเสมอกันทั้งเซลล์ ผนังเซลล์
ประกอบด้วยเซลลโูลส (cellulose) และเพกทิน (pectin) จ านวนมาก และไม่มีผนังเซลล์ทุติยภูมิ เนื้อเยื่อ 
คอลเลนไคมาช่วยในการสร้างความแข็งแรงให้กับส่วนของพืชที่ยังอ่อน เนื้อเยื่อคอลเลนไคมาจะอยู่รวมกัน
เป็นกลุ่มเหมอืนทรงกระบอกจึงพบมากที่บริเวณใต้เนื้อเยื่อผิวของก้านใบ เส้นกลางใบ และล าต้นของพืชที่
ยังอ่อนอยู่ เซลล์คอลเลนไคมาที่พัฒนาเต็มที่ยังคงมีคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นได้ตามลักษณะความยาวของล าต้น
และใบพืชชนิดนั้นๆ แม้เป็นเซลล์ที่มีชีวิตแต่ไม่สามารถแบ่งตัวเพื่อเพิ่มจ านวนได้ (ภาพที่ 4.9 ข.)    
   4) เน้ือเยื่อสเคลอเรนไคมา (sclerenchyma) เป็นเนื้อเยื่อที่ประกอบข้ึนจาก
เซลล์สเคลอเรนไคมา (sclerenchymal cell) มีลักษณะเด่นคือ จะมีผนังเซลล์ที่หนาและเป็นผนังเซลล์
ทุติยภูมิที่มีสารลิกนิน (lignin) เข้ามาสะสมอยู่ด้วย จึงมีหน้าที่หลักคือช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับพืช 
เมื่อเซลล์เติบโตและพัฒนาเต็มที่แล้วจะไม่มีชีวิต (ไม่มี protoplasm อยู่ภายในเซลล์) จึงไม่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมต่างๆ ของเซลล์ที่มีชีวิต เซลล์ในเนื้อเยื่อสเคลอเรนไคมาอาจแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ สเคลอรีด 
(sclereid) และไฟเบอร์ ซึ่งอาจพบปะปนกันในเนื้อเยื่อหรือแยกกันอยู่เป็นกลุ่ม (ภาพที่ 4.9 ค.) 
   5) เน้ือเยื่อไซเล็ม (xylem) เป็นเนื้อเยื่อที่ท าหน้าที่ในการล าเลียงน้ าและแร่ธาตุ
จากรากไปสู่ยอดพืช ประกอบด้วยเซลล์ทั้งหมด 4 ชนิด คือ ไซเล็มพาเรนไคมา (xylem parenchyma) 
ไซเล็มไฟเบอร์ (xylem fiber) เทรคีด (tracheid) และเวสเซล (vessel element) ซึ่งเทรคีดและเวสเซล
เป็นเซลล์หลักที่ท าหน้าที่ในการล าเลียงน้ า เมื่อเจริญพัฒนาเต็มที่จะไม่มีชีวิต มีผนังเซลล์ทุติยภูมิที่
ประกอบข้ึนจากสารพวกลิกนินเป็นหลัก เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและป้องกันการยุบตัวของท่อล าเลียงเมื่อมี
การล าเลียงน้ าเกิดข้ึน โดยน้ าจะผ่านเข้ามาทางด้านข้างของเวสเซลทางผนังที่ไม่มีการพอกของลิกนิน 
   เมื่อเปรียบเทียบกับเวสเซล เทรคีดเป็นเซลล์ที่มีลักษณะยาวหัวท้ายแหลมและมี
การจัดเรียงตัวที่เหลื่อมซ้อนกัน สามารถพบเทรคีดได้ในพืชที่มีท่อล าเลียงทุกชนิดรวมทั้งพืชดอก แต่ในพืช
ดอกเทรคีดจะไม่ได้เป็นเซลลห์ลักทีใ่ช้ในการล าเลียงน้ า แต่มีหน้าที่ในการค้ าจุนและให้ความแข็งแรงกับมัด
ท่อล าเลียง ขณะที่เวสเซลจะเป็นเซลล์ที่มีลักษณะเป็นท่อกว้างและสั้นกว่าเทรคีด โดยจัดเรียงตัวซ้อนกัน
เหมือนท่อส่งน้ า และที่ผนังด้านหัวและท้ายของเวสเซลจะมีแผ่นซึ่งมีลักษณะเป็นรูตะแกรงขนาดเล็กหรือ
ใหญ่แตกต่างกันตามชนิดของพืช เรียกว่า perforation plate ท าหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพในการล าเลียง
น้ า จากการพอกของสารจ าพวกลิกนินเป็นบางบริเวณท าให้เวสเซลมีลักษณะเป็นลวดลายต่างๆ เกิดข้ึน
โดยรอบ (ภาพที่ 4.10) 
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                       ก.                     ข. 
 

 
                                           ค.  
ภาพท่ี 4.9 เซลล์พาเรนไคมา (ก.) เซลล์คอลเลนไคมา (ข.) และเซลล์สเคลอเรนไคมา (ค.) 
ที่มา: Campbell และคณะ (2008) หน้า 744 
 
   6) เน้ือเยื่อโฟลเอ็ม (phloem) เป็นเนื้อเยื่อที่ท าหน้าที่ในการล าเลียงอาหารโดย
ส่วนใหญ่เป็นซูโครส และแร่ธาตุ ไปยังส่วนต่างๆ ของพืชที่มีการเจริญเติบโต เนื้อเยื่อโฟลเอ็มประกอบด้วย
เซลล์ 4 ชนิด คือ เซลล์ท่อล าเลียงอาหาร หรือซีฟทิวบ์ (sieve tube member) เซลล์คอมพาเนียน 
(companion cell) โฟลเอ็มพาเรนไคมา (phloem parenchyma) และโฟลเอ็มไฟเบอร์ (phloem 
fiber) เซลล์ท่อล าเลียงอาหารและเซลล์คอมพาเนียนอาจเรียกรวมกันว่า sieve element ซึ่งยังคงเป็น
เซลล์ที่มีชีวิตอยู่ ซึ่งแตกต่างจากเซลล์ล าเลียงน้ าที่เป็นผนังเซลล์ทุติยภูมิ 
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ภาพท่ี 4.10 เนื้อเยื่อไซเล็มประกอบด้วย เทรคีด และเวสเซล 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Taiz และ Zeiger (2002) หน้า 4 
 
   เซลล์ท่อล าเลียงอาหารมีผนังเซลล์ปฐมภูมิ เป็นเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ออร์แกเนล
ต่างๆ ภายในเซลล์ เช่น นิวเคลียส ไรโบโซมจะลดรูปและหายไปเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการล าเลียงอาหาร แต่จะ
ยังคงเหลือแวคิวโอลขนาดใหญ่ เซลล์ท่อล าเลียงอาหารมีรูปร่างเป็นทรงกระบอกยาว บริเวณหัวท้ายของ
เซลล์มีโครงสร้างลักษณะคล้ายแผ่นตะแกรง เรียกว่า sieve plate ท าให้สารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ เช่น 
ซูโครส และกรดอะมิโน สามารถรอดผ่านได้ นอกจากนี้ผนังด้านข้างของเซลล์ท่อล าเลียงยังมีรูที่ทะลุเรียง
อยู่เป็นกลุ่มเรียกว่า “sieve area”  
   ในพืชดอก คอมพาเนียนเซลล์เป็นเซลล์พาเรนไคมาที่มีการเปลี่ยนรูปร่างซึ่งจะ
จัดเรียงตัวโดยขนาบข้างอยู่กับซีฟทิวบ์ เป็นเซลล์ขนาดเล็กและมีผนังเซลล์ที่บาง แต่มีนิวเคลียสขนาดใหญ่
และออร์กาเนลล์ต่างๆ ในไซโทพลาสซึมจ านวนมากเพื่อควบคุมการท างานของเซลล์ซีฟทิวบ์ผ่านทาง  
รูพลาสโมเดสมาตาที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก (ภาพที่ 4.11) 
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ภาพท่ี 4.11 เนื้อเยื่อล าเลียงอาหารของพืชเมล็ดเปลือย (ซ้าย) และพืชดอก (ขวา) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Taiz และ Zeiger (2002) หน้า 4 
 
 4.1.3 การเจริญขั้นปฐมภูมิของราก 
  การเจริญเติบโตของรากเกิดข้ึนโดยตรงจากการแบ่งเซลล์ของเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลาย 
บริเวณปลายรากจะถูกปลกคลุมด้วยส่วนที่เรียกว่า หมวกราก ( root cap) ซึ่งช่วยป้องกันเนื้อเยื่อเจริญ
ส่วนปลายที่อ่อนนุ่มอยู่บริเวณปลายรากไม่ให้เกิดการเสียหายในขณะที่รากพืชมีการเจริญเติบโตและ 
ชอนไชลึกลงไปในดินในช่วงที่มีการเจริญข้ันปฐมภูมิ นอกจากนี้เซลล์ที่หมวกรากยังมีการสร้างสารกลุ่ม  
โพลีแซคคาไรด์เพื่อช่วยในการหล่อลื่นและให้ดนิที่อยู่โดยรอบหมวกรากมีความอ่อนนุ่ม ถัดเข้ามาจากส่วน
ของหมวกรากจะพบการเจริญของเซลล์ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนที่เหลื่อมล้ ากัน ได้แก่ บริเวณที่มี
กระบวนการแบ่งเซลล์ (cell division zone) บริเวณที่เซลล์มีการยืด (elongation) และบริเวณที่เซลล์มี
การเปลี่ยนแปลงสภาพ (differentiation) (ภาพที่ 4.12) 
 

plasmodesmata 
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ภาพท่ี 4.12 การเจริญข้ันปฐมภูมิของราก 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 747 
 
  หมวกรากนอกจากจะช่วยในการป้องกันเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายแล้วยังเกี่ยวข้องกับการ
ตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงของโลกอีกด้วย ถัดจากหมวกรากข้ึนมาในส่วนของบรเิวณที่เซลล์ก าลังแบ่งตัวจะ
ประกอบด้วยเนื้อเยื่อเจริญปลายราก โดยส่วนหนึ่งเซลล์ที่แบ่งตัวจะเจริญไปเป็นหมวกราก ขณะที่ก ลุ่ม
เซลล์อีกส่วนหนึ่งเจริญข้ึนด้านบน ส่วนบริเวณที่อยู่ถัดข้ึนมาจากบริเวณที่เซลลก์ าลงัแบ่งตัว เซลล์เหล่าน้ัน
จะเริ่มมีการพัฒนาทางด้านขนาดและรูปร่าง รวมถึงมีการสะสมสารต่างๆ ท าให้เซลล์มีขนาดใหญ่และยาว 
และยังพบว่าบางเซลล์ในบริเวณนี้บางเซลล์อาจมีความสามารถแบ่งเซลล์ได้บ้าง ส่วนบริเวณที่เซลล์มีการ
เจริญเต็มที่ เซลล์จะมีการพัฒนาไปเป็นท่อล าเลียงน้ าและท่อล าเลียงอาหาร ซึ่งในบริเวณนี้มักจะพบขน
รากในส่วนของเนื้อเยื่อผิวเพื่อช่วยในการเพิ่มการดูดซึมน้ าและแร่ธาตุเข้าสู่รากพืช 
  การเจริญข้ันปฐมภูมิของรากพืชเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะท าให้เกิดช้ันเนื้อเยื่อผิว 
(epidermis) ช้ันเนื้อเยื่อพื้น (cortex) และช้ันเนื้อเยื่อสตีล (stele) ซึ่งเป็นกลุ่มของท่อล าเลียง (vascular 
cylinder) (ภาพที่ 4.13)  
 

บริเวณทีม่ีการแบ่งเซลล ์

บริเวณทีเ่ซลลม์ีการยืด 

บริเวณทีเ่ซลลม์ ี
การเปลี่ยนแปลง 
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ภาพท่ี 4.13 การจัดเรียงตัวของเนื้อเยื่อช่วงการเจริญข้ันปฐมภูมิของรากในพืชใบเลี้ยงคู่ (ก.) และ 
                พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (ข.) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 748 
 
  เนื้อเยื่อพื้นของรากในส่วนของคอร์เท็กซ์ประกอบข้ึนจากเซลล์พาเรนไคมา ซึ่งอยู่ระหว่าง
ช้ันเนื้อเยื่อผิวและช้ันเนื้อเยื่อท่อล าเลียง เซลล์ในช้ันเนื้ อเยื่อพื้นนี้ท าหน้าที่ เก็บสะสมสารประเภท
คาร์โบไฮเดรต ดูดซับน้ า และแร่ธาตุจากดิน ถัดเข้าไปจากช้ันคอร์เท็กซ์จะมีเนื้อเยื่อที่เรียงตัวช้ันเดียวเป็น
ทรงกระบอก เรียกว่า endodermis ซึ่งเรียงตัวเป็นแนววงกลมโดยรอบอยู่ที่ขอบของเนื้อเยื่อล าเลียง  
ท าหน้าที่เป็นเยื่อเลือกผ่านโดยควบคุมการผ่านของสารจากดินก่อนเข้าสู่ระบบเนื้อเยื่อล าเลียง 
  ส่วนรากแขนงจะมีการเจริญออกมาทางด้านข้างซึ่งเกิดมาจากส่วนของ pericycle ซึ่งเป็น
เนื้อเยื่อที่จัดเรียงตัวอยู่แถวด้านนอกของเนื้อเยื่อล าเลียงแต่อยู่ภายในติดกับช้ัน endodermis โดยราก
แขนงจะเจริญเติบโตจนกระทั่งทะลุผ่านช้ันคอร์เท็กซ์และช้ันเนื้อเยื่อผิวออกมาด้านนอก (ภาพที่ 4.14) 

ก. รากพืชใบเลี้ยงคู่ มีท่อล าเลียงไซเล็ม  
    และโฟลเอ็มเรียงตัวอยู่ที่ศูนย์กลาง ข. รากพืชใบเล้ียงเดี่ยว ท่อล าเลียงมีกลุ่มเซลล์ 

    พาเรนไคมาอยู่ที่ศูนย์กลางล้อมรอบด้วยไซเล็ม   
    และโฟลเอ็มเรียงตัวเป็นวงกลมตามแนวรัศมี 



112 
 

 
 
ภาพท่ี 4.14 การเจริญของรากแขนงจากส่วนของ pericycle  
ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 749 
 
 4.1.4 การเจริญขั้นปฐมภูมิของยอด 
  ล าต้นพืชในส่วนของยอดมีการเจริญข้ันปฐมภูมิซึ่งเกิดจากเนื้อเยื่อเจริญบริเวณปลายยอด 
(shoot apical meristem) ที่มีการแบ่งเซลล์เกิดข้ึน ท าให้ได้ใบพืชแรกเริ่ม เรียกว่า leaf primordial 
ขนาบข้างเนื้อเยื่อเจริญปลายยอด แล้วพัฒนาต่อไปกลายเป็นใบอ่อนซึ่งอยู่ใกล้กับเนื้ อเยื่อเจริญตาข้าง
(axillary bud meristem) เนื่องจากเซลล์ยังไม่เจริญยืดตัวเต็มที่ การแตกแขนงของกิ่งก้านสาขาของพืชก็
จัดเป็นการเจริญข้ันปฐมภูมิเช่นกันเพราะเนื้อเยื่อเจริญตาข้างจะท าหน้าที่แทนในการเป็นเนื้อเยื่อเจริญ
ปลายยอด ดังภาพที่ 4.5 ข.  
  การหยุดพักการเจริญเติบโตของกิ่งก้านสาขาข้ึนอยู่กับสภาวะของปุ่มตาข้างว่าถูกกระตุ้น
มากน้อยเพียงใด โดยทั่วไปปุ่มตาข้างที่อยู่ใกล้บรเิวณปลายยอดจะถูกกระตุ้นใหเ้ซลลม์ีการเจริญได้มากกว่า
ปุ่มตามข้างที่ห่างออกไปจากปลายยอด  
  ในกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดียวโดยเฉพาะต้นหญา้ บริเวณที่เกิดการกระตุ้นให้มีการแบ่งเซลลจ์ะอยู่
ที่ฐานของล าต้นและใบ เรียกว่า intercalary meristem ท าให้ใบที่เกิดการเสียหายสามารถงอกใหม่ได้
อย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุน้ีหญ้าที่อยู่สนามเมื่อถูกตัด หรือถูกกัดกินโดยสัตว์กินพืชจึงงอกใหม่ได้เร็ว 
  4.1.4.1 การจัดเรียงตัวของเน้ือเยื่อในล าต้น 
    เนื้อเยื่อผิวเป็นส่วนที่อยู่นอกสุดของล าต้นซึ่งเรียงตัวเป็นแนววงกลมโดยรอบล า
ต้นและเช่ือมต่อถึงกันเป็นระบบเนื้อเยื่อผิว ขณะที่เนื้อเยื่อท่อล าเลียงมีการทอดตัวตามยาวตลอดล าต้น
เรียกว่า vascular bundle หรือมัดท่อล าเลียง การเจริญของล าต้นแตกต่างจากการเจริญของรากแขนงที่
เกิดจากเนื้อเยื่อท่อล าเลียงที่อยู่ลึกเข้าไปในรากที่มีการทลายเนื้อเยื่อช้ันคอร์เท็กซ์ ท่อล าเลียง และช้ัน
เนื้อเยื่อผิวจนกระทั่งเจริญโผล่พ้นออกมาทางด้านข้าง แต่การเจริญของล าต้นปฐมภูมิเกิดจากการเจริญ
ของเนื้อเยื่อเจริญตาข้างซึ่งไม่ได้กระทบกับเนื้อเยื่ออื่นๆ ซึ่งระบบมัดท่อล าเลียงในล าต้นได้มีการ
เปลี่ยนแปลงการจัดเรียงตัวจากระบบท่อล าเลียงในรากบริเวณที่ใกล้กับพื้นผิวดิน 
    ระบบท่อล าเลียงในพืชใบเลี้ยงคู่ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยมัดท่อล าเลียงไซเล็ม
และโฟลเอ็มซึ่งเรียงตัวเป็นแนวรัศมี (ภาพที่ 4.15 ก.) โดยมัดท่อล าเลียงไซเล็มจะอยู่ติดกับช้ันพิธ (pith) 
ขณะที่มัดท่อล าเลียงโฟลเอ็มจะอยู่ติดกับช้ันคอร์เท็กซ์ ส่วนมัดท่อเลียงในล าต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะ
กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปภายในช้ันของเนื้อเยื่อพื้น (ภาพที่ 4.15 ข.) อย่างไรก็ตามล าต้นของพืชทั้งที่เป็น
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พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลีย้งคู่ส่วนใหญ่ จะมีช้ันเนื้อเยื่อพื้นที่ประกอบไปด้วยเซลล์พาเรนไคมา ซึ่งอาจมี
เซลล์คอลเลนไคมาที่อยู่ภายใต้ช้ันเนื้อเยื่อผิวเป็นองค์ประกอบ เพื่อช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับล าต้น 
และเซลล์สเคลอเรนไคมาโดยเฉพาะไฟเบอร์ ซึ่งช่วยให้ล าต้นมีความแข็งแรงมากขึ้น ในส่วนของล าต้นที่ไม่
มีการเจริญยืดตัวแล้ว 
 

 
  ก. ภาพตัดตามขวางล าต้นพืชใบเลี้ยงคู่                     ข. ภาพตัดตามขวางล าต้นพืชใบเลี้ยงเด่ียว 
 
ภาพท่ี 4.15 การจัดเรียงตัวของเนื้อเยื่อพืชในล าต้น 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 750 
 
  4.1.4.2 การจัดเรียงตัวของเน้ือเยื่อใบ 
    เนื้อเยื่อช้ันผิวของใบจะมีรูปากใบ (stoma) แทรกตัวอยู่ซึ่งช่วยให้พืชสามารถ
แลกเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สออกซิเจนระหว่างอากาศกับเซลล์ที่ท าหน้าที่สังเคราะห์แสงที่
อยู่ภายในใบ และควบคุมการตรึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อกระบวนการสังเคราะห์แสง นอกจากนี้รู
ปากใบยังควบคุมการระเหยของน้ าโดยจะมีเซลล์ที่เรียกว่า เซลล์คุม (guard cells) คอยควบคุมการเปิด
และปิดของรูปากใบ  
    ส่วนเนื้อเยื่อพื้นของใบเรียกว่า มีโซฟิลล์ (mesophyll) มีรากศัพท์มาจากภาษา
กรีกสองค า โดยค าว่า mesos แปลว่ากึ่งกลาง และค าว่า phyll ซึ่งแปลว่าใบ นั่นคือช้ันมีโซฟิลล์เป็น
เนื้อเยื่อที่อยู่ในช้ันกลางของใบซึ่งถูกประกบด้วยเนื้อเยื่อผิวช้ันบน (upper epidermis) และเนื้อเยื่อผิวช้ัน
ล่าง (lower epidermis) เนื้อเยื่อมีโซฟิลล์ประกอบด้วยเซลล์พาเรนไคมาซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการสังเคราะห์แสงโดยเฉพาะ เนื้อเยื่อมีโซฟิลล์ของพืชใบเลี้ยงคู่ประกอบด้วยเนื้อเยื่ อสองช้ัน 
ได้แก่ พาริเสดมีโซฟิลล์ (palisade mesophyll) และสปองจีมีโซฟิลล์ (sponge mesophyll)   
    ช้ันพาริเสดมีโซฟิลล์ประกอบด้วยเซลล์พาเรนไคมาแบบยาวเรียงตัวหนึ่งช้ันหรือ
มากกว่าซึ่งจะอยู่ติดกับเนื้อเยื่อผวิใบด้านบน ส่วนสปองจีมีโซฟิลล์จะอยู่ด้านลา่งของพาริเสดมโีซฟิลลซ์ึ่งจะ
จัดเรียงตัวอยู่อย่างหลวมๆ ซึ่งเป็นช่องว่างที่ท าให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สออกซิเจนหมุนเวียนอยู่
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ภายในรอบๆ เซลล์และติดต่อถึงช้ันพาริเสดมีโซฟิลล์ และช่องว่างนี้จะมีขนาดใหญ่ในบริเวณที่อยู่ใกล้เคียง
กับรูปากใบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์และปลดปล่อยออกซิเจนของพืช 
    เนื้อเยื่อท่อล าเลียงในใบพืชจะเช่ือมต่อกับเนื้อเยื่อท่อล าเลียงในล าต้น โดยเส้น
กลางใบ (vein) จะแตกแขนงออกไปโดยรอบบริเวณพื้นที่ของใบภายในช้ันมีโซฟิลล์ โครงสร้างแบบร่างแห
นี้ท าให้ไซเล็มและโฟลเอ็มอยู่ชิดกับเนื้อเยื่อที่ท าหน้าที่สังเคราะห์แสง ซึ่งจะได้รับน้ าและแร่ธาตุจากไซเล็ม 
และขนส่งโมเลกุลน้ าตาล และอินทรีย์สารผ่านทางโฟลเอ็มเพื่อน าไปใช้หรือเก็บสะสมยังอวัยวะส่วนอื่น
ของพืช นอกจากนี้ท่อล าเลียงที่อยู่ภายในใบยังท าหน้าที่เป็นโครงร่างเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับแผ่นใบ
ให้คงรูปอยู่ได้ ท่อล าเลียงภายในใบหรือเส้นเวนจะถูกห่อหุ้มด้วยเนื้อเยื่อที่เรียกว่า บันเดิลชีท (bundle 
sheath) ซึ่งเป็นเซลล์พาเรนไคมาเรียงตัวหนึ่งช้ันหรือมากกว่า ส าหรับพืชในตระกูลซี 4 (C4 plant) เช่น 
หญ้า อ้อย ข้าวโพด เซลล์ในช้ันบันเดิลชีทนี้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์แสงซึ่งท าให้พืช
เหล่าน้ีมีประสิทธิภาพในการตรึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากข้ึน (ภาพที่ 4.16) 
 

 
 
ภาพท่ี 4.16 การจัดเรียงตัวของเนื้อเยื่อและโครงสร้างภายในของใบพืช 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 751 
 
 4.1.5 การเจริญขั้นทุติยภูมิของล าต้นและราก 
  การเจริญข้ันทุติยภูมิของพืชเป็นการเจริญเพื่อเพิ่มขนาดทางด้านกว้างของล าต้นและรากใน
พืชใบเลี้ยงคู่ และพืชเมล็ดเปลือยทุกชนิด แต่ไม่พบหรือพบน้อยมากในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว จากที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้นการเจริญปฐมภูมิเกิดจากเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลาย ซึ่งรวมไปถึงการเพิ่มจ านวนและการยืดตัวของ
ราก ล าต้น และใบ แต่ส าหรับการเจริญข้ันทุติยภูมิของพืชนั้นจะเกิดจากเนื้อเยื่อเจริ ญทางด้านข้าง 
(lateral meristem) ซึ่งโดยทั่วไปจะเกิดข้ึนที่บริเวณรากและล าต้นแต่พบได้น้อยมากในใบ การเจริญข้ัน

ก. การจัดเรียงตัวของเนื้อเย่ือในใบ 

ข. ภาพผิวใบของต้น spiderwort 

ค. ภาพตัดขวางของต้น lilac 
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ทุติยภูมิประกอบด้วยเนื้อเยื่อที่สร้างข้ึนจาก วาสคิวลาร์แคมเบียม (vascular cambium) และคอร์ก  
แคมเบียม (cork cambium) โดยวาสคิวลาร์ แคมเบียมท าหน้าที่แบ่งตัวเพื่อเพิ่มไซเล็มทุติยภูมิหรือเนื้อไม้ 
(wood) และโฟลเอ็มทุติยภูมิ ท าให้มีท่อล าเลียงเพิ่มจ านวนมากขึ้นและช่วยส่งเสริมการล าเลียงน้ า แร่ธาตุ 
และน้ าตาล ตลอดทั้งความยาวล าต้น ส่วนคอร์กแคมเบียมท าหน้าที่สร้างเปลือกห่อหุ้มล าต้นที่หนาและ
แข็งแรง และยังมีช้ันของเซลล์ที่สร้างแว็กซ์เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ า ป้องกันการกัดกินของแมลง ป้องกัน
แบคทีเรีย และเช้ือรา  
  ในพืชตระกูลไม้เนื้อแข็งการเจริญข้ันปฐมภูมิจะเกิดข้ึนพร้อมกับการเจริญข้ันทุติยภูมิและมี
กระบวนการเกิดที่เหมือนกันทั้งในล าต้นและราก การเจริญข้ันปฐมภูมิจะเกิดข้ึนบริเวณที่เป็นปลายยอด 
และปลายรากของพืช ขณะเดียวกันการเจริญข้ันทุติยภูมิก็จะเกิดบริเวณที่ต่ ากว่าปลายยอดและปลายราก
ลงมา หรือบริเวณที่สิ้นสุดการเจริญข้ันปฐมภูมิแล้ว (ภาพที่ 4.17) ไปพร้อมๆ กัน 
  4.1.5.1 วาสคิวลาร์ แคมเบียมและเน้ือเยื่อล าเลียงทุติยภูมิ 
    วาสคิวลาร์ แคมเบียมจัดเป็นเซลลเ์นื้อเยื่อเจริญที่เรียงตัวช้ันเดียวเป็นแนววงกลม
รอบล าต้นและรากซึ่งสามารถแบ่งตัวเพิ่มจ านวนได้ตามความกว้างของล าต้น และมีหน้าที่แบ่งตัวให้ไซเล็ม
ทุติยภูมิซึ่งถัดเข้าไปทางด้านในล าต้นและแบ่งตัวให้โฟลเอ็มทุติยภูมิซึ่งถัดออกมาด้านนอกของล าต้น ท าให้
ทั้งล าต้นและรากมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ข้ึน 
    ในส่วนของล าต้นพืชตระกูลไม้เนื้อแข็ง วาสคิวลาร์แคมเบียม จะอยู่ช้ันนอกซึ่งถัด
จากพิธและไซเล็มปฐมภูมิแต่จะอยู่ช้ันด้านในถัดเข้ามาจากช้ันคอร์เทก็ซ์และโฟลเอ็มปฐมภูมิ ขณะที่ในส่วน
ของรากพืชไม้เนื้อแข็ง วาสคิวลาร์ แคมเบียมจะอยู่ทางด้านนอกของไซเล็มปฐมภูมิและอยู่ด้านในของ  
โฟลเอ็มปฐมภูมิและเพอริไซเคิล 
    เซลล์ท่อล าเลียงที่เกิดจากการแบ่งตัวของวาสคิวลาร์แคมเบียมส่วนใหญ่กลุ่ม
เซลล์เหล่าน้ีมีการจัดเรียงตัวตามยาวขนาดกับแกนของล าต้นหรือราก ได้แก่ เทรคีด เวสเซล และไซเล็ม 
ไฟเบอร์ในกลุ่มท่อล าเลียงน้ า และยังมีเซลล์ในกลุ่มท่อล าเลียงอาหาร ได้แก่ ซีฟทิวบ์คอมพาเนียล  
โฟลเอ็มพาเรนไคมา และโฟลเอ็มไฟเบอร์ แต่มีเซลล์พาเรนไคมาอีกกลุ่มหนึ่งที่เกิดมาจากการแบ่งตัวของ
วาสคิวลาร์แคมเบียม มีการจัดเรียงตัวตั้งฉากกับแกนของล าต้นหรือราก เรียกว่า วาสคิวลาร์เรย์ (vascular 
rays) ท าให้ไซเล็มทุติยภูมิกับโฟลเอ็มทุติยภูมิเช่ือมต่อถึงกัน โดยท าหน้าที่ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของ
น้ าและอาหาร การเก็บสะสมคาร์โบไฮเดรต และการรักษาบาดแผลของล าต้นและราก (ภาพที่ 4.17 ข.) 
    ในพื้นที่เขตอบอุ่น ต้นไม้ที่เจริญเติบโตในช่วงฤดูใบไม้ผลิ (spring wood) จะมี 
ไซเล็มทุติยภูมิที่มีขนาดใหญ่และมีผนังเซลล์ที่บาง ส่งผลให้สามารถส่งผ่านน้ าเพื่อการสร้างใบใหม่มี
ประสิทธิภาพมาก ในขณะที่ต้นไม้ที่เจริญเติบโตในช่วงฤดูร้อน (summer wood) ไซเล็มทุติยภูมิจะมีผนัง
เซลล์ที่หนาส่งผ่านน้ าไปหล่อเลี้ยงล าต้นและใบได้น้อยไซเล็มทุติยภูมิจึงมีสีเข้มแต่จะท าให้เนื้อไม้มีความ
แข็งแรงเพิ่มข้ึน ในฤดูหนาวหรือแห้งแล้ง วาสคิวลาร์แคมเบียมจะมีการพักตัวแต่จะมีการกลับคืนสภาพ
โดยแบ่งตัวได้ดีในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ด้วยเหตุน้ีท าให้เนื้อไม้เกิดลักษณะของสีที่เข้มและจางแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน ท าให้นักวิจัยสามารถค านวณอายุของต้นไม้ได้จากวงปี (annual ring) และท านายถึงการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (climate change) ได้จากความหนาหรือบางของวงปีซึ่งข้ึนอยู่กับสภาพ
อากาศ ความช้ืน ความแห้งแล้ง (ภาพที่ 4.18) 
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ภาพท่ี 4.17 การเจริญข้ันปฐมภูมิและทุติยภูมิของพืชในกลุ่มไม้เนื้อแข็ง 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 752 

ข. ภาพตัดตามขวางของต้น Tilia อายุสามปี 

ก. การเจริญขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิของพืชอายุสองปี 
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ก. ภาพตัดขวางล าต้นแสดงแก่นไม้ (heartwood)                      ข. วงปีของต้นไม้เน้ือแข็ง                   
    และกระพ้ีไม้ (sapwood) 
 
ภาพท่ี 4.18 ภาพตัดขวางของล าต้นพืชในกลุ่มไม้เนื้อแข็ง 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Postlethwait และ Hopson (2006) หน้า 595    
 
   เมื่ออายุของพืชเพิ่มมากขึ้น ไซเล็มทุติยภูมิที่แก่แล้วจะไม่สามารถท าหน้าทีล่ าเลียง
น้ าและแร่ธาตุต่อไปได้ ซึ่งจะกลายเป็นแก่นไม้ (heartwood) อยู่บริเวณใจกลางของล าต้นและราก ส่วน
ช้ันของเนื้อเยื่อไซเล็มทุติยภูมิที่ยังท าหน้าที่ล าเลียงน้ าได้ก็คือส่วนของเนื้อไม้ที่ เรี ยกว่า กระพี้ไม้ 
(sapwood) โดยปกติแล้วแก่นไม้จะมีสีที่เข้มกว่ากระพี้ไม้ เนื่องจากมีการสะสมของสารจ าพวกเรซิน 
(rasins) และสารประกอบต่างๆ ที่ใจกลางของล าต้นเพื่อป้องกันเช้ือราและแมลงที่เจาะต้นไม้ 
   ส่วนโฟลเอ็มทุติยภูมิที่อยู่ใกล้กับ วาสคิวลาร์แคมเบียม จะท าหน้าที่ในการล าเลียง
น้ าตาล และเมื่อล าต้นและรากมีการขยายออกทางด้านข้าง โฟลเอ็มทุติยภูมิที่แก่จะหลุดล่อนออกตาม
สภาพซึ่งจะไม่มีการสะสมเหมือนกับไซเล็มทุติยภูมิ 
  4.1.5.2 คอร์ก แคมเบียมและการเกิดเพอริเดิร์ม 
    ในช่วงต้นของการเจริญข้ันทุติยภูมิ เนื้อเยื่อผิวจะถูกผลักออกทางด้านนอกท าให้
เกิดรอยแตกแยก แห้งกร้าน และอาจหลุดออกจากล าต้นและราก เนื้อเยื่อช้ันผิวจะถูกสร้างแทนที่ข้ึนมา
เรื่อยๆ ด้วยเนื้อเยื่อ 2 ชนิด คือ คอร์กแคมเบียม ซึ่งเป็นกลุ่มเซลล์อยู่ในช้ันคอร์เท็กซ์ภายในล าต้น และ 
เนื้อเยื่อช้ันนอกของเพอริไซเคิลภายในราก การแบ่งเซลลข์องคอรก์แคมเบยีม ท าให้เกิดกลุ่มเซลล์สองชนิด 
คือ เฟลโลเดิร์ม  (phelloderm)  ซึ่ ง เป็นเซลล์พาเรนไคมาที่ เ รียงตัวอยู่ ด้านในถัดจาก คอร์ก  
แคมเบียม และเซลล์คอร์กที่เรียงตัวและสะสมอยู่ทางด้านนอกถัดจาก คอร์ก แคมเบียม เมื่อคอร์กเจริญ
เต็มที่จะมีสารจ าพวกแว็กซ์มาสะสมอยู่เป็นช้ัน เช่น ซูเบอริน (suberin) ท าหน้าที่ป้องกันล าต้นและราก 
ไม่ให้สูญเสียน้ า ป้องกันอันตรายจากสภาพแวดล้อม และโรคต่างๆ ในส่วนของคอร์กแคมเบียมและเนื้อเยือ่
ที่สร้างขึ้นนี้จะเรียกรวมกันว่า เพอริเดิร์ม 
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    เปลือกไม้หรือบาร์ก (bark) ของพืชแต่ละชนิดจะมีความหนาและลวดลายที่ไม่
เหมือนกันซึ่งเกิดจากการแยกของเนื้อเยื่อที่ผิวในส่วนที่ไม่มีซูเบอรินมาพอกหรือสะสม ท าให้เกิดรอยแตก
ในเปลือกไม้ (lenticels) ช่วยให้เกิดช่องว่างระหว่างคอร์ก ท าให้เซลล์ที่ยังมีชีวิตในล าต้นและรากสามารถ
แลกเปลี่ยนแก๊สได้ โดยส่วนใหญ่มีความเข้าใจผิดว่าบาร์ก คือ ส่วนปกคลุมล าต้นและรากที่อยู่ช้ันนอก
เท่านั้น แท้จริงแล้วบาร์กคือส่วนที่อยู่ด้านนอกสุดของล าต้นไปจนถึง วาสคิวลาร์แคมเบียม หรือกล่าวได้ว่า
บาร์กเป็นช้ันที่ประกอบด้วยเนื้อเยื่อต้ังแต่โฟลเอ็มทุติยภูมิถัดออกมายังช้ันเพอริเดิร์ม (ภาพที่ 4.19) 
 

 
ภาพท่ี 4.19 กายวิภาคของล าต้นพืช  
ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 754 
 

4.2 เนื้อเยื่อของสัตว์ 
 
 เนื้อเยื่อของสัตว์เกิดจากการรวมกลุ่มของเซลล์เพื่อท าหน้าที่เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง เนื้อเยื่อที่
เป็นองค์ประกอบของร่างกายสัตว์มีลักษณะและหน้าที่การท างานแตกต่างกันออกไป ในร่างกายของสัตว์
สามารถแบ่งเนื้อเยื่อออกได้เป็น 4 กลุ่มหลักๆ คือ เนื้อเยื่อบุผิว (epithelial tissue) เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 
(connective tissue) เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ (muscular tissue) และเนื้อเยื่อประสาท (nervous tissue)  
 4.2.1 เน้ือเยื่อบุผิว 
  เนื้อเยื่อบุผิวเป็นเนื้อเยื่อทีป่ระกอบด้วยเซลล์ที่มีการจัดเรียงตัวชิดติดกันมีลักษณะเป็นแผ่น 
ด้านหนึ่งของเนื้อเยื่อบุผิวจะหันออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอก หรือของเหลวในร่างกาย (body fluid) 
เรียกว่าด้าน เอพิคอลเซอร์เฟส (apical surface) ส่วนอีกด้านหนึ่งของเนื้อเยื่อบุผิวจะเกาะติดกับเนื้อเยื่อ
ด้วยเบสเมนเมมเบรน (basement membrane) เรียกว่าด้าน เบซอลเซอร์เฟส (basal surface) ในส่วน
ของเนื้อเยื่อบุผิวจะไม่มีหลอดเลือด หลอดน้ าเหลือง หรือเส้นประสาทแทรกเข้ามาภายใน เซลล์ในเนื้อเยื่อ
บุผิวบางชนิดท าหน้าที่พิเศษ เช่น ดูดซึม (absorbing) หรือหลั่งสาร (secreting substance) บางชนิด
สามารถแบ่งเซลล์เพื่อทดแทนเซลล์ที่ตายไปได้ เช่น ผิวหนังหรือกระเพาะอาหาร 
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  เนื้อเยื่อบุผิวของสัตว์อาจแบง่ได้เปน็สองกลุม่ คือ เนื้อเยื่อบุผิวที่ท าหน้าที่ปกคลุมส่วนต่างๆ 
(covering epithelium) กับเนื้อเยื่อบุผิวที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง และการท างานเพื่อที่จะท าหน้าที่
เฉพาะอย่าง (modified epithelium) เช่น เนื้อเยื่อบุผิวที่ท าหน้าที่เป็นต่อมต่างๆ ในร่างกาย (glandular 
epithelium) 
  นอกจากนี้การแบ่งประเภทของเนื้อเยื่อบุผิวอาจแบ่งตามจ านวนช้ันของเซลล์ที่เรียงตัว
ซ้อนทับกัน ได้แก่ เนื้อเยื่อบุผิวที่มีการเรียงตัวของเซลล์เพียงช้ันเดียว (simple epithelium) เนื้อเยื่อบุผิว
ที่มีการเรียงตัวกันของเซลล์มากกว่าหนึ่งช้ัน (stratified epithelium) และเนื้อเยื่อบุผิวที่มีการเรียงตัวของ
เซลล์เพียงช้ันเดียวแต่เรียงซ้อนเหลื่อมกันจนดูเหมือนว่ามีหลายช้ัน (pseudostratified epithelium) 
  เมื่อพิจารณาถึงรูปรา่งของเซลลเ์นื้อเยื่อบุผวิยังแบ่งออกเป็น เนื้อเยื่อบุผิวที่มีเซลล์แบนบาง 
(squamous) เนื้อเยื่อบุผิวที่มีเซลล์เป็นรูปลูกบาศก์ (cuboidal) และรูปร่างแบ่งแท่งหรือทรงกระบอก 
(columnar) ดังนั้นเมื่อน าเกณฑ์การแบ่งประเภทของเนื้อเยื่อบุผิวในแต่ละประเภทมารวมกันจะท าให้แบ่ง
ประเภทของเนื้อเยื่อบุผิวได้ดังนี้ (ภาพที่ 4.20) 
  4.2.1.1 เน้ือเยื่อบุผิวแบนบางชั้นเดียว (simple squamous epithelium) 
    เป็นเนื้อเยื่อบุผิวที่ประกอบด้วยเซลล์รูปร่างแบนบางเรียงตัวเพียงช้ันเดียวอยู่บน
เบสเมนท์เมมเบรน มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสารด้วยกระบวนการแพร่ เนื้อเยื่อชนิดนี้จะพบบุ
อยู่ที่ผนังด้านในของหลอดเลือด ที่ถุงลมของปอด (alveolar sacs) และที่โบว์แมนส์แคปซูล (Bowman’s 
capsule) ของหน่วยไต เป็นต้น 
  4.2.1.2 เน้ือเยื่อบุผิวรูปลูกบาศก์ชั้นเดียว (simple cuboidal epithelium) 
    เป็นเนื้อเยื่อบุผิวที่ประกอบด้วยเซลล์รูปลูกบาศก์เรียงตัวกันช้ันเดียวมีลักษณะ
เป็นท่อกลวง ซึ่งจะไม่เรียงตัวอยู่บนเบสเมนเมมเบรน มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการหลั่งสารและการดูดกลับ
สาร เนื้อเยื่อบุผิวชนิดนี้พบอยู่ที่ท่อขดของไตส่วนต้น (proximal convoluted tubule) ท่อขดของไตส่วน
ปลาย (distal convoluted tubule) ต่อมต่างๆ รวมทั้งต่อมไทรอยด์ (thyroid gland) และต่อมน้ าลาย 
(salivary gland) เป็นต้น 
  4.2.1.3 เน้ือเยื่อบุผิวทรงกระบอกชั้นเดียว (simple columnar epithelium) 
    เป็นเนื้อเยื่อบุผิวที่ประกอบด้วยเซลล์รูปร่างทรงกระบอกเรียงตัวกันช้ันเดียวอยู่
บนเบสเมนเมมเบรน โดยทั่วไปมีหน้าที่เกี่ยวกับการหลั่งสารและการดูดซึมสารอาหาร เนื้อเยื่อบุผิวชนิดนี้
พบบุอยู่ตามผิวของทางเดินอาหารทั้งหมด ยกเว้นบริเวณหลอดอาหาร  (esophagus) และทวารหนัก 
(anus) 
  4.2.1.4 เน้ือเยื่อบุผิวแบนบางหลายชั้น (stratified squamous epithelium) 
    เป็นเนื้อเยื่อบุผิวที่ประกอบด้วยเซลล์ที่เรียงตัวซ้อนกันหลายช้ัน โดยช้ันบนสุดมี
รูปร่างแบนบางแต่ช้ันด้านล่างอาจมีรูปร่างเซลล์เป็นแบบลูกบาศก์หรือทรงกระบอกเรียงตัวซ้อนกันอยู่บน
เบสเมนเมมเบรน เนื้อเยื่อบุผิวชนิดนี้มีคุณสมบัติเพิ่มจ านวนช้ันได้รวดเร็ว โดยเซลล์ที่อยู่ช้ันนอกสุดจะตาย
และหลุดออกไปและจะแทนที่ด้วยเซลล์ใหม่ ข้ึนมาเรื่อยๆ จากการแบ่งตัวของเซลล์ที่อยู่ในช้ัน  
เบซอลลามินาร์ (basal larminar) พบบุอยู่ตามช่องปาก หลอดอาหาร ทวารหนัก ช่องคลอด (vagina) 
และช้ันอิพิเดอร์มิส (epidermis) ของผิวหนัง 
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  4.2.1.5 เน้ือเยื่อบุผิวหลายชั้นแบบเทียม (psuedostratified columnar 
epithelium) 
    เป็นเนื้อเยื่อบุผิวที่ประกอบด้วยเซลลร์ูปทรงกระบอกซึ่งเรยีงตัวซ้อนเหลือ่มกันจน
ดูเหมือนกับมีหลายช้ันวางตัวอยู่บนเบสเมนเมมเบรน ในสัตว์มีกระดูกสันหลังหลายชนิดเซลล์ของเนื้อเยื่อ
ชนิดนี้มักจะมีซีเลีย (cilia) ท าหน้าที่โบกพัดหรือช่วยให้พื้นผิวชุ่มไปด้วยเมือก ซึ่งพบบุอยู่ตามท่อทางเดิน
หายใจ 

  
ภาพท่ี 4.20 ชนิดของเนื้อเยื่อบุผิว 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 856 
   
 4.2.2 เน้ือเยื่อเกี่ยวพัน 
  เนื้อเยื่อเกี่ยวพันเป็นเนื้อเยื่อที่พบมากที่สุดคือสามารถพบได้ทุกส่วนของร่างกายสัตว์  
มีหน้าที่ในการเช่ือมหรือประสานเนื้อเยื่ออื่นๆ กับอวัยวะต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยทั่วไปเนื้อเยื่อเกี่ยวพันจะมี
การจัดเรียงตัวของเซลลอ์ย่างหลวมๆ และจะมีสารระหว่างเซลล์ (extracellular matrix) มากกว่าที่พบใน
เนื้อเยื่อบุผิว เนื้อเยื่อเกี่ยวพันท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเสริมความแข็งแรงและค้ าจุนให้กับส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย เก็บสะสมพลังงานส ารอง ป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อมที่เข้าสู่ภายในร่างกาย รวมถึงเป็น
ตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสารหรือแก๊สต่างๆ 
  ภายในแมทริกซ์ของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันจะมีเซลล์ไฟโบรบลาสต์ ( fibroblasts) จ านวนมาก 
ท าหน้าที่สร้างโปรตีนเส้นใย และยังมีเซลล์แมโครฟาสก์ (macrophages) ที่คอยก าจัดเช้ือโรคและเซลล์ที่
ตายแล้วโดยการกลืนกินแบบฟาโกไซโทซิส (phagocytosis) 
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  เซลล์ไฟโบรบลาสต์จะสร้างโปรตีนเส้นใย 3 ชนิด คือ เส้นใยคอลลาเจน (collagenous 
fibers) ซึ่งช่วยส่งเสริมความแข็งแรงและยืดหยุ่น เส้นใยอิลาสติน (elastic fibers) ช่วยส่งเสริมให้เนื้อเยื่อ
มีการยืดหยุ่นได้ดีข้ึน และเส้นใยเรติคิวลา (reticular fibers) ซึ่งช่วยยึดเนื้อเยื่อเกี่ยวพันกับเนื้อเยื่ออื่น 
ตัวอย่างของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่พบในร่างกายของสัตว์มีดังนี ้(ภาพที่ 4.21) 
  4.2.2.1 เน้ือเยื่อเกี่ยวพันชนิดหลวม (loose connective tissue)  
   เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่พบได้ทั่วไปในร่างกายของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ท าหน้าที่
ยึดเนื้อเยื่อบุผิวกับเนื้อเยื่ออื่น และอวัยวะอื่นให้อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม โปรตีนเส้นใยทั้งสามชนิดใน
เนื้อเยื่อเกี่ยวพันมีการจัดเรียงตัวแบบหลวมๆ พบเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดหลวมได้ตามผิวหนังและส่วนต่างๆ 
ทั่วไปในร่างกายที่มีเนื้อเยื่อบุผิว เนื่องจากเบสเมนเมมเบรนก็เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดหลวม 
  4.2.2.2 เน้ือเยื่อเกี่ยวพันชนิดแน่น (dense/fibrous connective tissue) 
   เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มีเส้นใยจ านวนมากโดยเฉพาะคอลลาเจน พบมากในเอ็นที่
ยึดกล้ามเนื้อกับกระดูก (tendon) และเอ็นที่ยึดระหว่างกระดูกกับข้อต่อต่างๆ (ligament) หรืออาจพบ
บางส่วนในช้ันเดอร์มิส (dermis) ของผิวหนัง 
  4.2.2.3 เน้ือเยื่อไขมัน (adipose tissue) 
   เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดพิเศษ ประกอบด้วยเซลล์สะสมไขมันเป็นหลักที่กระจาย
อยู่ทั่วเมทริกซ์ซึ่งอาจพบหลอดเลือดมาหล่อเลี้ยงจ านวนมาก เนื้อเยื่อไขมันที่พบในร่างกายส่วนใหญ่เป็น
แบบ white adipose tissue ซึ่งท าหน้าที่เป็นแหล่งสะสมพลังงานและฉนวนเพื่อรักษาอุณหภูมิให้กับ
ร่างกาย แต่ละเซลล์ประกอบด้วยไขมันซึ่งจะบวมเมื่อมีการเก็บสะสมไขมันและเซลลจ์ะแฟบเมือ่ร่างกายน า
ไขมันไปใช้ 
  4.2.2.4 กระดูกอ่อน (cartilage)  
   จัดเป็นเนื้อ เยื่อเกี่ยวพันชนิดพิ เศษ มีลักษณะแข็งแต่มีความยืดหยุ่นสู ง 
ประกอบด้วยเซลล์กระดูกอ่อน ( chondrocyte)  อยู่ภายในสารระหว่าง เซลล์  หรือแมทริกซ์ 
ซึ่งประกอบด้วยเส้นใยคอลลาเจนและอิลาสติน กับส่วนของสารสะสมในแมทริกซ์ (ground substance) 
ซึ่งเป็นสารจ าพวกกรดไฮยารูโลนิก (hyarulonic acid) และคอนโดรอิทินซัลเฟต (chondroitin sulfate) 
  4.2.2.5 กระดูก (bone) 
   จัดเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดพิเศษที่มีความแข็งแรงมาก ประกอบด้วยเซลล์
กระดูก เรียกว่า ออสทิโอบลาสต์ (osteoblast) ท าหน้าที่ควบคุมการสร้างเซลล์กระดูกและเกี่ยวข้องกับ
การสะสมผลึกของแคลเซียม แมกนีเซียม และฟอสเฟตไอออน ซึ่งเป็นสารประกอบที่แข็งแรงสะสมอยู่
ภายในแมทริกซ์ มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการห่อหุ้มและป้องกันอันตรายให้กับอวัยวะภายในร่างกาย การ
เคลื่อนไหว รวมถึงการรักษาสมดุลของแคลเซียมในกระแสเลือด เมื่อน ากระดูกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมา
ฝนจนบางและส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์จะพบการจัดเรียงตัวของแต่ละหน่วยที่เรียกว่า ออสทิออน 
(osteon) จ านวนมากอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะประกอบด้วยช้ันของเซลล์กระดูกที่มีการสะสมของแร่ธาตุ
ในแมทริกซ์แต่ละช้ันและมีท่อตรงกลาง เรียกว่า ท่อฮาเวอร์เชียน (Haversian canal) ที่ให้หลอดเลือด 
หลอดน้ าเหลือง และเส้นประสาทเข้ามาหล่อเลี้ยงหรือเช่ือมกับกระดูก ซึ่งเรียกว่า ระบบฮาเวอร์เชียน 
(Haversian system) 
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  4.2.2.6 เลือด (blood) 
   โดยทั่วไปเลือดถูกจัดว่าเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดหนึ่ง เพราะส่วนประกอบของ
เซลล์สร้างมาจากเซลล์ต้นก าเนิดในกระดูกซึ่งเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และมีแมทริกซ์เป็นพลาสมา (plasma) 
ซึ่งเป็นของเหลวประกอบด้วยเซลล์เม็ดเลือดแดง (erythrocytes) เซลล์เม็ดเลือดขาว (leucocytes) และ
เกล็ดเลือด (platelets) เลือดมีหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส สารอาหาร เกลือแร่ ฮอร์โมน ไปยังอวัยวะ
ต่างๆ ของร่างกาย และล าเลียงของเสียเพื่อขับออกทางระบบขับถ่าย นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการรักษา
สมดุลของกรดเบส การก าจัดเช้ือโรคและสิ่งแปลกปลอม รวมถึงเกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดเพื่อ
รักษาบาดแผล   
 

 
 
ภาพท่ี 4.21 เนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดต่างๆ ที่พบในร่างกายสัตว์ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 857 
 
 4.2.3 เน้ือเยื่อกล้ามเน้ือ 
  เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อประกอบข้ึนจากเซลล์กล้ามเนื้อ (muscle cells หรือ muscle fiber) 
โดยมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน หลอดเลือด หลอดน้ าเหลือง และระบบประสาทมาหล่อเลี้ยง เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อมี
คุณสมบัติที่แตกต่างจากเนื้อเยื่อชนิดอื่นๆ คือ มีความสามารถตอบสนองต่อการเคลื่อนที่จึงสามารถหดตัว 
(contractility) และคลายตัว (flexibility) ได้ เนื่องจากโครงสร้างภายในประกอบด้วยไมโครฟิลาเมนต์ 
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(microfilament) พวกแอกทิน (actin) และโปรตีนไมโอซิน (myosin) เซลล์กล้ามเนื้อเป็นเซลล์ที่มี
ลักษณะยาวมากดังนั้นจึงมีลักษณะการท างานขององค์ประกอบต่างๆ แตกต่างจากเซลล์ทั่วไป ท าให้มีการ
เรียกช่ือองค์ประกอบของเซลล์ที่แตกต่างจากเซลล์ทั่วไปด้วย เช่น เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์กล้ามเนื้อเรียกว่า 
ซาร์โคเลมมา (sarcolemma) ร่างแหเอ็นโดพลาสซึมเรียกว่า ซาร์โคพลาสมิกเรติคิวลัม (sarcoplasmic 
reticulum) ส่วนไมโทคอนเดรียเรียกว่า ซาร์โคโซม (sarcosome) 
  เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อในสัตว์มีกระดูกสันหลังแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ กล้ามเนื้อโครงร่าง 
(skeleton muscle) กล้ามเนื้อหัวใจ (cardiac muscle) และกล้ามเนื้อเรียบ (smooth muscle)  
(ภาพที่ 4.22) 
  4.2.3.1 กล้ามเน้ือโครงร่าง 
   กล้ามเนื้อโครงร่างประกอบด้วยเซลลก์ล้ามเนื้อรูปทรงกระบอกยาวจึงมีนิวเคลียส
จ านวนมากต่อหนึ่งเซลล์ ซึ่งนิวเคลียสจะอยู่ชิดกับเยื่อหุ้มเซลล์กล้ามเนื้อ เนื่องจากเซลล์เต็มไปด้วย
โครงสร้างไมโอไฟบริล (myofibril หรือ microfilament) ที่เรียงต่อกันเป็นแถบยาวตามแนวขวางท าให้
เห็นเป็นลายซึ่งเป็นที่มาของช่ือกล้ามเนื้อโครงร่างอีกช่ือหนึ่ง คือ กล้ามเนื้อลาย กล้ามเนื้อโครงร่างจะยึด
ติดกับโครงร่างของร่างกาย ช่วยให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวได้โดยท างานร่วมกับระบบโครงกระดูกและ
ข้อต่อต่างๆ ในแต่ละคนจะมีกล้ามเนื้อโครงร่างประมาณร้อยละ 40 ของน้ าหนักตัวเฉลี่ย  
   การควบคุมการท างานของกล้ามเนื้อโครงรา่ง เป็นการควบคุมภายใต้อ านาจจิตใจ 
(voluntary control) ซึ่งมีเซลล์ประสาทสั่งการ (motor neuron) คอยควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อ 
อย่างไรก็ตามการตอบสนองของกล้ามเนื้อโครงร่างอาจเกิดจากปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ (reflex action) ซึ่งเป็น
การตอบสนองแบบอตัโนมัติ อันเป็นผลมาจากการท างานของระบบประสาทอตัโนมัติ เช่น การกระพริบตา 
การสะดุ้งเมื่อเจอของมีคมบาด การสัมผัสกับของร้อนหรือเย็นจัด เป็นต้น 
  4.2.3.2 กล้ามเน้ือหัวใจ 
   กล้ามเนื้อหัวใจประกอบด้วยเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจซึ่งมีลักษณะแตกแขนง มี
นิวเคลียส 1-2 นิวเคลียส มีไมโทคอนเดรียจ านวนมาก เนื่องจากมีการหดตัวอย่างต่อเนื่องจึงต้องการ ATP 
ในปริมาณมาก มีโครงสร้างพิเศษที่เรียกว่า intercalated disk ที่เช่ือมต่อเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจแต่ละเซลล์ 
เพื่อช่วยให้มีการประสานการท างานของเซลล์โดยเกิดการหดตัวพร้อมๆ กันได้ ( synchronization) 
กล้ามเนื้อหัวใจมีลายคลา้ยกับกล้ามเนื้อโครงรา่ง แต่มีความแตกต่างจากกล้ามเนื้อโครงร่างตรงที่กล้ามเนื้อ
หัวใจจะท างานนอกเหนืออ านาจจิตใจ (involuntary control) และมีการหดและคลายตัวอยู่ตลอดเวลา 
ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษจึงพบเฉพาะที่หัวใจเท่านั้น 
  4.2.3.3 กล้ามเน้ือเรียบ 
   กล้ามเนื้อเรียบประกอบด้วยเซลล์ทีม่ีลักษณะแหลมหัวแหลมทา้ยไม่มีลาย ภายใน
เซลล์มีหนึ่งนิวเคลียสอยู่ตรงกลางเซลล์ พบที่ผนังของระบบอวัยวะภายในร่างกายต่างๆ เช่น ระบบย่อย
อาหาร ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย อวัยวะสืบพันธ์ุ ระบบไหลเวียนเลือด ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการหดตัว
เพื่อควบคุมการท างานของอวัยวะต่างๆ ซึ่งเป็นการควบคุมที่อยู่นอกเหนืออ านาจจิตใจคล้ายกับกล้ามเนื้อ
หัวใจ การหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบจะช้ากว่ากล้ามเนื้อโครงร่างแต่สามารถทนต่อการท างานได้นานกว่า 
ตัวอย่างการท างานที่เกิดจากกล้ามเนื้อเรียบ เช่น การหดตัวของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ล าไส้เล็ก 
ล าไส้ใหญ่ เพื่อท าให้อาหารเคลื่อนที่ การหดตัวขยายตัวของหลอดเลือด การปิดเปิดของกล้ามเนื้อหูรูด 
เป็นต้น 
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ภาพท่ี 4.22 เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อแต่ละชนิดในสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 858 
 
 4.2.4 เน้ือเยื่อประสาท 
  เนื้อเยื่อประสาทประกอบด้วยเซลล์ประสาท (neuron) ซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานของระบบ
ประสาท และเซลล์เกลีย (glial cell) ที่เป็นเซลล์อื่นๆ อยู่ล้อมรอบเซลล์ประสาทมีหน้าที่ช่วยค้ าจุนเซลล์
ประสาท ส่วนเซลล์ประสาทมีหน้าที่ในการรับค าสั่ง ประมวลค าสั่ง และถ่ายทอดค าสั่ง ซึ่งมีลักษณะเป็น
สัญญาณประสาทส่งไปควบคุมการท างานในส่วนต่างๆ ของร่างกาย  สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์หลายชนิด
เนื้อเยื่อประสาทจ านวนมากจะรวมตัวกันและเกิดเป็นสมองซึ่งมีหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลข้อมูลกลาง 
(information-processing center) 

 
 
ภาพท่ี 4.23 เนื้อเยื่อประสาทประกอบด้วยเซลล์ประสาทและเซลล์เกลีย 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 858        

เ ซ ล ล์ ป ร ะ ส า ท รั บ
ก ร ะ แ ส ป ร ะ ส า ท 
ผ่ านทา ง เด นไดรท์ 
( dendrites)  แ ล ะ ส่ ง
กระแสประสาทผ่าน
ทางแอกซอน (axon) 

เ ซ ล ล์ เ ก ลี ย ท า
หน้าที่ หล่ อ เลี้ ย ง 
ค้ าจุน หรือปกป้อง
เซลล์ประสาท 
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สรุป 
 
 เนื้อเยื่อของพืชหรือสัตว์มีพื้นฐานเหมือนกันคือ ประกอบข้ึนจากกลุ่มเซลล์เพื่อท าหน้าที่เฉพาะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้นการที่เซลล์มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง โครงสร้าง หรือหน้าที่ ก็เพื่อที่จะตอบสนอง
ให้เหมาะสมกับอวัยวะที่เนื้อเยื่อชนิดนั้นๆ เป็นองค์ประกอบอยู่ ซึ่งอาจเป็นการตอบสนองภายในร่างกาย
หรือตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก 
 เนื้อเยื่อพืชประกอบด้วย 3 ส่วน คือ เนื้อเยื่อผิวท าหน้าที่ปกป้องล าต้นซึ่งอยู่ภายนอกสุด เนื้อเยื่อ
ท่อล าเลียงท าหน้าที่ล าเลียงน้ า แร่ธาตุ และอาหาร ส่วนเนื้อเยื่อพื้นเป็นส่วนที่ค้ าจุน ช่วยท าให้ล าต้นและ
รากของพืชมีความแข็งแรงเพิ่มข้ึน เนื้อเยื่อพืชต่างๆ มีการเจริญและพัฒนาข้ึนมาจากการเจริญข้ึนปฐมภูมิ
ซึ่งเป็นการเจริญทางด้านความสูง และการเจริญข้ันทุติยภูมิซึ่งท าให้พืชมีการขยายขนาดออกทางด้านข้าง 
 ส่วนร่างกายของสัตว์ก็ประกอบด้วยเนื้อเยื่อหลายชนิด ซึ่งมีหน้าที่การท างานแตกต่างกันออกไป
ตามต าแหน่งของอวัยวะ โดยแบ่งออกเป็น เนื้อเยื่อบุผิว เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อ
ประสาท เนื้อเยื่อที่เป็นองค์ประกอบของรา่งกายถูกหลอ่เลีย้งด้วยระบบเส้นเลอืดซึ่งช่วยน าพาสาอาหารมา
หล่อเลี้ยง และน าพาของเสียออกจากเซลล์ นอกจากนี้ยังมีระบบน้ าเหลืองและระบบประสาทที่ เกี่ยวข้อง 
ท าให้เนื้อเยื่อที่เป็นองค์ประกอบของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายท างานได้เป็นปกติ  
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ค าถามท้ายบท 
 
1. อธิบายความส าคัญของเนื้อเยื่อว่ามีผลต่อสิ่งสิ่งมีชีวิตอย่างไรบ้าง 
2. เนื้อเยื่อพืชแบ่งออกเป็นกี่ระบบ อะไรบ้าง พร้อมทั้งบรรยายรายละเอียดของเนื้อเยื่อพืชแต่ละระบบ 
3. เนื้อเยื่อเจริญปฐมภูมิมีกี่ชนิด อะไรบ้าง 
4. ใช้ค าศัพท์ที่ก าหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง  
    Cortex, Pericycle, Xylem, Phloem, Pith, Epidermis และ Endodermis 
 

            
ภาพภาคตัดขวางของรากในพืชใบเลี้ยงคู่ (ซ้าย) และพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (ขวา) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Postlethwait และ Hopson (2006) หน้า 589 
 
5. อธิบายความส าคัญของเนื้อเยื่อ vascular cambium และ cork cambium ในการเจริญข้ันทุติยภูมิ 
6. เนือ้เยื่อสัตว์แบ่งออกเป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง 
7. ให้ระบุช่ือของเนื้อเยื่อบุผิวแต่ละชนิดต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 

     7.1 7.2 7.3 7.4 7.5  
 
8. เนื้อเยื่อเกี่ยวพันมี่กี่ชนิด อะไรบ้าง มีความส าคัญอย่างไรกับร่างกายของสัตว์ 
9. อธิบายลักษณะ ความเหมือนและความแตกต่าง ของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อโครงร่าง กล้ามเนื้อหัวใจ และ 
    กล้ามเนื้อเรียบ (สามารถเขียนอธิบายเป็นข้อๆ หรือตาราง หรือแผนผังความคิด) 
10. เนื้อเยื่อประสาทมีความส าคัญอย่างไรกับร่างกาย ถ้าขาดเนื้อเยื่อประสาทสิ่งมีชีวิตจะเป็นเช่นไร 
 
 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 

เรื่อง การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต 

 

หัวข้อเน้ือหา 

5.1 ชนิดและรูปแบบของการสืบพันธ์ุ 
 5.1.1 การสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศ 
 5.1.2 การสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศ 
 5.1.3 รูปแบบของการปฏิสนธิ 

 5.2 การสืบพันธ์ุของสิ่งมีชีวิตช้ันต่่า 
 5.2.1 การสืบพันธ์ุของแบคทีเรีย 
 5.2.2 การสืบพันธ์ุของโพรโทซัว 
 5.2.3 การสืบพันธ์ุของสาหร่าย 
 5.2.4 การสืบพันธ์ุของเห็ดและรา 
 5.3 การสืบพันธ์ุของพืช 
  5.3.1 การสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศของพืชดอก 
  5.3.2 การสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศของพืชดอก 
 5.4 การสืบพันธ์ุของสัตว์ 
  5.4.1 การสืบพันธ์ุของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
  5.4.2 การสืบพันธ์ุของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
 5.5 การสืบพันธ์ุของมนุษย์ 
  5.5.1 โครงสร้างของระบบสืบพันธ์ุในเพศหญิง 
  5.5.2 โครงสร้างของระบบสืบพันธ์ุในเพศชาย 
  5.5.3 กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธ์ุ 
  5.5.4 ฮอร์โมนกับการควบคุมระบบสืบพันธ์ุ 
  5.5.5 พัฒนาการของตัวอ่อน การตั้งครรภ์ และการเกิด 

สรุป 
ค่าถามท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลังจากศึกษาบทเรียนนี้แล้ว ผู้เรียนควรมีความรู้และความสามารถ ดังนี้ 
 1. บอกชนิดและรูปแบบการสืบพันธ์ุของสิ่งมีชีวิตพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบได ้
 2. อธิบายการสืบพันธ์ุของสิ่งมีชีวิตช้ันต่่า เช่น แบคทีเรีย โพรโทซัว สาหร่าย และเห็ดราได้ 
 3. อภิปรายและสรุปการสืบพันธ์ุของพืช สัตว์ และการสืบพันธ์ุในมนุษย์ได้ 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยายประกอบ PowerPoint presentation และสรุปสาระส่าคัญ พร้อมทั้งช้ีแนะให้ผู้เรียน
ค้นคว้าเพิ่มเติม 

 2. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มและแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน  
 3. ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น ซักถาม สร้างผังความคิดประจ่ากลุ่มเกี่ยวกับเนื้อหาประจ่าบทเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาชีววิทยา 1 บทที่ 5 
 2. PowerPoint presentation บทที่ 5 
 3. โมเดลระบบสืบพันธ์ุของมนุษย์ทั้งเพศชายและเพศหญิง 
 4. แผ่นภาพแสดงการคุมก่าเนิดโดยวิธีต่างๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน 

 
การวัดผลและประเมินผล 

การวัดผล 

 1 ความสนใจและการโต้ตอบของผู้เรียน 

 2. การอภิปรายร่วมกันของผู้เรียนในกลุ่ม และการสรุปผังความคิดประจ่ากลุ่มเกี่ยวกับเนื้อหา
ประจ่าบทเรียน 

 3. ตอบค่าถามท้ายบทและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามเวลาที่ก่าหนด 

การประเมินผล 

 1. ผู้เรียนตอบค่าถามผูส้อนในระหว่างเรียนถูกตอ้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2. สังเกตพฤติกรรมการมสี่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม และสรุปผังความคิดประจ่ากลุ่มเกี่ยวกบั
เนื้อหาประจ่าบทเรียนได้ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 3. ตอบค่าถามท้ายบทและสง่งานที่ได้รับมอบหมายตรงตามเวลาที่ก่าหนด และมีความถูกต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 



บทท่ี 5 
การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต 

 
 
 สิ่ งมี ชี วิตทุกชนิดที่ อาศัยอยู่บนโลกย่อมมีการเพิ่ มจ านวนประชากรด้วยการสืบพัน ธ์ุ 
(reproduction) การสืบพันธ์ุของสิ่งมีชีวิตจึงนับว่าเป็นกระบวนการที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้สิ่งมีชีวิต
ด ารงเผ่าพันธ์ุเอาไว้ได้ โดยคงรูปแบบและความเหมือนทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆ เอาไว้ หรือ
สิ่งมีชีวิตที่เกิดใหม่อาจมีความแตกต่างแปรผันทางพันธุกรรม (genetic variation) ได ้ 

สิ่งมีชีวิตทั้งที่เป็นเซลล์เดียวหรือประกอบด้วยหลายเซลล์จ าเป็นต้องอาศัยการสืบพันธ์ุ ซึ่งการ
สืบพันธ์ุอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ตามรูปแบบของการสืบพันธ์ุ คือ การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ 
(asexual reproduction) หมายถึง การสืบพันธ์ุที่เกิดจากการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (Mitosis) ซึ่งไม่
จ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธ์ุเพื่อให้ได้ไซโกต และ การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ 
(sexual reproduction) เป็นการสืบพันธ์ุที่เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างไข่กับสเปิร์ม ที่เป็นผลมาจาก
การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส (Meiosis) ซึ่งจะได้กล่าวถึงรายละเอียดของการแบ่งเซลล์ในบทต่อไป 
 

5.1 ชนิดและรูปแบบของการสืบพันธุ์ 
 
 การสืบพันธ์ุเป็นคุณสมบัติที่พบในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด เพราะสิ่งมีชีวิตต้องการสร้างลูกหลานเพื่อ
ด ารงเผ่าพันธ์ุเอาไว้ สิ่งมีชีวิตแบบโพรคาริโอตและยูคาริโอตแต่ละชนิดอาจมีชนิดและรูปแบบของการ
สืบพันธ์ุที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้ 
 5.1.1 การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ 
  เป็นการสืบพันธ์ุที่ไม่มีการปฏิสนธิระหว่างเซลล์สืบพันธ์ุ ลูกที่ได้จึงมีลักษณะทางพันธุกรรม
เหมือนกับพ่อหรือแม่ทุกประการโดยอาศัยกลไกการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ 
  5.1.1.1 การแบ่งตัวจากหน่ึงเป็นสอง (binary fission)  
   เซลล์ของสิ่งมีชีวิตจะมีการแบ่งเซลลแ์บบ ไมโทซิสจาก 1 เซลล์เป็น 2 เซลล์ ท าให้
เซลล์ใหม่ที่ได้มีพันธุกรรมเหมือนกับเซลล์เดิมทุกประการ พบในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เช่น แบคทีเรีย 
อะมีบา พารามีเซียม และสาหร่ายยูกลีนา (Euglena) เป็นต้น แต่ส าหรับสิ่งมชีีวิตหลายเซลลก์ารแบ่งเซลล์
ลักษณะนี้ถือเป็นการเพิ่มจ านวนเซลล์ ตัวอย่างเช่น การแบ่งเซลล์ของตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิต หรือการแบ่ง
เซลล์ของเซลล์ภายในร่างกาย (ภาพที่ 5.1) 
  5.1.1.2 การแตกหน่อ (budding)  
   เป็นการเกิดของสิ่งมีชีวิตใหม่ที่ผ่านกลไกการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส ลูกที่เกิดใหม่
มีขนาดเล็กซึ่งยังมีบางส่วนที่ติดกับร่างกายของตัวแม่และจะหลุดออกภายหลังพบในยีสต์ (yeast) และ
ไฮดรา (hydra) (ภาพที่ 5.2) เป็นต้น 
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ภาพท่ี 5.1 การแบ่งเซลลจ์ากหนึ่งเซลล์เป็นสองเซลล ์
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 228 
   
 

    
 

เซลลล์ูกจากการแตกหน่อ(Budding cell)   ลูกท่ีเกิดใหม่จากการแตกหน่อ 
 

ภาพท่ี 5.2 การสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศโดยการแตกหน่อของยีสต์ (ก.) และไฮดรา (ข.) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 249, 640 
 
 

การแบ่งตัวจากหน่ึงเป็นสองเซลล์ 
ของอะมีบา ท าให้เซลล์ที่แบ่งใหม่แต่
ละเซลล์กลายเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่แยก
จากกัน 

ก า ร แ บ่ ง เ ซ ล ล์ ข อ ง
เ อ็มบริ โอของเหรียญ
ทะเล (Sand dollars) 

การแบ่งเพื่อเพิ่มจ านวน
เซลล์ของเซลล์ต้นก าเนิด
เซลล์ เ ม็ดเลื อด ในโพรง
กระดูก 

ก. ข. 
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  5.1.1.3 การงอกใหม่ (regeneration)  
   เกิดข้ึนเมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นอาจหลุดหรือขาด
ออกจากร่างกายเดิม จากนั้นส่วนที่ขาดออกไปมีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสหลายครั้งจนกระทั่งกลายเป็น
ตัวใหม่ที่มีร่างกายสมบูรณ์ ในขณะที่สิ่งมีชีวิตตัวเดิมก็ยังคงด ารงชีวิตอยู่ได้ สามารถพบการสืบพันธ์ุแบบนี้
ได้ในพลานาเรีย (planaria) และดาวทะเล เป็นต้น  
  5.1.1.4 การสร้างสปอร์ (sporulation)  
   พบในโพรทิสต์บางชนิด แต่โดยส่วนใหญ่พบในเห็ด รา ซึ่งมีประมาณ 20,000 
ชนิด ที่มีการสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศด้วยการสร้างสปอร์ อย่างไรก็ตามการสืบพันธ์ุโดยการสร้างสปอร์
ของเห็ด รา มีทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ  
  5.1.1.5 พาร์ธีโนเจเนซิส (parthenogenesis)  
   เป็นการสืบพันธ์ุไม่อาศัยเพศของแมลงบางชนิด เช่น ตั๊กแตนกิ่งไม้ เพลี้ย และไร
น้ า เป็นต้น ซึ่งตัวเมียสามารถผลิตไข่ที่ฟักเป็นตัวได้โดยไม่ต้องมีการปฏิสนธิในสภาวะปกติไข่ของสัตว์
ดังกล่าวจะฟักออกมาเปน็ตัวเมียเสมอ แต่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมกับการด ารงชีวิต เช่น เกิดความแห้งแล้ง 
หนาวเย็น หรือขาดแคลนอาหาร ตัวเมียก็จะผลิตไข่ที่ฟักออกเป็นทั้งตัวผู้และตัวเมีย จากนั้นสัตว์ตัวผู้และ
ตัวเมียเหล่านี้จะผสมพันธ์ุกันแล้วตัวเมียจะออกไข่ที่มีความคงทนต่อสภาวะที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวได้ 
นอกจากนี้ยังพบในพวกแมลงสังคม เช่น ผึ้ง มด ต่อ และแตน ก็พบว่ามีการสืบพันธ์ุแบบพาร์ธีโนเจเนซิส
ด้วยเช่นกัน โดยไข่ไม่ต้องมีการปฏิสนธิก็สามารถฟักออกมาเป็นตัวได้ ซึ่งจะฟักออกมาเป็นตัวผู้เสมอ 
  5.1.1.6 การขาดออกเป็นท่อน (fragmentation)  
   เป็นการสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศอีกแบบหนึ่งของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะพวกที่มี
เซลล์ต่อกันเป็นเส้นสาย โดยการหักเป็นท่อนๆ แต่ละท่อนที่หลุดออกไปจะมีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสได้
เซลล์ใหม่ที่ต่อกันเป็นเส้นสายเจริญต่อไป ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่มีการสืบพันธ์ุแบบนี้ เช่น พวกหนอนตัวแบน 
และสาหร่ายทะเล เป็นต้น 
 5.1.2 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ 
  สิ่งมีชีวิตหลายชนิดมีการสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศในการให้ก าเนิดลูกหลาน ในสิ่งมีชีวิตเซลล์
เดียวจะมีการสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศที่เรียกว่า คอนจูเกชัน (conjugation) ซึ่งเกิดข้ึนในขณะที่สภาวะ
แวดล้อมที่ด ารงอยู่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญหรือการอยู่รอด ในขณะที่สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ส่วนใหญ่มีการ
สืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศโดยอาศัยกระบวนการปฏิสนธิ 
  5.1.2.1 คอนจูเกชัน  
   เป็นการสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศที่พบได้ในเซลล์โพรคาริโอต ได้แก่ แบคทีเรีย โดย
แบคทีเรียที่เป็นผู้ให้สารพันธุกรรม (donor cell) เซลล์หนึ่งจะท าการสร้างโปรตีนที่มีลักษณะเป็นท่อที่
สามารถยืดหยุ่นได้ เรียกว่า เซ็กพิลัส (sex pilus) ในการส่งผ่านดีเอ็นเอให้กับแบคทีเรียตัวรับ (recipient 
cell) อีกเซลล์หนึ่ง (ภาพที่ 5.3) นอกจากนี้ยังพบการสืบพันธ์ุแบบคอนจูเกชันได้ในยูคาริโอตเซลล์เดียว 
ตัวอย่างเช่น พารามีเซียม เป็นต้น ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดต่อไปในหัวข้อที่ 5.2.2.2 การสืบพันธ์ุแบบ
อาศัยเพศของโพรโทซัว 
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ภาพท่ี 5.3 การสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศ (คอนจูเกชัน) ของแบคทีเรียชนิด Escherichia coli 
ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 562 

 
  5.1.2.2 การปฏิสนธิ  
   เป็นการสืบพันธ์ุที่มีการปฏิสนธิระหว่างเซลล์สืบพันธ์ุเพศผู้ (sperm) และเซลล์
สืบพันธ์ุเพศเมีย (oocyte) โดยอาศัยกลไกการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสในการสร้างเซลล์สืบพันธ์ุ ท าให้เซลล์
สืบพันธ์ุมีความหลากหลายทางพันธุกรรมซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของยีนส์อย่างอิสระที่มาจากพ่อและแม่ 
จึงนับเป็นข้อได้เปรียบของการให้ก าเนิดลูกหลานเพราะเป็นพื้นฐานส าคัญที่ท าให้สิ่งมีชีวิตปรับตัวและอยู่
รอดได้ตามธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังเป็นกลไกส าคัญที่ท าให้สิ่งมีชีวิตเกิดวิวัฒนาการ  
 5.1.3 รูปแบบของการปฏิสนธิ 
  สิ่งมีชีวิตบางชนิดอาจมีการปฏิสนธิภายนอกร่างกายในขณะที่บางชนิดมีการปฏิสนธิภายใน
ร่างกาย นอกจากนี้ความแตกต่างของรูปแบบการปฏิสนธิท าให้สิ่งมีชีวิตมีการออกลูกที่แตกต่างกันอีกด้วย 
  5.1.3.1 การปฏิสนธิภายนอกร่างกาย  
   ส่วนใหญ่พบในสัตว์น้ า โดยสเปิร์มที่หลั่งออกมาจากสัตว์ตัวผู้จะว่ายไปในน้ าและ
ไปผสมกับไข่ของตัวเมียซึ่งอยู่ในน้ าเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ฟองน้ า ปะการัง ดอกไม้ทะเล ปลา และสัตว์
สะเทินน้ าสะเทินบก เป็นต้น สัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายนอกร่างกายส่วนใหญ่มักออกลูกเป็นไข่ เรียกว่า  
โอวิพารัส (oviparous) 
  5.1.3.2 การปฏิสนธิภายในร่างกาย  
   พบในสัตว์น้ า และสัตว์บกหลายชนิด ซึ่งอาจออกลูกเป็นไข่หรือเป็นตัวก็ได้ ถ้า
เอ็มบริโอเจริญโดยอาศัยอาหารจากแม่ เรียกว่า วิวิพารัส (viviparous) แต่ถ้าเอ็มบริโอเจริญโดยอาศัย
อาหารจากไข่ เรียกว่า โอโววิวิพารัส (ovoviviparous)  
   รูปแบบและชนิดของการสืบพันธ์ุในสิ่งมีชีวิตนับว่ามีความหลากหลายมาก ทั้งใน
สิ่งมีชีวิตช้ันสูงและในสิ่งมีชีวิตช้ันต่ าซึ่งอาจมีเซลลเ์ดียวหรือประกอบด้วยหลายเซลล์ นอกจากนี้ยังสามารถ
สืบพันธ์ุได้ทั้งแบบไม่อาศัยเพศและอาศัยเพศดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจถึงรายละเอียดโดย
ภาพรวมของการสืบพันธ์ุในสิ่งมีชีวิตจึงอาจแบ่งการสืบพันธ์ุตามกลุ่มสิ่งมีชีวิต ได้ดังนี้ 
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5.2 การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตชั้นต่่า 
 
 โดยส่วนใหญ่สิ่งมีชีวิตช้ันต่ าจะประสบผลส าเร็จในการกระจายตัวและเพิ่มจ านวนประชากรโดย
การสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศ แต่ในบางครั้งอาจพบการสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศด้วยซึ่งช่วยให้สิ่งมีชีวิตชนิด
นั้น ๆ มีความแปรผันของพันธุกรรมมากข้ึน ส่งผลให้ลูกหลานของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นเกิดการปรับตัวอยู่รอด
ได้ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ 
 5.2.1 การสืบพันธุ์ของแบคทีเรีย 
  จากการศึกษาพบว่า ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแบคทีเรียซึ่งเป็นเซลล์แบบโพรคาริโอต
นั้นมีความส าเร็จสูงมากในการเพิ่มจ านวนประชากรโดยการสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศ โดยการแบ่งจาก
หนึ่งเซลล์เป็นสองเซลล์ เนื่องจากหนึ่งวัฏจักรเซลล์ของโพรคาริโอตมีระยะเวลาที่สั้นกว่าในเซลล์ยูคาริโอต
มาก กล่าวคือ แบคทีเรียมีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเสร็จสิ้นภายในทุกๆ 1-3 ช่ัวโมง และบางชนิดอาจ
แบ่งเซลล์ได้เสร็จภายใน 20 นาที ในขณะที่เซลล์บางชนิดในร่างกายของมนุษย์ใช้เวลาประมาณ 24 ช่ัวโมง 
ต่อหนึ่งวัฏจักรเซลล์ 
  ในสภาพแวดล้อมจริงตามธรรมชาติ แบคทีเรียถูกจ ากัดการสืบพันธ์ุด้วยปัจจัยหลายอย่าง 
เช่น ธาตุหรือสารอาหารที่มีจ ากัด สารพิษที่เซลล์ผลิตข้ึนเองจากกระบวนการเมทาบอลิซึมซึ่งมีผลต่อเซลล์
แบคทีเรียเอง การต่อสู้กันเองกับแบคทีเรียชนิดอื่นๆ และการถูกกินโดยสิ่งมีชีวิตอื่น เป็นต้น ดังนั้นกุญแจที่
ส าคัญ 3 สิ่งที่ท าให้แบคทีเรียมีจ านวนมาก คือ พวกมันมีขนาดเล็ก สืบพันธ์ุแบบการแบ่งจากหนึ่งเป็นสอง
เซลล์ และมีวัฏจักรเซลล์ที่สั้น 
  ในแบคทีเรียการแบ่งจากหนึ่งเป็นสองเซลล์ เริ่มต้นด้วยการจ าลองดีเอ็นเอซึ่งเกิดที่
ต าแหน่งที่เรียกว่า ออริจินอ็อฟเรพิเคชัน (origin of replication) ซึ่งเป็นต าแหน่งเริ่มต้นในการจ าลอง 
ดีเอ็นเอให้กับทั้งสองโครโมโซม การจ าลองดีเอ็นเอเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วพร้อมกับการที่เซลล์แบคทีเรียเริ่ม
ยืดยาวออก เมื่อการจ าลองดีเอ็นเอสิ้นสุดลงจนได้เป็นสองโครโมโซม เยื่อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรียจะคอดไป
ชนกันจนได้เป็น 2 เซลล์ในที่สุด (ภาพที่ 5.4) 
  ในบางสภาวะแบคทีเรียอาจมีการสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศ ซึ่งท าให้เกิดการรวมตัวกันใหม่
ทางพันธุกรรม (genetic recombination) แต่เนื่องจากแบคทีเรียเป็นเซลล์โพรคาริโอตจึงไม่มีการแบ่ง
เซลล์แบบไมโอซสิหรือการปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธ์ุ ดังนั้นการสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศของแบคทีเรียจึงเกิด
จาก 3 กระบวนการ คือ ทรานส์ดักชัน (transduction) ทรานส์ฟอร์เมชัน (transformation) และ    
คอนจูเกชัน ซึ่งผลคือท าให้แบคทีเรียมีพันธุกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 
  กระบวนการทรานส์ฟอร์เมชัน เกิดข้ึนจากการที่เซลล์แบคทีเรียได้รับดีเอ็นเอแปลกปลอม
จากภายนอกแทรกเข้าไปเช่ือมรวมกับโครโมโซมของแบคทีเรีย ตัวอย่างเช่น เช้ือ Streptococcus 
pneumoniae สามารถเปลี่ยนเป็นเช้ือ pneumonia ที่ก่อโรคในคนได้หากน าไปเลี้ยงในอาหารที่มี       
ดีเอ็นเอของเช้ือชนิดที่ก่อโรค 
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ภาพท่ี 5.4 การสืบพันธ์ุ (แบบไม่อาศัยเพศ) ของแบคทเีรียโดยการแบ่งเซลล์จากหนึ่งเป็นสองเซลล์ 
ที่มา ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 237 
 
  กระบวนการทรานส์ดักชัน เป็นกระบวนการที่เซลล์ของแบคทีเรียถูกบุกรุกโดยฟาจก์ 
(phages) หรือ แบคทีรีโอฟาจก์ (bacteriophages) ซึ่งเปน็ไวรัสบกุรกุเซลลแ์บคทีเรีย โดยฟาจก์ไปเกาะที่
ผิวของเซลล์แบคทีเรียจากนั้นจะส่งถ่ายดีเอ็นเอเข้าไปยังไซโทพลาสซึมของแบคทีเรีย ดีเอ็นเอของฟาจก์ที่
ส่งถ่ายเข้าจะใช้โปรตีนและเอนไซม์ที่อยู่ภายในเซลล์ของแบคทีเรียในการจ าลองดีเอ็นเอ และสร้างโปรตีน
ที่จ าเป็นเพื่อสร้างเป็นฟาจก์อีกจ านวนมาก และอาศัยอยู่ในเซลล์ของแบคทีเรีย ซึ่งบางครั้งดีเอ็นเอของ
ฟาจก์อาจมีช้ินส่วนดีเอ็นเอของแบคทีเรียรวมอยู่ด้วย หลังจากนั้นฟาจก์จะท าลายเซลล์แบคทีเรียและ
ออกมาจากเซลล์เพื่อเข้าสู่แบคทีเรียเซลล์ใหม่ไปเรื่อยๆ ซึ่งดีเอ็นเอของฟาจก์ที่มียีนส์หรืออัลลีล (Allele) 
จากแบคทีเรียเซลล์เดิม (donor cells) อาจถูกถ่ายทอดต่อให้กับแบคทีเรียเซลล์ใหม่ได้ (recipient cells) 
(ภาพที่ 5.5)  

โครโมโซมเริ่มจ าลองตัวที่ต าแหน่ง Origin 
of replication กระบวนการจ าลองเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วซ่ึงยังไม่ทราบกลไกที่แน่ชัด 

กระบวนการจ าลองโครโมโซม
เสร็จสิ้น และเซลล์เริ่มมีการยืด
ยาวออก 

โครโมโซมแยกออกจากกันไปยังเซลล์ใหม่ที่
ก าลังแบ่งแยกไซโทพลาสซึม พร้อมกับการ
สร้างผนังเซลล์มาก้ัน 

เสร็จสิ้นกระบวนการแบ่งเซลล์
ท าให้ได้เซลล์ใหม่ 2 เซลล์ใน
เวลาอันสั้น 
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ภาพท่ี 5.5 กระบวนการทรานส์ดักชันของแบคทเีรียโดยมีไวรัสฟาจกเ์กี่ยวข้อง 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 562; Klug และคณะ (2012) หน้า 3 

 
  กระบวนการคอนจูเกชัน เป็นการสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศที่เกิดจากการส่งถ่ายดีเอ็นเอ
ระหว่างเซลล์ของแบคทีเรียด้วยกันเองผ่านโครงสร้างที่เรียกว่า เซ็กพิลัส (ภาพที่ 5.3) โดยที่เซ็กพิลัสจะดึง
เซลล์แบคทีเรียอีกเซลล์หนึ่งให้มาอยู่ใกล้ๆ แล้วจะท าหน้าที่เป็นเมททิงบริดจ์ (mating bridge) ซึ่ง
เปรียบเสมือนสะพานในการส่งผ่านดีเอ็นเอ เซลล์แบคทีเรียที่มีเอฟพลาสมิด (F plasmid) ซึ่งเป็นดีเอ็นเอ
ที่ท าหน้าที่สร้างเซ็กพิลัส หรือ F+ cell จะท าการจ าลองดีเอ็นเอของเอฟพลาสมิดข้ึนและส่งถ่ายให้กับ
เซลล์แบคทีเรยีแบบ F- cell ซึ่งไม่มีเอฟพลาสมิด ท าให้เซลล์แบคทีเรียแบบ F- cell กลายเป็น F+ cell ซึ่ง
สามารถสร้างเซ็กพิลัสได้ เซลล์แบคทีเรียที่มีเอฟพลาสมิดเป็นเซลล์ที่สามารถถ่ายสารพันธุกรรมให้กับ
แบคทีเรียเซลล์อื่นๆ ได ้(ภาพที่ 5.6) 

ฟาจก์เกาะที่ผิวของเซลล์แบคทีเรียซึ่ง
มีอัลลีล A+ กับ B+ และส่งถ่ายดีเอ็นเอเข้า
ไปในเซลล์ 
 

ดีเอ็นเอและโปรตีนของฟาจก์ถูกจ าลอง
ข้ึนภายในเซลล์ของแบคทีเรีย 
 

ฟาจก์ใช้วัตถุดิบต่าง ๆ ในเซลล์แบคทีเรีย
สร้างสิ่งที่มาห่อหุ้มดีเอ็นเอ จนได้ฟาจก์ 
จ านวนมาก นอกจากนี้ฟาจก์ บางตัวอาจ
มีช้ินส่วนดีเอ็นเอของแบคทีเรียติดมาด้วย
ซึ่งในกรณีนี้ คือ อัลลีล A+ 
 

ฟาจก์ได้เข้าบุกรุกแบคทีเรยีเซลลใ์หม่และ
ถ่ายดีเอ็นเอเข้าไป ซึ่งในกรณีนี้เป็นฟาจก์
ที่น าอัลลีล A+ มา จึงไม่ท าให้แบคทีเรีย
เซลล์ใหม่นั้นถูกท าลาย แต่ท าให้เกิดการ
ผสมผสานของดีเอ็นเอซึ่งอัลลีล A+ เข้าไป
แทรกแทนอัลลีล A-  
 

Bacteriophage 
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ภาพท่ี 5.6 กระบวนการคอนจูเกชันในแบคทีเรีย 
ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 563 
 
 5.2.2 การสืบพันธุ์ของโพรโทซัว 
  โพรโทซัวเป็นยูคาริโอตที่สามารถสืบพันธ์ุได้ทั้งแบบไม่อาศัยเพศและอาศัยเพศ การสืบพันธ์ุ
แบบไม่อาศัยเพศอาจเกิดข้ึนโดยการแบ่งเซลล์อย่างง่าย ซึ่งอาจท าให้เซลล์ลูก (daughter cell) มีขนาด
เท่าหรือไม่เท่ากันก็ได้ เช่น การแบ่งตัวจากหนึ่งเซลล์เป็นสองเซลล์ แต่ถ้าเป็นการแบ่งเซลล์ที่ท าให้ได้เซลล์
ลูกหลายเซลล์จะเรียกว่า การแบ่งตัวแบบทวีคูณ (multiple fission) นอกจากนี้การแตกหน่อก็ถือว่าเป็น
การแบ่งเซลล์แบบไม่เท่ากันอีกอย่างหนึ่งซึ่งเซลล์ลูกหรือลูกที่เกิดใหม่จะมีขนาดไม่เท่ากับเซลล์แม่ 
  5.2.2.1 การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของโพรโทซัว  
   ในกลุ่มโพรโทซัวการแบ่งตัวจากหนึ่งเป็นสองเซลล์นับเป็นการสืบพันธ์ุแบบไม่
อาศัยเพศที่พบมากที่สุด ซึ่งมีทั้งวิธีการแบ่งตัวตามยาว (longitudinal fission) พบในโพรโทซัวกลุ่ม 
แฟลกเจลเลต (flagellates) และการแบ่งตัวตามขวาง (transverse fission) พบทั้งในโพรโทซัวกลุ่ม 
ซิลิเอต (ciliates) และแฟลกเจลเลต 
   1) การแบ่งตัวตามยาวเริ่มด้วยเซลล์เกิดการคอดตรงส่วนกลางของเซลล์จนเกิด
เป็นร่องซึ่งแยกส่วนบนและล่างของเซลล์ออกจากกันจนได้เซลล์ใหม่ 2 เซลล์ ในโพรโทซัวพวกซิลิเอตจะมี
นิวเคลียส 2 ชนิด คือ แมโครนิวเคลียส (macronucleus) ซึ่งเป็นนิวเคลียสที่มีขนาดใหญ่ และ 
ไมโครนิวเคลียส (micronucleus) เป็นนิวเคลียสขนาดเล็ก เมื่อมีการแบ่งตัวจากหนึ่งเป็นสองเซลล์แบบ 
ไม่อาศัยเพศไมโครนิวเคลียสจะแบ่งตัวโดยวิธีไมโทซิส ส่วนแมโครนิวเคลียสจะมีการสงัเคราะห์ดีเอ็นเอและ
แบ่งเป็น 2 ส่วน โดยวิธีอะไมโทซิส (amitosis) 
   2) การแบ่งตัวตามขวางเป็นลักษณะประจ าของกลุ่มซิลิเอต ถึงแม้ว่าจะพบการ
แบ่งตัวตามยาวได้ในบางชนิด การแบ่งตัวจะเริ่มจากการปรากฏเป็นร่องบริเวณกลางเซลล์แบ่งเซลล์
ออกเป็นครึ่งหัวครึ่งท้ายและแยกออกจากกันเป็นสองเซลล์ลูก โครงสร้างต่างๆ ของเซลล์แม่ที่เหลือตกค้าง
อยู่ในเซลล์ลูกจะท าให้ทราบว่าเซลล์ลูกนั้นมาจากส่วนหัวหรือท้ายของเซลล์แม่ แต่ในโพรโทซัวบางชนิด
ก่อนการแบ่งตัวของเซลล์จะมีการจ าลององค์ประกอบต่างๆ ที่จะแบ่งให้แก่เซลล์ลูกได้เหมือนกัน 
   3) การแบ่งตัวแบบทวีคูณ เป็นการแบ่งตัวที่ภายในเซลล์แม่จะเกิดการแบ่ง
นิวเคลียสมากมาย จากนั้นไซโทพลาซึมจะเข้าไปล้อมรอบแต่ละนิวเคลียสกลายเป็นเซลล์ลูกจ านวนมาก 
การแบ่งตัวแบบนี้พบในโพรโทซัวกลุ่มฟอรามินิเฟอรา (foraminifera) เรดิโอลาเรีย (radiolaria) และ 
สปอโรซัว (sporozoa) แตไ่ม่ค่อยพบในพวกซิลิเอตและแฟลกเจลเลต ในพวกซิลิเอตเมื่อจะเกิดการแบ่งตัว
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แบบทวีคูณ เซลล์แม่จะเกิดการเข้าซีสต์ (encystment) ก่อนจากนั้นภายในซีสตน์ี้จะเกิดการแบ่งตัวแบบ
ทวีคูณได้เซลล์ลูกมากมาย 
   4) การแตกหน่อเป็นกระบวนการสร้างเซลล์ใหม่ที่เล็กกว่าเซลล์เดิม โดยที่เซลล์
แม่จะอยู่กับที่และปล่อยเซลล์ลูกที่เคลื่อนที่ได้ออกไป (swarner) เซลล์ที่เคลื่อนที่ได้ต่างจากเซลล์แม่ในแง่
ของความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสภาพ (differentiate) ได้ต่ ากว่า แต่มีอวัยวะในการเคลื่อนที่พิเศษ
กว่า  ซึ่งมักพบในพวกซิลิเอตที่อยู่กับที่ เป็นส่วนใหญ่ การแตกหน่ออาจเป็นแบบแตกหน่อภายนอก 
(exogenous  budding) คือเกิดหน่อยื่นออกข้างนอกเซลล์ จากนั้นเซลล์ลูกจะว่ายน้ าออกไปโดยใช้ซีเลีย 
ส่วนการแตกหน่อแบบภายใน (endogenous budding) เซลล์ลูกที่เคลื่อนที่ได้จะแตกหน่อภายในเซลล์
แม่ การแตกหน่อทั้งสองแบบนี้พบไดใ้นโพรโทซัวบางพวก เช่น ซัคทอเรีย (suctoria)  
   5) กระบวนการสืบพันธ์ุอีกสองอย่างที่เกี่ยวข้องซึ่งควรกล่าวถึง คือ พลาสโมโทมี 
(plasmotomy) และชิโซโกนี (schizogony) พลาสโมโทมี คือการที่โพรโทซัวซึ่งมีหลายนิวเคลียสแบ่งตัว
ท าให้เซลล์มีขนาดเล็กลงโดยอาจแบ่งเป็นสองหรือหลายเซลล์ จากนั้นนิวเคลียสของเซลล์แม่ซึ่งมีหลายอัน
นัน้กระจายตัวไปอยู่ในเซลล์ลกูต่าง ๆ อย่างไม่เป็นระเบียบ จ านวนนิวเคลียสในเซลล์ลูกนั้นอาจเท่าหรือไม่
เท่ากันก็ได้ ส่วนชิโซโกนี คือการที่เซลล์หนึ่งซึ่งมีหลายนิวเคลียสแตกหน่ออย่างรวดเร็วด้วยเวลาอันสั้นเป็น
หน่อที่มีนิวเคลียสเดียวหลาย ๆ หน่อ จนกระทั่งภายในไซโทพลาสซึมของเซลล์แม่ไม่มีนิวเคลียสเหลืออยู่ 
  5.2.2.2 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของโพรโทซัว  
   เป็นกลไกอย่างหนึ่งในการขยายพันธ์ุในบางสภาวะเรียกว่า คอนจูเกชัน ซึ่งพบใน
โพรโทซัวบางชนิด เช่น พารามีเซียม (ภาพที่ 5.7) 
 

 
 
ภาพท่ี 5.7 การสืบพันธ์ุแบบคอนจเูกชันของพารามเีซียม 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Campbell และคณะ (2008) หน้า 584 

พารามีเซียม 2 เซลล์  
เคลื่อนที่เข้ามาและเช่ือมติดกัน 

ไมโครนิวเคลียสของแต่ละ
เซลล์แบ่งตัวแบบไมโอซีส 
ได้ 4 ไมโครนิวเคลียส (n) 

3 ไมโครนิวเคลียสสลายไปเหลือเพียง  
1 ไมโครนิวเคลียส แบ่งตัวแบบ 

ไมโทซีสต่อได้ 2 ไมโครนิวเคลียส 

แต่ละเซลล์แลกเปลี่ยน
ไมโครนิวเคลียสซ่ึงกัน
และกัน  

2 ไมโครนิวเคลียส (n) 
รวมกันเป็น 

1 ไมโครนิวเคลียส (2n) 

4 ไมโครนิวเคลียส 
เปลี่ยนแปลงเป็น 
แมโครนิวเคลียส 

มีการแบ่งไซโทพลาสซึม 2 
ครั้ง ท าให้ได้พารามีเซียม
ใหม่ 4 เซลล์ (ได้ 8 เซลล์ต่อ
พารามีเซียม 1 คู่)  

แ ต่ ล ะ เ ซ ล ล์
แยกตัวจากกัน 

ไมโครนิวเคลียสแบ่งตวั
แบบไมโทซิสต่อ 3 ครั้ง
ได้ 8 ไมโครนิวเคลียส 

แมโครนิวเคลียส
เดิมสลายไป 
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 5.2.3 การสืบพันธุ์ของสาหร่าย 
  สาหร่ายนับว่าเป็นยูคาริโอตที่ถูกจัดให้อยู่ในอาณาจักรโพรทิสทา (kingdom Protista) 
เช่นเดียวกับโพรโทซัว แต่โครงสร้างเซลล์ของสาหร่ายมีความคล้ายคลึงกับเซลล์พืช ในขณะที่เซลล์ของ 
โพรโทซัวมีความคล้ายคลึงกับเซลล์สัตว์ สาหร่ายมีรูปแบบของการสืบพันธ์ุหลายแบบ เช่น สาหร่ายสีเขียว
เซลล์เดียว Chlamydomonas สามารถสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศได้ แต่โดยส่วนใหญ่จะเลือกที่จะสืบพันธ์ุ
แบบไม่อาศัยเพศมากกว่าโดยการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสภายในผนังเซลล์ของเซลล์แม่ ท าให้ได้เซลล์ลูก
จ านวนมาก โดยเซลล์ลูกจะอาศัยอยู่ในเซลล์แม่จนกระทั่งผนังเซลล์ของเซลล์แม่ถูกย่อยด้วยเอนไซม์ซึ่งจะ
ท าให้เซลล์ลูกหลุดออกมาได้ ในสภาวะแวดล้อมธรรมชาติที่ขาดธาตุไนโตรเจน เซลล์แฮพลอยด์ (n) จะท า
หน้าที่คล้ายเซลล์สืบพันธ์ุเพศผู้และเพศเมียในพืชช้ันสูง โดยเซลล์แฮพลอยด์จะรวมกันเกิดเป็นตัวอ่อนที่
เป็นเซลล์ดิพลอยด์ (2n) ซึ่งมีผนังเซลล์ด้านนอกที่แข็งแรงและทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่หนาวจัดหรือ
ร้อนจัดได้ หลังจากที่สภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสจะเริ่มข้ึนท าให้เกิดการ
งอกและปล่อยเซลล์แฮพลอยด์ออกมา (ภาพที่ 5.8) 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5.8 การสืบพันธ์ุของสาหร่ายสีเขียวเซลล์เดียว Chlamydomonas 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 592 

 
 

เซลล์สาหร่ายที่มีการเจริญ
สมบูรณ์เป็นเซลล์แฮพลอยด์ 

ในสภาวะขาดแคลนอาหาร หรือสภาพแวดล้อมไม่
เหมาะสม เซลล์จะเปลี่ยนไปท าหน้าที่เป็นเซลล์สืบพันธ์ุ 

เซลล์สืบพันธ์ุชนิดบวกกับลบ
จะรวมตัวกันได้เป็นไซโกต 

เซลล์ไซโกต (2n) จะสร้างผนังห่อหุ้ม
ป้องกันสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม 

เม่ือสภาพแวดล้อมเหมาะสม ไซโกต (2n) 
จะแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสให้เซลล์ลูก (n) 

จ านวนหน่ึงที่มีเพศชนิดบวกกับลบ 

ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสาหร่ายจะ
สืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศ โดยการแบ่งเซลล์
แบบไมโทซิสได้ 4 ซูโอสปอร์ (Zoospore) 

ซูโอสปอร์
เจริญต่อไป
เป็นเซลล์  

แฮพลอยด์ที่
สมบูรณ์ 
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 5.2.4 การสืบพันธุ์ของเห็ดและรา 
  เห็ด รา หรือฟังไจสามารถสืบพันธ์ุได้ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ โดยการสร้าง
สปอร์ที่มีขนาดเล็กจ านวนมาก เช่น เห็ดพัฟฟ์บอล (puffball mushroom) (ภาพที่ 5.9) อาจปล่อยสปอร์
ปลิวออกมาซึ่งมองดูคล้ายกับกลุ่มเมฆได้ถึง 3 หมื่นล้านสปอร์ โดยอาจปลิวไปได้ไกลตามกระแสลมหรือ
กระแสน้ า ซึ่งหากสปอร์ปลิวไปตกลงในพื้นที่ที่มคีวามช้ืนและอาหารก็จะท าให้เกิดการงอกเจริญของเส้นใย
ราออกมาจากสปอร์ได้ 
 

                                    
 
ภาพท่ี 5.9 เห็ดพัฟฟบ์อลที่ก าลังปล่อยสปอรเ์พื่อการสบืพันธ์ุ 
ที่มา ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 646 

 
  5.2.4.1 การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของฟังไจ  
   เป็นการสืบพันธ์ุที่พบได้โดยส่วนใหญ่ แม้ว่าฟังไจบางกลุ่มอาจสามารถสืบพันธ์ุได้
ทั้ง 2 แบบ คือ ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ จากการศึกษาพบว่ามีฟังไจถึง 20,000 ชนิด ที่ทราบว่า
มีเพียงการสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศเท่านั้น ซึ่งมีรูปแบบแตกต่างกันอย่างมากมาย โดยทั่วไปฟังไจในกลุ่ม
เช้ือราจะมีการสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศโดยการสร้างเส้นใยที่สามารถผลิตสปอร์ที่เป็นแฮพลอยด์ (n) ด้วย
การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสซึ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช้ือราสามารถสืบพันธ์ุและเจริญปกคลุมใน
อาหาร หรือผลไม้ที่ช้ืนได้อย่างรวดเร็ว เช่น Penicillium สามารถเจริญบนผิวของผลไม้ได้อย่างรวดเร็ว
โดยการสร้างสปอร์แบบไม่อาศัยเพศ ซึ่งสปอร์จะอยู่ ในโครงสร้างที่เรียกว่า โคนิเดีย (conidia) (ภาพที่ 
5.10) ซึ่งมีลักษณะคล้ายพัดโดยส่วนปลายมีถุงที่เก็บสปอร์อยู่จ านวนมาก เช้ือราจะเจริญโดยการแตก
แขนงของเส้นใยไปเรื่อยๆ พร้อมกับการสร้างสปอร์ ซึ่งจะใช้และย่อยสลายสารอาหารจากผลไม้จนหมด 
อย่างไรก็ตามราหลายชนิดอาจมีการสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศได้ถ้ามีการติดต่อระหว่างกันของเช้ือราชนิด
เดียวกันที่มีเมททิ้งไทป์ (mating type) ที่ต่างกัน 
 

เห็ดพัฟฟ์บอลมีกลไกในการปล่อยสปอร์
ให้ฟุ้งไปในอากาศเพ่ือการกระจายพันธุ์ 
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ภาพท่ี 5.10 เช้ือรา Penicillium เจริญอยู่ทีผ่ิวของเปลือกสม้โดยการสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 639 
 
   ฟังไจบางชนิดที่มีเซลล์เดียว เช่น ยีสต์ สามารถสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศได้โดย
การแตกหน่อ จากการศึกษาพบว่ามีฟังไจบางกลุ่มที่มีลักษณะเหมือนยีสต์แต่อาจสามารถเจริญเป็นเส้นใย
ได้หากสภาพแวดล้อมเอื้ออ านวยในกรณีที่มีอาหาร หรือความช้ืน 
  5.2.4.2 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของฟังไจ  
   เป็นการสืบพันธ์ุที่ เกิดข้ึนในช่วงหนึ่งของวงจรชีวิตของเช้ือราบางชนิด ใน
สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเจริญ เช่น ความแห้งแล้ง การขาดอาหาร ซึ่งพบว่าบ่อยครั้งเกิดจากการที่
เส้นใยของเช้ือราสองกลุ่มที่มีเมททิ้งไทป์ต่างกันแต่เป็นเช้ือราชนิดเดียวกัน มีการหลั่งสารโมเลกุลเคมีทาง
เพศ ที่เรียกว่า ฟีโรโมน (Pheromones) ซึ่งฟีโรโมนที่หลั่งออกมาจะจับกับตัวรับของเช้ือราทั้ง 2 กลุ่ม 
และท าให้เส้นใยมีการเจริญยืดยาวเข้าหาแหล่งที่มาของฟีโรโมน จากนั้นเมื่อเส้นใยมาพบกันก็จะเช่ือม
ติดกันเป็นเซลล์เส้นใยเดียวกัน เรียกว่า พลาสโมแกมมี (plasmogamy) ซึ่งจะมีกลไกการป้องกันการเช่ือม
ของเส้นใยที่มาจากกลุ่มเดียวกันอยู่เรียกว่า compatibility test แม้ว่าเส้นใยของรา 2 กลุ่มนี้จะเช่ือมกัน
แล้ว แต่นิวเคลียส (n) ที่อยู่ภายในเซลล์ของเส้นใยจะไม่รวมกัน เรียกเส้นใยลักษณะนี้ว่า เฮเทอโรคาริออน 
(heterokaryon) ซึ่งหมายถึงเส้นใยที่มี 2 นิวเคลียสที่ต่างกัน  
   ส าหรับเช้ือราบางชนิดนิวเคลียสที่ต่างกันซึ่งอยู่ภายในเซลล์เส้นใยราอาจมีการ
แลกเปลี่ยนโครโมโซมหรือยีนส์คล้ายกับกระบวนการครอสซิ่งโอเวอร์ แต่ในเช้ื อราชนิดอื่นเซลล์ที่มี
นิวเคลียส 2 ชนิด ภายในเซลล์เดียวกันและไม่รวมกันหรือที่เรียกว่า ไดคาริโอทิค (dikaryotic) อาจมีการ
รวมกันของนิวเคลียสเกิดข้ึนในวงจรชีวิต เรียกว่า คาริโอแกมมี (karyogamy) ท าให้ได้ไซโกต (2n) โดยจะ
มีการสร้างผนังที่หนามาห่อหุ้ม ซึ่งนับเป็นช่วงที่เป็นการสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศ เซลล์ที่เป็นดิพลอยด์นี้จะ
แบ่งเซลล์แบบไมโอซสิ ซึ่งท าให้ได้สปอร์ที่มีความแปรผันทางพันธุกรรมเกิดข้ึน จากนั้นสปอร์ก็จะปลิวลอย
ไปตกยังบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมและเจริญเป็นเส้นใยต่อไป (ภาพที่ 5.11) 
 
 
 
 

โคนิเดีย 
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ภาพท่ี 5.11 การสืบพันธ์ุแบบอาศัยและไม่อาศัยเพศของเช้ือราด าขนมปงั (Rhizopus stolonifer) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 643 
 

5.3 การสืบพันธุ์ของพืช 
 
 พืชสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายกลุม่ ในที่นี้ขอกล่าวถึงพืชดอกซึ่งพืชดอกนับว่าเป็นกลุ่มที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพมากและจดัเปน็พืชช้ันสูง โดยสามารถสืบพันธ์ุได้ทั้งแบบไม่อาศัยเพศและอาศัยเพศ 
การสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศเป็นการสืบพันธ์ุของพืชที่ท าให้ได้พืชต้นใหม่ข้ึนมาจากพืชต้นเดิมด้วยวิธีการ
ต่างๆ ที่ไม่ใช่เกิดจากการผสมพันธ์ุของเซลล์สืบพันธ์ุ ในขณะที่การสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศของพืชดอกจะมี
ดอกเป็นอวัยวะที่ท าหน้าที่สืบพันธ์ุโดยอาศัยการปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธ์ุที่สร้างมาจากดอก 
 5.3.1 การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอก 
  พืชดอกหลายชนิดสามารถสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศได้ ท าให้ได้พืชต้นใหม่ที่มีพันธุกรรม
เหมือนเดิมอย่างรวดเร็ว ซึ่งเราอาศัยกลไกนี้มาใช้ขยายพันธ์ุพืชให้ได้จ านวนและลักษณะตามที่ต้องการ 
โดยต้นพืชจะเจริญมาจากโครงสร้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธ์ุด้วยกระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส 

2. เส้นใยราสร้างเซลล์ที่เป็น
ส่วนสืบพันธุ์ที่มีหลายนิวเคลียส 

3. เซลล์สืบพันธุ์เชื่อมไซโทพลาสซึม
เข้าด้วยกัน ขณะที่นิวเคลียสยังคง
แยกกันเกิดเป็น Zygosporangium 

4. Zygosporangium พัฒนา
ผิวด้านนอกให้มีความ

แข็งแรงทนต่อสภาพอากาศ 

5. เมื่อสภาพอากาศเหมาะสม 
Karyogamy (2n) จะแบ่ง
นิวเคลียสแบบไมโอซิส 

6. Zygosporangium งอกส่วนที่
เป็น Sporangium ซ่ึงมี 
สปอร์ (n) จ านวนมาก 

7. สปอร์ที่มีพันธุกรรมหลากหลาย 

ปลิวกระจายเพ่ือเจริญต่อไป 
 

8. สปอร์งอกและ
เจริญเป็นเส้นใย

ใหม่ต่อไป 
9. เส้นใยสามารถสร้าง Sporangium 

เป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
ต่อไปได้ 

1. เส้นใยราที่มี Mating type 

ต่างกันคือ + กับ – มาอยู่ชิดกัน 
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การสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศในพืชดอกอาจมีหลายวิธี ตัวอย่างเช่น การสืบพันธ์ุโดยอาศัยล าต้นพิเศษ 
ท่อนพันธ์ุหรือหน่อ พาทีโนเจเนซิส หรือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
  การสืบพันธ์ุโดยอาศัยล าต้นพิเศษมีหลายแบบ เช่น ในสตอเบอรี พืชต้นใหม่จะเกิดจากข้อ 
(node) ของต้นแม่ที่ทอดยาวไปตามพื้นดินหรือที่เรียกว่า ไหล (runner หรือ stolon) ในตระกูลขิง ข่า 
หรือหญ้า พืชต้นใหม่จะเกิดจากข้อของต้นที่ทอดยาวไปตามพื้นดินที่เรียกว่า ไรโซม (rhizome) ในเผือก
พืชต้นใหม่จะเกิดจากตาข้างของล าต้นใต้ดินที่ท าหน้าที่เก็บอาหาร เรียกว่า คอร์ม (corm) ในมันฝรั่ง 
เรียกว่า ทูเบอร์ (tuber) และในหัวหอม เรียกว่า บัลบ์ (bulb)  
  การสืบพันธ์ุแบบพาทีโนเจเนซิส พบได้ในส้มและกุหลาบซึ่งเอ็มบริโอเจริญข้ึนมาโดย
ปราศจากการปฏิสนธิ เกิดข้ึนเมื่อละอองเรณู (pollen grains) ตกลงบนยอดเกสรเพศเมียแต่ไม่มีการสร้าง
หลอดเรณู (pollen tube) ท าให้นิวเคลียสของสเปิร์มไม่ได้ปฏิสนธิกับนิวเคลียสของไข่ในรังไข่ แต่มี
ฮอร์โมนจากยอดเกสรเพศเมียหรือเรณูไปกระตุ้นให้เซลล์ไข่เกิดการพัฒนาไปเป็นเอ็มบริโอ ท าให้พืชต้น
ใหม่ที่ได้มีพันธุกรรมเหมือนต้นแม่ 
  การสืบพันธ์ุแบบใช้ท่อนพันธ์ุหรือหน่อ พบได้ในพืชหลายชนิดโดยพืชต้นใหม่เจริญข้ึนมา
จากล าต้นเดิมหรือหน่อที่แตกออกมาจากต้นแม่พันธ์ุเดิม เช่น อ้อย กล้วย และพืชที่สามารถขยายพันธ์ุได้
โดยการปักช าอีกหลายชนิด   
  ส่วนการขยายพันธ์ุโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งเป็นวิธีการที่มนุษย์พัฒนาข้ึนนับว่าเป็น
ประโยชน์อย่างมาก เช่น พืชที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออาจแสดงความต้านทานต่อโรคได้มากกว่า 
หรือสามารถอนุรักษ์พันธ์ุพืชที่ใกล้สูญพันธ์ุโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อท าให้ได้ต้นพืชใหม่อีกจ านวนมาก 
 5.3.2 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอก 
  ดอกเป็นอวัยวะที่ท าหน้าที่สืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศ ดอกเป็นส่วนของพืชที่เจริญมาจากตา
ดอกที่ปลายยอด ปลายกิ่ง ซอกใบ หรือข้างล าต้น ส่วนประกอบของวงดอกที่ส าคัญ ได้แก่ กลีบเลี้ยง 
(sepal) กลีบดอก (petal) เกสรเพศผู้ (stamen) และเกสรเพศเมีย (pistil หรือ carpel) (ภาพที่ 5.12) 
ซึ่งองค์ประกอบของดอกที่แตกต่างกันน้ีจะใช้เป็นเกณฑ์ในการจ าแนกชนิดของดอก 

 
ภาพท่ี 5.12 โครงสร้างของดอก 
ที่มา: Campbell และคณะ (2008) หน้า 802 
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  5.3.2.1 ชนิดของดอก สามารถแบ่งตามเกณฑ์ต่างๆ ได้ดังนี้ 
    1) ชนิดของดอกจ าแนกตามเพศ แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ 
     1.1) ดอกสมบูรณ์เพศ (perfect flower) คือ ดอกที่มีทั้งเกสรเพศผู้และเกสร
เพศเมียอยู่ในดอกเดียวกัน เช่น ชบา ถ่ัว พริก ข้าว หญ้า พุทธรักษา บานบุรี ผักกาด มะเขือ กะหล่ า 
สัปปะรด ต้อยติ่ง หอม กระเทียม เป็นต้น 
     1.2) ดอกไม่สมบูรณ์เพศ (imperfect flower) คือ ดอกที่มีเกสรเพศใดเพศ
หนึ่งเท่านั้นอยู่ในดอกเดียว ซึ่งถ้าเป็นดอกที่มีเกสรเพศผู้อยู่ เรียกว่า ดอกตัวผู้ (staminate flower) ถ้า
เป็นดอกที่มีเกสรเพศเมีย เรียกว่า ดอกตัวเมีย (pistilate flower) เช่น ต าลึง เตย ขนุน ข้าวโพด สาเก 
ล าเจียก สนทะเล สนปฏิพัทธ์ มะพร้าว ตาลโตนด บอน หน้าวัว อุตพิด ธูปฤาษี บวบ แตงกวา ฟักทอง 
ต าแย หน่อไม้ฝรั่ง หลิว มะเดื่อ อินทผลัม หม่อน เป็นต้น 
    2) ชนิดของดอกจ าแนกตามส่วนประกอบของดอก แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ 
        2.1) ดอกสมบูรณ์ (complete flower) คือ ดอกที่ประกอบด้วยวงดอกครบ
ทั้ง 4 ช้ัน ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย ตัวอย่างเช่น กุหลาบ ชบา มะเขือ แค 
พู่ระหง เป็นต้น 
        2.2) ดอกไม่สมบูรณ์ (incomplete flower) คือ ดอกที่มีองค์ประกอบของวง
ดอกไม่ครบทั้ง 4 ส่วน ตัวอย่างเช่น ดอกบานเย็น (ไม่มีกลีบดอก) ดอกอุตพิดและดอกหน้าวัว (ไม่มีกลีบ
เลี้ยงและกลีบดอก) และดอกของพืชต่างๆ ที่เป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศ อาจสรุปได้ว่าดอกสมบูรณ์ เป็นดอก
สมบูรณ์เพศเสมอ ในขณะที่ดอกสมบูรณ์เพศอาจเป็นดอกสมบูรณ์หรือดอกไม่สมบูรณ์ก็ได้ 
    3) ชนิดของดอกจ าแนกตามจ านวนดอกที่ติดบนก้านดอก แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ  
        3.1) ดอกเดี่ยว (solitary flower) คือ ดอกที่เกิดอยู่บนก้านดอกเพียงดอก
เดียว โดยอาจมีต าแหน่งเกิดอยู่ที่ปลายกิ่ง ล าต้น ด้านข้างของกิ่ง หรือซอกใบก็ได้ เช่น ดอกชบา จ าปี 
จ าปา บัว การะเวก เป็นต้น 
      3.2) ดอกช่อ (inflorescence flower) คือ ดอกที่เกิดเป็นกลุ่มอยู่บนก้านดอก
ใหญ่เดียวกัน ซึ่งมีดอกย่อย (Floret) หลาย ๆ ดอก แต่ละดอกมีก้านดอกย่อย (Pedicel) ที่โคนก้านดอก
ย่อยจะมีใบประดับรองรับอยู่บนช่อดอก (Peduncle) 
  5.3.2.2 การสร้างสเปิร์มหรือเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้  
   เป็นกระบวนการที่เกิดข้ึนภายในอับเรณู (Anther) ซึ่งอยู่ที่ส่วนปลายของเกสร
เพศผู้ ภายในอับเรณูจะมีไมโครสปอร์มาเทอรเ์ซลล ์(microspore mother cells) อยู่จ านวนมากซึ่งแต่ละ
เซลล์จะแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสได้ 4 ไมโครสปอร์ (microspores) ซึ่งมีชุดโครโมโซมเป็นแฮพลอยด์ (n) 
หลังจากนั้นนิวเคลียสของแต่ละไมโครสปอร์จะแบ่งเซลล์ต่อไปแบบไมโทซิส ท าให้ได้ 2 นิวเคลียส คือ  
เจเนอเรทิฟนิวเคลียส (generative nucleus) และทิวบ์นิวเคลียส (tube nucleus) เรียกเซลล์ในระยะนี้
ว่า ละอองเรณู หรือแกมีโทไฟต์เพศผู้ (male gametophyte) (ภาพที่ 5.13) พืชแต่ละชนิดมีละอองเรณูที่
มีรูปร่างลักษณะแตกต่างกัน เช่น ผนังบาง ผนังหนา ผิวเรียบหรือมีลักษณะเป็นหนาม ซึ่งใช้ในการจ าแนก
และระบุชนิดของพืชตามหลักอนุกรมวิธาน เมื่อละอองเรณูแก่เต็มที่อับเรณูจะแตกออกท าให้ละอองเรณู
กระจายออกไปพร้อมที่จะผสมพันธ์ุต่อไปได้ 
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  5.3.2.3 การสร้างไข่หรือเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย  
   เป็นกระบวนการที่เกิดข้ึนภายในรังไข่ ภายในรังไข่อาจมี 1 โอวุล (ovule) หรือ
หลายโอวุลก็ได้ ภายในโอวุลจะมีหลายเซลล์แต่จะมีเซลล์หนึ่งที่มีขนาดใหญ่ เรียกว่า เมกะสปอร์มาเทอร์
เซลล์ (megaspore mother cell) ซึ่งมีชุดโครโมโซมเป็นดิพลอยด์ (2n) ต่อมามีการแบ่งเซลล์แบบ 
ไมโอซิสได้ 4 เซลล์ แต่สลายไป 3 เซลล์ เหลือเพียง 1 เซลล์ เรียกว่า เมกะสปอร์ (megaspore) จากนั้น
นิวเคลียสของเมกะสปอร์จะแบ่งแบบไมโทซิส 3 ครั้ง ท าให้ได้ 8 นิวคลีไอ (nuclei) และมีไซโทพลาสซึม
ล้อมรอบเกิดเป็น 7 เซลล์ โดย 3 เซลล์ที่อยู่ตรงข้ามกับรูไมโครไพล์ (micropyle) เรียกว่า แอนทิโพดอล 
(antipodals) ตรงกลาง 1 เซลล์ (มี 2 นิวเคลียส) เรียกว่า โพลาร์นิวคลีไอ (polar nuclei) ส่วนที่อยู่ด้าน
ของรูไมโครไพล์มี 3 เซลล์ โดยเซลล์ตรงกลาง คือ เซลล์ไข่ (egg cell) ส่วนที่อยู่ด้านข้าง 2 เซลล์ เรียกว่า  
ซินเนอร์จิด (synergids) โดยในระยะนี้ 1 เมกะสปอร์จะพัฒนากลายมาเป็นแกมีโทไฟต์เพศเมีย (female 
gametophyte) เรียกว่า ถุงเอ็มบริโอ (embryo sac) (ภาพที่ 5.13)  
 

 
ภาพท่ี 5.13 การสร้างเซลล์สบืพันธ์ุเพศผู้และเพศเมียของพชืดอก 
ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 803 
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  5.3.2.4 การถ่ายละอองเรณู  
   เกิดข้ึนเมื่อละอองเรณูแก่เต็มที่จะปลิวออกมาจากอับเรณูที่ฉีกขาด จากนั้น
ละอองเรณูจะตกลงบนยอดเกสรเพศเมีย ซึ่งโดยปกติที่ยอดเกสรเพศเมียจะมีสารเหนียวเป็นตัวช่วยในการ
ยึดจับกับละอองเรณูเอาไว้ การถ่ายละอองเรณูจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยทางธรรมชาติที่จะช่วยส่งเสริมให้
ละอองเรณูกระจายไปได้อย่างกว้างขวาง ได้แก่ กระแสลม กระแสน้ า แมลง ผึ้ง หรือสัตว์ที่มาตอมเกสร
ดอกไม้ (ภาพที่ 5.14) 
   พืชที่ต้องอาศัยกระแสลมในการช่วยถ่ายละอองเรณูมักมีดอกขนาดเล็ก กลีบดอก
ไม่มีสีสันที่สวยงาม ไม่มีต่อมน้ าหวานหรือกลิ่นหอมในการดึงดูดแมลง แต่มีละอองเรณูขนาดเล็กแห้งและ
เบาบาง ละอองเรณูบางชนิดอาจมีปกีหรอืโครงสร้างขนซึ่งช่วยส่งเสรมิให้ปลิวไปได้ไกล ในขณะที่ยอดเกสร
เพศเมียของพืชบางชนิดอาจมีขนหรือสารเหนียวไว้ดักจับละอองเรณูเช่นกัน เช่น หญ้า ข้าว เป็นต้น 
   พืชที่มีสีสันสวยงาม มีน้ าหวานซึ่งเป็นอาหารของแมลงและสัตว์หลายชนิดใช้
คุณลักษณะนี้ในการส่งถ่ายละอองเรณูจากดอกหนึ่งไปสู่ดอกหนึ่ง  ภายในต้นเดียวกันหรือต่างต้นกันซึ่ง
บางครั้งอาจไกลกันหลายกิโลเมตร เนื่องจากละอองเรณูจะติดกับขาหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแมลงและจะ
ถูกขนส่งไปยังยอดเกสรเพศเมียของอีกดอกหนึ่งได้นั่นเอง 
   การถ่ายละอองเรณูของพืชเกิดได้ 2 แบบ คือ การถ่ายละอองเรณูในดอกเดียวกัน
หรือต่างดอกภายในต้นเดียวกัน (self-pollination) และการถ่ายละอองเรณูในพืชต่างต้นกัน (cross-
pollination) ที่มีพันธุกรรมต่างกัน โดยอาจเป็นชนิด (species) เดียวกันหรือต่างชนิด ต่างสกุล (genus) 
กันก็ได ้
 

 

 
 

ภาพท่ี 5.14 กลไกการถ่ายละอองเรณูของพืชดอก 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 804–805 

พืชที่มีดอกขนาด
เล็กอาศัยลมเป็น
ตั ว ช่ ว ย ใ น ก า ร
ถ่ายละอองเรณู 

เกสรดอก Yucca 
สร้ า งก ลิ่ น แ ล ะ
น้่ าห ว าน  ซึ่ ง มี
ความจ่าเพาะต่อ
ผีเสื้อกลางคืนให้
มา เป็ น ตั วช่ ว ย
ถ่ายละอองเกสร 

แมลงวันชอบดอกไม้
ที่มีสีแดง และส่งกลิ่น
คล้ายกับเนื้อที่ก่าลัง
เน่า อย่างเช่น ดอก 
Carrion (Stapelia 

sp.) ในขณะที่ก่าลัง
ถ่ายละอองเกสรนั้น 
แมลงวันยังได้วางไข่
เอาไว้ด้วย 

ค้ า ง ค า ว  Long-
nose bat สัตว์ใกล้
สู ญ พั น ธุ์ ช นิ ด นี้ 
ชอบกิน น้่ าหวาน 
และกลิ่นที่ส่งออก
มาจากต้น Cactus 
พร้อมกับการผสม    
       เกสร  
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  5.3.2.5 การปฏิสนธิของพืชดอก  
   เริ่มขึ้นเมื่อละอองเรณูที่ตกลงบนยอดเกสรเพศเมียได้รับความช้ืน และอาหารพวก
น้ าตาลจากยอดเกสร จากนั้นทิวบ์นิวเคลียสของละอองเรณูจะสรา้งหลอดเรณู ซึ่งจะงอกยาวลงไปตามก้าน
เกสรเพศเมียและผ่านเข้าไปทางรูไมโครไพล์ของโอวุล ในขณะเดียวกันเจเนอร์เรทิฟนิวเคลียสจะแบ่งแบบ
ไมโทซิสได้ 2 สเปิร์มนิวคลีไอ (sperm nuclei) สเปิร์มนิวเคลียสหนึ่งจะไปผสมกับเซลล์ไข่ท าให้ได้ไซโกต 
(zygote, 2n) ซึ่งจะเจริญต่อไปเป็นต้นอ่อนหรือเอ็มบริโอ ส่วนสเปิร์มนิวเคลียสที่เหลือจะว่ายเข้าไปผสม
กับโพลาร์นิวคลีไอท าให้ได้เอ็นโดสเปิรม์ (endosperm, 3n) ซึ่งท าหน้าที่สะสมอาหารให้กบัต้นอ่อนภายใน
เมล็ดไว้ใช้ในการเจริญเติบโตในช่วงแรกๆ ที่ต้นอ่อนยังไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ เรียกการผสม 2 ครั้ง
ของสเปิร์มนิวเคลียสนี้ว่า การปฏิสนธิซ้อน (double fertilization) (ภาพที่ 5.15) ซึ่งเป็นการปฏิสนธิที่พบ
ในพืชดอกเท่านั้น 
 

 
 

ภาพท่ี 5.15 กระบวนการปฏิสนธิซ้อนในพืชดอก 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Campbell และคณะ (2008) หน้า 806 

1. ละอองเรณูสร้างหลอดเรณูงอกยาว
ตามก้านเกสรเพศเมียลงไปยังรังไข่ 
เป็นทางให้สเปิร์มนิวเคลียสไปปฏิสนธิ 

2. หลอดเรณูงอกแทงผ่านรูไมโครไพล์ ท่าให้
สเปิร์มได้เข้าผสมกับไข่ และโพลาร์นิวคลีไอ 

3. นิวเคลียสหนึ่งของสเปิร์มผสมกับไข่ได้ไซโกต 
(2n) ส่วนอีกนิวเคลียสผสมกับโพลาร์นิวคลีไอ
ได้เอ็นโดสเปิร์ม (3n) 



149 
 

5.4 การสืบพันธุ์ของสัตว์ 
 
 สัตว์หลายชนิดสามารถสืบพันธ์ุได้ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
การสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศต้องอาศัยกลไกการรวมตัวกันของเซลล์สืบพันธ์ุที่มีชุดโครโมโซมเป็นแฮพลอยด์ 
เพื่อรวมกันได้เซลล์ไซโกตที่เป็นดิพลอยด์ เซลล์สืบพันธ์ุเพศเมียหรือไข่มีขนาดใหญ่และไม่เคลื่อนที่ ขณะที่
เซลล์สืบพันธ์ุเพศผู้หรือสเปิร์มมีขนาดเล็กกว่ามากแต่สามารถเคลื่อนที่ได้ ส าหรับการสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัย
เพศนั้นไม่จ าเป็นต้องอาศัยการปฏิสนธิระหว่างไข่กับสเปริ์มก็สามารถที่จะให้ลกูหลานได้ในจ านวนมากผ่าน
กระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส 
 5.4.1 การสืบพันธุ์ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
  โดยธรรมชาติการสืบพันธ์ุของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจะอาศัยการปฏิสนธิระหว่างไข่กับ
สเปิร์ม ซึ่งหากเป็นสัตว์ที่ยังมีวิวัฒนาการต่ าหรือเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ า การปฏิสนธิที่เกิดข้ึนจะเป็นแบบ
การปฏิสนธิภายนอก ส่วนสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกหรือมวิีวัฒนาการสงูข้ึนมาการปฏิสนธิที่เกิดข้ึนจะเป็นแบบ
การปฏิสนธิภายใน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มสัตว์ที่สามารถปฏิสนธิภายในตัวเองได้ และสามารถสืบพันธ์ุได้โดย
ไม่ต้องอาศัยกระบวนการปฏิสนธิ การสืบพันธ์ุของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอาจแบ่งตามกลุ่มได้ ดังนี้ 
  5.4.1.1 ฟองน่้า (sponge)  
   สามารถสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศได้ โดยการแตกหน่อหรืออาจมีการสร้างเจมมูล 
(gemmules) ซึ่งพบในฟองน้ าที่อาศัยอยู่ในน้ าจืดเป็นส่วนใหญ่ และยังสามารถเกิดการงอกใหม่ได้  
ส่วนการสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศฟองน้ าจะสร้างไข่และอสุจิมาผสมกัน ตัวอ่อนที่เจริญมาจากเซลล์ไข่จะมี  
ซีเลียว่ายน้ าอย่างเป็นอิสระและลงเกาะกับพื้นผิวทรายหรือหินเจริญเป็นฟองน้ าตัวใหม่ (ภาพที่ 5.16) 
ฟองน้ าส่วนใหญ่สามารถสร้างได้ทัง้ไข่และสเปริ์มภายในโคโลนีเดียวกันหรือกล่าวได้ว่ามีสองเพศในตัวเดียว 
(monoecious) บางชนิดสร้างได้เฉพาะไข่หรือสเปิร์มเท่านั้นหรือแยกเพศ (dioecious) 
 

 
 
ภาพท่ี 5.16 การสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศของฟองน้ า 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Daniel และ Zike (2005) หน้า 16 
 

ฟองน้ าจะสร้างและปล่อย
สเปิร์มว่ายไปในน้ า เมื่อพบ
ฟองน้ าตัวใหม่ สเปิร์มจะเข้า
ผสมกับไข ่ได้ตัวอ่อนที่พัฒนา
อยู่ภายใน หลังจากนั้นจะว่าย
ออกมาและเกาะกับพ้ืนผิวและ
เจริญเป็นตัวเต็มวัย 
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  5.4.1.2 ซีเลนเทอเรต (coelenterates)  
   สัตว์กลุ่มนี้อาจเรียกว่า ไนดาเรีย (cnidarian) ได้แก่ ไฮดรา แมงกะพรุน และ
ดอกไม้ทะเล โดยส่วนใหญ่จะมีการสืบพันธ์ุแบบสลับ (alternation of generation) คือ ในวงจรชีวิตจะมี
ทั้งการสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ ช่วงที่เป็นการสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศจะใช้การแตกหน่อ
จากตัวที่อยู่กับที่ (polyp stage) ส่วนช่วงอาศัยเพศแมงกะพรุนในระยะเมดูซา (medusa) จะสร้างเซลล์
สืบพันธ์ุมาผสมกันได้ตัวอ่อนซึ่งจะลงเกาะกับพื้นและเจริญต่อไป (ภาพที่ 5.17) 
 

     
ภาพท่ี 5.17 การสืบพันธ์ุแบบสลบัของแมงกะพรุน 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Daniel และ Zike (2005) หน้า 19 
 
  5.4.1.3 หนอนตัวแบน (flat worms)  
   เป็นสัตว์ที่มี 2 เพศในตัวเดียวกัน (ยกเว้นพยาธิใบไม้เลือดที่แยกเพศ) การสืบพันธ์ุ
แบบอาศัยเพศของสัตว์กลุ่มนี้เกิดข้ึนจากการผสมระหว่างไข่กับสเปริ์มภายในตัวได้โดยที่ไม่ต้องผสมข้ามตัว 
เช่น พยาธิใบไม้ (fluke) ส่วนพยาธิตัวตืด (tape worm) มีการสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศโดยการหักเป็น
ท่อนๆ ซึ่งพบว่าปล้องที่มีไข่สุกและได้รับการปฏิสนธิ (mature proglottid) จะสามารถหลุดออกจาก
ร่างกาย และจะปะปนออกมากับอุจระได้ (ภาพที่ 5.18 ก.) ซึ่งไข่และตัวอ่อนจะเจริญต่อไปในให้ผู้อาศัย 
(host) เช่น หมู วัว และสุนัข เป็นต้น ส่วนพลานาเรีย (planaria) ซึ่งเป็นหนอนตัวแบนชนิดหนึ่งจะมีการ
สืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศโดยการงอกใหม่ (ภาพที่ 5.18 ข.) 

ในช่วงชีวิตของแมงกะพรุนส่วนใหญ่ที่
พบคือระยะเมดูซา (Medusa) ซ่ึง
เจริญมาจากการสืบพันธ์ุ 2 ขั้นตอน 
คือ ช่วงอาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศ 

การสืบพันธุ์ช่วง 
อาศัยเพศ 

การสืบพันธุ์ช่วง 
ไม่อาศัยเพศ 
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 ก.                            ข. 
 

ภาพท่ี 5.18 การสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศของพยาธิตัวตืด (ก.) และพลานาเรีย (ข.) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Daniel และ Zike (2005) หน้า 18-19 
 
  5.4.1.4 หนอนตัวกลม (round worms)  
   ซึ่งมีทั้งที่ด ารงชีวิตเป็นอิสระ หรือเป็นปรสิต โดยทั่วไปหนอนตัวกลมมีการ
สืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศซึ่งเป็นแบบแยกเพศ และมีการปฏิสนธิภายในร่างกาย โดยตัวผู้จะมีขนาดเล็กกว่า
ตัวเมียท าหน้าที่สร้างสเปิร์มไปผสมกับไข่ที่อยู่ภายในตัวเมีย ซึ่งตัวเมียอาจสามารถวางไข่ได้มากถึง 
100,000 ฟองต่อวัน ไซโกตที่เกิดจากการปฏิสนธิของหนอนตัวกลมหลายชนิดสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดี 
  5.4.1.5 แอนิลิด (annelids)  
   สิ่งมีชีวิตในกลุ่มนี้ ได้แก่ ไส้เดือนดิน ปลิงน้ าจืด ซึ่งมีการสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศ 
โดยจะมี 2 เพศในตัวเดียวกันหรือเป็นกระเทย (hermaphrodite) แต่ไข่และสเปิร์มไม่สามารถผสมกันใน
ตัวเองได้ จึงต้องอาศัยการผสมข้ามกับตัวอื่น ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางพันธุกรรม (ภาพที่ 5.19) 
 

 
 
ภาพท่ี 5.19 การสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศของไสเ้ดือนดิน 
ที่มา: Campbell และคณะ (2008) หน้า 997 

ปล้องล าตัวของพยาธิที่ไข่
สุกและได้รับการปฏิสนธิ
จะหลุดออกมาปะปนกับ
อุจระของคน 

พลานาเรียสามารถแยกส่วน
ของร่างกาย และงอกใหม่
กลายเป็นตัวใหม่ได้ 



152 
 

 5.4.1.6 มอลลัส (mollus)  
  สิ่งมีชีวิตในกลุ่มนี้ ได้แก่ หอย หมึก ซึ่งมีการสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศ โดยหมึกเพศ
ผู้นั้นจะมีหนวดพิเศษซึ่งท าหน้าที่ในการส่งถ่ายถุงสเปิร์ม (seminal vesicle) โดยจะส่งผ่านจากช่อง 
แมนเทิล (mantle cavity) ที่อยู่ภายตัวหมึกเพศผู้ผ่านเข้าไปภายในช่องแมนเทิลของหมึกเพศเมียและเกิด
กระบวนการปฏิสนธิข้ึน หลังจากนั้นหมึกเพศเมียจะวางไข่ที่ปฏิสนธิแล้วไว้ตามแผ่นหินปะการังและจะ
ดูแลไข่จนกระทั่งฟักออกเป็นตัว ซึ่งจะแตกต่างจากสัตว์จ าพวกมอลลัสกลุ่มอื่นๆ โดยที่หมึกจะมีการพัฒนา
จากไข่เป็นตัวอ่อนซึ่งจะไม่มีระยะโทรโคฟอร์ (trochophore)  
  5.4.1.7 อาร์โทรพอด (arthropods)  
   สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกลุ่มนี้ ได้แก่ แมลง กุ้ง ปู ซึ่งปกติจะมีการสืบพันธ์ุแบบ
อาศัยเพศ แต่พบว่าแมลงบางชนิดอาจมีการสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศได้ซึ่งเรียกว่า พาทีโนเจเนซิส 
การศึกษาพบว่าระบบสืบพันธ์ุของแมลงหลายชนิดมีความซับซ้อนกว่าสัตว์ในกลุ่มข้างต้น กล่าวคือ มีท่อ 
และต่อมที่ช่วยในการส่งถ่ายเซลล์สืบพันธ์ุ สร้างอาหาร ปกป้องเซลล์สืบพันธ์ุ นอกจากนี้ระบบสืบพันธ์ุใน
แมลงยังอาจช่วยในการพัฒนาของตัวอ่อนอีกด้วย กระบวนการสืบพันธ์ุเริ่มจากสเปิร์มที่อยู่ในอันฑะ
เคลื่อนที่ผ่านมาทางท่อน าสเปิร์ม (vas deferens) และถูกพักไว้ที่ถุงเก็บสเปิร์ม จากนั้นแมลงเพศผู้จะฉีด
สเปิร์มผ่านไปตามท่อพร้อมกับของเหลวที่สร้างจากต่อมสร้างน้ าเมือก (accessory gland) และไปยัง 
เพนนิส (penis) ในแมลงหรืออาร์โทพอดบางชนิดจะมีรยางค์ที่ เรียกว่า แคลสเปอร์ (claspers) ช่วยใน
การยึดจับแมลงเพศเมียในขณะที่มีการผสมพันธ์ุ ขณะที่แมลงผสมพันธ์ุนั้นไข่ที่สร้างภายในรังไข่จะเดิน
ทางผ่านท่อน าไข่ (oviduct) มายังมดลูก (uterus) เพื่อรอการปฏิสนธิจากสเปิร์ม โดยสเปิร์มนั้นจะถูกเก็บ
ไว้ในถุงเก็บสเปิร์มภายในแมลงเพศเมีย (spermatheca) ที่อยู่ใกล้กับมดลูกซึ่งติดต่อกันผ่านท่อสั้นๆ 
ขนาดเล็ก แมลงเพศเมียจะใช้สเปิร์มที่เก็บอยู่ในถุงเพื่อปฏิสนธิกับไข่ก่อนที่จะผ่านไข่เหล่านั้นออกมาทาง
ช่องสืบพันธ์ุ (vulva) (ภาพที่ 5.20)  
 

 
                               ก.                                                   ข. 
 
ภาพท่ี 5.20 กายวิภาคระบบสืบพันธ์ุของแมลงหว่ีเพศผู้ (ก.) และแมลงหว่ีเพศเมีย (ข.) 
ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 1001 
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  5.4.1.8 เอคไคโนเดิร์ม (echinoderm)  
   สัตว์ที่เป็นสมาชิกในกลุ่มนี้ ได้แก่ ดาวทะเล เม่นทะเล ปลิงทะเล เป็นต้น ส่วน
ใหญ่มีการสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศ อย่างไรก็ตามดาวทะเลสามารถสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศได้ เรียกว่า  
การงอกใหม่ แขนแต่ละข้างของดาวทะเลนั้นประกอบด้วยอัณฑะหรือรังไข่อยู่เป็นคู่ๆ นักวิจัยคาดการว่า
ดาวทะเลเพศเมียสามารถผลิตไข่ได้ 200 ล้านฟองต่อปี การสืบพันธ์ุของดาวทะเลนั้นเป็นแบบปฏิสนธิ
ภายนอก โดยสเปิร์มและไข่ที่ถูกปลดปล่อยออกมาสู่น้ าจะปฏิสนธิกันแล้วกลายเป็นตัวอ่อนว่ายน้ าได้อย่าง
อิสระโดยมีสมมาตรร่างกายแบบครึ่งซีก เรียกว่า ไบพินนาเรีย (bipinnaria) หลังจากนั้นสองเดือนตัวอ่อน
จะลงเกาะพื้นและเกิดกระบวนการพัฒนาของร่างกาย (metamorphosis) เป็นตัวเต็มวัยที่มีสมมาตรแบบ
รัศมี 
 5.4.2 การสืบพันธุ์ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
  ระบบสืบพันธ์ุของสตัว์มีกระดูกสันหลังส่วนใหญ่จะมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน แต่ก็มีลักษณะ
บางประการที่มีความแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นสัตว์มีกระดูกสันหลังหลายชนิดที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วย
น้ านม จะมีรูเปิดของระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายของเสีย และระบบสืบพันธ์ุเป็นรูเดียวกัน เรียกว่า 
โคลเอคา (cloaca) ซึ่งเป็นโครงสร้างที่คาดว่าน่าจะพบในบรรพบุรุษของสัตว์มีกระดูกสันหลังด้วย แต่ใน
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะไม่มีโคลเอคาเนื่องจากมีท่อทางเดินอาหารแยกต่างหากจากท่อระบบสืบพันธ์ุ และ
ระบบขับถ่าย นอกจากนี้ในสัตว์มีกระดูกสันหลังส่วนใหญ่จะมีมดลูกที่แยกออกไปต่างหากจากอวัยวะอื่นๆ 
ส่วนอวัยวะสืบพันธ์ุของสัตว์มีกระดูกสันหลังเพศผู้จะมีความแตกต่างกันออกไปในส่วนของอวัยวะสืบพันธ์ุ 
สัตว์มีกระดูกสันหลังที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมหลายชนิด รวมทั้งสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก และ
สัตว์เลื้อยคลานจะมีการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธ์ุน้อย ดังนั้นในการฉีดสเปิร์มจึงต้องอาศัยแรงดันให้  
โคลเอคาโผล่ออกมาข้างนอกแทน ต่างจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมซึ่งอวัยวะสืบพันธ์ุเพศผู้จะมีโครงสร้างที่
พัฒนาดีกว่า 
  5.4.2.1 ปลาแลมเพรย์ (lampreys)  
   ปลาแลมเพรย์เป็นปลาปากกลมไม่มีขากรรไกรที่กินอาหารโดยอาศัยการดูดกิน
เลือดของปลาชนิดอื่น ปลาบางชนิดที่ตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่ในทะเลตลอดชีวิต แต่บางชนิดอาศัยอยู่ใน
แม่น้ า ทะเลสาบ และไม่เคยข้ามเข้าไปในเขตทะเล อย่างไรก็ตามปลาแลมเพรย์ทุกชนิดมีการสืบพันธ์ุใน
แหล่งน้ าจืด โดยเกิดการปฏิสนธิแบบภายนอก ซึ่งตัวอ่อนที่เกิดจากการปฏิสนธิจะมีลักษณะคล้ายกับ 
แอมฟิออกซัส (amphioxus) หลังจากนั้นตัวอ่อนจะมีพัฒนาการและเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยต่อไป 
  5.4.2.2 ปลากระดูกอ่อน  
   ปลาที่จัดเป็นปลากระดูกอ่อน ได้แก่ ปลาฉลาม และกระเบน เป็นต้น ปลากลุ่มนี้
มีกระบวนการสืบพันธ์ุแตกต่างไปจากปลาไม่มีขากรรไกรข้างต้น  โดยกระบวนการปฏิสนธินั้นเกิดข้ึน
ภายในตัวของปลาฉลามเพศเมีย ระหว่างการผสมพันธ์ุปลาเพศผู้จะใช้อวัยวะพิเศษที่เปลี่ยนแปลงมาจาก
ครีบก้น (pelvic fin) เรียกว่า แคลสเปอร์ ในการส่งถ่ายสเปิร์มให้กับปลาเพศเมีย ปลาฉลามและกระเบน
บางชนิดมีการวางไข่หลังการปฏิสนธิซึ่งมีไข่แดงในปริมาณมาก ตัวอ่อนจะมีการพัฒนาภายในไข่และได้
อาหารจากไข่แดง หลังจากนั้นตัวอ่อนจะฟักซึ่งมีรูปร่างลักษณะเหมือนฉลามตัวเต็มวัยแต่มีขนาดเล็ก 
ขณะที่ปลาฉลามและกระเบนส่วนใหญ่นั้นตัวอ่อนจะมีการพัฒนาและเจริญเติบโตภายในท้องแม่ซึ่งจะ
ออกลูกเป็นตัว อย่างไรก็ตามปลากระดูกอ่อนจะไม่มีพฤติกรรมการเลี้ยงดูลูกหลังการให้ก าเนิด 
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  5.4.2.3 ปลากระดูกแข็ง 
   ปลากลุ่มนี้จะมีการสร้างไข่ซึ่งเกิดข้ึนภายในรังไข่ของปลาเพศเมีย และสร้าง
สเปิร์มซึ่งเกิดข้ึนภายในอัณฑะของปลาเพศผู้ ช่วงการสืบพันธ์ุไข่กับสเปิร์มจะถูกปล่อยออกมาทางรูเปิดซึ่ง
อยู่หลังรูทวาร ปลากระดูกแข็งส่วนใหญ่มีการปฏิสนธิซึ่งเกิดข้ึนภายนอก อัตราการตายของตัวอ่อนจึงมี
มาก ดังนั้นในแต่ละครั้งของฤดูผสมพันธ์ุปลากระดูกแข็งจึงวางไข่เป็นจ านวนมากเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีลูก
ปลาเหลือรอดในธรรมชาติและเติบโตเปน็ตัวเต็มวัยต่อไป แต่การสืบพันธ์ุและวางไข่ของปลากระดูกแข็งก็มี
ความแปรผันทางรูปแบบสูง กล่าวคือ ปลาบางชนิดสามารถออกลูกได้ขณะที่ยังไม่โตเต็มวัย บางชนิดมีการ
ปฏิสนธิเกิดข้ึนภายในตัว และดูแลไข่ภายในท้องจนกระทั่งฟักเป็นตัว บางชนิดมีการอมไข่ไว้ในปาก  
(ภาพที่ 5.21) ปลาบางชนิดมีการสร้างรังจากพืช จากกิ่งไม้ หรือเปลือกหอยต่างๆ ขณะที่ปลาบางชนิดมี
การอพยพไปยังแหล่งน้ าที่อุ่นและตื้นเพื่อการดูแลไข่ของมัน 
 

 
 

ภาพท่ี 5.21 ปลาอมไข่ (Apogon aureus) เพศผูม้ีหน้าที่ดแูลไข่ภายในปาก 
ที่มา: Postlethwait และ Hopson (2006) หน้า 792 
 
  5.4.2.4 สัตว์สะเทินน่้าสะเทินบก 
   สัตว์ในกลุ่มนี้จะมีการวางไข่ในน้ า หรือใกล้แหล่งน้ ามากที่สุดและจะใช้ชีวิตช่วง
ต้นระยะหนึ่งอยู่ในน้ าเหมือนกับสัตว์น้ าวัยอ่อนชนิดอื่นๆ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนของสัตว์ในกลุ่มนี้  คือ 
การสืบพันธ์ุของกบ เมื่อตื่นจากการจ าศีลในฤดูหนาว (hibernation) กบแต่ละตัวจะมีการกินอาหารมาก
ข้ึน และเมื่อถึงฤดูผสมพันธ์ุกบเพศผู้จะสง่เสียงร้องให้กบเพศเมียชนิดเดียวกันเกิดความสนใจ โดยกบแต่ละ
ชนิดก็จะมีเสียงร้องที่แตกต่างกันออกไป โดยเสียงของกบเพศผู้ที่ร้องเกิดจากการผ่านของอากาศที่ใช้
แรงดันระหว่างปากกับปอดของมันและท าให้เกิดเสียงดังข้ึนโดยการสั่นสะเทือนผ่านต าแหน่งที่มีลักษณะ
ป่องออกคล้ายถุงใต้คางซึ่งพบได้เฉพาะในกบเพศผู้ เรียกว่า โวคอลแซค (vocal sac) ภาพที่ (5.22 ก.)  
ซึ่งเป็นอวัยวะที่ช่วยให้เสียงรอ้งนั้นดังข้ึน เมื่อกบเพศเมียเข้ามาใกล้ กบเพศผู้จะข้ึนไปเกาะบนหลังและโอบ
รัดเพศเมียอย่างเหนียวแน่น เรียกว่า แอมเพลกซัส (amplexus) ซึ่งเป็นกระบวนการกระตุ้นจนกว่ากบเพศ
เมียจะปล่อยไข่ออกมา (ภาพที่ 5.22 ข.) จากนั้นกบเพศผู้ก็จะปล่อยสเปิร์มออกมาผสมกับไข่เหล่านั้น  
ซึ่งจัดเป็นการปฏิสนธิแบบภายนอก หลังจากนั้นกบแต่ละตัวก็จะแยกกันอยู่แบบเดี่ยว ทั้งนี้กบแต่ละชนิด
จะมีพฤติกรรมและเสียงร้องรวมทั้งการปฏิสนธิแตกต่างกันออกไป 
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   ระบบสืบพันธ์ุของกบเพศผู้ประกอบด้วยอัณฑะรูปร่างคล้ายเมล็ดถ่ัววางตัวอยู่ใน
ต าแหน่งใกล้กับไต ในช่วงเวลาของการสืบพันธ์ุสเปิร์มที่สร้างและพัฒนาในอัณฑะจะเคลื่อนที่ผ่านท่อมายัง
ไต ท่อปัสสาวะ และผ่านออกมาทางรูโคลเอคา ส่วนกบเพศเมียจะมีการสร้างไข่ขนาดเล็กนับพันฟองที่ยัง
พัฒนาไม่สมบูรณ์จากรังไข่และเก็บไว้ภายในล าตัวใกล้กับไตเช่นเดียวกัน จากนั้นไข่จะมีการพัฒนาและสุก
เต็มที่ซึ่งถูกส่งไปตามทอ่น าไข่ ระหว่างนี้ไข่ก็จะถูกเคลือบด้วยสารเหนียวที่มีลกัษณะคล้ายเจลล ีโดยมีซีเลีย 
(cilia) พัดพาไข่เคลื่อนที่ไปยังปลายท่อน าไข่ที่มีลักษณะคล้ายกรวย ( funnel-like opening) และผ่าน
ออกไปนอกตัวกบทางรูโคลเอคาเพื่อปฏิสนธิกับสเปิร์ม  
 

                     
                   ก.                                                                   ข.  
 
ภาพท่ี 5.22 โวคอลแซคของกบเพศผู้ (ก.) และการปฏิสนธิภายนอกของกบ (ข.)   
ที่มา: Postlethwait และ Hopson (2006) หน้า 810; Reece และคณะ (2011) หน้า 1000 
 
  5.4.2.5 สัตว์เลื้อยคลาน 
   การสืบพันธ์ุในสัตว์เลื้อยคลานเป็นการปฏิสนธิแบบภายในร่างกาย สามารถแบ่ง
ได้เป็น 3 รูปแบบ โดยแบ่งแยกตามพื้นฐานของลักษณะของการออกลูกเป็นไข่หรือเป็นตัวและปริมาณของ
สารอาหารในไข่ ดังนี ้
    1) โอวิพาลัส (oviparous) เป็นการออกลูกแบบเป็นไข่ โดยระบบสืบพันธ์ุของ
สัตว์เลื้อยคลานเพศเมียจะท าหน้าที่ในการสร้างเปลือกไข่ที่มีความเหนียวทนต่อการฉีกขาด หลังจากนั้น
เพศเมียก็จะหาสถานที่วางไข่ในพื้นที่ทีม่ีสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม (ภาพที่ 5.23) รูปแบบการสืบพันธ์ุแบบ
แรกนี้นับว่าเป็นแบบที่พบมากในสัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ปีก 
   2) โอโววิวิพาลัส (ovoviviparous) เป็นการออกลูกแบบเป็นตัวที่ฟักออกมาจาก
ไข่ที่อยู่ภายในล าตัวของตัวแม่ หรืออาจจะมีการวางไข่ในระยะสั้นแล้วจึงฟักออกมาเป็นตัว กลยุทธ์นี้เป็น
การปกป้องไข่ที่มีลักษณะอ่อน โดยไข่จะอยู่ภายในร่างกายช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยจะได้รับน้ าและก๊าซ
ออกซิเจนจากร่างกายของตัวแม่ แต่จะไม่ได้รับสารอาหารนอกจากไข่แดงที่มีอยู่ภายในไข่ ซึ่งสามารถพบ
ได้ในสัตว์เลื้อยคลานบางชนิด เช่น งูอเมริกันพิทไวเปอร์ส (American pit vipers) 
   3) วิวิพาลัส (viviparous) เป็นการออกลูกแบบเป็นตัว โดยไข่ที่อยู่ภายในล าตัว
จะไม่มีการสร้างเปลือกไข่มาหุ้ม ตัวอ่อนจะเกิดการเจริญและพัฒนาภายในล าตัวของแม่จนกระทั่งพร้อมที่
จะเกิดออกมา ในขณะที่อยู่ในล าตัวของแม่ตัวอ่อนจะได้รับน้ าและสารอาหารจากแม่ผ่านโครงสร้างที่

โวคอลแซค 
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เรียกว่า รก (placenta) ซึ่งสร้างมาจากเนื้อเยื่อของตัวอ่อนที่มีการสร้างเส้นเลือดมาเช่ือมกับเส้นเลือดของ
แม่ รูปแบบการสืบพันธ์ุแบบนี้ส่วนใหญ่จะพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม แต่ก็สามารถพบได้ใน
สัตว์เลื้อยคลาน เช่น กิ้งก่า และงูบางชนิด 
   สัตว์เลื้อยคลานส่วนใหญ่จะไม่มีการดูแลไข่หรือลูกหลังจากการฟัก อย่างไรก็ตาม
กิ้งก่า และงูบางชนิดมีการปกป้องไข่และให้ความอบอุ่นกับไข่จนกระทั่งฟักออกมาเป็นตัว ส่วนจระเข้จะมี
การดูแลไข่และลูกของมันอย่างดีที่สุดในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน โดยการสร้างรัง ดูแลรังของมันอยู่ใกล้ๆ และ
คอยขับไล่ผู้ล่าที่จะมาขโมยไข่ หลังจากที่ไข่ฟักออกมาเป็นตัว จระเข้จะท าลายรังและช่วยท าให้เปลือกไข่
แตกและพาลูกของมันลงไปยังแหล่งน้ า ในระหว่างนี้จระเข้จะคอยดูแลลูกของมันโดยให้ลูกอาศัยอยู่ภายใน
ปากหรือบนหัวเป็นระยะเวลาเป็นปีหรืออาจมากกว่าน้ัน 
 

 
 
ภาพท่ี 5.23 งู bushmaster snakes (Lachesis muta) ออกลูกเป็นไข่ (oviparous) 
ที่มา: Campbell และคณะ (2008) หน้า 715 
 
  5.4.2.6 นกหรือสัตว์ปีก 
   ส าหรับสัตว์ในกลุ่มนก เพศผู้จะมีระบบสืบพันธ์ุที่ไม่แตกต่างจากสัตว์ที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น กล่าวคือ สเปิร์มจะถูกสร้างข้ึนภายในอัณฑะซึ่งวางตัวอยู่ในต าแหน่งส่วนหน้าของไต  
โดยสเปิร์มที่สร้างขึ้นจะเคลือ่นที่ผา่นท่อน าสเปริ์มมายังรูเปิดโคลเอคา ในระหว่างการผสมพันธ์ุนกเพศผู้จะ
ขยับโคลเอคาของมันให้มีต าแหน่งใกล้กับโคลเอคาของนกเพศเมียมากที่สุดและปล่อยสเปิร์มให้เข้าไป
ภายในโคลเอคาของนกเพศเมีย นกเพศเมียส่วนใหญ่จะมีรังไข่อยู่เพียงอันเดียวซึ่งมีต าแหน่งอยู่ค่อนไปทาง
ด้านซ้ายของล าตัว เซลล์ไข่ของนกถูกสร้างข้ึนที่รังไข่จากนั้นจะเคลื่อนที่ไปตามท่อน าไข่ที่มีลักษณะเป็น
ปากแตรเพื่อปฏิสนธิกับสเปิร์ม ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้วจะเคลื่อนที่ลงมาตามทางภายในท่อน าไข่ใน
ระหว่างนั้นจะมีกระบวนการสร้างเปลือกไข่เกิดข้ึน ไข่ที่หุ้มด้วยเปลือกไข่แล้วจะเคลื่อนที่ออกมาทางรู  
โคลเอคาและตกออกมาอยู่ภายในรังนก ซึ่งจะได้รับการดูแลจากพ่อและแม่นก รังของนกนอกจากจะดึงดูด
ความสนใจของนกเพศเมียแล้วยังท าหน้าที่เป็นที่ก าบังจากผู้ล่า นกส่วนใหญ่จะสร้างรังที่พรางตาผู้ล่า 
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โดยนกอาจสร้างรังอยู่ตามโพรงในพื้นดินไปจนถึงเรือนยอดของต้นไม้ก็ได้ข้ึนอยู่กับชนิดพันธ์ุของนก 
ตัวอย่างเช่น นกหัวขวาน (woodpeckers) จะสร้างรังของมันโดยการเจาะต้นไม้ให้เป็นโพรง นกขมิ้น 
(orioles) จะสร้างรังโดยการแขวนไว้ที่ปลายกิ่งของต้นไม้ เพื่อป้องกันการเข้าถึงของผู้ล่า นกนางแอ่นบ้าน 
(barn swallows) มักสร้างรังของมันด้วยโคลนเป็นรูปถ้วยอยู่ตามโครงสร้างของอาคาร นกสามารถสร้าง
รังของมันจากวัสดุใดๆ ก็ตามที่สามารถหาได้ เช่น กิ่งไม้ เปลือกไม้ ขน เศษใบหญ้า และดินเหนียว ภายใน
รังนกเพศผู้และ/หรือเพศเมีย จะคอยฟักไข่เพื่อให้ความอบอุ่นโดยพ่อแม่นกจะนั่งลงบนไข่เพื่อให้บริเวณ
หนังหน้าท้องที่ไม่มีขน (brood patch) นั้นได้สัมผัสและให้ความอบอุ่นกับไข่ 
  โดยทั่วไปนกหรือสัตว์ปีกจะมีรูปแบบของการเลี้ยงดูลูกในวัยอ่อนซึ่งแบ่งออกได้เป็นสอง
แบบด้วยกัน ได้แก่ พรีโคเชียล (precocial) กล่าวคือ เป็นลูกนกที่ออกมาจากการฟักไข่คราวละหลายใบ
และใช้เวลาในการฟักนาน แต่ลูกที่ออกมานั้นจะสามารถเดิน ว่ายน้ า และหาอาหารได้เอง เช่น เป็ด ไก่ นก
กระทา และนกที่สร้างรังอยู่บนพื้นดิน ส่วนอีกแบบคือ อัลทริเชียล (altricial) เป็นกลุ่มนกที่มีการวางไข่
และฟักออกมาเป็นตัวในเวลาอันสั้น แต่ลูกนกจะยังไม่ลืมตา ไม่มีขน และยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ดังนั้น
ลูกนกแบบที่สองจึงมีพ่อแม่นกดูแลเป็นอย่างดี เช่น นกหัวขวาน เหยี่ยว  (hawk) นกพิราบ (pigeon) 
นกแก้ว (parrot) นกกระจิบ (warbler) และนกน้ าอีกหลายชนิด 
  ส าหรับระบบสืบพันธ์ุในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมนั้นจะอธิบายไว้อย่างละเอียดโดยยึดระบบ
สืบพันธ์ุของมนุษย์เป็นพื้นฐาน ดังรายละเอียดในหัวข้อที่จะกล่าวในล าดับต่อไปนี้   
   

5.5 การสืบพันธุ์ของมนุษย์ 
 
 หน่วยสืบพันธ์ุในมนุษย์เพศหญิงหรือเพศชายเรียกรวมกันว่าโกแนด (gonad) ซึ่งท าหน้าที่ในการ
สร้างไข่หรือสเปิร์มซึ่งก็คือรังไข่ (ovaries) และอัณฑะ (testes) และนอกจากนี้ยังท าหน้าที่เป็นต่อมไร้ท่อ 
(endocrine gland) ที่สร้างฮอร์โมนเพศอีกด้วย อย่างไรก็ตามหน้าที่หลักของรังไข่และอัณฑะก็คือ การ
สร้างและการเก็บเซลล์สืบพันธ์ุ เพื่อให้เข้าใจระบบสืบพันธ์ุของมนุษย์อย่างละเอียดจึงต้องทราบลักษณะ
ทางกายวิภาคศาสตร์ (anatomy) ของระบบสืบพันธ์ุของมนุษย์ในแต่ละเพศ รวมทั้งกระบวนการสร้าง
เซลล์สืบพันธ์ุ ฮอร์โมนเพศ รอบเดือน การตั้งครรภ์ การพัฒนาของตัวอ่อน และการเกิด 
 5.5.1 โครงสร้างของระบบสืบพันธุ์ในเพศหญิง 
  โครงสร้างระบบสืบพันธ์ุภายนอกของเพศหญิงประกอบด้วยคลิทอริส (clitoris) พร้อมด้วย
แคม (labia) สองชุดที่ล้อมรอบคลิทอริสและช่องคลอด ส่วนอวัยวะของระบบสืบพันธ์ุภายในประกอบไป
ด้วย รังไข่ ท่อ และช่องที่เกี่ยวกับการส่งผ่านเซลล์สืบพันธ์ุ และมดลูก (uterus) ซึ่งเป็นที่อยู่ของตัวอ่อน
และทารก 
  5.5.1.1 รังไข่ 
   หน่วยสืบพันธ์ุของมนุษย์เพศหญิงประกอบด้วยรังไข่ 1 คู่ มีต าแหน่งอยู่ขนาบข้าง
มดลูกทางด้านซ้ายและทางด้านขวาแต่ละข้างโดยแขวนตัวซึ่งยึดติดกับเอ็น ( ligaments) อยู่ภายในช่อง
ท้อง เนื้อเยื่อช้ันนอกของรังไข่จะประกอบไปด้วยเซลล์ฟอลลิเคิล (follicles) อยู่เป็นจ านวนมาก ภายใน
ฟอลลิเคิลจะมีเซลล์ไข่หรือโอโอไซท์ (oocyte) ที่พัฒนาอยู่ระยะหนึ่งโดยกระบวนการแบ่งเซลล์ ซึ่ง 
โอโอไซท์จะถูกล้อมรอบด้วยเซลล์ที่ท าหน้าที่สร้างอาหารและคอยปกป้องโอโอไซท์ ตั้งแต่ก าเนิดรังไข่จะ
ประกอบด้วยฟอลลิเคิลมากถึง 1-2 ล้านฟอลลิเคิล แต่มีเพียงประมาณ 500 ฟอลลิเคิลเท่านั้นที่จะพัฒนา
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ได้อย่างสมบูรณ์ในช่วงวัยสาวจนถึงวัยหมดประจ าเดือน (menopause) โดยใน 4 สัปดาห์ของหนึ่งรอบ
เดือนจะมี เพียงหนึ่งฟอลลิ เคิลที่พัฒนาเต็มที่และปลดปล่อยเซลล์ไข่ออกมาหนึ่ง เซลล์ เรียกว่า 
“กระบวนการตกไข่ (ovulation)” ในระหว่างก่อนการตกไข่เซลล์ฟอลลิเคิลจะท าหน้าที่สร้างฮอร์โมนเพศ
หญิงช่ือว่า เอสทราไดอัล (estradiol) ซึ่งเป็นฮอร์โมนในกลุม่ฮอรโ์มนอีสโทรเจน (estrogen) ภายหลังการ
ตกไข่ฟอลลิเคิลที่แตกออกจะพัฒนากลายเป็นเนื่อเยื่อมีลักษณะเป็นก้อน เรียกว่า “คอพัส ลูเทียม หรือ 
เยลโล บอดี (corpus luteum หรือ yellow body)” ซึ่งท าหน้าที่สร้างฮอร์โมนเอสทราไดอัลและ
ฮอร์โมนโพรเจสเทอโรน (progesterone) ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยฮอร์โมนโพรเจสเทอโรนมีหน้าที่ใน
การส่งเสริมให้เยื่อบุมดลูกเจริญและแข็งแรงเพื่อรองรับส าหรับการตั้งครรภ์ต่อไป แต่ถ้าเซลล์ไข่ไม่ได้รับ
การผสมจากสเปริ์ม คอร์พัสลูเทียมก็จะสลายไปจากนั้นกระบวนการสร้างฟอลลิเคิลใหม่ก็จะเริ่มต้นในรอบ
เดือนถัดไป 
  5.5.1.2 ท่อน่าไข่และมดลูก 
   ท่อน าไข่ (oviduct) หรือท่อฟอลโลเปียน (fallopian tube) เป็นท่อที่ยื่นออกมา
จากมดลูกไปยังรังไข่ทั้งสองข้าง เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อน าไข่จะมีขนาดที่แปรผันตามความยาวโดยท่อ
ในต าแหน่งที่ใกล้กับมดลูกจะมขีนาดเส้นผา่นศูนย์กลางใกล้เคียงกับขนาดของเสน้ผมมนุษย์ ในช่วงของการ
ตกไข่ ไข่ที่ตกออกมาในช่องท้องจะถูกพดัเข้าไปในท่อน าไข่บรเิวณปากแตรโดยการดูดของเหลวของซีเลียที่
บุอยู่ที่ผิวของท่อน าไข่ การท างานร่วมกันของท่อน าไข่ที่มีการเคลื่อนที่แบบลูกคลื่นกับซีเลียท าให้เซลล์ไข่
ถูกขนส่งไปยังมดลูกซึ่งเป็นอวัยวะที่เป็นกล้ามเนื้อลักษณะหนาและสามารถขยายตัวเพื่อรองรับทารกที่
เจริญเติบโตได้ถึง 4 กิโลกรัม ส่วนผนังด้านในของมดลูก (endometrium) จะมีลักษณะที่บางกว่าและมี
เส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงเป็นจ านวนมาก ส่วนบริเวณคอมดลูกมีรูเปิดสู่ช่องคลอด เรียกว่า “ปากมดลูก 
(cervix)”  
  5.5.1.3 ช่องคลอดและปากช่องคลอด 
   ช่องคลอด (vagina) เป็นกล้ามเนื้อที่มีลักษณะยืดหยุ่นได้ดี เป็นอวัยวะที่รองรับ
การสอดใส่และเป็นบริเวณที่รองรับการฝากสเปิร์มในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ และเป็นช่องทางส าหรับ
การถือก าเนิดของทารกเพื่อผ่านออกทางปากช่องคลอด (vulva) ส่วนอวัยวะสืบพันธ์ุภายนอก
ประกอบด้วย แคมใหญ่ (labia majora) และแคมเล็ก (labia minora) มีหน้าที่ห่อหุ้มและปกป้องปาก
ช่องคลอด โดยปกติที่ปากช่องคลอดของทารกที่ เกิดใหม่จะมีเยื่อบางๆ เรียกว่า “เยื่อพรหมจรรย์ 
(hymen)” ปิดปากช่องคลอดอยู่แต่มักจะฉีกขาดเมื่อโตข้ึนเนื่องจากท่วงท่าในการออกก าลังกายหรือการมี
เพศสัมพันธ์ ที่บริเวณด้านบนของแคมเล็กจะมีอวัยวะเรียกว่า “คลิทอริส (clitoris)” ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่
สามารถขยายตัวได้และจะมีปลายประสาทมากกว่าบริเวณอื่น ๆ ซึ่งเป็นบริเวณที่ไวต่อความรู้สึกทางเพศ
โดยส่วนปลายหัวจะเรียกว่า “แกลนส์ (glans)” ซึ่งจะถูกปกคลุมด้วยหนังคล้ายหมวกฮูดเรียกว่า “พรีพิวซ์ 
(prepuce)” ในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์แคมเล็ก คลิทอริส และช่องคลอดจะมีเลือดมาหล่อเลี้ยงมากซึ่ง
จะท าให้มีขนาดขยายใหญ่ข้ึน การกระตุ้นทางเพศยังท าให้ต่อมเวสทิบูลาร์ (vestibular) หลั่งสารเมือกมา
หล่อลื่นเพื่อช่วยให้สะดวกในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ ภาพที่ 5.24 
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ภาพท่ี 5.24 โครงสร้างระบบสืบพันธ์ุในมนุษย์เพศหญิง 
ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 1003 
  5.5.1.4 ต่อมน่้านม 
   ต่อมน้ านม (mammary glands) สามารถพบได้ทั้งในเพศชายและในเพศหญิง 
แม้ว่าต่อมน้ านมจะไม่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธ์ุแต่ต่อมน้ านมมีหน้าที่สร้างน้ านมในเพศหญิง ภายในต่อม
น้ านมจะมีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อทีเ่ปน็ถุงขนาดเลก็ท าหน้าที่ในการสรา้งและหลัง่น้ านมซึง่จะไหลมารวมกันที่
ท่อและเปิดออกสู่หัวนม ในเพศชายจะมีหน้าอกที่เล็กกว่าในเพศหญิงเนื่องจากมีปริมาณฮอร์โมน 
เอสทราไดอัลที่น้อยกว่า ซึ่งฮอร์โมนเอสทราไดอัลที่มีปริมาณมากจะกระตุ้นการสะสมไขมันบริเวณหน้าอก
ท าให้ผู้หญิงในวัยสาวมีหน้าอกที่ใหญ่ข้ึน 
 
 



160 
 

 5.5.2 โครงสร้างของระบบสืบพันธุ์ในเพศชาย 
  อวัยวะสืบพันธ์ุภายนอกของมนุษย์เพศชายประกอบด้วย ถุงอัณฑะ (scrotum) และ
องคชาติ ส่วนภายในประกอบด้วยโกแนด (ลูกอัณฑะ) ที่ท าหน้าที่สร้างสเปริ์ม และฮอรโ์มนเพศ นอกจากนี้
ยังมีต่อมต่างๆ (accessory gland) ที่หลั่งสารเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของสเปิร์มผ่านท่อต่างๆ ก่อนที่จะ
หลั่งออกสู่ภายนอก (ภาพที่ 5.25) 
  5.5.2.1 อัณฑะ 
   สเปิร์มถูกผลิตข้ึนภายในอัณฑะทั้งสองข้าง ภายในอัณฑะจะมีท่อที่ขดไปมาอยู่
มากมายเรียกว่า ท่อเซมินิเฟอรัส (seminiferous tubules) ระหว่างท่อนี้มีเซลล์ที่กระจายตัวอยู่ในช้ันของ
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (connective tissue) เป็นจ านวนมากเรียกว่า เลย์ดิกเซลล์ (Leydig cells) ท าหน้าที่ใน
การสร้างฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน (testosterone) และฮอร์โมนแอนโดรเจนส์ (androgens) 
   ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมและมนุษย์โดยทั่วไปถุงอัณฑะจะยื่นและห้อยออกมา
นอกร่างกายท าให้อุณหภูมิของอัณฑะต่ ากว่าอุณหภูมิร่างกายประมาณ 2 องศาเซลเซียส ซึ่งส่งผลให้การ
สร้างสเปิร์มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ในมนุษย์ลูกอัณฑะจะถูกพัฒนาอยู่ในช่องท้องแต่
ในช่วงที่ทารกก าลังจะคลอดน้ันลูกอัณฑะจะเคลื่อนที่มาอยู่ในถุงอัณฑะ ในหนูหลายชนิดพบว่าเมื่อถึงฤดู
ผสมพันธ์ุลูกอัณฑะจะถูกดึงกลับเข้าไปอยู่ในช่องล าตัวซึ่งจะส่งผลยับยั้งต่อการพัฒนาของสเปิร์ม ในสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยน้ านมบางชนิดที่มีอุณหภูมิร่างกายต่ าการพัฒนาของสเปิร์มก็จะเป็นไปอย่างเหมาะสม เช่น 
วาฬ ขณะเดียวกันสัตว์บางชนิดมีอัณฑะซึ่งเก็บอยู่ภายในช่องว่างในล าตัวเพื่อหลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่ร้อนจัด
ภายนอก เช่น ช้าง 
  5.5.2.2 ท่อในระบบสืบพันธุ์ 
   สเปิร์มที่สร้าง ข้ึนภายในท่อเซมินิ เฟอรัสจะเคลื่อนที่ เ ข้าสู่ท่ออิพิดิไดมิส 
(epididymis) ที่มีลักษณะขดไปมาซึ่งมีความยาวรวม 6 เมตร ขณะยืดออกมา ในมนุษย์สเปิร์มจะใช้เวลา
อยู่ในท่อนี้ประมาณ 3 สัปดาห์เพื่อการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนที่ได้อย่างสมบูรณ์ ใน
ระหว่างการบวนการฉีด (ejaculation) สเปิร์มจะถูกแรงขับให้เคลื่อนตัวจากอิพิดิไดมิสเข้ามาสู่ท่อน า
สเปิร์ม (vas deferens) ซึ่งมีลักษณะเป็นท่อทอดตัวยาวและพาดผ่านมาทางด้านหลังกระเพาะปัสสาวะ 
และมารวมกับท่อของต่อมเซมินัลเวซิเคิล (seminal vesicle) ซึ่งกลายเป็นท่อฉีดสเปิร์ม (ejaculatory 
duct) และจะเปิดเข้าสู่ท่อปัสสาวะ (urethra) ซึ่งมีหน้าที่ในการขับถ่ายของเสียและส่งถ่ายสเปิร์ม 
  5.5.2.3 ต่อมในระบบสืบพันธุ์ 
   ต่อมในระบบสืบพันธ์ุเพศชายประกอบด้วยต่อม 3 ชุดทั้งที่อยู่เป็นคู่ ได้แก่ ต่อม 
เซมินัลเวซิเคิล ต่อมบัลโบยูเรทรัล (bulbourethral glands) และเป็นต่อมเดี่ยว ได้แก่ ต่อมลูกหมาก 
(prostate gland) ต่อมเหล่าน้ีมีหน้าที่สร้างของเหลวซึ่งเมื่อรวมกับสเปิร์มแล้วจะเรียกว่า ซีเมน (semen) 
โดย 60 เปอร์เซ็นต์ ของน้ าซีเมนนั้นมาจากต่อมเซมินัลเวซิเคิล ของเหลวที่สร้างมาจากต่อมนี้มีลักษณะ
ค่อนข้างเหนียว สีเหลืองอ่อน และมีฤทธ์ิเป็นด่าง ประกอบไปด้วยเมือกที่มีน้ าตาลฟรุกโตส ที่ช่วยให้
พลังงานกับตัวสเปิร์ม เอนไซม์ที่ช่วยให้สเปิร์มจับตัวและยึดเกาะ กรดแอสคอร์บิก (ascorbic acid) และ 
โพรสทาแกลนดิน (prostaglandin) ซึ่งท าให้ผนังมดลูกหดตัวส่งเสริมให้สเปิร์มเคลื่อนที่เข้าหาไข่ ส่วน
ของเหลวที่สร้างมาจากต่อมลูกหมากจะมีลักษณะเหลวสีคล้ายน้ านม ประกอบด้วยเอนไซม์และซิเตรท 
(citrate) ซึ่งเป็นอาหารของสเปิร์ม 
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ภาพท่ี 5.25 โครงสร้างระบบสืบพันธ์ุในมนุษย์เพศชาย 
ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 1004 
   ต่อมลูกหมากเป็นปัญหาทางการแพทย์ที่พบบ่อยมาก โดยชายอายุตั้งแต่ 40 ปี
ข้ึนไปจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเพิ่มมากขึ้น การโตของต่อมลูกหมากนั้นพบในอัตราส่วน
มากกว่าครึ่งหนึ่งในชายวัย 70 ปี มะเร็งต่อมลูกหมากจึงเป็นมะเร็งในอันดับต้นๆ ของผู้ชายวัย 65 ปีข้ึนไป 
ส่วนต่อมบัลโบยูเรทรัลจะมีลักษณะเป็นต่อมคู่ ขนาดเล็กมีต าแหน่งอยู่ภายใต้ต่อมลูกหมากมีหน้าที่สร้าง
และคัดหลั่งสารเมือกเหลวใสที่ช่วยปรับสภาวะของท่อปัสสาวะที่มียูเรียตกค้างอยู่ให้มีความเป็นกลาง
ก่อนที่จะมีการฉีดสเปิร์ม แต่บางครั้งของเหลวใสนี้อาจน าพาสเปิร์มออกมาก่อนที่จะมีการหลั่งสเปิร์ม ซึ่งก็
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดการตั้งครรภ์และเกี่ยวโยงกับปัญหาการท าแท้ง  
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  5.5.2.4 องคชาติ 
   ลักษณะภายนอกขององคชาติจะถูกห่อหุ้มด้วยหนังหนา ส่วนบริเวณปลายหัว
หรือแกลนส์ (glans) จะมีลักษณะที่บางกว่าและไวต่อความรู้สึกทางเพศ ซึ่งจะถูกห่อหุ้มด้วยพรีพิวซ์ 
ภายในองคชาติประกอบด้วยท่อปัสสาวะและเนื้อเยื่อที่ยืดหดตัว (spongy erectile tissue) ได้ 3 ชุด ใน
ระหว่างที่เกิดการกระตุ้นทางเพศ หลอดเลือดแดงที่หล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อนี้จะถูกเติมเต็มท าให้เนื้อเยื่อขยาย
ใหญ่ข้ึนจนไปปิดกั้นการไหลของหลอดเลือดด าอวัยวะเพศจึงแข็งตัวจากการคลั่งของเลือด การบริโภค
แอลกอฮอล์ ยาบางชนิด สภาวะทางอารมณ์ และความชรา อาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะทางเพศใน
ระยะสั้นที่ท าให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัว (erectile dysfunction) ส าหรับบางคนที่มีปัญหาในระยะยาวอาจ
ใช้ยาไวอากรา (Viagra) (vasodilating action) ท าให้หลอดเลือดที่อวัยวะเพศมีการไหลเวียนดีข้ึน โดย
อาศัยกลไกที่ส่งเสริมให้เซลล์มีการหลั่งไนตริกออกไซด์ (nitric oxide, NO) มากข้ึนและยาวนานข้ึนซึ่งจะ
ส่งเสริมการขยายตัวของหลอดเลือดได้ยาวนานข้ึนท าให้อวัยวะเพศแข็งตัวได้นาน แต่ส าหรับสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยน้ านมหลายชนิด ตัวอย่างเช่น สัตว์ในตระกูลสัตว์ฟันแทะ แรคคูน วาฬ สุนัข และหมีเป็นต้น จะมี
กระดูกที่เรียกว่า “บาคูลัม (baculum)” คอยค้ าจุนให้อวัยวะเพศของสัตว์ตั้งตรงเพื่อช่วยในการผสมพันธ์ุ 
  5.5.3 กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ 
  โครงสร้างของระบบสืบพันธ์ุที่แตกต่างกันในเพศชายและเพศหญิงสะท้อนให้เห็นถึงความ
แตกต่างของเซลล์สืบพันธ์ุทั้งสองชนิดในแต่ละเพศทั้งในเรื่องของหน้าที่และการท างาน กล่าวคือ สเปิร์มมี
ขนาดเล็กและสามารถเคลื่อนที่ได้ แต่ไข่มีขนาดที่ใหญ่และสะสมอาหารไว้ส าหรับการเลี้ยงตัวอ่อน 
นอกจากนี้การแบ่งเซลลเ์พื่อสรา้งไข่และสเปิร์มยังมีความแตกต่างกันในช่วงของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส
อีกด้วย 
  5.5.3.1 กระบวนการสร้างสเปิร์ม 
   กระบวนการสร้างสเปิร์ม (spermatogenesis) เกิดข้ึนภายในท่อที่อยู่ภายใน
อัณฑะทั้งสองข้าง การสร้างสเปิร์มจะเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและได้เซลล์สืบพันธ์ุจ านวนมาก ภายในหนึ่งวัน
สเปิร์มจะถูกสร้างข้ึนเป็นจ านวนนับร้อยล้านเซลล์ เริ่มต้นจากเซลล์ที่ ช่ือ ไพรมอร์เดียลเจิมเซลล์ 
(primordial germ cells) ที่อยู่ภายในอัณฑะในระยะที่เป็นตัวอ่อนเกิดการแบ่งเซลล์เพิ่มจ านวนแบบ  
ไมโทซิสแล้วมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเซลล์ต้นก าเนิดช่ือ สเปอร์มาโทโกเนีย (spermatogonia) 
ซึ่งจะแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเพื่อเพิ่มจ านวนและพัฒนาเป็นเซลล์ช่ือ สเปอร์มาโทไซท์ (spermatocyte) 
จากนั้นสเปอร์มาโทไซท์จะแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสท าให้ได้เซลล์ช่ือ สเปอร์มาทิด (spermatid) 4 เซลล์ 
โดยมีจ านวนชุดของโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่ง กล่าวคือจากดิพลอยด์ (2n=46 ในมนุษย์) กลายเป็น 
แฮพลอยด์ (n=23) หลังจากนั้นเซลล์สเปอร์มาทิดจะมีการพัฒนาโดยเปลี่ยนรูปร่าง และจัดองค์ประกอบ
ภายในเซลล์จนกระทั่งกลายเป็นเซลล์สเปิร์มที่สมบูรณ์ต่อไป ภายในท่อเซมินิเฟอรัสเซลล์ จะมีการจัด
ระเบียบเกิดข้ึนในระหว่างกระบวนการสร้างสเปิร์ม ซึ่งพบว่าเซลล์ต้นก าเนิดสเปอร์มาโทโกเนียมจะอยู่ติด
กับผนังของท่อ ถัดมาจะเป็นเซลล์สเปอร์มาโทไซท์ และสเปอร์มาทิดตามล าดับ เซลล์ที่พัฒนาเป็นสเปิร์ม
ซึ่งมีส่วนหัวและหางแล้วจะถูกปลดปล่อยสู่ช่องว่างภายในท่อซึ่งมีของเหลวหล่อเลี้ยงอยู่ภายใน จากนั้น
สเปิร์มจะเคลื่อนที่ผ่านเข้าสู่ท่ออิพิดิไดมีสต่อไป ส่วนหัวของสเปิร์มจะมีนิวเคลียสซึ่งมีชุดโครโมโซมเป็น 
แฮพลอยด์ (n) และที่ปลายสุดของหัวจะมีถุงที่บรรจุเอนไซม์ส าหรับย่อยผนังเซลล์ไข่เรียกว่า “อะโครโซม 
(acrosome)” ถัดจากนิวเคลียสไปทางด้านหลังจะมีไมโทคอนเดรีย (mitochondria) จ านวนมากอยู่
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บริเวณคอของสเปิร์มเพื่อให้พลังงานในรูปของ ATP กับหางสเปิร์มซึ่งเป็นแฟลกเจลลัม (flagellum) เพื่อ
ใช้ในการเคลื่อนที่ (ภาพที่ 5.26) 
 

 

 
 
ภาพท่ี 5.26 กระบวนการสร้างเซลลส์เปริ์มในมนุษย ์
ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 1006 
 
  5.5.3.2 กระบวนการสร้างไข่ 
   กระบวนการสร้างไข่ (oogenesis) เป็นกระบวนการที่เกิดข้ึนในระยะเวลาที่
ยาวนานเนื่องจากเซลล์ไข่ในมนุษย์เพศหญิงได้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่เป็นทารกอยู่ในครรภ์แต่มีการพัฒนาที่ยัง
ไม่สมบูรณ์ การพัฒนาของเซลล์ไข่ใช้ระยะเวลานานนับปีและส่วนมากจะใช้เวลานานถึง 10 ปี ซึ่งเป็นวัยที่
เด็กผู้หญิงส่วนใหญเ่ริม่เข้าสู่การเปน็ประจ าเดือน กระบวนการสร้างไข่เริ่มต้นจากไพรมอรเ์ดียลเจมิเซลลซ์ึง่
จะแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสเพื่อเพิ่มจ านวนได้เป็นเซลล์ช่ือ โอโอโกเนีย (oogonia) จากนั้นโอโอโกเนียก็จะ
แบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเพื่อสร้างเซลล์ตั้งต้นช่ือ ไพรมารีโอโอไซท์ (primary oocyte) หลังจากนั้นเซลล์ 
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ไพรมารีโอโอไซท์จะแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสต่อไปเพื่อสร้างเซลล์ไข่ แต่กลไกของการแบ่งเซลล์จะถูกหยุด
ค้างไว้ในระยะโพรเฟส I ในช่วงก่อนที่ทารกจะคลอด ระยะนี้เซลล์ไข่จะถูกปกป้องอยู่ภายในฟอลลิเคิลเป็น
ระยะเวลาหลายปี เมื่อย่างเข้าสู่วัยสาว ฟอลลิเคิลสติมูเลทิงฮอร์โมน (follicle stimulating hormone, 
FSH) จะกระตุ้นให้ฟอลลิเคิลที่อยู่รอบเซลล์ไข่เกิดการเจริญและพัฒนาต่อจนกระทั่งการแบ่งเซลล์ระยะ 
ไมโอซิส I เสร็จสมบูรณ์ ขณะนี้ผลผลิตของการแบ่งเซลลจ์ะได้ เซคอนดารีโอโอไซท์ (secondary oocyte) 
กับเฟิร์สโพลาร์บอดี (first polar body) ซึ่งเฟิร์สโพลาร์บอดีอาจแบ่งเซลล์ต่อไปหรืออาจฝ่อสลายไป
เนื่องจากความไม่สมบูรณ์ แต่การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส II จะด าเนินต่อไปในเซคอนดารีโอโอไซท์และ
กลไกการแบ่งเซลล์จะหยุดค้างอีกครั้งอยู่ในระยะเมทาเฟส II ก่อนกระบวนการตกไข่ เมื่อเกิดกระบวนการ
ตกไข่และไข่ได้รับการปฏิสนธิกับสเปิร์ม การแบ่งเซลล์จึงจะด าเนินต่อไปจนสิ้นสุดกระบวนการแบ่งเซลล์
แบบไมโอซิส II ซึ่งขณะนี้จะได้เซลล์ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้ว (fertilized egg) กับเซคอนดารีโพลาร์บอดี 
(secondary polar body) ซึ่งต่อมาจะฝ่อสลายไป ฟอลลิเคิลที่แตกออกหลังจากกระบวนการตกไข่จะ
พัฒนากลายเป็นคอพัสลูเทียมอยู่ระยะหนึ่งและจะฝ่อสลายไปหากว่าไข่ไม่ได้รับการปฏิสนธิ (ภาพที่ 5.27) 
เมื่อเปรียบเทียบกระบวนการสร้างไข่กับกระบวนการสร้างสเปิร์มจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจนซึ่งสามารถสรุปได้ 3 ประเด็นหลัก ดังตารางที่ 5.1 
 
ตารางท่ี 5.1 ความแตกต่างของกระบวนการสร้างสเปิร์มกับกระบวนการสร้างไข่ 
 

กระบวนการสร้างสเปิร์ม กระบวนการสร้างไข ่
1. ได้เซลล์สืบพันธ์ุทั้งหมด 4 เซลล์ 1. ได้เซลล์สืบพันธ์ุเป็นเซลล์ไข่ 1 เซลล์ 

 
2. การสร้างเซลล์สืบพันธ์ุเกิดข้ึนตอนวัยเจริญพันธ์ุ
และสร้างต่อไปเรื่อยๆ 

2. การสร้างเซลล์สืบพันธ์ุเริ่มตั้งแต่เป็นทารกใน
ครรภ์และหยุดกระบวนการสร้างเมื่อย่างเข้าสู่อายุ 
50 ป ี
 

3. กระบวนการแบ่งเซลล์เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง 3. กระบวนการแบ่งเซลล์เกิดข้ึนไม่ต่อเนื่อง ซึ่งมี
การหยุดค้างอยู่ที่ระยะโพรเฟส 1 และเมทาเฟส 2 
 

 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 1005 
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ภาพท่ี 5.27 กระบวนการสร้างเซลล์ไข่ในมนุษย ์
ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 1007 
  
 5.5.4 ฮอร์โมนกับการควบคุมระบบสืบพันธุ์ 
  ในมนุษย์การท างานร่วมกันของฮอร์โมนที่สร้างมาจากสมองส่วนไฮโพทาลามัส 
(hypothalamus) ต่อมใต้สมองส่วนหน้า (anterior pituitary) และโกแนดจะเป็นตัวก าหนดและควบคุม
การสืบพันธ์ุ สมองส่วนไฮโพทาลามัสจะหลั่งฮอร์โมนช่ือ โกนาโดโทรพินรีลีสซิงฮอร์โมน (gonadotropin 
releasing hormone, GnRH) ซึ่งฮอร์โมนน้ีส่งผลโดยตรงต่อต่อมใต้สมองส่วนหน้าให้หลั่งโกนาโดโทรพิน 
(gonadotropin) ซึ่งก็คือ ฟอลลิเคิลสติมูเลทิงฮอร์โมน และลูทิไนซิงฮอร์โมน ( luteinizing hormone) 
ฮอร์โมนดังกล่าวนี้จะควบคุมกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธ์ุโดยตรง และโดยทางอ้อมจะเป็นตัวควบคุม
การสร้างฮอร์โมนเพศด้วย ซึ่งก็คือสเตอรอยด์ฮอร์โมน (steroid hormones) ฮอร์โมนเพศที่ส าคัญและพบ
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ในเพศชายก็คือ แอนโดรเจนโดยเฉพาะเทสโทสเทอโรน ส่วนฮอร์โมนที่ส าคัญในเพศหญิงก็คือ อีสโทรเจน 
โดยเฉพาะเอสทราไดอัลและโพรเจสเทอโรน ฮอร์โมนเพศก็มีหน้าที่เช่นเดียวกับโกนาโดโทรพิน กล่าวคือ
ท าหน้าที่ควบคุมกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธ์ุทั้งทางตรงและทางอ้อม 
   ฮอร์โมนเพศยังมีหน้าที่ต่างๆ อีก นอกจากการส่งเสริมการสร้างเซลล์สืบพันธ์ุ พบว่าใน
สัตว์มีกระดูกสันหลงัหลายชนิด ฮอร์โมนเพศแอนโดรเจนยังมสี่วนเกีย่วข้องกับการสง่เสียงร้องของสัตว์เพศ
ผู้อีกด้วย เช่น การส่งเสียงร้องของนกเพื่อแสดงถึงอาณาเขต และการส่งเสียงร้องดึงดูดเพศตรงข้ามเพื่อ
การจับคู่ผสมพันธ์ุในกบ ในช่วงการพัฒนาของตัวอ่อนในมนุษย์ฮอร์โมนแอนโดรเจนมีหน้าที่ในการส่งเสริม
การเกิดลักษณะทางเพศในข้ันปฐมภูมิ (primary sex characteristics) ซึ่งเป็นลักษณะของโครงสร้างใน
ระบบสืบพันธ์ุ ได้แก่ ต่อมเซมินัลเวซิเคิล ท่อต่าง ๆ รวมทั้งลักษณะกายวิภาคของระบบสืบพันธ์ุภายนอก 
เมื่อย่างเข้าวัยหนุ่มสาวฮอร์โมนเพศทั้งชายและหญิงจะชักน าให้เกิดลักษณะทางเพศในข้ันทุติยภูมิ 
(secondary sex characteristics) ซึ่งเป็นลักษณะทางสรีระและพฤติกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ระบบสืบพันธ์ุ โดยฮอร์โมนแอนโดรเจนจะท าให้วัยรุ่นเพศชายมีเสียงทุ้มต่ ามากขึ้น มีหนวด เครา มีขนข้ึน
ที่บริเวณหัวหน่าว มีการพัฒนามัดกล้ามเนื้อที่แข็งแรง (เกิดจากกลไกที่กระตุ้นการสร้างโปรตีนเพิ่มข้ึน) มี
ส่วนช่วยส่งเสริมให้มีความรู้สึกตอบสนองทางเพศมากขึ้น และยังท าให้เกิดพฤติกรรมที่ก้าวร้าว ในท านอง
เดียวกันฮอร์โมนอีสโทรเจนก็สง่ผลหลายอย่างต่อเพศหญิง โดยฮอร์โมนเอสทราไดอัลจะกระตุ้นการพัฒนา
ของทรวงอกและการเจริญของขนที่บริเวณกระดูกหัวหน่าว เพิ่มกระบวนการดูดกลับน้ า และปรับเปลี่ยน
กระบวนการเมทาบอลิซึมของแคลเซียมในร่างกาย  
  5.5.4.1 ฮอร์โมนกับการควบคุมในระบบสืบพันธุ์เพศหญิงและรอบเดือน 
   เมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธ์ุ การสร้างเซลล์สืบพันธ์ุเพศหญิงจะเกิดข้ึนแบบเป็นวัฏจักร 
กระบวนการตกไข่จะเริ่มต้นข้ึนหลังจากที่ผนังด้านในของเยื่อบุมดลูกมีการหนาตัวและมีเส้นเลือดมาหล่อ
เลี้ยงเพิ่มข้ึนเพื่อเตรียมตัวส าหรับการฝังตัวของตัวอ่อน แต่ถ้าไม่มีการตั้งครรภ์เยื่อบุผนังมดลูกด้านในก็จะ
หลุดลอกสลายตัว และวัฏจักรใหม่ก็จะเริ่มต้นอีกครั้งในรอบถัดไป เยื่อบุมดลูกที่มีเส้นเลือดหล่อเลี้ยงจะ
สลายตัวไหลออกมาทางปากมดลกู (cervix) ผ่านออกทางปากช่องคลอด หรือเรียกว่าการเป็นประจ าเดือน 
(menstruation) 
   ในมนุษย์เพศหญิงจะมีสองวัฏจักรในระบบสืบพันธ์ุที่เกี่ยวข้องเช่ือมโยงกัน นั่นคือ 
วัฏจักรของรอบเดือน (menstrual cycle) หรือวัฏจักรของมดลูก (uterine cycle) ซึ่งเป็นเหตุการณ์
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับมดลูก และวัฏจักรของรังไข่ (ovarian cycle) ซึ่งเป็นเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนกับรังไข่ กิจกรรมการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนส่งผลต่อการพัฒนาของฟอลลิเคิลในรังไข่ การตกไข่ 
และการสร้างเยื่อบุมดลูกเพื่อรองรับการฝังตัวของตัวอ่อนไปพร้อมๆ กัน (ภาพที่ 5.28) 
   1) วัฏจักรของรังไข่ เริ่มต้นจากโกนาโดโทรพินรีลีสซิงฮอร์โมน (GnRH) ที่หลั่งมา
จากสมองส่วนไฮโพทาลามัสไปกระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหน้าให้หลั่งฮอร์โมนฟอลลิเคิลสติมูเลทิงฮอร์โมน 
(FSH) และลูทิไนซิงฮอร์โมน (LH) ทั้งสองในปริมาณน้อยซึ่งท าให้เซลล์ฟอลลิเคิลในรังไข่มีการเจริญและ
เริ่มสร้างฮอร์โมนเอสทราไดอัลในปริมาณน้อยเช่นกันโดยตลอดช่วงการเจริญของฟอลลิเคิลควบคู่ไปกับ
พัฒนาการของโอโอไซท์ เรียกระยะนี้ว่า “ฟอลลิเคิลเฟส (follicle phase)” ผลของฮอร์โมน FSH และ 
LH ท าให้หลายฟอลลิเคิลในรังไข่เจริญแต่จะมีเพียงฟอลลิเคิลเดียวที่สมบูรณ์ส่วนฟอลลิเคิลอื่นจะสลายไป 
ในช่วงการเจริญของฟอลลิเคิลนี้ฮอร์โมนเอสทราไดอัลก็มีผลไปควบคุมการหลั่งฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง
ส่วนหน้าให้หลั่งฮอร์โมน FSH และ LH ในปริมาณน้อยเช่นกัน เมื่อฟอลลิเคิลเจริญเติบโตมากข้ึนเรื่อยๆ 
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ฮอร์โมนเอสทราไดอัลก็จะถูกสร้างขึ้นในปริมาณมากเช่นกัน ฮอร์โมน FSH และ LH ก็จะมีปริมาณมากข้ึน
ตาม เนื่องจากเอสทราไดอัลไปกระตุ้นสมองส่วนไฮโพทาลามัสให้หลั่งฮอร์โมน GnRH ซึ่งไปควบคุมให้ต่อม
ใต้สมองส่วนหน้าหลั่งฮอร์โมน FSH และโดยเฉพาะ LH เพิ่มมากข้ึน การควบคุมการหลั่งของฮอร์โมนใน
ลักษณะนี้นับว่าเป็นกลไกการควบคุมแบบย้อนกลับเชิงลบ (negative feedback)  ภายหลังจาก 1 วันที่
ปริมาณของฮอร์โมน LH สูงที่สุด ฟอลลิเคิลและผนังรังไข่จะแตกออกเรียกว่า “กระบวนการตกไข่”  
เซคอนดารีโอโอไซท์ก็จะถูกปลดปลอ่ยออกมาแล้วถูกพัดโดยซีเลยีเข้าสูท่่อน าไข่ต่อไป วัฏจักรของรังไข่ก็จะ
เข้าสู่ระยะต่อไป เรียกว่า “ลูเทียลเฟส (luteal phase)” ฮอร์โมน LH จะมีปริมาณลดลงแต่ยังคงท าหน้าที่
ต่อไปโดยไปกระตุ้นฟอลลิเคิลที่แตกออกให้เปลี่ยนแปลงเป็นคอพัสลูเทียมซึ่งท าหน้าที่สร้างและหลั่ง
ฮอร์โมนโพรเจสเทอโรนและเอสทราไดอัล เมื่อปริมาณของสเตอรอยด์ฮอร์โมนทั้งสองตัวนี้เพิ่มมากข้ึน
จนถึงขีดสุดก็จะมีผลแบบกลไกย้อนกลับแต่จะไปยับยั้งการท างานของสมองส่วนไฮโพทาลามัสและต่อมใต้
สมองส่วนหน้าให้หลัง่ FSH และ LH ในปริมาณที่น้อยมาก เพื่อป้องกันไม่ให้ฟอลลเิคิลอื่นๆ เจริญเติบโตใน
ระหว่างที่อาจมีการตั้งครรภ์เกิดข้ึน ในช่วงปลายของระยะลูเทียลเฟสปริมาณของโกนาโดโทรปิน (FSH 
และ LH) ที่มีปริมาณน้อยจะเป็นสาเหตุที่ท าให้คอพัสลูเทียมฝ่อและสลายไป ท าให้ปริมาณฮอร์โมน  
โพรเจสเทอโรนและเอสทราไดอัลลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งไปปลดปล่อยกลไกการท างานแบบย้อนกลับท า
ให้ไฮโพทาลามัสและต่อมใต้สมองส่วนหน้ากลับมาท างานเพื่อสร้างฮอร์โมน FSH และ LH ในการกระตุ้น
การสร้างฟอลลิเคิลใหม่ในวัฏจักรถัดไป 
   2) วัฏจักรของมดลูก ก่อนกระบวนการตกไข่ สเตียรอยด์ฮอร์โมนที่สร้างจาก 
รังไข่กระตุ้นให้มดลูกเกดิการเตรียมตัวเพื่อรองรบัการฝงัตัวจากตัวอ่อน ปริมาณเอสทราไดอัลที่เพิ่มข้ึนจาก
การเจริญของฟอลลิเคิลส่งสัญญาณท าให้ผนังเยื่อบุมดลูกมีการเจริญและหนาตัวมากขึ้น กล่าวได้ว่าในช่วง
นี้ระยะฟอลลิเคิลเฟสของวัฏจักรรังไข่นั้นมีความสัมพันธ์แบบสอดคล้องกันกับระยะโพรลิเฟอเรทีฟเฟส 
(proliferative phase) ของวัฏจักรมดลูก หลังจากการตกไข่ฮอร์โมนโพรเจสเทอโรนและเอสทราไดอัลที่
สร้างจากคอพัสลูเทียมท าให้ผนังเยื่อบุมดลูกกับเส้นเลือดที่มาหล่อเลี้ยงมีการขยายและยังคงเจริญเติบโต
ต่อไป ต่อมที่ผนังเยื่อบุมดลูกจะสร้างของเหลวเพื่อเป็นอาหารส าหรับตัวอ่อนก่อนการฝังตัวที่ผนังเยื่อบุ
มดลูก ดังนั้นระยะลูเทียลเฟสของวัฏจักรของรังไข่จึงมีความสัมพันธ์กับระยะนี้ซึ่งเรียกว่า “ระยะเซครีทอรี
เฟส (secretory phase)” ของวัฏจักรมดลูก เมื่อคอพัสลูเทียมเริ่มฝ่อและสลายตัวก็จะท าให้ระดับ
ฮอร์โมนจากรังไข่นี้ลดลงอย่างรวดเร็วเป็นเหตุให้เส้นเลือดที่ผนังเยื่อบุมดลูกเกิดการหดตัวและ ไม่มีการ
ไหลเวียนของเลือดท าให้ผนังเยื่อบมุดลูกสลายตัว นอกจากนี้การตอบสนองของมดลูกต่อโพรสทาแกลนดิน
ท าให้มดลูกมีการหดตัวอย่างรุนแรงท าให้เยื่อบุมดลูกที่สลายตัวไหลปนออกมากับเลือด เรียกระยะนี้ว่า  
“เมนสทรูอัลโฟลเฟส (menstrual flow phase)” ของวัฏจักรมดลูก ในระหว่างการมีประจ าเดือนซึ่ง
โดยทั่วไปอาจใช้เวลา 3-5 วัน ในช่วงนี้ฟอลลิเคิลกลุ่มใหม่ภายในรังไข่ก็เริ่มมีการเจริญข้ึนแล้ว ดังนั้นโดย
หลักการการมีเลือดประจ าเดือนวันแรก จึงนับว่าเป็นวันที่หนึ่งของการเริ่มวัฏจักรใหม่ในวัฏจักรของมดลูก
และวัฏจักรของรังไข่ 
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ภาพท่ี 5.28 วัฏจักรของระบบสืบพันธ์ุในมนุษย์เพศหญิง ควบคุมโดยไฮโพทาลามัส (ก) ฮอร์โมน 
                จากต่อมใต้สมอง (ข) วัฏจักรของรังไข่ (ค) ฮอร์โมนจากรังไข่ (ง) วัฏจักรของมดลูก (จ)  
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 1009 
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ถูกยับย้ังโดยฮอร์โมนเอสทราไดอัลและ 
โพรเจสเทอโรน Hypothalamus 

Anterior pituitary 

ถูกกระตุ้นโดยระดบัเอสทราไดอัลที่สงู 

ถูกยับย้ังโดยระดบัเอสทราไดอัลที่ต่่า 

FSH และ LH กระตุ้น
การเจริญของฟอลลิเคิล 

LH ที่มีระดับสูง
ควบคุมการตกไข ่ 

เอสทราไดอัลหล่ังจาก
ฟอลลิเคิลท่ีเจริญใน
ปริมาณท่ีเพ่ิมขึ้น 

โพรเจสเทอโรนและ
เอสทราไดอัลหล่ังจาก
คอพัสลูเทียม 

เอสทราไดอัล 
ระดับต่่ามาก 

โพรเจสเทอโรนและเอสทราไดอัล
ส่งเสริมการหนาตัวของผนังมดลูก 
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   โดยสรุปวัฏจักรของฮอร์โมนที่เกิดข้ึนในระบบสืบพันธ์ุของเพศหญิงมีบทบาท
ส าคัญเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาของไข่ และการสลายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมดลูกซึ่งเป็นอวัยวะที่
เป็นที่อยู่ของตัวอ่อนถ้าเซลล์ไข่ได้รับการปฏิสนธิ แต่ถ้าตัวอ่อนไม่ได้ฝังตัวที่มดลูกภายในช่วงของระยะ 
เซครีทอรีเฟส เยื่อบุมดลูกก็จะสลายตัวและเป็นประจ าเดือนซึ่งก็นับเป็นการเริ่มต้นของวัฏจักรใหม่ ซึ่งใน
หัวข้อเกี่ยวกับการตั้งครรภ์จะได้กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับกลไกที่ป้องกันไม่ให้เยื่อบุมดลูกสลายตัวใน
ระหว่างตั้งครรภ์ 
   ข้อมูลจากการศึกษาพบว่า 7% ของผู้หญิงที่มีอายุมากข้ึนจะมีภาวะเจ็บป่วยที่
เรียกว่า เอนโดเมทริโอซิส (endometriosis) ซึ่งเป็นความผิดปกติของเซลล์ภายในเยื่อบุมดลูกที่มีการ
อพยพไปยังส่วนอื่นภายในช่องท้อง เรียกว่า เอคโทพิค (ectopic) ซึ่งมีรากศัพท์จากภาษากรีก ว่า  
เอคโทพอส (ektopos) หมายถึง การเคลื่อนที่ออกไปจากต าแหน่ง เช่น เซลล์ที่ผิดปกติน้ันอาจเคลื่อนที่ไป
ยังท่อน าไข่ รังไข่ หรือล าไส้ใหญ่ ซึ่งเนื้อเยื่อเอคโทพิคนี้ก็ตอบสนองต่อฮอร์โมนที่อยู่ในกระแสเลือด
เปรียบสเมือนว่าอยู่ในมดลูก เนื้อเยื่อนี้ก็จะขยายตัวและสลายตัวในแต่ละวัฏจักรของรังไข่ท าให้เกิดการ
เจ็บปวดบริเวณเอวและมีเลือดไหลอยู่ภายในช่องท้อง ซึ่งนักวิจัยยังไม่ทราบหรือระบุได้แน่ชัดว่าท าไมจึง
เกิดภาวะเอนโดเมทริโอซิสนี้ แต่ก็สามารถบรรเทาอาการเจ็บปวดหรือรักษาได้โดยการบ าบัดด้วยฮอร์โมน
หรือการผ่าตัด 
   การหมดประจ าเดือน (menopause) จะเริ่มต้นข้ึนภายหลังจากวัฏจักรของรังไข่
และวัฏจักรของมดลูกที่เกิดข้ึนในมนุษย์เพศหญิงโดยประมาณ 500 วัฏจักร หรือระหว่างช่วงอายุ 46 ถึง 
54 ปี ในช่วงนี้รังไข่จะมีการตอบสนองต่อฮอร์โมน FSH และ LH ได้น้อยลงท าให้เกิดการสร้างฮอร์โมน
เอสทราไดอัลน้อยตามไปด้วย การหมดประจ าเดือนในมนุษย์นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ปกติ เนื่องจากใน
สัตว์อื่นๆ หลายชนิดทั้งเพศผู้และเพศเมียนั้นมีความสามารถในวัฏจักรของการสืบพันธ์ุนี้ตลอดชีวิตของมัน 
จึงเกิดค าถามข้ึนว่า มีการอธิบายทางวิวัฒนาการเกี่ยวกับการหมดประจ าเดือนในมนุษย์หรือไม่ ค าตอบ
หนึ่งซึ่งเป็นสมมติฐานที่น่าสนใจได้เสนอว่า ในช่วงเริ่มต้นของวิวัฒนาการมนุษย์การหมดประจ าเดือนท าให้
มนุษย์ผู้เป็นแม่สามารถดูแลลูกหรือหลานที่เกิดออกมาจ านวนหนึ่งได้อย่างดี ซึ่งเป็นการเพิ่มอัตราการอยู่
รอดของเผ่าพันธ์ุ 
   ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมเพศเมยีทุกชนิด พบว่าผนังมดลูกด้านในจะมกีารหนาตวั
ข้ึน แต่เฉพาะในมนุษย์และสัตว์ในกลุ่มลิงบางชนิดเท่านั้นที่มีเลือดประจ าเดือนไหลออกมา ส าหรับสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยน้ านมชนิดอื่นจะมีวัฏจักรอีสทรัส (estrous cycle) ซึ่งขณะที่ไม่เกิดการตั้งท้องมดลูกจะมี
กระบวนการดูดซึมกลับของเยื่อบุมดลูกที่สลายท าใหไ้ม่มีการไหลของเลอืดประจ าเดือน โดยทั่วไปสัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยน้ านมที่มีวัฏจักรสืบพันธ์ุแบบอีสทรัสจะมีกิจกรรมทางเพศในช่วงก่อนการตกไข่เรียกว่าระยะ 
อีสทรัส (estrus) มีรากศัพท์จากภาษาละตินว่า oestrus ซึ่งหมายถึงความคลั่ง ความกระสัน หรือที่รู้จัก
กันทั่วไปว่าการเป็นฮีท (heat) ของสัตว์ ซึ่งสัตว์เพศเมียจะมีอุณหภูมิร่างกายที่สูงข้ึน ช่วงเวลาและความถ่ี
ของระยะอีสทรัสในสัตว์เลีย้งลกูด้วยน้ านมมีความแปรผนัอย่างมากในสตัว์แต่ละชนิด เช่น หมี และสุนัขป่า
มีอีสทรัสหรือเป็นฮีทเพียงหนึ่งครั้งต่อปี ขณะที่ช้างสามารถเป็นฮีทได้หลายครั้งต่อปี ส่วนหนูมีระยะ
อีสทรัสตลอดทั้งปีแต่ละครั้งกินเวลาครั้งละ 5 วัน 
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  5.5.4.2 ฮอร์โมนกับการควบคุมในระบบสืบพันธุ์เพศชาย 
   ส าหรับเพศชายฮอร์โมน FSH และ LH จะหลั่งออกมาจากการตอบสนองต่อ
ฮอร์โมน GnRH ซึ่งทั้ง FSH และ LH เป็นฮอร์โมนที่ส าคัญต่อกระบวนการสร้างสเปิร์มโดยฮอร์โมนแต่ละ
ตัวดังกล่าวจะมีผลต่อเซลล์ที่แตกต่างกันในอัณฑะ (ภาพที่ 5.29) กล่าวคือ FSH จะส่งเสริมกิจกรรมของ
เซอร์ทอไลเซลล์ (Sertoli cells) ซึ่งอยู่ภายในท่อเซมินิเฟอรัสโดยเซลล์ชนิดนี้จะสร้างสารอาหารบ ารุงต่อ
การพัฒนาของเซลล์สเปิร์ม ขณะที่ฮอร์โมน LH ไปควบคุมเลย์ดิกเซลล์ (Leydig cells) ซึ่งอยู่ในช่องว่าง
ระหว่างท่อเซมินิเฟอรัส เซลล์ชนิดนี้ตอบสนองต่อ LH โดยจะหลั่งฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน และฮอร์โมน
แอนโดรเจนชนิดอื่นออกมาซึ่งจะส่งเสริมกระบวนการสร้างสเปิร์มที่อยู่ภายในท่อ ทั้งการหลั่งของฮอร์โมน
แอนโดรเจนและการสร้างสเปิร์มนี้จะเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วัยเจริญพันธ์ุไปเรื่อยๆ 
   การควบคุมการหลั่งฮอร์โมนเพศในเพศชายมีกลไกการควบคุมแบบย้อนกลับเชิง
ลบอยู่ 2 กลไก (ภาพที่ 5.29) โดยระดับของฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนในเลือดจะเป็นตัวควบคุมระดับของ
ฮอร์โมน GnRH FSH และ LH โดยการยับยั้งการท างานของสมองส่วนไฮโพทาลามัสและต่อมใต้สมองส่วน
หน้า นอกจากนี้ฮอร์โมนอินฮิบนิ (inhibin) ที่สร้างมาจากเซอร์ทอไลเซลล์จะมีผลต่อต่อมใต้สมองส่วนหน้า
ให้ลดการหลั่งฮอร์โมน FSH การท างานร่วมกันของฮอร์โมนดังกล่าวสองตัวนี้เป็นกลไกการย้อนกลับที่ท า
ให้การสร้างฮอร์โมนแอนโดรเจนเป็นไปในระดับที่เหมาะสม 

 
 
ภาพท่ี 5.29 กระบวนการควบคุมการสร้างฮอร์โมนของอัณฑะ 
ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 1010 
 
 5.5.5 พัฒนาการของตัวอ่อน การตั้งครรภ์ และการเกิด 
  การตั้งครรภ์ของมนุษย์เฉลี่ยจะใช้เวลาอยู่ที่ 266 วัน (38 สัปดาห์) นับจากไข่ที่ได้รับการ
ปฏิสนธิ หรือ 40 สัปดาห์ถ้านับจากการไม่มาของประจ าเดือนครั้งสุดท้าย ระยะเวลาการตั้งครรภ์ของสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยน้ านมที่มีรกจะสัมพันธ์กับขนาดของล าตัวกับพัฒนาการของตัวอ่อนตอนคลอด กล่าวคือ  
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สัตว์จ าพวกสัตว์ฟันแทะจะมีระยะการตั้งครรภ์ประมาณ 21 วัน ขณะที่สุนัขตั้งครรภ์นาน 60 วัน ส าหรับ
วัวจะตั้งครรภ์นาน 270 วัน ใกล้เคียงกับมนุษย์ขณะที่ช้างตั้งครรภ์นานมากกว่า 600 วัน 
  ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิทุกใบอาจจะไม่เกิดการเจริญหรือพัฒนาที่สมบูรณ์ การตั้งครรภ์อาจ
ต้องหยุดลงโดยธรรมชาติซึ่งเปน็ผลมาจากความผิดปกติของโครโมโซมหรือการพัฒนาของตัวอ่อนที่ผดิปกติ 
โดยพบว่าส่วนมากตัวอ่อนอาจจะมีการฝังตัวที่ท่อน าไข่ท าให้เกิดการตั้งครรภ์ภายนอกมดลูก (tubal หรือ 
ectopic pregnancy) ซึ่งตัวอ่อนจะไม่สามารถอยู่รอดได้ เนื่องจากท่อน าไข่ฉีกขาดและท าให้มีเลือดไหล
ออกมาเป็นจ านวนมาก อาการเจ็บป่วยต่างๆ รวมทั้งเอนโดเมทริโอซิสเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเป็นไปได้ของ
การท้องนอกมดลูก นอกจากนี้การติดเช้ือแบคทีเรียระหว่างการคลอดโดยกระบวนการทางแพทย์ และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (sexual transmitted disease, STD) ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้รังไข่มีแผล
เกิดข้ึนซึ่งเป็นสาเหตุของการท้องนอกมดลูกอีกด้วย โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้
เป็นหมัน มีรายงานประจ าปีพบว่าผู้หญิงอายุ 15-24 ปี ของประเทศสหรัฐอเมริกา ประมาณ 700,000 
รายติดเช้ือหนองในเทียม (chlamydia) และหนองใน (gonorrhea) และมีแนวโน้มที่มากข้ึนเรื่อยๆ 
เนื่องจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ดังกล่าวนี้จะไม่แสดงอาการซึ่งผู้ติดเช้ือเองก็ไม่รูตัวว่าติดเช้ือนี้ ซึ่งหาก
ไม่ได้รับการตรวจและรักษาก็จะมโีอกาสมากถึง 40% ที่จะเกิดการอักเสบของระบบสืบพันธ์ุและท าให้เป็น
หมันหรือเกิดการท้องนอกมดลูก 
  5.5.5.1 พัฒนาการของตัวอ่อน 
   ระหว่างการมีเพศสัมพันธ์น้ าซีเมนในปริมาตร 2-5 มิลลิลิตร ซึ่งมีสเปิร์ม 70-130 
ล้านเซลล์ต่อหนึ่งมิลลิลติรจะถูกสง่ผา่นไปยังช่องคลอด ความเป็นเบสของน้ าซีเมนจะช่วยลดความเป็นกรด
ของช่องคลอดท าให้สภาพแวดล้อมภายในช่องคลอดมีค่าเป็นกลาง ซึ่งจะช่วยให้สเปิร์มอยู่รอดได้และเพิ่ม
ความสามารถในการเคลื่อนที่ของสเปิร์ม ในช่วงต้นของการหลั่งซีเมนจะช่วยให้สเปิร์มรวมตัวกันเพื่อให้อยู่
ในต าแหน่งที่เหมาะสมกอ่นเคลือ่นตัวเข้าไปยังปากมดลกู หลังจากนั้นเอนไซม์จะท าให้ซเีมนมีความเหลวไม่
เกาะตัวกันท าให้สเปิร์มสามารถว่ายน้ าเข้าไปยังมดลูกและผ่านเข้าไปยังท่อน าไข่ 
   กระบวนการปฏิสนธิหรือเรยีกอีกอย่างหนึ่งว่าคอนเซพชัน (conception) เกิดข้ึน
เมื่อสเปิร์มรวมตัวกับไข่ที่สมบูรณ์ (mature oocyte) ภายในท่อน าไข่ (ภาพที่ 5.30 ก) จากนั้น 24 ช่ัวโมง
ต่อมาไซโกตจึ่งเริ่มที่จะมีการแบ่งตัว เรียกว่ากระบวนการคลีเวจ (cleavage) หลังจากนั้น 2-3 วัน ตัวอ่อน
จะเคลื่อนตัวมายังมดลูกซึ่งมีลักษณะคล้ายลูกบอลประกอบด้วย 16 เซลล์ ถ้านับเริ่มจากปฏิสนธิหรือ
ประมาณ 7 วัน ตัวอ่อนที่ผ่านกระบวนการคลีเวจจะอยู่ในระยะที่เรียกว่า บลาสโทซิส (blastocyst) ซึ่ง
เป็นตัวอ่อนในระยะที่เป็นกลุ่มเซลล์ล้อมรอบและมีช่องว่าง (cavity) อยู่ภายใน จากนั้นอีกหลายวันต่อมา
ตัวอ่อนระยะบลาสโทซิสจะฝังตัวที่ผนังมดลูกด้านใน (ภาพที่ 5.30 ข) เมื่อตัวอ่อนฝังตัวได้ส าเร็จเท่านั้นจึง
จะมีการพัฒนาต่อไปกลายเปน็ตัวอ่อนที่เรยีกว่า ฟีทัส (fetus) ตัวอ่อนที่ฝังตัวนี้จะมีการสรา้งฮอร์โมนซึ่งส่ง
สัญญาณและควบคุมระบบสืบพันธ์ุของแม่ ซึ่งก็คือ ฮิวแมนโคริโอนิคโกนาโดโทรพินฮอร์โมน ( human 
chorionic gonadotropin hormone, hCG) โดยท าหน้าที่เหมือน LH ที่สร้างจากต่อมใต้สมองท าให้
คอพัสลูเทียมยังคงสร้างฮอร์โมนโพรเจสเทอโรนและอีสโทรเจนอยู่ในช่วงของสองเดือนแรกของการ
ตั้งครรภ์ ถ้าไม่มีฮอร์โมนดังกล่าวนี้ระหว่างการตั้งครรภ์คอพัสลูเทียมก็จะสลาย ท าให้ระดับของฮอร์โมน 
โพรเจสเทอโรนต่ าก็จะท าให้เกิดมีประจ าเดือนและสูญเสียตัวอ่อน โดยปกติระดับของฮอร์โมน hCG ใน
เลือดของแม่จะสูงซึ่งบางส่วนถูกขับออกมากับปัสสาวะ ฮอร์โมนน้ีจึงเป็นตัวบ่งช้ีการตั้งครรภ์ในช่วงแรกซึ่ง
สามารถตรวจสอบได้โดยชุดทดสอบการตั้งครรภ์ (pregnancy test kit)  
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ภาพท่ี 5.30 การเกิดตัวอ่อนระยะไซโกต (ก.) และการฝังตัวของตัวอ่อนระยะบลาสโทซิส (ข.) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 1012 
   
  5.5.5.2 การตั้งครรภ์ และการเกิด 
   การตั้งครรภ์ของมนุษย์จนให้ก าเนิดบุตร โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 38 สัปดาห์ 
เพื่อให้เข้าใจในรายละเอียดจึงแบ่งระยะเวลาของการตั้งครรภ์เป็น 3 ไตรมาส ดังนี ้
   1) ไตรมาสแรก นับเป็นช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งในแม่และตัวอ่อน 
ในช่วงการฝังตัวที่มดลูก ผนังมดลูกจะมีการเจริญและห่อหุ้มเอาตัวอ่อนระยะบลาสโทซิส  เซลล์และ
เนื้อเยื่อของตัวอ่อนจะเริม่เกดิการเปลีย่นแปลงเพื่อเป็นโครงสรา้งของร่างกายที่จ าเพาะเจาะจง ในช่วง 2-4 
สัปดาห์แรกของการพัฒนา ตัวอ่อนจะได้รับอาหารผ่านทางเนื้อเยื่อของเยื่อบุมดลูกโดยตรง โดยเนื้อเยื่อ
ช้ันนอกของตัวอ่อนระยะบลาสโทซิสที่เรียกว่า โทรโฟบลาสท์ (trophoblast) จะเจริญออกมาและผสาน
รวมกับผนังของมดลกูซึ่งต่อไปจะกลายเปน็โครงสรา้งรก ซึ่งมีลกัษณะค่อนข้างกลม มีหลอดเลือดของทั้งตัว
อ่อนและแม่รวมอยู่ด้วยกันและหนักได้ถึง 1 กิโลกรัม สารต่างๆ ที่แพร่ถึงกันระหว่างแม่และตัวอ่อนผ่าน
ทางระบบไหลเวียนเลือดน้ี ได้แก่ สารอาหาร ระบบภูมิคุ้นกัน การแลกเปลี่ยนก๊าซที่ใช้ในการหายใจ และ
ของเสียที่เกิดจากกระบวนการเมทาบอลิซึมของตัวอ่อนหรือทารก โดยเลือดของทารกจะไหลผ่านมายังรก
โดยเส้นเลือดแดงที่สายสะดือ (umbilical arteries) และไหลกลับผ่านทางเส้นเลือดด าที่สายสะดือ 
(umbilical vein) (ภาพที่ 5.31) 
 

ก. กระบวนการตกไข่ ปฏิสนธิ และการฝังตัวของตัวอ่อน 

ข. การฝังตัวของตัวอ่อนระยะบลาสโทซิส 
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 ภาพท่ี 5.31 การไหลเวียนเลือดบริเวณรกระหว่างแม่และทารก 
 ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 1013 
 
   การแบ่งแยกตัวของตัวอ่อนในช่วงเดือนแรกอาจส่งผลท าให้เกิดฝาแฝดเหมือน 
(identical twins หรือ monozygotic) ซึ่งเกิดมาจากไข่ใบเดียวกัน ส่วนฝาแฝดต่าง ( fraternal หรือ 
dizygotic) มีกระบวนการเกิดที่แตกต่างออกไป โดยเกิดจากฟอลลิเคิลสองใบที่พัฒนาสมบูรณ์พร้อมกัน
ในวัฏจักรของรังไข่เกิดการปฏิสนธิกับสเปิร์มคนละตัวแยกกันอย่างอิสระและฝังตัวที่มดลูกพร้อมกัน 
      ไตรมาสแรกนับว่าเป็นช่วงส าคัญที่ตัวอ่อนเกิดกระบวนการสร้า งอวัยวะ 
(organogenesis) และเกิดการพัฒนาของอวัยวะภายในร่างกาย (ภาพที่ 5.32 ก) ในช่วงนี้ตัวอ่อนค่อนข้าง
ที่จะอ่อนไหวต่อการท าลายเป็นพิเศษ ตัวอย่างเช่น การฉายรังสี หรือการใช้ยา ซึ่งอาจน าไปสู่การเกิดที่
ผิดปกติ ในช่วง 8 สัปดาห์โครงสร้างหลักของอวัยวะต่าง ๆ เริ่มเจริญเป็นรูปเป็นร่างแต่ยังไม่เต็มที่ เรียกตัว
อ่อนหรือทารกระยะนี้ว่า ฟีทัส (fetus) แม้ว่าหัวใจของทารกเริ่มเต้นที่ 4 สัปดาห์แรก แต่สามารถวัดอัตรา
การเต้นได้ตอนช่วง 8-10 สัปดาห์ และในช่วงท้ายของไตรมาสแรกทารกจะมีขนาดความยาว 5 เซนติเมตร 
และมีการเจริญพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ภาพที่ 5.32 ข. และ 5.32 ค.) 
   ในช่วงนี้ร่างกายของแม่ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเช่นเดียวกัน ระดับ
ฮอร์โมนโพรเจสเทอโรนที่สูงจะไปเปลี่ยนแปลงระบบสืบพันธ์ุ โดยจะมีการสร้างเมือกเหนียวอุดปิดบริเวณ
ปากมดลูกเพื่อป้องกันการติดเช้ือ มีการเจริญเติบโตของรกแม่เกิดข้ึน มดลูกขยายขนาดใหญ่ข้ึน ไม่มีการ
ตกไข่และเลือดประจ าเดือน หน้าอกมีการขยายใหญ่ข้ึนอย่างรวดเร็ว สามในสี่ของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์จะมี
อาการแพ้ท้อง (nausea) หรือมอร์นิ่งซิคเนส (morning sickness) 
    การติดต่อถึงกันระหว่างแม่และทารกผ่านทางรกอาจมีความอันตรายหรืออาจมี
ประโยชน์จากสารอาหารที่ได้รับ กล่าวคือ การดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างตั้งครรภ์จะท าให้เกิดความเสี่ยงต่อ
ทารก เนื่องจากแอลกอฮอล์จะไปมีผลต่อการพัฒนาของระบบประสาทส่วนกลางของทารกท าให้เกิดภาวะ
ความผิดปกติเรียกว่า ฟีทัลแอลกอฮอล์ซินโดรม (fetal alcohol syndrome) ซึ่งมีผลท าให้ทารกมี
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พัฒนาการช้ากว่าปกติและยังมีผลต่อความผิดปกติรูปแบบอื่นๆ อีก ในท านองเดียวกันการสูบบุหรี่ใน
ระหว่างตั้งครรภ์ก็เป็นสาเหตุให้ทารกมีน้ าหนักตัวน้อยกว่าปกติและมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่ไม่แข็งแรง 
     

 
 
 
ภาพท่ี 5.32 การพัฒนาของทารกช่วง 5 สัปดาห์ (ก.) 14 สัปดาห์ (ข.) และ 20 สัปดาห์ (ค.) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 1014     
 
   2) ไตรมาสที่สอง มดลูกจะมีขนาดใหญ่ข้ึนซึ่งแสดงถึงการตั้งครรภ์อย่างชัดเจน 
ทารกในครรภ์จะเจริญเติบโตโดยมีความยาวถึง 30 เซนติเมตร ค่อนข้างที่จะตื่นตัวและมีการเคลื่อนไหว
มากข้ึน โดยแม่จะสามารถรับรู้การเคลื่อนไหวของทารกได้มากยิ่งข้ึนในไตรมาสที่สอง ทารกเริ่มมีการ
มองเห็นผ่านผนังหน้าท้อง ฮอร์โมน hCG จะลดระดับต่ าลง คอพัสลูเทียมจะสลายหลังจากผ่านช่วงสอง
เดือนแรก โดยรกจะท าหน้าที่ผลิตฮอร์โมนโพรเจสเทอโรนแทน 
   3) ไตรมาสที่สาม ทารกในครรภ์จะเจริญเติบโตจนมีน้ าหนักถึง 3-4 กิโลกรัม และ
ยาวถึง 50 เซนติเมตร ระยะนี้กิจกรรมของทารกอาจลดลงเนื่องจากทารกโตจนเต็มพื้นที่ครรภ์ ท าให้
อวัยวะในช่องท้องของแม่ถูกบีบอัดและเคลื่อนที่จากต าแหน่งเดิม ท าให้รู้สึกปวดปัสสาวะบ่อยและรู้สึกไม่
สบายท้องเนื่องจากทางเดินอาหารถูกกดทับ กระบวนการคลอดเริ่มต้นข้ึนเมื่อมดลูกเกิดการบีบตัวอย่าง
แรงเป็นจังหวะเรียกว่า เลเบอร์ (labor) การหดตัวนี้ท าให้ทารกและรกถูกดันออกมา การศึกษาเมื่อไม่นาน
มานี้เสนอว่าเลเบอร์หรือการหดตัวของมดลูกอย่างแรงเริ่มต้นจากทารกที่เจริญเต็มที่สร้างฮอร์โมนและ
โปรตีนบางอย่างจากปอด ซึ่งไปมีผลต่อกระบวนการตอบสนองต่อการอักเสบของแม่อย่างไรก็ตามต้องมี
การศึกษาเพิ่มเติมต่อไปว่าการตอบสนองต่อการอักเสบดังกล่าวไปควบคุมการหดตัวเป็นจังหวะของมดลูก
หรือไม่ เมื่อการหดตัวของมดลูกเริ่มต้นข้ึนการท างานที่ซับซ้อนระหว่างกันของตัวควบคุมการท างาน
เฉพาะที่ ซึ่งก็คือโพรสทาแกรนดิน และฮอร์โมนเอสทราไดอัลและอ๊อกซิโทซิน (oxytocin) จะชักน าและ
ควบคุมให้มดลูกเกิดการหดตัวครั้งถัดไป (ภาพที่ 5.33) การท างานของฮอร์โมนอ๊อกซิโทซินจะมีรูปแบบ
การท างานเป็นกลไกควบคุมแบบย้อนกลับเชิงบวก (positive feedback) ด้วยการหดตัวของมดลูกก็จะ
ควบคุมการหลั่งอ๊อกซิโทซินซึ่งจะกระตุ้นการหดตัวครั้งถัดไป 
 

ก. 5 สัปดาห์ ตัวอ่อนมีปุ่มแขน  
     ขา ตา หัวใจ ตับ และอวัยวะ 
     อ่ืนที่ยังเจริญไม่เต็มที่ มีความ 
     ยาว 1 ซม. 

ข. 14 สัปดาห์ การเจริญและ 
     พัฒนาของฟีทัสช่วงไตรมาส 
     ที่ 2 มีความยาว 6 ซม. 
 

ค. 20 สัปดาห์ ทารกเจริญเติบโต 
    และยาวเกือบ 20 ซม. ท าให้ต้อง 
    ขดตัวเน่ืองจากพื้นที่จ ากัด 
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ภาพท่ี 5.33 กลไกการควบคุมการท างานแบบย้อนกลับเชิงบวกของการหดตัวของมดลูก 
ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 1015 
 
   การหดตัวของมดลูกนั้นเป็นแบบแผนซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ (ภาพที่ 
5.34) คือ ระยะแรกปากมดลกูจะเปดิและขยายออก (dilation of the cervix) ระยะที่สองทารกจะถูกขับ
ออกมา (expulsion) ซึ่งมดลูกจะหดตัวอย่างตัวเนื่องเพื่อดันให้ทารกผ่านมดลูกเพื่อออกมาทางปากช่อง
คลอด ระยะสุดท้ายเป็นระยะที่มดลูกจะหดตัวเพื่อดันให้รกถูกขับออกมา (delivery of the placenta)   
 

                                                               
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5.34 กระบวนการหดตัวของมดลูก 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Campbell และคณะ (2008) หน้า 1016 
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2. Expulsion: delivery of the infant 
 

3. Delivery of the placenta 
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   สิ่งหนึ่งที่พบเฉพาะในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมก็คือการให้นม ( lactation) แก่ลูก
หลังการให้ก าเนิด การผลิตน้ านมของแม่เกิดจากการตอบสนองของการดูดนมของทารกที่เกิดใหม่ 
เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงระดับของเอสทราไดอัลหลังการเกิด สมองส่วนไฮโพทาลามัสจะสั่งสัญญาณ
ให้ต่อมใต้สมองส่วนหน้าหลั่งฮอร์โมนโพรแลคติน (prolactin) ซึ่งจะท าหน้าที่กระตุ้นต่อมน้ านมให้สร้าง
น้ านม การดูดนมของทารกยังไปกระตุ้นการหลั่งของฮอร์โมนอ๊อกซิโทซินจากต่อมใต้สมองส่วนหลัง 
(posterior pituitary gland) ซึ่งไปควบคุมการปลดปล่อยน้ านมของต่อมน้ านมอีกด้วย 
  5.5.5.3 การคุมก่าเนิดและการแท้งบุตร  
   การคุมก าเนิด (contraception) เป็นการป้องกันการตั้งครรภ์อย่างรอบคอบ  
ซึ่งสามารถท าได้หลายทาง บางวิธีเริ่มตั้งแต่ป้องกันไม่ใหเ้กดิการพัฒนาของเซลล์สืบพันธ์ุ หรือป้องกันไม่ให้
เซลล์สืบพันธ์ุถูกปลดปล่อยออกมาจากโกแนด บางวิธีป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิสนธิโดยแยกสเปิร์มกับไข่
ไม่ให้มาเจอกัน และอีกวิธีคือการป้องกันไม่ให้ตัวอ่อนเกิดการฝังตัวได้ อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้รายละเอียด
ของการคุมก าเนิดที่ถูกวิธีหรือเหมาะสมผู้ที่ต้องการคุมก าเนิดควรปรึกษาวางแผนกับแพทย์ผู้เช่ียวชาญ 
   การป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิสนธิจากการมีเพศสัมพันธ์สามารถควบคุมได้ด้วย
ตนเองหรือใช้วิธีการอื่นๆ ที่จะไม่ให้สเปิร์มได้สัมผัสกับไข่ การควบคุมแบบช่ัวคราว  (temporary 
abstinence)  เป็นการนับระยะปลอดภัยหรือที่เรียกว่า ริทึมเมท็อด (rhythm method) หรือการ
วางแผนคุมก าเนิดครอบครัวแบบธรรมชาติ (natural family planning) เป็นการงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์
ในช่วงเวลาที่อาจมีโอกาสในการตั้งครรภ์ เนื่องจากไข่สามารถด ารงอยู่ได้ภายในท่อน าไข่เป็นเวลา 24-48 
ช่ัวโมง และสเปิร์มสามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้มากที่สุดถึง 5 วัน ดังนั้นคู่รักจึงไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลา
ก่อนหรือหลังที่มีการตกไข่ วิธีที่มีประสิทธิภาพในการก าหนดระยะเวลาของการตกไข่จึงต้องมีการสังเกต
การเปลี่ยนแปลงที่เปน็ตัวบ่งช้ีทางสรรีวิทยารว่มด้วย เช่น การเปลี่ยนแปลงของเมือกที่ปากมดลูก หรือการ
มีอุณหภูมิร่างกายเพิ่มข้ึน ดังนั้นการคุมก าเนิดด้วยวิธีนี้จึงจ าเป็นต้องอาศัยความรู้เพิ่มเติมดังกล่าว แต่การ
คุมก าเนิดด้วยวิธีนี้มีโอกาสตั้งครรภ์เฉลี่ย 10-20% โดยค านวณจากผู้หญิง 100 คนที่ใช้วิธีการคุมก าเนิด
โดยวิธีเฉพาะแบบอื่น ในขณะที่คูรักอื่นๆ ใช้วิธีค านวณระยะเวลาของการตกไข่เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะให้มีการ
ตั้งครรภ์ 
   วิธีการคุมก าเนิดด้วยวิธีการถอนอวัยวะเพศชายจากช่องคลอด ( coitus 
interruptus) ก่อนที่จะมีการหลั่งสเปิร์มเป็นวิธีการคุมก าเนิดที่มีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์มากที่สุด เนื่อง
จากสเปิร์มอาจจะมีการเล็ดลอดออกมาก่อนและปนกับสารคัดหลั่งก่อนที่จะมีการหลั่งสเปิร์ม นอกจากนี้
การพลาดพลั้งในการหลั่งเพียงแค่เสี้ยววินาทีอาจท าให้มีสเปิร์มนับ 10 ล้านเซลล์ส่งผ่านไปในช่องคลอด
ก่อนที่จะมีการถอนอวัยวะเพศออก 
   วิธีการใช้สิ่งกีดขวางเพื่อไม่ให้สเปิร์มพบกับไข่ด้วยวิธีอื่นจะมีอัตราการตั้งครรภ์ที่
น้อยกว่า 10% ได้แก่ การใช้ถุงยางอนามัย (condom) ซึ่งมีลักษณะเป็นยางยืดหยุ่นได้ดีซึ่งเป็นถุงคลอบ 
อวัยวะเพศชายไว้ทั้งหมดเพื่อเก็บน้ าซีเมนเอาไว้ ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการทางเพศและมีกิจกรรมทาง
เพศบ่อยกว่าคนปกติถุงยางนับเป็นตัวเลือกในการคุมก าเนิดที่ดี  (แต่ไม่สมบูรณ์ 100%) ทั้ งยังมี
ประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมทั้งโรคเอดส์ นอกจากนี้ยังมี
อุปกรณ์ป้องกันอย่างอื่นอีกซึ่งก็คือ ไดอะแฟรม (diaphragm) เป็นอุปกรณ์ที่ท าจากยางมีลักษณะเหมือน
หมวกรูปโดม ซึ่งจะใช้สอดใส่ลึกเข้าไปในช่องคลอดก่อนการร่วมเพศ อุปกรณ์ทั้งสองดังกล่าวนี้ช่วยให้มี
อัตราการตั้งครรภ์ที่ต่ าเมื่อใช้ร่วมกับสเปิร์มมิซิดัล (spermicidal) ซึ่งเป็นโฟมหรือเจลที่จะไปฆ่าเช้ืออสุจิ 
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นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า วาจินอลเพาช์ (vaginal pouch) หรือถุงยางส าหรับผู้หญิง ( female 
condom) ที่ใช้ในการคุมก าเนิด 
   วิธีการคุมก าเนิดนอกจากการควบคุมไม่ให้มีเพศสัมพันธ์แล้ว วิธีที่ดีที่สุดคือการ
ท าหมัน (sterilization) นับเปน็วิธีการคุมก าเนิดแบบได้ผลเกือบ 100% ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดในล าดับ
ถัดไป การใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า อินทรายูเทอรีนดีไวซ์ (intrauterine devices, IUDs) และการใช้ฮอร์โมน
คุมก าเนิดซึ่งอยู่ในรูปของยาเม็ด นับเป็นสองวิธีการคุมก าเนิดที่มีประสิทธิภาพโดยมีอัตราการตั้งครรภ์ที่ 
1% หรืออาจน้อยกว่า และเป็นวิธีที่มีความนิยมใช้กันมากที่สุด ส าหรับอุปกรณ์ IUDs ดังกล่าวจะต้องสอด
ใส่เข้าไปในมดลูกโดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญ วิธีการคุมก าเนิดแบบนี้มีหลักการคือ อุปกรณ์ IUDs จะไปรบกวน
การปฏิสนธิและการฝังตัวของตัวอ่อนท าให้ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ 
   รูปแบบของยาคุมก าเนิดส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นการกินยาตามระยะเวลาที่
ก าหนด ซึ่งตัวยาจะมีสารสังเคราะห์ทีท่ าหน้าทีค่ล้ายฮอรโ์มนหญิงสองชนิด คือ อีสโทรเจน และโพรเจสทนิ 
(progestin) ฮอร์โมนสังเคราะห์สองตัวนี้จะเลียนแบบกลไกควบคุมแบบย้อนกลับเชิงลบในวัฏจักรของรัง
ไข่ โดยไปหยุดการหลั่งของฮอร์โมน GnRH ในไฮโพทาลามัส และหยุดการหลั่งฮอร์โมน FSH และ LH ใน
รังไข่ การหยุดการหลั่งของ LH ท าให้ไม่เกิดการตกไข่ ส่วนการหยุดการหลั่ง FSH โดยอีสโทรเจนใน
ปริมาณน้อยที่อยู่ในเม็ดยาท าให้ฟอลลิเคิลไม่สามารถพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ สารสังเคราะห์
คล้ายฮอร์โมนทั้งสองนี้ยังถูกพัฒนาในรูปแบบการฉีด โดยมีลักษณะเป็นวงแหวนสอดใส่เข้าไปในช่องคลอด 
หรือมีลักษณะเป็นแผ่นซึ่งจะฝังอยู่ใต้ผิวหนัง นอกจากนี้ยังมียาเม็ดคุมก าเนิดแบบฉุกเฉินที่มีความเข้มข้น
ของฮอร์โมนสังเคราะห์สงูโดยรับประทานในตอนเช้า (morning after pills) หลังการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้
มีการป้องกันภายใน 3 วัน โดยจะไปยับยั้งการปฏิสนธิและการฝังตัวของตัวอ่อน แต่จะให้ผลสัมฤทธ์ิ 75% 
   ฮอร์โมนที่ใช้ในการคุมก าเนิดโดยพื้นฐานจะมีองค์ประกอบเพียงโพรเจสทิน
เท่านั้นซึ่งโพรเจสทินจะส่งเสริมการหนาตัวของเมือกที่ปากมดลูกซึ่งจะไปปิดกั้นการผ่านของสเปิร์มเพื่อ
ไม่ให้เข้าไปในมดลูก นอกจากนี้โพรเจสทินยังไปลดความถ่ีของการตกไข่ อีกทั้งยังไปท าให้ผนังเยื่อบุมดลูก
เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะไปรบกวนการฝังตัวของตัวอ่อนถ้าหากมีการปฏิสนธิเกิดข้ึนก่อนหน้านี้  การ
คุมก าเนิดด้วยโพรเจสทินอาจใช้วิธีการฝังซึ่งให้ผลตลอด 3 เดือน หรืออาจใช้วิธีการกินแบบยาเม็ดทุกวันก็
ได้ซึ่งวิธีดังกล่าวมีอัตราการตั้งครรภ์อยู่ในระดับต่ า 
   อย่างไรก็ตามการใช้ยาคุมก าเนิดย่อมมีทัง้ประโยชน์และโทษ ผู้หญิงที่รับประทาน
ยาคุมก าเนิดจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ และยิ่งมีความเสี่ยงเพิ่มข้ึนเป็น 3 ถึง 
10 เท่า หากมีการสูบบุหรี่ร่วมด้วยอย่างเป็นประจ าควบคู่กับการรับประทานยาคุมก าเนิด ส าหรับผู้หญิงที่
ไม่สูบบุหรี่การทานยาคุมก าเนิดเป็นการเพิ่มความเสี่ยงทีละน้อยต่อการเกิดการแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติ 
ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจวาย และหลอดเลือดตีบตัน แม้ว่าการทานยาเม็ดคุมก าเนิดจะเป็นการเพิ่ม
ความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ดังกล่าว และมีอัตราการตายมากกว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ปกติถึง 1.5 เท่า แต่กลับมี
ผลไปลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งรังไข่และมะเร็งเยื่อบุมดลูก 
   การท าหมันเป็นวิธีการป้องกันการสร้างและการปลดปล่อยเซลล์สืบพันธ์ุอย่าง
ถาวร การท าหมันในผู้หญิงจะท าการปิดผนึกหรือการผูกรัดท่อน าไข่ (tubal ligation) ซึ่งเป็นการป้องกัน
ไม่ให้ไข่เดินทางมาสู่มดลูก ในท านองเดียวกันการท าหมันชายจะเป็นการผูกรัดหรือตัดท่อน าสเปิร์ม 
(vasectomy) เพื่อไม่ให้สเปิร์มเดินทางเข้ามาสู่ท่อปัสสาวะ กระบวนการท าหมันชายและหญิงมีความ
ปลอดภัยและไม่มีผลข้างเคียงทั้งในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนเพศและการท างานของระบบที่เกี่ยวข้องกับ
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เพศ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกับวัฏจักรของมดลูก และปริมาณการหลั่งในเพศชาย แม้ว่าการท าหมันใน
ชายและหญิงโดยการผูกมัดหรือตัดท่อน าสเปิร์มหรือท่อน าไข่เป็นวิธีการท าหมันแบบถาวร แต่ก็สามารถ
แก้ไขให้กลับมาใช้การได้อีกครั้งด้วยการผ่าตัดเฉพาะทาง 
   โดยทั่วไปกระบวนการหยุดการตั้งครรภ์จะเรียกว่า การแท้งบุตร (abortion) ใน
มนุษยก์ารแท้งบุตรที่เกิดโดยธรรมชาติ (miscarriage) เป็นเรื่องที่สามารถเกิดข้ึนได้ โดยทั่วไปพบว่า 1 ใน 
3 ของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์จะสามารถเกิดการแท้งบุตรดังกล่าวได้ เนื่องจากไม่ทราบหรือไม่ได้ระมัดระวัง  
ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ละปีจะมีผู้หญิงที่เลือกการท าแท้งโดยแพทย์ถึง 850,000 ราย แต่มียาชนิด
หนึ่งมีช่ือทางการค้าว่า ไมฟ์พริสโทน (mifepristone) หรือ RU486 ที่ใช้หยุดการตั้งครรภ์โดยที่ไม่ต้อง
ผ่าตัดภายใน 7 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ ซึ่งตัวยาจะไปกีดขวางการท างานของตัวรับฮอร์โมนเพศ 
โพรเจสเทอโรนที่อยู่ภายในมดลูกท าให้มดลูกไม่สามารถรองรับการตั้งครรภ์ได้ ในตัวยายังมีส่วนประกอบ
ของโพรสทาแกลนดินในปริมาณน้อยซึ่งกระตุ้นให้มดลูกบีบตัว และขับตัวอ่อนออกมาพร้อมเนื้อเยื่อที่
สลายตัวออกมา      
  5.5.5.4 เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์ 
   ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ถูกใช้เพื่อเข้ามาแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการสืบพันธ์ุของมนุษย์ที่มีบุตรยาก การตรวจสอบความผิดปกติทางพันธุกรรม รวมทั้งการ
เป็นหมัน 
   1) การตรวจสอบความผิดปกติในระหว่างตั้งครรภ์ ปัจจุบันโรคทางพันธุกรรม
หลายชนิดและปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาของทารกสามารถที่จะวินิจฉัยได้ในขณะที่ทารกมีการ
เจริญอยู่ภายในมดลูก โดยวิธีการใช้คลื่นเสียงที่มีความถ่ีสูงกว่าระดับที่หูของมนุษย์จะได้ยิน เรียกว่า  
อัลตราซาวด์ (ultrasound) ในการวิเคราะห์ในด้านขนาดและสภาวะของทารกที่อยู่ในครรภ์ นอกจากนี้ยัง
มีวิธีการที่เรียกว่า “แอมนิโอเซนเทซิส (amniocentesis) และ โคริโอนิควิลลัสแซมพลิง (chorionic 
villus sampling)” ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างเซลลแ์ละเนื้อเยื่อของทารกที่อยู่ในของเหลวและ
เนื้อเยื่อที่อยู่ล้อมรอบทารกในครรภ์ในการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางพันธุกรรมได้ (ภาพที่ 5.35) แต่
วิธีการดังกล่าวนี้ต้องอาศัยแพทย์ผู้เช่ียวชาญในการเก็บตัวอย่าง เนื่องจากความเสี่ยงที่เข็มเก็บตัวอย่าง
อาจจะไปท าให้ทารกที่อยู่ในครรภ์เกิดการบาดเจ็บหรือติดเช้ือ เทคนิคที่เพิ่มทางเลือกในการเก็บตัวอย่าง
เซลล์ของทารกจึงถูกพัฒนาข้ึนบนพื้นฐานที่ว่าเซลลเ์มด็เลอืดจ านวนหนึ่งของทารกอาจผ่านออกมาทางสาย
รกและปะปนอยู่ในเลือดของแม่ ดังนั้นหลักการคือ ท าการเจาะเก็บตัวอย่างเลือดของแม่มาตรวจแทนการ
เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อของทารกในครรภ์ เพื่อระบุหาเซลล์ของทารกด้วยปฏิกิริยาของแอนติบอดีที่จ าเพาะ 
(specific antibodies) แล้วจึงท าการตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรม 
   การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางพันธุกรรมท าให้เกิดค าถามทางจริยธรรม ซึ่ง
ปัจจุบันความผิดปกติที่สามารถตรวจพบเกือบทั้งหมดของทารกนั้นยังไม่สามารถท าการรักษาได้ภายใน
มดลูก หรือเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้แม้ว่าทารกจะคลอดออกมาแล้วก็ตาม พ่อและแม่จึงต้องเผชิญกับความยาก
ที่จะต้องตัดสินใจว่าจะหยุดการตั้งครรภ์หรือปล่อยให้ทารกเกิดมาพร้อมกับอาการผิดปกติ ซึ่งเป็นเรื่องที่มี
ความซับซ้อนที่ต้องอาศัยการไตร่ตรองอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนการปรึกษาผู้เช่ียวชาญทางด้านพันธุกรรม 
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   2) เทคโนโลยีการปฏิสนธิภายในหลอดทดลอง ส าหรับมนุษย์การเป็นหมันอาจมี
สาเหตุที่หลากหลายซึ่งมีโอกาสเกิดจากความผิดปกติของระบบสืบพันธ์ุในเพศชายหรือเพศหญิงที่เท่ากัน 
ส าหรับเพศหญิงจะมีภาวการณ์มีบุตรยากและความเสี่ยงที่จะให้ก าเนิดทารกที่มีความผิดปกติทาง
พันธุกรรมจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีอายุเกิน 35 ปี ข้ึนไป นักวิทยาศาสตร์พบว่าโอโอไซท์อาจมีการแบ่งเซลล์
แบบไมโอซิสที่ใช้เวลาในการพัฒนาจนสมบูรณ์ยาวนานเกินไป เทคโนโลยีทางการสืบพันธ์ุเพื่อการมีบุตรที่
สมบูรณ์จึงถูกพัฒนาข้ึน เช่น การใช้ฮอร์โมนในการรักษาซึ่งช่วยส่งเสริมการสร้างเซลล์สืบพันธ์ุ การผ่าตัด
ท่อต่างๆ ในระบบสืบพันธ์ุที่มีลักษณะผิดปกติให้กลับมาเป็นปกติ คู่รักที่เป็นหมันหลายคู่และอยากมีบุตร
สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้มีบุตรได้ โดยท าการปฏิสนธิตัวอ่อนภายในหลอดทดลอง ( in vitro 
fertilization, IVF) โดยกระบวนการผ่าตัดเพื่อน าไข่ออกมาจากรังไข่ภายหลังจากการกระตุ้นการสร้างไข่
ด้วยฮอร์โมน ไข่ที่น าออกมาจะถูกปฏิสนธิภายในหลอดทดลองและเลี้ยงต่อไปให้อยู่ในระยะตัวอ่อนที่มี
แปดเซลล์ และถูกน ากลับเข้าไปยังมดลูกอีกครั้งเพื่อการฝังตัวและเจริญเติบโตต่อไป ส่วนไข่ สเปิร์ม หรือ
ตัวอ่อนที่ไม่ถูกใช้จะถูกแช่แข็ง และถูกน ากลับมาใช้ในรอบการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป แต่ถ้าหากสเปิร์มมีความ
ผิดปกติ เช่น มีจ านวนน้อยกว่า 20 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร ในการหลั่ง 1 ครั้ง ก็สามารถใช้เทคนิคในการฉีด
นิวเคลียสของสเปิร์มเข้าไปยังโอโอไซท์ได้โดยตรง (intracytoplasmic sperm injection, ICSI) ข้อมูลใน
ปัจจุบันช้ีให้เห็นว่าทารกที่เกิดจากการตั้งครรภ์ด้วยเทคนิค IVF นั้นมีความผิดปกติหรือผิดพลาดน้อยมาก   
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สรุป 
 
 สิ่งมีชีวิตย่อมมีการเพิ่มจ านวนประชากรด้วยการสืบพันธ์ุ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่
ท าให้สิ่งมีชีวิตด ารงเผ่าพันธ์ุเอาไว้ได้ บางชนดิสามารถสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศผ่านกระบวนการแบ่งเซลล์
แบบไมโทซิส เช่น การแบ่งตัวจากหนึ่งเป็นสอง การแตกหน่อ การงอกใหม่ และพาทีโนเจเนซิส เป็นต้น 
สิ่งมีชีวิตบางชนิดมีการสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศผ่านกระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีส  และกระบวนการ
ปฏิสนธิซึ่งมีทั้งแบบปฏิสนธิภายนอกและการปฏิสนธิภายในร่างกายข้ึนอยู่กับชนิดของสิ่งมีชีวิต 

สิ่งมีชีวิตช้ันต่ า เช่น แบคทีเรีย โพรโทซัว สาหร่าย และเห็ดรา ส่วนใหญ่จะประสบผลส าเร็จในการ
เพิ่มจ านวนประชากรโดยการสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศ แต่บางครั้งอาจพบการสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศซึ่ง
ช่วยให้สิ่งมีชีวิตชนิดเหล่าน้ันมีความแปรผันของพันธุกรรมมากข้ึน ส่งผลให้ลูกหลานของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้น
เกิดการปรับตัวอยู่รอดได้ในสภาวะแวดล้อมได้ดี 

พืชสามารถสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศได้ เช่น การสืบพันธ์ุโดยอาศัยล าต้นพิเศษ ท่อนพันธ์ุหรือ
หน่อ พาทีโนเจเนซิส หรือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ในขณะที่การสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศของพืช เช่นพืชดอก
อาศัยการปฏิสนธิระหว่างสเปริ์มกับไข่ซึ่งเกดิผ่านกระบวนการถ่ายละอองเรณูที่อาศัยตัวน าพา เช่น กระแส
ลม กระแสน้ า และแมลง เป็นต้น 
 สัตว์หลายชนิดสามารถสืบพันธ์ุได้ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น 
ซึ่งสามารถพบได้ทั้งในสัตว์ที่ไม่มีและมีกระดูกสันหลัง แต่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมจะมีระบบสืบพันธ์ุที่
ซับซ้อนกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆ เนื่องจากการสร้างเซลล์สืบพันธ์ุในเพศหญิงและชายจะมีระบบต่อมไร้ท่อและมี
ท่อซึ่งท าหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนมาควบคุมกลไกเกี่ยวกับกระบวนการสืบพันธ์ุ นอกจากนี้มนุษย์ยังใช้
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการสืบพันธ์ุ เช่น 
การมีบุตรยาก การตรวจสอบความผิดปกติทางพันธุกรรม รวมทั้งการเป็นหมัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



181 
 

ค่าถามท้ายบท 
 
1. รูปแบบของการสบืพันธ์ุมีกี่แบบ อะไรบ้าง จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง 
2. ลักษณะของการปฏิสนธิมกีี่แบบ อะไรบ้าง จงอธิบายพรอ้มยกตัวอย่าง 
3. อธิบายการสบืพันธ์ุแบบอาศัยเพศของแบคทีเรียว่ามีกี่แบบ อะไรบ้าง 
4. อธิบายว่ามีเหตุการณ์ใดบ้างทีเ่กิดข้ึนในการสบืพันธ์ุแบบคอนจูเกชันของพารามเีซียม 
5. อธิบายกระบวนการสร้างเซลลส์บืพันธ์ุเพศผู้และเพศเมียในพืชดอก 
6. อธิบายกระบวนการสร้างเซลลส์บืพันธ์ุในมนุษย์เพศชายพร้อมฮอร์โมนทีเ่กี่ยวข้อง 
7. อธิบายกระบวนการสร้างเซลลส์บืพันธ์ุในมนุษย์เพศหญิงพร้อมฮอร์โมนทีเ่กี่ยวข้อง 
8. อธิบายวัฏจักรของระบบสบืพันธ์ุในมนุษย์เพศหญงิว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างใน 1 รอบเดือน 
9. วิธีการคุมก าเนิดมีกี่แบบ อะไรบ้าง แต่ละแบบสามารถช่วยคุมก าเนิดได้อย่างไรบ้าง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 

เรื่อง การแบ่งเซลล ์
 

หัวข้อเน้ือหา 

6.1 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส 
 6.1.1 การแบ่งนิวเคลียส 
 6.1.2 การแบ่งไซโทพลาสซึม 

6.2 การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส 
 6.2.1 ไมโอซิส I 
 6.2.2 ไมโอซิส II 
สรุป 
ค าถามท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อศึกษาจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เรียนควรมีความรู้และความสามารถ ดังนี้ 
 1. อธิบายกลไกการและข้ันตอนแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิสได้ 
 2. จ าแนกความแตกต่างของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิสได้ 
  
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. น าเข้าสู่บทเรียนด้วยการบรรยายประกอบ PowerPoint presentation และสรุปประเด็นส าคัญ
ให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติม 

 2. ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในกลุ่ม เพื่อทบทวนเกี่ยวกับเนื้อหาประจ าบทเรียน  
 3. ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น ซักถาม สร้างผังความคิดประจ ากลุ่มเกี่ยวกับเนื้อหาประจ าบทเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาชีววิทยา 1 บทที่ 6 
 2. เนื้อหา PowerPoint presentation บทที่ 6 
 3. โมเดลการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส และไมโอซิส 
 
การวัดผลและประเมินผล 

การวัดผล 

 1. ความตั้งใจในช้ันเรียน และการตอบข้อซักถามระหว่างเรียน 
 2. ผู้เรียนมีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันในกลุ่ม และสรุปผังความคิดประจ ากลุ่มเกี่ยวกับเนื้อหา
ประจ าบทเรียน 
 3. การตอบค าถามท้ายบทและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามเวลาที่ก าหนด 
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การประเมินผล 

 1. ผู้เรียนตอบข้อซักถามในระหว่างเรียนถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2. สังเกตพฤติกรรมการมสี่วนร่วมของสมาชิกในกลุม่ และสรุปผังความคิดประจ ากลุ่มเกี่ยวกบัเนื้อหา
ประจ าบทเรียนได้ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 3. ตอบค าถามท้ายบทและส่งงานที่ได้รบัมอบหมายตรงตามเวลาที่ก าหนด และมีความถูกต้องไม่น้อย 
กว่าร้อยละ 80 
 



บทท่ี 6 
การแบ่งเซลล์ 

 
 
 การแบ่งเซลล์ (cell division) นับเป็นกลไกพื้นฐานที่ท าให้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยอยู่บนโลก
สามารถด ารงเผ่าพันธ์ุเอาไว้ได้ โดยยังคงลักษณะและความเหมือนทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆ 
เอาไว้ ซึ่งอาจมีความแตกต่างแปรผันทางพันธุกรรม (genetic variation) ได้บ้างจากกลไกการแบ่งเซลล์
เพื่อสร้างเซลล์สบืพันธ์ุ การแบ่งเซลลเ์พื่อเพิ่มจ านวนเซลลข์องร่างกายหรือเพื่อการเจริญเติบโต จัดเป็นการ
แบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (Mitosis) ซึ่งท าให้ได้เซลล์ใหม่ที่มีองค์ประกอบทางพันธุกรรมเหมือนเซลล์เดิมทุก
ประการ ถ้าหากกลไกควบคุมการแบ่งเซลล์ไม่มีการผิดพลาดเกิดข้ึน ส่วนการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์
สืบพันธ์ุจัดเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส (Meiosis) ซึ่งท าให้ได้เซลล์ใหม่ที่มีองค์ประกอบทางพันธุกรรม
หรือจ านวนชุดโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งจากเซลล์เริ่มต้น นอกจากนี้เซลล์สืบพันธ์ุที่ได้  ยังมีการผสมผสาน
ของสารพันธุกรรม (genetic recombination) อีกด้วย 
 การสืบพันธ์ุในระดับเซลลข์องของสิ่งมีชีวิตเป็นเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องเป็นวัฏจักรในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งของชีวิต (ช่วงการเจริญพันธ์ุ) ซึ่งมีความแตกต่างจากวงจรชีวิต ( life cycle) เพราะวงจร
ชีวิตมีการเกิดข้ึนเป็นล าดับข้ันตอนแบ่งเป็นระยะต่างๆ ตามช่วงการเจริญของสิ่งมีชีวิต วัฏจักรเซลล์เป็น
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนต่อเนื่องระหว่างการแบ่งเซลล์ครั้งหนึ่งจนกระทั่งแบ่งเซลล์ในครั้งต่อไป เริ่มต้นจากการ
ที่เซลล์ใหม่ที่เกิดข้ึนจากการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส และการแบ่งไซโทพลาสซึมสิ้นสุดลง และเซลล์นั้นได้มี
การแบ่งเซลล์ใหม่ต่อไปเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเป็นการแบ่งเซลล์ที่มีจุดสิ้นสุดเมื่อ
เซลล์ลูกที่ได้จากการแบ่งเซลล์กลายเป็นเซลล์ที่สามารถท าหน้าที่สืบพันธ์ุได้อย่างสมบูรณ์ 
 เซลล์ยูคาริโอตไม่สามารถแบ่งเซลล์จากหนึ่งเป็นสองเซลล์ได้ทันที เนื่องจากเซลล์ใหม่ที่เกิดจาก
การแบ่งเซลล์จะต้องได้รับข้อมูลทางพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอจากเซลล์เดิมเสียก่อน โดยที่เซลล์เดิมจะต้องมี
การจ าลองดีเอ็นเอเพิ่มข้ึนจากเดิมเป็น 2 เท่า และจะต้องมีการจัดเก็บดีเอ็นเออย่างเป็นระเบียบเพื่อที่จะ
จัดแบ่งดีเอ็นเอให้กับเซลล์ใหม่ผ่านกลไกการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส และไมโอซิสได้อย่างถูกต้องแม่นย า 
  

6.1 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส 
 
 เป็นกลไกในการแบ่งนิวเคลียสที่เกิดข้ึนกับเซลล์ร่างกายของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ เป็นพื้นฐาน
ส าคัญที่ท าให้สิ่งมีชีวิตมีการเจรญิเติบโตโดยการเพิ่มจ านวนเซลล์ เพิ่มขนาดของร่างกาย และทดแทนเซลล์
เดิมที่อาจเสียหาย นอกจากนี้ยังเป็นกลไกส าคัญของการสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศของสัตว์ พืช เห็ด รา 
และโพรทิสต์เซลล์เดียวบางชนิด การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสใน 1 รอบของวัฏจักรเซลล์ประกอบด้วยการ
แบ่งนิวเคลียส (karyokinesis) และการแบ่งไซโทพลาสซึม (cytokinesis) (Reece และคณะ, 2011) 
 6.1.1 การแบ่งนิวเคลียส ประกอบด้วยระยะย่อยต่างๆ ดังนี้  
  1) อินเทอร์เฟส (Interphase) เป็นระยะที่เซลล์ใช้เวลานานที่สุด โดยเซลล์จะมีขนาด
ใหญ่ข้ึนประมาณเกือบ 2 เท่า จากขนาดปกติ เนื่องจากนิวเคลียสภายในเซลล์มีการจ าลองดีเอ็นเอ (DNA 
replication) เพิ่มข้ึนอีกเป็น 2 เท่า นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบภายในไซโทพลาสซึมถูกจ าลองข้ึนอีกด้วย 
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เช่น เซ็นโทรโซม (centrosome) โปรตีน และเอนไซม์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจ าลองดีเอ็นเอ 
การแบ่งเซลล์ระยะอินเทอร์เฟสแบ่งออกเป็น 3 ระยะย่อยดังนี้ (ภาพที่ 6.1)  
   1.1) ระยะจี 1 (G1=Gap 1) เป็นระยะที่เซลล์มีการสังเคราะห์โปรตีนหรือเอนไซม์ที่
เกี่ยวข้องกับการจ าลองดีเอ็นเอ 
   1.2) ระยะเอส (S=Synthesis) เป็นระยะที่เซลล์เกิดกระบวนการจ าลองดีเอ็นเอเพิ่ม
ข้ึนมาอีก 1 ชุด 
   1.3) ระยะจี 2 (G2=Gap 2) เป็นระยะหลังจากกระบวนการจ าลองดีเอ็นเอเสร็จสิ้น
โดยเซลล์จะสังเคราะห์โปรตีนที่จ าเป็นต้องใช้ในข้ันตอนไมโทซิสต่อไป 
 

 
 

ภาพท่ี 6.1 วัฏจักรของเซลล ์
ที่มา: Snustad และ Simmons (2012) หน้า 23 

 

  โดยทั่วไปการแบ่งเซลลร์่างกายสว่นใหญ่จะค้างอยู่ทีร่ะยะจี 1 ซึ่งเป็นระยะที่เซลลต์้องสร้าง
โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน ภายในเซลล์จะมีโมเลกุลที่ท าหน้าที่เป็นเสมือนเบรกที่หยุดยั้ง  

วัฏจักรเซลล์ โดยโมเลกุลเหล่าน้ีจะระงับกระบวนการแบ่งเซลล์ไว้ที่ระยะจี 1 และเมื่อเซลล์มีความพร้อมที่
จะจ าลองดีเอ็นเอก็จะถูกก าหนดให้เข้าสู่ระยะเอสต่อไป และต่อด้วยระยะจี 2  
  ในเซลล์ชนิดเดียวกันจะใช้เวลาของการแบ่งเซลล์ในวัฏจักรเซลล์ที่เท่ากัน แต่จะแตกต่าง
กันในเซลล์ต่างชนิดกัน ตัวอย่างเช่น เซลล์ประสาทในสมองของมนุษย์จะหยุดการแบ่งเซลล์อยู่ที่ระยะจี 1 
และโดยปกติจะไม่แบ่งเซลล์อีกต่อไป ในขณะที่เซลล์ต้นก าเนิดของเซลลเ์ม็ดเลือด (hematopoietic stem 
cells) ที่มีอยู่ประมาณ 2-3 ล้านเซลล์ จะมีการแบ่งตัวในทุกวินาทีเพือ่การทดแทนเซลลท์ี่เสียหายหรอืหมด
สภาพไป ตัวอย่างที่มีการศึกษาวัฏจักรเซลล์ในสัตว์ เช่น ตัวอ่อนของเม่นทะเลที่ก าลังเจริญจะพบว่ามี
จ านวนเซลล์เพิ่มเป็น 2 เท่า ในทุกๆ 2 ช่ัวโมง แต่ถ้ามีสภาวะที่ไม่เหมาะสมวัฏจักรเซลล์อาจถูกยับยั้งได้ 
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อย่างไรก็ตามหากเซลล์ได้ผ่านระยะอินเทอร์เฟสไปแล้วแม้ว่าสภาพแวดล้อมจะไม่เหมาะสม การแบ่งเซลล์
ก็จะด าเนินต่อไปจนสิ้นสุดเนื่องจากเซลล์ได้ผ่านระยะที่ควบคุมการหยุดวัฏจักรเซลล์ไปแล้ว 

  2) โพรเฟส (Prophase) เป็นระยะที่ดีเอ็นเอที่ถูกจ าลองข้ึนมีการจัดเก็บอย่างเป็น
ระเบียบโดยพันกับโปรตีนในกลุ่มฮีสโตน ท าให้โครโมโซมประกอบด้วย 2 โครมาทิด (chromatid) และ
เช่ือมกันที่ต าแหน่งเซ็นโทรเมียร์ (centromere) ในระยะนี้โครโมโซมมีลักษณะยาวคล้ายเส้นด้ายและจะ
เริ่มขดและพันกันแน่นข้ึนเรื่อยๆ ในปลายระยะโพรเฟส (late Prophase) ซึ่งจะมองเห็นโครโมโซมเป็น
แท่งยาวที่พันกันอยู่  
   นอกจากนี้ส าหรับเซลล์สัตว์ ก่อนที่เซลล์จะเข้าสู่ระยะนี้เซ็นทริโอลและเซ็นโทรโซมจะ
ถูกจ าลองข้ึนเป็น 2 เท่า ใกล้กับนิวเคลียสและจะเคลื่อนแยกออกจากกันไปอยู่ในด้านตรงข้ามกัน เพื่อท า
หน้าที่เป็นศูนย์กลางการสร้างไมโครทูบูลให้เป็นเส้นใยสปินเดิล (Spindle fiber) เมื่อสิ้นสุดระยะโพรเฟส
เยื่อหุ้มนิวเคลียสจะสลายกลายเป็นถุงเวซิเคิลเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วไปในไซโทพลาสซึม 
  3) เมทาเฟส (Metaphase) เป็นระยะที่โครโมโซมหดตัวสั้นมากที่สุดท าให้เห็นรูปร่าง
ของโครโมโซมชัดเจน โดยโครโมโซมจะมีการจัดเรียงตัวที่ต าแหน่งกลางเซลล์ (Metaphase plate) 
เนื่องจากเส้นใยสปินเดิลจะเข้าจับกับโครโมโซมตรงบริเวณ ไคเนโทคอร์ (kinetochore) และเส้นใย 

สปินเดิลบางสว่นจะยื่นออกมาเหลือ่มซ้อนกันกับเสน้ใยสปนิเดิลที่สรา้งจากเซ็นโทรโซมในข้ัวตรงกันข้ามใน
บริเวณกลางเซลล์โดยอาศัยพลังงานจาก ATP และมอเตอร์โปรตีน ได้แก่ ไดเนอิน (dynein) และไคเนซิน 
(kinesin) การจัดเรียงตัวของโครโมโซมที่ต าแหน่งกลางเซลล์เป็นสิ่งส าคัญส าหรับการแบ่งเซลล์ในระยะ
ต่อไป 
  4) แอนาเฟส (Anaphase) เป็นระยะที่ต าแหน่งของไคเนโทคอร์ซึ่งอยู่ที่บริเวณต าแหน่ง
เซ็นโทรเมียร์เคลื่อนที่แยกออกจากกันตามแรงดึงของเส้นใยสปินเดิล โดยอาศัยมอเตอร์โปรตีนและการสั้น
ลงของไมโครทูบูล เป็นผลให้แต่ละโครมาทิดเคลื่อนที่ไปอยู่แต่ละด้านของข้ัวเซลล์ เพื่อท าหน้าที่เป็น
โครโมโซมให้กับเซลล์ใหม่โดยมีพันธุกรรมเหมือนกันทุกประการ 
  5) เทโลเฟส (Telophase) เริ่มข้ึนเมื่อโครโมโซมทั้งหมดเคลื่อนที่มาถึงข้ัวเซลล์ โดย
โครโมโซมที่ขดตัวกันแน่นเริ่มคลายตัวออก ถุงเวซิเคิลเดิมจากการสลายของเยื่อหุ้มนิวเคลียสใ นระยะ 

โพรเฟสกลับมารวมกลุ่มกันรอบๆ โครโมโซมแต่ละกลุ่ม และกลายเป็นเยื่อหุ้มนิวเคลียสล้อมรอบให้กับ
นิวเคลียสใหม่ 2 นิวเคลียส ที่มีชุดโครโมโซมเท่ากันคือเป็นดิพลอยด์ (diploid, 2n) ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่า
ระยะเทโลเฟสได้สิ้นสุดลง จากนั้นเซลล์จะเริ่มเข้าสู่ระยะของการแบ่งไซโทพลาสซึม ภาพรวมของการแบ่ง
เซลล์ตั้งแต่ระยะอินเทอร์เฟสจนถึงระยะเทโลเฟสสรุปดังภาพที่ 6.2 
 6.1.2 การแบ่งไซโทพลาสซึม  
  ระยะนี้เริ่มข้ึนเมื่อเซลล์เข้าสู่ระยะปลายของแอนาเฟส (late Anaphase) และเทโลเฟส  
ซึ่งระยะเวลาของการแบ่งไซโทพลาสซึมจะไม่เท่ากันในสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด ส าหรับเซลล์สัตว์กลไกการแบ่ง
ไซโทพลาสซึม เรียกว่า คลีเวจ (cleavage) โดยเยื่อหุ้มเซลล์จะเริ่มเว้าลึกเข้าในบริเวณกึ่งกลางเซลล์ท าให้
เห็นเป็นแนวร่อง (furrow) และจะคอดเว้ามากข้ึนเรื่อยๆ (ภาพที่ 6.3 ก.) 
  การที่เยื่อหุ้มเซลล์คอดเว้านั้นเป็นผลมาจากการที่ไมโครฟิลาเมนท์ซึ่งเป็นโครงร่างของ
โปรตีนเส้นใยที่อยู่ชิดกับเยื่อหุ้มเซลล์ มีการเคลื่อนที่และดึงเยื่อหุ้มเซลล์ให้เว้าเข้าไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง
เคลื่อนมาชนกับเยื่อหุ้มเซลล์อกีด้านหนึ่ง ท าให้เยื่อหุ้มเซลล์แยกออกจากกันเป็น 2 เซลล์ในที่สุด เซลล์ใหม่
ที่ได้จึงมีองค์ประกอบเหมือนกัน ได้แก่ เยื่อหุ้มเซลล์ นิวเคลียส และไซโทพลาสซึม 
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ภาพท่ี 6.2 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซสิ (เซลล์สัตว์) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Klug และคณะ (2012) หน้า 25 
 
  ส าหรับเซลล์พืชการแบ่งไซโทพลาสซึมจะแตกต่างจากเซลล์สัตว์เนื่องจากเซลล์พืชมีผนัง
เซลล์ ดังนั้นการแบ่งไซโทพลาสซึมของเซลล์พืชจึงมีการสร้างเซลล์เพลท (cell plate formation) โดย 

เวซิเคิลที่บรรจุวัตถุดิบในการสร้างผนังเซลล์หลายเวซิเคิลจะเคลื่อนที่มาบริเวณกลางเซลล์ จากนั้นเยื่อหุ้ม
ของเวซิเคิลจะเช่ือมติดกันและมีการจัดเรียงตัวโดยมีลักษณะเป็นแผ่น เรียกว่า เซลล์เพลท (cell plate) 
สารที่สะสมอยู่ภายในเวซิเคิล เช่น โพลีแซคาไรด์ จะก่อตัวข้ึนเป็นผนังเซลล์ซึ่งประกอบด้วยเซลลูโลส  
ท าให้เกิดเป็นผนังเซลล์ตามยาวกั้นระหว่างเซลล์และท าให้ได้เซลล์ใหม่ 2 เซลล์ (ภาพที่ 6.3 ข.) 
 

อินเทอร์เฟส                  โพรเฟส        โพรเมทาเฟส (โพรเฟสตอนปลาย)     เมทาเฟส 

แอนาเฟส   เทโลเฟส 
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ภาพท่ี 6.3 การแบ่งไซโทพลาสซึมของเซลลส์ัตว์ (ก.) และเซลล์พืช (ข.) 
ที่มา: Snustad และ Simmons (2012) หน้า 26 

 

  กลไกในการควบคุมวัฏจักรเซลล์เพื่อท าให้การแบ่งเซลล์เป็นไปอย่างสมบูรณ์และเหมาะสม
จึงมีความส าคัญมากต่อสิ่งมชีีวิต เนื่องจากโรคทางพันธุกรรมบางโรคมีสาเหตุมาจากความผิดปกติที่เกิดข้ึน
ในระหว่างการแบ่งนิวเคลียส ทั้งในระดับดีเอ็นเอซึ่งเกิดจากการจ าลองดีเอ็นเอที่ผิดพลาดและในระดับ
โครโมโซมซึ่งเกดิจากการเคลือ่นตัวของโครโมโซมไปยังข้ัวเซลล์ที่ไมเ่ท่ากนั และความผิดปกติในข้ันของการ
แบ่งไซโทพลาสซึม ซึ่งหากมีการแบ่งสารในไซโทพลาสซึมที่ไม่เท่ากันอาจท าให้เซลล์ไม่สมบูรณ์และฝ่อไป
ในที่สุด (Campbell และคณะ, 2008; Reece และคณะ, 2011) 
 

6.2 การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส 
 
 สิ่งมีชีวิตที่มีการสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศอาศัยกระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเป็นกลไกในการ
แบ่งนิวเคลียสหรือการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธ์ุ เพื่อการปฏิสนธิ (fertilization) ระหว่างเซลล์
สืบพันธ์ุเพศผู้และเซลลส์ืบพันธ์ุเพศเมียในการให้ก าเนิดลูกหลาน สิ่งมีชีวิตพวกยูคาริโอตบางชนิดอาจมีการ
สืบพันธ์ุทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ แต่การสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศท าให้ลูกหลานที่ได้มีความ
หลากหลายทางพันธุกรรมมากข้ึน เนื่องจากพฤติกรรมของโครโมโซมที่มีการแลกเปลี่ยนช้ินส่วนกันเกิดข้ึน
ในระยะของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส ซึ่งมีการแบ่งนิวเคลียส 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเกิดในช่วงไมโอซิส I 
(Meiosis I) และครั้งที่ 2 เกิดในไมโอซิส II (Meiosis II) โดยสามารถแบ่งเป็นระยะย่อยต่างๆ คล้ายกับการ
แบ่งเซลล์แบบไมโทซิส แต่จะมีความเหมือนและแตกต่างกันในเรื่องพฤติกรรมของโครโมโซมซึ่งจะอธิบาย
ดังรายละเอียด ต่อไปนี้  
 6.2.1 ไมโอซิส I แบ่งเป็นระยะย่อยดังต่อไปนี้ (ภาพที่ 6.4) 
  1) อินเทอร์เฟส I (Interphase I) เป็นระยะที่เซลล์ตั้งต้นของเซลล์สืบพันธ์ุมีการจ าลองดี
เอ็นเอเพิ่มข้ึนอีก 1 ชุด เช่นเดียวกันกับระยะอินเทอรเ์ฟสในไมโทซิส โมเลกุลของดีเอ็นเอจะรวมกับโปรตีน
กลายเป็นโครมาทิน เซลล์มีการเตรียมโปรตีนต่างๆ เพื่อให้พร้อมในการแบ่งเซลล์ระยะต่อไป  

ก. ข. 
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  2) โพรเฟส I (Prophase I) เป็นระยะที่โครมาทินเริ่มหดตัวท าให้โครโมโซมมีลักษณะ
เป็นเส้นยาว และเริ่มหดตัวมากขึ้นท าให้ 1 โครโมโซมมี 2 โครมาทิด แบ่งเป็นระยะย่อย ดังต่อไปนี้ 
   2.1) เลพโททีน (Leptotene) เป็นระยะที่โครมาทินเริ่มหดตัวเป็นโครโมโซม แต่ยัง
มองเห็นเป็นเส้นยาวและบางคล้ายเส้นใยสานกันไม่สม่ าเสมอ ส่วนที่พันถ่ีมากจะย้อมติดสีเข้ม ท าให้ดู
คล้ายลูกปัดซึ่งเรียกว่า โครโมเมียร์ (chromomere) เยื่อหุ้มนิวเคลียสและนิวคลีโอลัสยังคงมองเหน็ชัดเจน
แต่จะเริ่มสลายไปจนหายไปในที่สุดในปลายระยะโพรเฟส I 
   2.2) ไซโกทีน (Zygotene) ระยะนี้โครโมโซมมีการหดตัวมากข้ึนและเริ่มมีการจับคู่ 
หรือแนบชิด (synapsis) ของโครโมโซมคู่เหมือน โดยเริ่มแนบชิดที่จุดเซ็นโทรเมียร์ 
   2.3) แพไคทีน (Pachytene) ระยะนี้โครโมโซมคู่เหมือนมีการแนบชิดกันอย่างสมบูรณ์ 
จึงเห็นแต่ละคู่ของโครโมโซมคู่เหมือนเป็น 4 เส้น (4 โครมาทิด) และเรียกโครโมโซมที่แนบชิดแต่ละคู่ว่า 
ไบวาเลนท์ (bivalent) หรือเทเทรด (tetrad) การแนบชิดน้ีอาจท าให้โครมาทิดของโครโมโซมต่างแท่งของ
โครโมโซมคู่เหมือน (non-sister chromatids) มีโอกาสมาพันกันหรือไขว้กันที่จุดหนึ่งหรือหลายจุดที่
เรียกว่า ไคแอสมา (chiasma) และเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าครอสซิ่งโอเวอร์ (crossing over) ซึ่งเป็น
ปรากฏการณ์ที่ท าให้มีการแลกเปลี่ยนยีนระหว่างโครโมโซมคู่เหมือน หรือที่เรียกว่ามีการรวมตัวกันใหม่
ของยีน (gene recombination) เกิดข้ึน 
   2.4) ดิโพลทีน (Diplotene) ไบวาเลนท์ปรากฏให้เห็นชัดเจนข้ึนเพราะโครโมโซมหดตัว
สั้นมากข้ึน โครโมโซมที่จับคู่กันจะพยายามแยกออกจากกันแต่ยังคงยึดติดกันที่ไคแอสมา ท าให้เห็นสาย
โครโมโซมมีลักษณะคล้ายมีห่วง (loop) เกิดข้ึนเป็นช่วงๆ 
   2.5) ไดอะไคเนซิส (Diakinesis) ระยะนี้ เป็นระยะที่โครโมโซมหดตัวสั้นมากที่สุด  
การผลักออกจากกันของโครโมโซมคู่เหมือนจะมีมากขึ้น จนท าให้ต าแหน่งของไคแอสมาเลื่อน ไปอยู่ตรง
ปลายของไบวาเลนท์ จึงท าให้ไบวาเลนท์มีลักษณะเป็นวงๆ หรือค่อนข้างกลม ระยะนี้เหมาะที่จะนับ
จ านวนโครโมโซมในเซลล์บางชนิด ขณะเดียวกันเยื่อหุ้มนิวเคลียสและนิวคลีโอลัสได้สลายไปหมดสิ้น 
  3) เมทาเฟส I (Metaphase I) เป็นระยะที่ไมโครทูบูลจับกับโครโมโซมคู่เหมือน การดึง
กันระหว่างไมโครทูบูลท าให้โครโมโซมคู่เหมือนเคลื่อนที่มาเรียงกันตรงกลางเซลล์โดยการท างานของ
มอเตอร์โปรตีนซึ่งใช้ ATP 
  4) แอนาเฟส I (Anaphase I) เป็นระยะที่โครโมโซมคู่เหมือนแต่ละคู่ถูกแยกออกจากกัน
และเคลื่อนที่ไปยังขั้วเซลล์ ซึ่งเกิดจากการที่ไมโครทูบูลที่จับกับโครโมโซมมีการหดสั้นลงโดยมีทิศทางที่
ก าหนดไปยังขั้วเซลล์แต่ละด้าน 
  5) เทโลเฟส I (Telophase I) โครโมโซมจะยืดยาวออก เกิดนิวคลีโอลัส และมีเยื่อหุ้ม
นิวเคลียสล้อมรอบแต่ละชุดของโครโมโซมท าให้เห็นเป็น 2 นิวเคลียส ใน 1 เซลล์ ซึ่งแต่ละนิวเคลียสจะมี
จ านวนโครโมโซมลดลงเป็นครึ่งหนึ่งของนิวเคลียสในเซลล์เริ่มต้น ส าหรับสิ่งมีชีวิตบางกลุ่มจะมีการแบ่ง 
ไซโทพลาสซึมท าให้ได้เป็นเซลล์ใหม่ 2 เซลล์ ก่อนที่จะแบ่งไมโอซิส II ต่อไป แต่ในสิ่งมีชีวิตทั่วไปนั้นแต่ละ
นิวเคลียสที่ยังอยู่ในเซลล์เดียวกันจะเริ่มการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส II ต่อทันที นอกจากนี้นักชีววิทยายัง
พบว่ามีสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่หลังจากปลายระยะแอนาเฟส I จะมีการแบ่งไมโอซิส II ต่อทันทีอีกด้วย 
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  โพรเฟส 1: เลพโททีน      โพรเฟส 1: ไซโกทีน        โพรเฟส 1: แพไคทีน     โพรเฟส 1: ดิโพลทีน 

             
 

           
 
 
 โพรเฟส 1: ไดอะไคเนซิส           เมทาเฟส 1                   แอนาเฟส 1             เทโลเฟส 1 

             

                   
 
ภาพท่ี 6.4 การแบ่งเซลล์แบบไมโอซสิ I  
ที่มา: ดัดแปลงจาก Snustad และ Simmons (2012) หน้า 28; Klug และคณะ (2012) หน้า 30, 32 
 
 6.2.2 ไมโอซิส II เป็นข้ันตอนที่ต่อจากไมโอซิส I ซึ่งมีรายละเอียดของพฤติกรรมโครโมโซม
เหมือนกับการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส แต่มีความแตกต่างกันคือ ในไมโอซิส II จะไม่เกิดการจ าลองดีเอ็นเอ
เพราะการจ าลองของดีเอ็นเอได้เกิดข้ึนในอินเทอร์เฟส I แล้ว ดังนั้นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส II จึงมีระยะ
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ (ภาพที่ 6.5) 
  1) โพรเฟส II (Prophase II) คู่ของเซ็นทริโอลและเซ็นโทรโซมเคลื่อนที่ไปในข้ัวตรงข้าม
ของเซลล์ โดยมีการสร้างไมโครทูบูลข้ึนใหม่จากข้ัวเซลล์และจับกับซิสเตอร์โครมาทิดของแต่ละโครโมโซม 
  2) เมทาเฟส II (Metaphase II) โครโมโซมแต่ละแท่งจะถูกไมโครทูบูลดึงและจัดเรียงให้
โครโมโซมอยู่ตรงกลางเซลล์ 
  3) แอนาเฟส II (Anaphase II) ซิสเตอร์โครมาทิดถูกดึงแยกออกจากกันไปยังขั้วเซลลแ์ต่
ละด้านตรงข้าม 
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  4) เทโลเฟส II (Telophase II) เซลล์มีการสร้างเยื่อหุ้มนิวเคลียสข้ึนล้อมรอบกลุ่มของ
โครโมโซมที่แยกตัวกัน ท าให้ได้เป็น 4 นิวเคลียส จากนั้นจะมีการแบ่งไซโทพลาสซึมท าให้ได้เป็น 4 เซลล์ 
ที่มีชุดของจ านวนโครโมโซมเป็นแฮพลอยด์ (haploid, n) ซึ่งลดลงครึ่งหนึ่งจากเซลล์ตั้งต้นที่เป็นดิพลอยด์ 

 
              โพรเฟส 2                          เมทาเฟส 2                            แอนาเฟส 2 

      

                 
 
                              เทโลเฟส 2                                    ไซโทไคเนซิส       

        

                                          
 
ภาพท่ี 6.5 การแบ่งเซลล์แบบไมโอซสิ II 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Snustad และ Simmons (2012) หน้า 29; Klug และคณะ (2012) หน้า 32, 33 
 
  เนื่องจากการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสมีการแลกเปลี่ยนยีนระหว่างโครโมโซมคู่เหมือนซึ่งแท่ง
หนึ่งมาจากพ่อและอีกแท่งหนึ่งมาจากแม่ ดังนั้นการเกิดครอสซิ่งโอเวอร์ของโครโมโซมในระยะโพรเฟส I 
จึงเป็นกลไกที่ท าให้เซลล์สืบพันธ์ุใหม่ที่ได้จากการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสมีการรวมกลุ่มของยีนแบบใหม่
เกิดข้ึน ท าให้ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในรุ่นลูกมีความแตกต่างแปรผันจากพ่อและแม่ 

เซลล์สืบพันธุ์ (n) 
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สรุป 
 
 การแบ่งเซลล์เป็นกลไกพื้นฐานของการเจริญเติบโตและการสืบพันธ์ุของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 แบบ คือ การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส และการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส ส าหรับการแบ่งเซลล์
แบบไมโทซิสกระบวนการส าคัญที่ท าให้เซลล์ลูกมีสารพันธุกรรมเหมือนกับเซลล์ตั้งต้นทุกประการก็คือ 
กระบวนจ าลองดีเอ็นเอซึ่งเกิดข้ึนในระยะอินเทอร์เฟสของการแบ่งเซลล์  
 ส าหรับการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสจะแบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอน คือ การแบ่งเซลล์ข้ันไมโอซิส I และ 

ไมโอซิส II โดยการแบ่งเซลล์ข้ันไมโอซิส I เซลล์จะมีกระบวนการจ าลองดีเอ็นเอเกิดข้ึนเช่นกัน แต่ในระยะ
โพรเฟส I โครโมโซมคู่เหมือนจะมาเข้าคู่กัน และมีการแลกเปลี่ยนช้ินส่วนของโครโมโซม ส่งผลให้ดีเอ็นเอ
เกิดการผสมผสานกันแบบสุ่ม ต่อมาในระยะแอนาเฟส I โครโมโซมคู่เหมือนจะถูกดึงให้แยกกันไปอยู่ใน
เซลล์ใหม่อย่างละครึ่ง ท าให้จ านวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่ง และเกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสในข้ันที่ 2 
ต่อไป ซึ่งมีกลไกเหมือนกับการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสทุกประการ ดั้งนั้นเมื่อเกิดการปฏิสนธิของเซลล์
สืบพันธ์ุระหว่างไข่กับสเปิร์มจึงท าให้เซลล์สืบพันธ์ุที่ได้มีความหลากหลายทางพันธุกรรมเกิดข้ึน ซึ่งนับเป็น
กลไกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  
 

ค าถามท้ายบท 
 
1. การแบ่งเซลล์มีบทบาทส าคัญอย่างไรต่อสิ่งมีชีวิต 
2. การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสแบ่งออกเป็นกี่ระยะ อะไรบ้าง 
3. การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสแบ่งออกเป็นกี่ระยะ อะไรบ้าง 
4. อธิบายความแตกต่างของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส และไมโอซิส มาเป็นข้อๆ 
5. ถ้าเซลล์สืบพันธ์ุของสิ่งมีชีวิตมีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสที่ไม่สมบูรณ์ ท าให้ได้เซลล์สเปิร์มที่มีจ านวน 
   ชุดโครโมโซมเป็น 2n จะสามารถผสมกับเซลล์ไข่ได้หรือไม่ และจะเกิดผลเป็นเช่นไรจงอธิบาย 
6. ถ้าต้องการศึกษาจ านวนโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตควรจะศึกษาในข้ันการแบ่งเซลล์ระยะใด 
7. การแบ่งเซลล์ในระยะใดใช้ระยะเวลายาวนานที่สุด เพราะอะไรให้อธิบายเหตุผลประกอบ 
8. เพราะเหตุใดการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสจึงมีความส าคัญต่อวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 

เรื่อง พันธุศาสตร์กับหลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

 

หัวข้อเน้ือหา 

7.1 ประวัติและความเป็นมาของพันธุศาสตร์ 
7.2 นักวิทยาศาสตร์กับความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับวิชาพันธุศาสตร์โดยสังเขป 
7.3 เมนเดลและหลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม 
 7.3.1 วิธีหาอัตราส่วนของเซลล์สืบพันธ์ุ จีโนไทป์ และฟีโนไทป์ ของลูกผสม 
 7.3.2 การผสมทดสอบ (test cross) และการผสมกลับ (back cross) 
 7.3.3 การถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบเมนเดลในสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ 
7.4 พันธุกรรมนอกเหนือกฎของเมนเดล 
 7.4.1 การข่มไม่สมบูรณ์ 
 7.4.2 การข่มร่วมกัน 
 7.4.3 การข่มเกิน 
 7.4.4 มัลติเปิลอัลลีล 
 7.4.5 ยีนมรณะ 
 7.4.6 ปฏิกิริยาการข่มของยีนต่างต าแหน่ง 
 7.4.7 ปฏิกิริยาที่ไม่เกี่ยวข้องกับยีนต่างต าแหน่ง 
7.5 ยีนที่อยู่บนโครโมโซมเดียวกัน 
7.6 การก าหนดเพศและยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศ 
 7.6.1 การก าหนดเพศด้วยระบบโครโมโซม XX-XY 
 7.6.2 การก าหนดเพศด้วยระบบโครโมโซม ZW-ZZ 
 7.6.3 การก าหนดเพศด้วยระบบโครโมโซม XX-XO 
 7.6.4 การก าหนดเพศด้วยจ านวนชุดโครโมโซม 
 7.6.5 ยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศ 
7.7 แผนผังพันธุประวัติ 
 7.7.1 การถ่ายทอดลักษณะแบบยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกาย 
 7.7.2 การถ่ายทอดลักษณะแบบยีนเด่นบนโครโมโซมร่างกาย 
 7.7.3 การถ่ายทอดลักษณะแบบยีนด้อยบนโครโมโซม X 
 7.7.4 การถ่ายทอดลักษณะแบบยีนเด่นบนโครโมโซม X 
7.8 พันธุศาสตร์เชิงปริมาณ 
สรุป 
ค าถามท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 
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วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อศึกษาบทเรียนนี้แล้ว ผู้เรียนควรมีความรู้และความสามารถ ดังนี้ 
 1. อธิบายหลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรมตามกฎของเมนเดลได้ 
 2. บอกหลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่อยู่นอกเหนือกฎเมนเดลพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบได ้
 3. จ าแนกรูปแบบของการก าหนดเพศและยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศได ้
 4. อภิปรายและวิเคราะห์แผนผังพันธุประวัติได้ว่ามีการถ่ายทอดของยีนในลักษณะใด 
 5. สรุปหลักการของพันธุศาสตร์เชิงปริมาณได้ 
  
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. น าเข้าสู่บทเรียนด้วยการบรรยายประกอบ PowerPoint presentation และช้ีน าประเด็นส าคัญ
ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อต่างๆ 

 2. ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกันภายในกลุ่ม พร้อมน าเสนอหน้าช้ันเรียน  
 3. ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น ซักถามร่วมกับผู้น าเสนอหน้าช้ันเรียน และสร้างผังความคิดประจ ากลุ่ม
เกี่ยวกับเนื้อหาประจ าบทเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาชีววิทยา 1 บทที่ 7 
 2. เนื้อหา PowerPoint presentation บทที่ 7 
 3. ตัวอย่างพืชที่มีลักษณะแตกต่างกันในแต่ละคู่ลักษณะ เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการวิเคราะห์จากการสังเกต
ลักษณะทางพันธุกรรม 
 
การวัดผลและประเมินผล 

การวัดผล 

 1. ความตั้งใจในช้ันเรียนและการตอบค าถามระหว่างเรียน 
 2. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของผู้เรียนในกลุ่ม และการสรุปผังความคิดประจ ากลุ่ม
เกี่ยวกับเนื้อหาประจ าบทเรียน 
 3. ตอบค าถามท้ายบทและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามเวลาที่ก าหนด 
 
การประเมินผล 

 1. ผู้เรียนตอบค าถามผูส้อนในระหว่างเรียนถูกตอ้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2. สังเกตพฤติกรรมการมสี่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม และสรุปผังความคิดประจ ากลุ่มเกี่ยวกบัเนื้อหา
ประจ าบทเรียนได้ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 3. ตอบค าถามท้ายบทและสง่งานที่ได้รับมอบหมายตรงตามเวลาที่ก าหนด และมีความถูกต้องไม่น้อย 
กว่าร้อยละ 80 
 



บทท่ี 7 
พันธุศาสตร์กับหลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

 
  

วิชาพันธุศาสตร์เป็นวิชาที่ค่อนข้างใหม่เมื่อเทียบกับวิชาวิทยาศาสตร์สาขาวิชาอื่น กล่าวคือ     
วิชาพันธุศาสตร์เริ่มเกิดข้ึนราวปี ค.ศ. 1900 หลังจากที่มีการเปิดเผยรายงานการทดลองจากการศึกษาของ
เมนเดล (Gregor Johann Mendel, ค.ศ. 1822-1884) พันธุศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
ของการถ่ายทอดทางพันธุกรรม หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติ หน้าที่ และการท างานของ
แฟกเตอร์ (factor) ซึ่งปัจจุบันหมายถึงยีนส์ (genes) ที่ควบคุมการถ่ายทอดทางพันธุกรรม เนื้อหาภายใน
บทนี้จึงเกี่ยวข้องกับแบบแผนการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมในมนุษย์และสัตว์ ที่มีการสืบพันธ์ุแบบอาศัย
เพศ ซึ่งปัจจุบันได้มีข้อมูลที่บ่งช้ีว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส ท าให้ได้เซลล์สืบพันธ์ุที่มีจ านวนโครโมโซม
เพียงครึ่งหนึ่งของเซลล์ร่างกาย และกระบวนการปฏิสนธิท าให้ได้ไซโกตที่มีจ านวนโครโมโซมปกติเท่ากับ
สิ่งมีชีวิตที่เป็นพ่อและแม่ เนื้อในบทนี้มีประเด็นส าคัญที่กล่าวถึงเรื่องราวของการศึกษาซึ่งน าไปสู่การ
ค้นพบแบบแผนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมโดยมีพื้นฐานมาจากกฎการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมของเมนเดล  
 

7.1 ประวัตแิละความเปน็มาของพนัธศุาสตร ์
 
 มนุษย์เริ่มรู้จักการถ่ายทอดทางพันธุกรรมตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีอารยธรรมเกิดข้ึนเมื่อหลายพันปี
มาแล้ว กล่าวคือ หลังจากการที่มนุษย์รู้จักการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ท าให้มนุษย์รู้จักการคัดเลือกพันธ์ุ
พืชและพันธ์ุสัตว์ในเวลาต่อมา รู้จักแม้กระทั่งการผสมเทียมพืชและสัตว์ เช่น ชาวบาบิโลนรู้จักการผสม
พันธ์ุต้นอินทผลัม ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีเพศผู้และเพศเมียแยกต้นกัน (dioecious plant) และรู้จักการผสม 
พันธ์ุม้า นอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่แสดงว่า มนุษย์ทราบมานานแล้วว่าล่อเป็นลูกผสมของม้ากับลา        
แต่อย่างไรก็ตามก่อนการค้นพบของเมนเดล ความรู้ทางพันธุกรรมในสมัยนั้นเป็นเพียงความรู้ที่ได้มาจาก
การสังเกตจากปรากฎการณ์ในธรรมชาติ เนื่องจากมนุษย์ยังไม่สามารถอธิบายถึงเหตุผลหรือกฎเกณฑ์ใน
การถ่ายทอดทางพันธุกรรมได ้
 ในสมัยยุคกรีกโบราณ (380 ปี ก่อนคริสตกาล) มนุษย์มีความเช่ือว่า สิ่งมีชีวิตไม่จ าเป็นต้องเกิด
จากสิ่งมีชีวิตแต่อาจเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต เรียกทฤษฎีนี้ว่า สปอนทาเนียส เจเนอเรชัน (spontaneous 
generation) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กสามารถเกิดจากการเน่าเปื่อยของสิ่งต่าง ๆ เช่น เช่ือว่า
หนอนแมลงวันเกิดจากฟางหรือเนื้อที่เน่าเปื่อย ปลาเกิดจากโคลนตม หนูเกิดจากกองข้าวสาลีที่หมักหรือ
ทับถมกันนาน เป็นต้น ทฤษฎีนี้ได้รับความเช่ือถือต่อมานานจนกระทั่งนักชีววิทยา ชาวอิตาเลี่ยน ช่ือ 
ฟรานซิสโค เรดิ (Francisco Redi, ค.ศ. 1621-1697) ได้คัดค้านความเช่ือนี้ โดยการทดลองที่ป้องกัน
ไม่ให้แมลงวันไปไข่บนก้อนเนื้อ จากการทดลองปรากฎว่าไม่มีหนอนแมลงวันเกิดข้ึนบนก้อนเนื้อนั้นเลย 
ขณะนั้นในสมัยของเรดิได้มีกล้องจุลทรรศน์ใช้แล้วที่ประดิษฐ์ข้ึนโดย แอนทัน แวน ลีเวนฮุก (Anton Van 
Leeuwenhoek, ค.ศ. 1632-1723) ในปี ค.ศ. 1677 นอกจากนี้เรดิยังพบอีกว่าเมื่อน าก้อนเนื้อมาส่อง
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ จะไม่พบ แอนนิมัลคูลัส (Animalculus) ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ตามที่เรียกโดย
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ลีเวนฮุกอยู่เลย หลังจากนั้นหลุยส์ พาสเทอร์ (Louis Pasteur, ค.ศ. 1822-1895) รวมทั้งทินดอลล์ 
(Tyndall) ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการเน่าเสียของสารอินทรีย์จะเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อมีอนุภาค (solid particles) 
เข้าไปในสารอินทรีย์นั้น ซึ่งต่อมาไม่นานก็ทราบกันว่าอนุภาคนั้นก็คือ จุลินทรีย์ (microbe) ซึ่งสามารถ
ขยายพันธ์ุได้รวดเร็ว และเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการเน่าเสียหรือเกิดกระบวนการหมัก (fermentation) 
ของสารอินทรีย์ การค้นพบนี้จึงเป็นการสรุปได้ว่าก าเนิดของสิ่งมีชีวิตจะต้องเกิดข้ึนจากสิ่งมีชีวิตที่มีมาก่อน
อยู่แล้วเท่านั้น 
 ในเวลาต่อมา ลีเวนฮุก ได้รายงานว่า พบตัวสเปิร์ม (sperm) จากการส่องน้ าเช้ือของสัตว์ตัวผู้ 
และจากคนภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีนักวิทยาศาสตร์หลายคนได้อ้างว่าพบคนจ าลอง ที่
มีขนาดเล็กอยู่ตรงส่วนหัวของสเปิร์มและเรียกว่า “ฮูมันคูลัส (Humunculus)” (ภาพที่ 7.1) ซึ่งมีความ
เช่ือกันว่า คนเกิดข้ึนได้เพราะฮูมันคูลัสในตัวสเปิร์มเข้าไปอยู่ในมดลูกของผู้หญิง แล้วมีการเจริญต่อไปจน
เป็นคน ในเวลาต่อมาจึงมีนักวิทยาศาสตร์ชาวดัทช์ช่ือ เรกเนียร์ เดอ กราฟ (Regnier de Graaf, ค.ศ. 
1641-1673) ได้รายงานว่าฮูมันคูลัสไม่ได้อยู่ที่สเปิร์มแต่อยู่ในไข่ซึ่งสร้างจากรังไข่ของเพศหญิง โดย 
ฮูมันคูลัสจะเจริญเป็นคนถ้าไข่ได้รับการผสมจากสเปิร์ม ทฤษฎีของความเช่ือที่ว่า คนเกิดมาจากฮูมันคูลัส
ในสเปิร์มหรือในไข่นี้มีช่ือว่า “Preformation theory”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7.1 ฮูมันคูลัส ที่อยู่ในส่วนหัวของสเปิร์ม  
ที่มา: ดัดแปลงจาก Klug และคณะ (2012) หน้า 3 
 

อย่างไรก็ตาม มีนักวิทยาศาสตร์อีกจ านวนมากที่ไม่เช่ือทฤษฎีข้างต้น  ประกอบกับเมื่อมีการ
ปรับปรุงกล้องจุลทรรศน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และไม่มีผู้ใดอ้างว่าไดเ้ห็นฮูมันคูลัสในไข่หรือสเปิร์ม
อีกเลย หลังจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน ช่ือ วอล์ฟ (C.F. Wolff, ค.ศ. 1738-1794) ได้ศึกษาการ
พัฒนาของตัวอ่อนในไข่ไก่และได้ต้ังทฤษฎี Epigenesis theory โดยมีใจความส าคัญดังต่อไปนี้ว่า สิ่งมีชีวิต
เกิดข้ึนจากเซลล์สืบพันธ์ุของพ่อและแม่ ซึ่งมีแฟกเตอร์บางอย่างที่ไม่สามารถมองเห็นจะมารวมกันเป็น
เอ็มบริโอเมื่อมกีารปฏิสนธิ (fertilization) เกิดข้ึน ทฤษฎีที่กล่าวมานี้มีส่วนถูกต้องเพราะในช่วงเวลาต่อมา

ตัวฮูมันคูลัสท่ีอยู่ใน 

ส่วนหัวของสเปิร์ม 
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นักวิทยาศาสตร์ได้มีการค้นพบว่าในเซลล์สืบพันธ์ุนั้นมีนิวเคลียส โครโมโซม และยีนอยู่ โดยเซลล์สืบพันธ์ุ
จากฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่จะมารวมกันเมื่อมีการปฏิสนธิเกิดข้ึน 

ในเวลาต่อมานักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษที่ตั้งทฤษฎีวิวัฒนาการช่ือ ชาลส์ ดาร์วิน (Charles 
Darwin, ค.ศ. 1809-1882) และนักชีววิทยาอีกหลายท่านได้มีการเสนอทฤษฎีแพนเจเนซิส (Pangenesis 
theory) ซึ่งมีใจความว่าจะต้องมี เจมมูลล์ (gemmules) ซึ่งหมายถึง ตัวแทน ที่มีขนาดเล็กมากจนมองไม่
เห็นอวัยวะและส่วนต่างๆ ของร่างกาย จะถูกส่งผ่านไปตามกระแสโลหิตเข้าสู่อวัยวะเพศและรวมตัวกัน
เป็นเซลล์สืบพันธ์ุ (gametes) เมื่อมีการปฏิสนธิเกิดข้ึน เจมมูลล์ของทั้งสองเพศจะมาอยู่รวมกันในไซโกต 
และเจมมูลล์แต่ละชนิดจะกระจายไปยังแต่ละส่วนของลูก จากทฤษฎีแพนเจเนซิสนี้ ลามาร์ก 
(J. B. Lamarck, ค.ศ. 1744-1829) จึงได้เสนอทฤษฎีที่มีความหมายเกี่ยวเนื่องกันข้ึนมา คือ ทฤษฎีของ
การถ่ายทอดลักษณะที่เกิดข้ึนเนื่องจากสิ่งแวดล้อม (The inheritance of acquired characters) ซึ่งมี
ใจความว่า สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตและลักษณะที่
เปลี่ยนแปลงไปนั้นสามารถถูกถ่ายทอดไปยังลูกได้ ซึ่งต่อมาทฤษฎีแพนเจเนซิส หรือทฤษฎีการถ่ายทอด
ตามลักษณะความคิดของลามาร์กนี้ได้ถูกคัดค้านโดย ไวส์แมน (August Weismann, ค.ศ. 1834-1914) 
โดยได้เสนอทฤษฎีเจิร์มพลาสซึม (Germplasm theory) ข้ึนมาแทนที่โดยมีใจความส าคัญว่า สิ่งมีชีวิตที่
ประกอบด้วยหลายเซลล์ (multicellular organism) จะประกอบไปด้วยเนื่อเยื่อ 2 ประเภท คือ 
โซมาโทพลาซึม (somatoplasm) และเจิร์มพลาสซึม (germplasm) ซึ่งประเภทแรกมีความส าคัญในการ
ท าหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของร่างกายแต่จะไม่สามารถส่งผ่านทางกรรมพันธ์ุ และเฉพาะประเภทหลังที่จะ
ถูกถ่ายทอดไปให้ลูกหลานต่อไปได้โดยผา่นกระบวนการสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศ จะเห็นได้ว่าทฤษฎีดังกล่าว
มีส่วนถูกต้องมากส าหรับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม และได้กลายเป็นแนวทางส าคัญที่จะน าไปสู่การพบ
กฎเกณฑ์การถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดยเมนเดลในเวลาที่ไม่นานต่อมา 

นักพันธุศาสตร์หลายท่านได้จัดความรู้ทางพันธุศาสตร์ยุคก่อนเมนเดลดังกล่าวว่าเป็นสมัยของวิชา 
พันธุศาสตร์ยุคเก่า ส่วนพันธุศาสตร์ยุคใหม่ให้นับตั้งแต่ยุคเมนเดลเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่หลายท่านจัดวิชาพันธุศาสตร์ยุคเมนเดลเป็นพันธุศาสตร์ยุคดั้งเดิม (classical 
genetics) และเรียกพันธุศาสตร์ยุคหลังจากการค้นพบโครงสร้างของดีเอ็นเอ (DNA=deoxyribonucleic 
acid) โดยวัตสัน และคริก (James Watson and Francis Crick) เมื่อปี ค.ศ. 1953 เป็นต้นมาว่า 
พันธุศาสตร์ยุคใหม่ (modern genetics) ซึ่งเป็นยุคที่วิชาพันธุศาสตร์ได้เจริญเติบโตเป็นวิชาที่มี
ความส าคัญและแตกสาขาเป็นพันธุศาสตร์แขนงต่างๆ อาทิ พันธุศาสตร์ระดับอณู (Molecular genetics) 
พันธุศาสตร์จุลินทรีย์ (Microbial genetics) มนุษยพันธุศาสตร์ (Human genetics) พันธุศาสตร์เชิง
ประชากร (Population genetics) พันธุวิศวกรรม (Genetic engineering) และเทคโนโลยีชีวภาพ 
(Biotechnology) 
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7.2 นักวิทยาศาสตร์กับความเป็นมาท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาพันธุศาสตร์โดยสังเขป 
 
1865 Darwin พิมพ์หนังสือเผยแพร่ เรื่อง จุดก าเนิดของสปีชีส์ (The Origin of Species) 
1865 Mendel เสนอผลงานการทดลองในถ่ัวลันเตาเกี่ยวกับกฎ การถ่ายทอดลักษณะทาง 
 พันธุกรรม 2 ข้อ คือ กฎการแยกตัวของยีน (Law of segregation of  
 genes) และกฎการรวมตัวกันอย่างอิสระของยีนบนโครโมโซมต่างคู่กัน  
 (Law of independent assortment) 
1869 Miescher ค้นพบดีเอ็นเอจากนิวเคลียสของเซลล์ที่เกิดน้ าหนอง (pus cell) 
1900 de Vries, Corren, ค้นพบงานทดลองของเมนเดลเกี่ยวกับกฎการถ่ายทอดลักษณะทาง 
        และ Tschermak    พันธุกรรม 
1902 Sutton และ Boveri พิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตช้ันสูงมีโครโมโซมที่เหมือนกันเป็นคู่กัน  
 (homologous chromosome) และเสนอทฤษฎีของโครโมโซม 
1902 Garrod เป็นบุคคลแรกที่พบโรคทางพันธุกรรมของมนุษย์ 
1905 Bateson เป็นผู้ตั้งช่ือวิทยาศาสตร์สาขาน้ีว่า พันธุศาสตร์ (Genetics) 
1908 Hardy และ เป็นผู้เสนอกฎเกี่ยวกับความสมดุลของประชากร หรือกฎของฮาร์ดีและ 
        Weinberg ไวน์เบิร์ก 
1909 Johannsen เป็นผู้น าค าว่ายีน (gene) มาใช้ในทางพันธุศาสตร์ แทนค าว่าแฟคเตอร์  
 (factor) ในสมัยของเมนเดล 
1910 Morgan แสดงให้เห็นว่าลักษณะตาสีขาวของแมลงหว่ีควบคุมด้วยยีนที่มีต าแหน่งอยู่ 
 บนโครโมโซมเพศ (sex-linked inheritance) 
1911 Morgan แสดงให้เห็นว่าบนโครโมโซมแต่ละแท่งประกอบด้วยยีนหลาย ๆ ต าแหน่ง  
 (linkage) 
1913 Sturtevant เป็นบุคคลแรกที่สร้างแผนที่ยีน (genetic map) ข้ึนมา 
1927 Muller ชักน าให้เกิดการกลายพันธ์ุในแมลงหว่ีโดยใช้รังสีเอกซ์ (x-rays) ซึ่งเรียกว่า  
 กรรมวิธี CIB 
1928 Griffith เป็นผู้ค้นพบการเกิดทรานสฟอร์เมชัน (transformation) ในแบคทีเรีย  
 Diplococcus pneumonia 
1931 Creighton, แสดงให้เห็นว่าการจัดเรียงตัวกันใหม่ของยีน (genetic recombination) 
        McClintock และ สัมพันธ์กับการแลกเปลี่ยนช้ินส่วนของโครโมโซม 
        Stern 
1941 Beadle และ เสนอสมมุติฐาน 1 ยีน 1 เอนไซม์ (one gene one enzyme hypothesis) 
        Tatum จากการทดลองในเช้ือรานิวโรสปอรา (Neurospora) 
1944 Avery และ ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าสารที่ท าให้เกิดทรานสฟอร์เมชัน ในแบคทีเรียซึ่ง Griffith 
        MacLeod ท าการทดลองนั้น คือ ดีเอ็นเอ หรือกล่าวได้ว่าดีเอ็นเอเป็นสารพันุกรรม 
1946 Rederberg และ   ค้นพบการเกิดคอนจูเกชัน (conjugation) ในแบคทีเรีย 
        Tatum 
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1950 McClintock รายงานผลว่าช้ินส่วนดีเอ็นเอในข้าวโพดเคลื่อนที่ได้ (transposable  
 element) 
1952 Hershey และ ได้พิสูจน์ว่าดีเอ็นเอเป็นสารพันธุกรรมจากการทดลองในฝาจที 2  
        Chase (phage T2) 
1952 Zinder และ ค้นพบการเกิดทรานสดักชัน (transduction) ในแบคทีเรีย 
        Lederberg 
1953 Watson และ Crick เสนอโครงสร้างของดีเอ็นเอ 
1955 Benzer เสนอผลงานเกีย่วกับโครงสร้างอย่างละเอียดของยีนที่ต าแหน่ง rII ในฝาจ T4 
1955 Fraenkel-Conrat พิสูจน์ให้เห็นว่าอาร์เอ็นเอเป็นสารพันธุกรรมจากการทดลองในไวรัสที่ท าให้   
        และ Singer เกิดโรคใบด่างในยาสูบ (Tobacco Mosaic Virus) 
1956 Tjio และ Levan แสดงให้เห็นว่าจ านวนโครโมโซมในมนุษย์เท่ากับ 46 แท่ง 
1958 Meselson และ แสดงให้เห็นว่าการจ าลองโมเลกุลของดีเอ็นเอเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์  
        Stahl (semiconservative type) 
1958 Kornberg สามารถแยกเอนไซม์ดีเอ็นเอโพลีเมอเรส 1 (DNA polymerase I)  
 จาก E. coli ได ้
1959 Ochoa เป็นบุคคลแรกที่ค้นพบเอนไซม์อาร์เอ็นเอโพลีเมอเรส (RNA polymerase) 
1961 Brenner, Jacob ค้นพบเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) 
        และ Meselson 
1961 Jacob และ Monod เป็นผู้เสนอทฤษฎีโอเปรอน (operon theory) เพื่ออธิบายถึงการควบคุม 
 กระบวนการถอดรหัส (transcription) หรือควบคุมการแสดงออกของยีน 
 นั่นเอง 
1964 Yanofsky และคณะ เสนอผลงานที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างยีน และโพลีเพบไทด์ที่ยีนน้ันผลิต 
        Brenner และคณะ 
1966 Nirenberg และ สามารถหารหัสพันธุกรรมส าหรับกรดอะมิโนแต่ละชนิดจนครบสมบูรณ์ 
        Khorana 
1970 Nathans และ สามารถแยกเอนไซม์ตัดจ าเพาะ (restriction enzyme) ชนิดแรกได้ 
        Smith 
1970 Baltimore สามารถแยกเอนไซม์รีเวอร์สทรานสคริพเทส (reverse transcriptase) ได ้
 จากอาร์เอ็นเอ ทูเมอร์ ไวรัส (RNA tumor virus) 
1972 Berg สามารถสังเคราะห์ดีเอ็นเอสายผสม (recombinant DNA) ในหลอดทดลอง
1973 Boyer และ Cohen สามารถใช้พลาสมิดในการโคลนดีเอ็นเอ 
1977 Breathnach, แสดงให้เห็นถึงบริเวณที่เป็นอินทรอน (intron) ในยีนของสิ่งมีชีวิตยูคาริโอต  
       Mandel, Chambon, 
       Jeffreys และ Flavell 
1977 Maxam, Gilbert, เสนอกรรมวิธีในการหาล าดับเบสในโมเลกุลดีเอ็นเอ 
       Sanger, Nicklen, 
       และ Coulson 
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1977 Sanger และคณะ หาล าดับเบสของดีเอ็นเอของฝาจ øX174 ได้ครบสมบูรณ์ 5,387 เบส 
1982 Sanger และคณะ ได้หาล าดับเบสของดีเอ็นเอของฝาจแลมบ์ดาได้ครบสมบูรณ์ 48,502 เบส 
1983 Cech และ Altman ค้นพบอาร์เอ็นเอที่มีคุณสมบัติเป็นเอนไซม์ (ribozyme) 
1985 Mulles, Faloona ค้นพบวิธีเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยไม่ต้องโคลนเรียกว่า โพลีเมอเรสเชนรี- 
        และคณะ แอคชัน (polymerase chain reaction หรือ PCR) 
1985 Jeffreys และคณะ ได้วิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA fringerprint) ซึ่งมีลักษณะจ าเพาะเป็น 
 เอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล 
1988 Watson ยอมรับในการเป็นผู้ประสานงานของโครงการจีโนมของมนุษย์ (human  
 genome project) 
1988 Moyzis เป็นผู้ค้นพบเทโลเมียร์ (telomere) ของโครโมโซมในมนุษย์ ซึ่งมีล าดับเบส 
 เป็น TTAGGG และมีซ้ าๆ กัน 250 ถึง 1,000 ซ้ า 
1989 Tsui, Riordan, สามารถแยกและโคลนยีน ซีสติกไฟโบรซีส (cystic fibrosis gene)  
 Collin และคณะ 
1990 Watson et al. ได้ร่วมกันท าแผนที่ยีนและหาล าดับเบสของจีโนมที่สมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิต 
 หลายชนิด รวมทั้งของมนุษย์ด้วย 
1993 กลุ่มวิจัยร่วมของโรค ค้นพบข้อมูลพื้นฐานระดับโมเลกุลของโรค ฮันทิงทันในมนุษย์ 
        ฮันทิงทัน (Huntington’s disease) 
1998 นักวิทยาศาสตร์ สามารถโคลนสัตว์ชนิดต่างๆ ได้ เช่น แกะ วัว หมี ฯลฯ 
        หลายประเทศ 

 
7.3 เมนเดลและหลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม 
 
 มนุษย์ต้องด าเนินชีวิต และแสวงหาความปกติของชีวิตตนและเผ่าพันธ์ุโดยอาศัยความรู้ทาง  
พันธุศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีจุดก าเนิดจากสวนทดลองเล็กๆ ของนักบวชช่ือเกรกเกอร์ เมนเดล ผู้ซึ่ง
พยายามผสมพันธ์ุต้นถ่ัว และศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของต้นถ่ัวเหล่านั้น รุ่นแล้วรุ่นเล่า 
เขาวิเคราะห์ผลการศึกษาและได้เสนอหลักการถ่ายทอดหน่วยที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมจากรุ่นพ่อ
แม่ไปสู่รุ่นลูกได้ ซึ่งเป็นหลักการส าคัญที่เป็นพื้นฐานของแนวคิดเรื่องการถ่ายทอดยีนในการสืบพันธ์ุของ
สิ่งมีชีวิตในปัจจุบัน 
 กลางศตวรรษที่ 19 เมนเดลได้รวบรวมพันธ์ุถ่ัวลันเตา และได้ท าการทดลองผสมถ่ัวลันเตา 
(Pisum sativum) ที่มีลักษณะต่างๆ ที่แตกต่างกัน 7 ลักษณะ โดยปลูกทดลองที่สวนหลังโบสถ์ ใช้หลัก
วิชาคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลของผลการทดลองของเขา และได้เสนอผลการทดลองต่อที่
ประชุมวิชาการของสมาคมธรรมชาติวิทยา (Natural History Society) ณ กรุงบรุนน์ ซึ่งทางสมาคมได้
พิมพ์ผลงานของเมนเดลในปี ค.ศ. 1866 และส่งไปให้ห้องสมุดต่างๆ นอกจากนี้เมนเดลยังได้ท าการ
ทดลองในลักษณะเดียวกันกับพืชอื่น และในสัตว์ ได้แก่ ผึ้ง และหนูด้วย จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1868 
เมนเดลได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอธิการวัดจึงไม่มเีวลาในการทดลองต่อไป เมนเดลเสียชีวิตเมื่อปี ค.ศ. 1884 
ในช่วงนั้นยังไม่มีใครให้ความสนใจงานทดลองของเมนเดลนัก จนกระทั่งมีนักวิทยาศาสตร์ 3 ท่าน ที่มา
จากที่ต่างกัน (Hugo de Vries จากฮอลแลนด์ Carl Correns จากเยอรมณี และ Erik von Tschermak 
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จากออสเตรีย) ได้ท าการทดลอง และได้ผลซ้ ากับการทดลองของเมนเดลจึงได้ร่วมกันประกาศยกย่องให้
เมนเดลเป็นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1900 การทดลองของเมนเดลยังนับเป็นครั้งแรกที่ได้น า
วิชาค านวณมาใช้กับวิชาชีววิทยาอีกด้วย (ภาพที่ 7.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7.2 เมนเดล บิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์ (ซ้าย) สวนหลังโบสถ์ที่เมนเดลเคยใช้ท าการทดลองปลูกถั่ว 

    ลันเตา (ขวา) 
ที่มา: Klug และคณะ (2009) หน้า 3; Hartwell และคณะ (2011) หน้า 16 
 
 เมนเดลได้เลือกศึกษากับถ่ัวลันเตาด้วยทราบถึงคุณสมบัติที่ดีหลายประการของถ่ัวลันเตา
ดังต่อไปนี้ 1) โดยธรรมชาติถ่ัวลันเตาเป็นพืชที่ผสมตัวเอง (self-pollinated, เพราะมีเกสรตัวผู้และตัวเมีย
อยู่ในดอกเดียวกัน) จึงเป็นพันธ์ุแท้ (pure line) 2) การผสมข้ามต้นท าได้ง่าย (cross-pollinated) โดย
การดึงเกสรตัวผู้ของต้นที่ใช้เป็นแมพ่ันธ์ุทิ้งแล้วน าละอองเกสรตัวผู้ (pollen) จากต้นที่มีลักษณะที่ต้องการ
ให้เป็นต้นพ่อพันธ์ุมาเคาะใส่ยอดเกสรตัวเมีย (stigma) บนต้นแม่นั้น ซึ่งการผสมข้ามต้นน้ีจะต้องท าก่อนที่
เกสรตัวผู้จะผสมกบัเกสรตัวเมียในดอกเดียวกัน (ภาพที่ 7.3) 3) เป็นพืชที่ค่อนข้างปลูกง่ายและแต่ละช่ัวรุน่ 
(generation) ใช้เวลาเพียง 1 ฤดูกาลปลูก 4) ถ่ัวลันเตาเป็นพืชดิพลอยด์ (diploid) มีโครโมโซม 7 คู่     
ซึ่งถ้าเป็นพวกโพลีพลอยด์ (polyploid) จะมีปัญหายุ่งยาก 5) ลักษณะของถ่ัวลันเตาที่เมนเดลเลือกศึกษา
บางคู่เกิดจากยีนที่อยู่ต่างโครโมโซม และบางคู่แม้จะอยู่บนโครโมโซมเดียวกันก็อยู่ห่างกันมาก ซึ่งในอดีต
เคยเข้าใจกันว่าทั้ง 7 ลักษณะของถ่ัวลันเตาที่เมนเดลเลือกศึกษาบังเอิญอยู่ต่างโครโมโซมกัน 6) แต่ละคู่ยีน
เหล่านี้ยังประกอบด้วยอัลลีล (allele) เพียง 2 อัลลีล โดยที่มีอัลลีลหนึ่งข่มอีกอัลลีลหนึ่งอย่างสมบูรณ์ 
(complete dominant)  

จากข้อดีต่างๆ ดังกล่าวมานี้ของถ่ัวลันเตา จึงท าให้ผลการทดลองไม่สลับซับซ้อน และเป็นผลให้
เมนเดลสามารถสรุปเป็นกฎการถ่ายทอดทางพันธุกรรมและก าเนิดเป็นวิชาพันธุศาสตร์ในที่สุด 
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ก. 
 

 
ข. 
 

ภาพท่ี 7.3 โครงสร้างของดอกถั่วลันเตา และวิธีการผสมข้ามต้นระหว่างถั่วลันเตาพันธ์ุดอกสีม่วงและ 
    ดอกสีขาว 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Brooker (2009) 19–20 
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ภาพท่ี 7.4 ลักษณะของถ่ัวลันเตาที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน 7 ลักษณะ  
ที่มา: Brooker (2009) หน้า 21  
  
 เมนเดลท าการทดลองโดยปลูกถ่ัวพันธ์ุแท้ลักษณะต่างๆ และท าการผสมพันธ์ุทีละคู่ลักษณะที่มี
ความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด เขาได้ท าการผสมแต่ละคู่ลักษณะเป็นจ านวนหลายสิบคู่เพื่อให้ได้เมล็ดซึ่ง
เป็นลูกผสม (hybrid) รุ่น F1 (first filial generation) จ านวนมากพอ จากนั้นเมนเดลท าการปลูกเมล็ด
จากลูกผสมที่ได้ทั้งหมด และบันทึกลักษณะของลูกรุ่น F1 จากนั้นปล่อยให้ลูกรุ่น F1 ผสมกันเองตาม
ธรรมชาติจนได้ลูก F2 (second filial generation) ท าการบันทึกลักษณะต่างๆ ที่สังเกตพบของลูกในรุ่น 
F2 แล้วหาอัตราส่วนของลักษณะแต่ละคู่ (ตารางที่ 7.1) ซึ่งแต่ละคู่ลักษณะที่เมนเดลศึกษามีอัตราส่วน
ใกล้เคียงกันคือ 3:1 เมนเดลจึงได้ใช้ความรู้ทางด้านสถิติท าการพิสูจน์ว่าอัตราส่วนของ F2 ของทุกคู่
ลักษณะที่เขาทดลองเปน็อัตราสว่น 3:1 จริง และยังได้ท าการพิสูจน์โดยการผสมสลับ (reciprocal cross) 
ซึ่งหมายถึงการผสมที่สลับลักษณะระหว่างพ่อพันธ์ุและแม่พันธ์ุในแต่ละคู่ลักษณะ ซึ่งพบว่าผลการทดลอง
ที่ได้ไม่แตกต่างกัน เมื่อท าการทดลองโดยศึกษาทีละ 1 คู่ลักษณะ จนครบ 7 คู่ลักษณะแล้ว เมนเดลยังได้
ท าการทดลองผสมทีละ 2 คู่ลักษณะ และพบว่า ผลการทดลองที่ได้จะเหมือนกันทุก 2 คู่ลักษณะที่ศึกษา 
กล่าวคือ ลูก F1 จะแสดงลักษณะเหมือนพ่อพันธ์ุและแม่พันธ์ุที่เป็นลักษณะเด่น ส่วน F2 จะแสดงลักษณะ
เป็น 4 กลุ่ม ในอัตราส่วน 9:3:3:1 (ภาพที่ 7.6)  
 การผสมพันธ์ุโดยศึกษาเพียงลักษณะเดียว เช่น สีของกลีบดอก เช่นน้ีเรียกว่า โมโนไฮบริด ครอส 
(monohybrid cross) แต่ถ้าท าการผสมพันธ์ุโดยศึกษามากกว่า 1 คู่ลักษณะ กล่าวคือถ้าศึกษา 2 คู่
ลักษณะ เช่น สีของกลีบดอกและผิวของเมล็ดพร้อมกัน เช่นน้ีเรียกว่า ไดไฮบริด ครอส (dihybrid cross) 
ถ้าท าการศึกษา 3 คู่ 4 คู่ลักษณะ เรียกว่า ไทรไฮบริด ครอส (trihybrid cross) และ เททระไฮบริด ครอส 
(tetrahybrid cross) ตามล าดับ ซึ่งอาจเรียกการผสมตั้งแต่ 2 คู่ลักษณะข้ึนไปนี้ว่า โพลีไฮบริด ครอส 
(polyhybrid cross) 
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ตารางท่ี 7.1 ผลการทดลองผสมถั่วลันเตาของเมนเดลแสดงข้อมูลอัตราส่วนใน 7 คู่ลักษณะ 

 
ลักษณะพ่อ-แม่พันธุ์ F1 (ลูกรุ่นท่ี 1) F2 (ลูกรุ่นท่ี 2) อัตราส่วน 

1) ต้นสูง X ต้นเตี้ย สูงทกุต้น สูง 787 : เตี้ย 277 2.84 : 1 

2) ดอกม่วง X ดอกขาว ดอกสีม่วงทุกต้น ม่วง 705 : ขาว 224 3.15 : 1 

3) ออกดอกตามกิง่ X ออกดอกที่ยอดต้น ดอกออกกิง่ทุกต้น ดอกออกกิง่ 651 :  

ดอกออกที่ยอด 207 

3.14 : 1 

4) เมล็ดสีเหลอืง X เมล็ดสเีขียว เมล็ดสีเหลืองทุกต้น เมล็ดสีเหลือง 6,022 : 

เมล็ดสีเขียว 2,001 

3.01 : 1 

5) เมล็ดกลม X เมล็ดย่น เมล็ดกลมทุกต้น เมล็ดกลม 5,474 :  

เมล็ดย่น 1,850 

2.96 : 1 

6) ฝักเขียว X ฝักเหลอืง ฝักเขียวทุกต้น ฝักเขียว 428 :  
ฝัก เหลือง 152 

  2.82 : 1 

7) ฝักเรียบ X ฝักแฟบ  ฝักเรียบทุกต้น ฝักเรียบ 882 : ฝัก   2.95 : 1 

แฟบ 299 

ผลรวม          ทุกต้นเด่น เด่น 14,949 : 2.98 : 1 

ด้อย 5,010 

 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Brooker (2009) หน้า 22 
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จากผลการทดลอง เมนเดลได้ท าการตั้งกฎการถ่ายทอดทางพันธุกรรมข้ึนมา 2 ข้อ โดยมีเนื้อหา
ดังต่อไปนี ้
        กฎข้อท่ี 1 กฎการแยกตัวของยีน (law of segregation) 
  เมนเดลกล่าวว่า ลักษณะต่างๆ จะต้องมีแฟกเตอร์ (factor) ในการควบคุม การที่ลักษณะ
บางลักษณะไม่แสดงออกมาในรุ่น F1 แต่ปรากฎอีกครั้งในรุ่น F2 นั้น แสดงว่าแฟกเตอร์นั้นจะต้องถูกข่ม
โดยอีกแฟกเตอร์ เขาจึงได้ต้ังสมมติฐานข้ึนมาว่า แฟกเตอร์จะอยู่เป็นคู่ๆ เสมอ เช่น ถ่ัวพันธ์ุแท้ที่มีดอกสี
ม่วงจะมีแฟกเตอร์สีม่วงอยู่เป็นคู่ๆ ส่วนถ่ัวพันธ์ุแท้สีขาวจะมีแฟกเตอร์สีขาวอยู่เป็นคู่ๆ ส าหรับลูกผสม F1 
จะได้แฟกเตอร์สีม่วงและแฟกเตอร์สีขาวมาจากพ่อพันธ์ุและแม่พันธ์ุ ฝ่ายละ 1 แฟกเตอร์ โดยที่แฟกเตอร์
สีม่วงจะข่มแฟกเตอร์สีขาว 
  ต่อมามีคนใช้ค าว่า ยีน (gene) แทนค าว่าแฟกเตอร์ และเรียกต าแหน่งของยีนซึ่งอยู่บน
โครโมโซมว่า โลคัส (locus) และเรียกสมมุติฐานของเมนเดลในข้อที่ 1 นี้ว่า กฎการแยกตัวอย่างอิสระของ
ยีน (law of segregation of gene)  ซึ่งลักษณะต่าง ๆ จะถูกควบคุมด้วยยีน และ 1 ยีน จะประกอบด้วย 
2 อัลลีล (รูปแบบของยีน) ที่อยู่ด้วยกันเป็นคู่ ๆ ในช่วงที่มีการสร้างเซลล์สืบพันธ์ุ (gamete) อัลลีลทั้งสอง 
จะแยกออกจากกัน ซึ่งในที่สุดจะแยกจากกันไปยังแต่ละเซลล์สืบพันธ์ุ (ในระหว่างการแบ่งเซลล์แบบ     
ไมโอซิส) และเมื่อมีการผสมระหว่างเซลล์สืบพันธ์ุจากพ่อและแม่โดยการปฏิสนธิ อัลลีลทั้ง 2 จากเซลล์
สืบพันธ์ุของพ่อและแม่ก็จะกลับมาเข้าคู่กันใหม่ในรุ่นลูก 
  ในการศึกษาการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนั้นจ าเป็นจะต้องมกีารเขียนแบบแผนการถ่ายทอด
ทางพันธุกรรมจึงได้มีการก าหนดสัญลักษณ์และค าศัพท์ต่างๆ ข้ึนมาดังต่อไปนี้ 
  ใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ แทนอัลลีลที่แสดงลักษณะเด่น (dominant) อักษร
ตัวพิมพ์เล็กแทนอัลลีลที่แสดงลกัษณะด้อย (recessive) เช่น ลักษณะความสูง (tallness) จะใช้ตัว T แทน
ลักษณะล าต้นสูง และ t แทนลักษณะล าต้นเตี้ย และเรียกรูปแบบของอัลลีลที่ อยู่ด้วยกันเป็นคู่ๆ ว่า        
จีโนไทป์ (genotype) เช่น ถ้าเป็นพันธ์ุแท้ต้นสูงจะมีจีโนไทป์ TT และพันธ์ุแท้ต้นเตี้ยจะมีจีโนไทป์ tt ส่วน
ลูกผสม F1 ที่มีล าต้นสูง ที่เกิดจากพันธ์ุแท้สูงผสมกับพันธ์ุแท้เตี้ย จะมีจีโนไทป์เป็น Tt โดยที่อัลลีล T 
ข่มอัลลีล t ท าให้ลักษณะของต้นเตี้ยไม่สามารถแสดงออกได้ แต่เมื่อท าการผสมพันธ์ุโดยให้ต้นสูงในรุ่น F1 
(Tt) ผสมตัวเอง (self-fertilization) จะท าให้ได้อัตราส่วนของฟีโนไทปท์ี่เปน็ต้นสูงกับต้นเตี้ยเปน็ 3:1 ส่วน
จีโนไทป์และอัตราส่วนจะเป็น TT:Tt:tt (1:2:1 ตามล าดับ) (ภาพที่ 7.5) จะเห็นว่าชนิดของจีโนไทป์ในเชิง
ความเหมือนและความต่างของอัลลลีจะมอียู่ 2 ลักษณะ คือ 1) เป็นโฮโมไซกัส (homozygous) เมื่ออัลลีล
ทั้งสองเหมือนกัน ซึ่งแบ่งย่อยเป็น โฮโมไซกัส โดมิแนนท์ (homozygous dominant) เมื่ออัลลีลทั้งสอง
เป็นลักษณะเด่น คือ TT หรือโฮโมไซกัส รีเซสซิฟ (homozygous recessive) เมื่ออัลลีลทั้งสองเป็น
ลักษณะด้อย คือ tt และ 2) เป็นเฮเทอโรไซกัส (heterozygous) เมื่ออัลลีลทั้งสองต่างกัน คือ Tt ส าหรับ
ลักษณะที่แสดงออกมา ซึ่งเกิดจากผลของจีโนไทป์ คือ ฟีโนไทป์ (phenotype) เช่น ลักษณะล าต้นสูงหรือ
เตี้ย ลักษณะที่มีดอกสีม่วงหรือสีขาว เป็นต้น 
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ภาพท่ี 7.5 แบบแผนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมด้านความสูงของต้นถ่ัวลันเตา 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Hyde (2009) หน้า 24 
 
         กฎข้อท่ี 2 กฎการรวมกลุ่มอย่างอิสระของยีน (law of independent assortment) 
  เมื่อเมนเดลได้ท าการผสมพันธ์ุถ่ัวลันเตามากกว่า 1 คู่ลักษณะ เขาจึงสามารถตั้งเป็นกฎข้อ
ที่ 2 ข้ึนมา ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ ในการสร้างเซลล์สืบพันธ์ุนั้น อัลลีลใดอัลลีลหนึ่งของยีนคู่ใดคู่หนึ่งจะ
เข้าสู่เซลล์สืบพันธ์ุเดียวกันกับอัลลีลใดอัลลีลหนึ่งของยีนอีกคู่หนึ่งได้อย่างอิสระ 
  ในการผสมพันธ์ุถ่ัวลันเตาที่เป็นไดไฮบริด ครอส ระหว่างลักษณะผิวและสีของเมล็ดโดยให้
พ่อพันธ์ุมีลักษณะเป็น เมล็ดเรียบและสเีหลอืง (เป็นลักษณะเด่นทั้ง 2 ลักษณะ) ส่วนแม่พันธ์ุมีลักษณะเป็น 
เมล็ดเหี่ยวย่น และสีเขียว (เป็นลักษณะด้อยทั้ง 2 ลักษณะ) โอกาสที่อัลลีลทีค่วบคุมลักษณะเมลด็กลมหรอื
เหี่ยวย่น จะเข้าสู่เซลลส์บืพันธ์ุเดียวกันกบัอัลลีลที่ควบคุมลกัษณะเมล็ดสีเหลือง จะเท่ากับโอกาสที่อัลลีลที่

อัตราส่วนจีโนไทป ์   TT (1 ต้น)          :        Tt (2 ต้น)         :   tt (1 ต้น) 

  

อัตราส่วนฟีโนไทป์                       ต้นสูง 3 ต้น                    :   ต้นเตี้ย 1 ต้น 
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ควบคุมลักษณะเมล็ดกลมหรือเหี่ยวย่นจะเข้าสู่เซลล์สืบพันธ์ุเดียวกันกับอัลลีลที่ควบคุมเมล็ดสีเขียว ซึ่งผล
จากกฎของเมนเดลข้อที่ 2 นี้ ท าให้ลูกรุ่น F2 มีอัตราส่วนของฟีโนไทป์กระจายในอัตราส่วน 9:3:3:1  
(ภาพที่ 7.6) 

 

 

 
 
ภาพท่ี 7.6 แผนผังการผสมถั่วลันเตา 2 ลักษณะ (ไดไฮบริด ครอส)  
ที่มา: ดัดแปลงจาก Klug และคณะ (2009) หน้า 50 
 

อัตราส่วนจีโนไทป์ในรุ่นลูก F2 อัตราส่วนฟีโนไทป์ในรุ่นลูก F2 
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 7.3.1 วิธีหาอัตราส่วนของเซลล์สืบพันธุ์ จีโนไทป์ และฟีโนไทป์ ของลูกผสม 
  วิธีที่นิยมใช้ทั่วไปมีอยู่ 2 วิธี คือ 1) การใช้ตารางพุนเนทท์หรือตารางหมากรุก (Punnett 
square หรือ checkerboard square) และ 2) การใช้วิธีแตกแขนง (branching method) ซึ่งวิธีหลัง
สะดวกกว่าในกรณีที่มีจ านวนคู่ของยีน (ลักษณะที่ศึกษา) ที่เกี่ยวข้องมาก 
  จากสองวิธีที่กล่าวข้างต้นสามารถหาอัตราส่วนของเซลล์สืบพันธ์ุของ F1 อัตราส่วนของ 
จีโนไทป์และฟีโนไทป์ของ F2 ได้ดังต่อไปนี้ 
  7.3.1.1 การหาอัตราส่วนของเซลล์สืบพันธุ์ของ F1 
             1) โดยตารางพุนเนทท์ (ขนาด 2X2) 
 

อัลลีล          1/2(G)                     1/2(g) 
1/2(W) 
1/2(w) 

         1/4(GW)                   1/4(gW) 
         1/4(Gw)                   1/4(gw) 

 
   2) โดยวิธีแตกแขนง 
       1/2(W) = 1/4(GW)  
            1/2(G) 
       1/2(w) = 1/4(Gw) 
       1/2(W) = 1/4(gW) 
    1/2(g) 
       1/2(w) = 1/4(gw) 
 
  7.3.1.2 การหาอัตราส่วนของจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของ F2 
             1) โดยตารางพุนเนทท์ (4X4) 
 

เซลลส์ืบพันธุ์       1/4(GW)           1/4(Gw)            1/4(gW)           1/4(gw) 
1/4(GW) 
1/4(Gw) 
1/4(gW) 
1/4(gw) 

     1/16 GGWW       1/16 GGWw       1/16 GgWW      1/16 GgWw 
     1/16 GGWw       1/16 GGww        1/16 GgWw      1/16 Ggww 
     1/16 GgWW       1/16 GgWw        1/16 ggWW       1/16 ggWw 
     1/16 GgWw        1/16 Ggww        1/16 ggWw       1/16 ggww 
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จากตารางพุนเนทท์ข้างต้นสามารถสรุปได้ว่ามีจีโนไทป์ที่ไม่ซ้ ากัน 9 แบบ และฟีโนไทป์ 4 แบบ ดังต่อไปนี้ 
 

จีโนไทป์ (ของเมล็ด) ฟีโนไทป์ (ของเมล็ด) อัตราส่วนของ 
จีโนไทป์ ฟีโนไทป์ 

GGWW 
GGWw 
GgWW 
GgWw 

เหลือง กลม 1/16 
2/16 
2/16 
4/16 

9/16 = 9 

GGww 
Ggww 

เหลือง ย่น 1/16 
2/16 

3/16 = 3 

ggWW 
ggWw 

เขียว กลม 1/16 
2/16 

3/16 = 3 

Ggww เขียว ย่น 1/16 1/16 = 1 
 

 
             2) โดยวิธีแตกแขนง 
       1/4(GW) = 1/16 GGWW 
       1/4(Gw) = 1/16 GGWw 
        1/4(GW) 
       1/4(gW) = 1/16 GgWW 
       1/4(gw) = 1/16 GgWw 
 
       1/4(GW) = 1/16 GGWw 
       1/4(Gw) = 1/16 GGww 
        1/4(Gw)  
       1/4(gW) = 1/16 GgWw 
       1/4(gw) = 1/16 Ggww 
 
       1/4(GW) = 1/16 GgWW 
       1/4(Gw) = 1/16 GgWw 
        1/4(gW) 
       1/4(gW) = 1/16 ggWW 
       1/4(gw) = 1/16 ggWw 
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       1/4(GW) = 1/16 GGWW 
       1/4(Gw) = 1/16 GGWw 
        1/4(GW)  
       1/4(gW) = 1/16 GgWW 
       1/4(gw) = 1/16 GgWw 
  
  จากวิธีการแตกแขนงสรุปได้ว่ามีจีโนไทป์ จ านวน 9 แบบ และมีฟีโนไทป์ จ านวน 4 แบบ 
ซึ่งได้ผลเช่นเดียวกันกับการหาโดยใช้ตารางพุนเนทท์ดังที่ได้แสดงในข้างต้น 
  จะเห็นว่าจากการหาชนิดและอัตราส่วนของจีโนไทป์และฟีโนไทป์เป็นการคิดค านวณจาก
การเอายีนทั้ง 2 คู่ (คู่ G และ W) มาคิดพร้อมกัน ซึ่งพบว่าจะมีความยุ่งยากมากข้ึนหากมีจ านวนคู่ของยีน
มากขึ้นแม้จะใช้วิธีแตกแขนงก็ตาม วิธีที่สะดวกหรือง่ายกว่าคือ ให้คิดโดยแยกการผสมทีละ 1 คู่ลักษณะ 
แล้วจึงน าแต่ละจีโนไทป์มารวมกันทุกคู่ เช่น กรณีที่เป็นไดไฮบริด ครอส ก็ให้คิดโดยแยกออกเป็นเสมือน
เป็นการผสมลักษณะเดียว 2 สาย 
  เช่นในกรณีตัวอย่างเดิม GGWW X ggww ให้คิดเป็น GG X gg และ WW X ww 
ดังนั้น F2 จะมีจีโนไทป์ พร้อม อัตราส่วน = 1/4 GG : 2/4 Gg : 1/4 gg และ 
       1/4 WW : 2/4 Ww : 1/4 ww 
เมื่อน าแต่ละจีโนไทป์ของทั้งสองลักษณะมารวมกันโดยให้จีโนไทป์ทั้งหมดเจอกันจะได้จีโนไทป์ทั้งหมด 9 
แบบ และได้ฟีโนไทป์ทั้งหมด 4 แบบ ซึ่งได้ผลเช่นเดียวกันกับวิธีพุนเนทท์และวิธีแตกแขนง ดังนี้ 
จีโนไทป์ 9 แบบ ได้แก่ 
       1/4(WW) = 1/16 GGWW 
  1/4(GG)    2/4(Ww) = 2/16 GGWw 
       1/4(ww) = 1/16 GGww 
 
       1/4(WW) = 2/16 GgWW 
   2/4(Gg)    2/4(Ww) = 4/16 GgWw 
       1/4(ww) = 2/16 Ggww 
 
       1/4(WW) = 1/16 ggWW 
   1/4(gg)    2/4(Ww) = 2/16 ggWw 
       1/4(ww) = 1/16 ggww 
 
ฟีโนไทป์ 4 แบบ ได้แก่ 
     เหลืองกลม 9/16 G_W_ (เด่น เด่น) 
     เหลืองย่น 3/16 G_ww (เด่น ด้อย) 
     เขียวกลม 3/16 ggW_  (ด้อย เด่น) 
     เขียวย่น  1/16 ggww (ด้อย ด้อย) 
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 จากชนิดและอัตราส่วนของจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของคู่ลักษณะที่สนใจดังตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วนี้
จะเห็นว่าค่าเหล่าน้ีจะเพิ่มข้ึนเป็นสัดส่วนกันเมื่อจ านวนคู่ของยีนเพิ่มข้ึน (ตารางที่ 7.2) 
 
ตารางท่ี 7.2 สัดส่วนของการเพิ่มข้ึนตามจ านวนคู่ยีนที่เป็นเฮเทอโรไซกัส ชนิดของเซลล์สืบพันธ์ุของ F1  
                 ชนิดของจีโนไทป์ ฟีโนไทป์ และจ านวนประชากรอย่างต่ าที่จะเกิดข้ึนในรุ่น F2  
 
จ านวนคู่
ของยีน 

จ านวนชนิดของเซลล์
สืบพันธุ์ของ F1 

F2 (จ านวน) 
จีโนไทป์ ฟีโนไทป์ ประชากร 

1 
2 
3 
4 
. 
. 
. 
n 

2 
4 
8 
16 
. 
. 
. 

2n (เมื่อ n คือ จ านวนของ
เฮเทอโรไซกัส) 

3 
9 
27 
81 
. 
. 
. 

3n 

2 
4 
8 
16 
. 
. 
. 

2n 

4 
16 
64 
256 

. 

. 

. 
4n 

  
ที่มา: ดัดแปลงจาก Klug และคณะ (2012) หน้า 53   
        
 7.3.2 การผสมทดสอบ (test cross) และการผสมกลับ (back cross) 
  อีกวิธีหนึ่งที่เมนเดลใช้อธิบายหลักการแยกและรวมตัวกันอย่างอิสระของยีน (กฎข้อที่ 2)  
ก็คือ การน าเอาลูกรุ่น F1 ที่เกิดจากไดไฮบริดครอสของพ่อและแม่พันธ์ุที่เป็นพันธ์ุแท้ที่มีลักษณะตรงข้าม
กัน (F1 จึงมีสภาพยีนทั้งคู่เป็นเฮเทอโรไซกัส เช่น มีจีโนไทป์ GgWw) ไปผสมกับถ่ัวต้นที่มีจีโนไทป์เป็น        
โฮโมไซกัส รีเซสซิฟ (ggww) ผลจะพบว่าได้ลูกที่มีฟโีนไทป์ 4 กลุ่ม ที่มีอัตราส่วน 1:1:1:1 (ได้ผลเหมือนกัน
กับเมื่อท าการผสมสลับ) ตามอัตราส่วนและจ านวนชนิดของเซลล์สืบพันธ์ุของ F1 ทั้งนี้เพราะต้นที่เป็น   
โฮโมไซกัส รีเซสซีฟ จะสร้างเซลล์สืบพันธ์ุชนิดเดียวที่เป็นอัลลีลด้อยทั้งสองยีน (gw) เรียกการผสมพันธ์ุที่
น าสิ่งมีชีวิตที่มีจีโนไทป์เป็นเฮเทอโรไซกัสไปผสมกับสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่มีจีโนไทป์เป็นโฮโมไซกัส  
รีเซสซีฟว่า การผสมทดสอบ (test cross) (ภาพที่ 7.7) 
  การผสมทดสอบมีประโยชน์ในการทดสอบชนิดของจีโนไทป์ของสิ่งมีชีวิตที่แสดงฟีโนไทป์
เป็นลักษณะเด่น เช่น ถ้าต้องการทราบจีโนไทป์ของถ่ัวลันเตาต้นสูงต้นหนึ่ง (T_) ว่ามีจีโนไทป์ชนิดใด  
เราอาจท าโดยน าถ่ัวลันเตาต้นนั้นไปผสมกับถ่ัวที่มีจีโนไทป์เป็นล าต้นเตี้ย (tt) ถ้าผลการผสมพันธ์ุได้ลูกที่มี
ลักษณะฟีโนไทป์เป็นต้นสูงและเตี้ยในอัตราส่วน 1:1 แสดงว่าถ่ัวต้นที่ต้องการทราบจีโนไทป์นั้นมีจีโนไทป์
เป็น Tt แต่ถ้าผลการผสมพันธ์ุได้แต่ลูกที่มีลักษณะต้นสูงทั้งหมด แสดงว่าถ่ัวต้นนั้นมีจีโนไทป์เป็น TT  
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* G=อัลลลีควบคุมเมล็ดสีเหลือง g=อัลลลีควบคุมเมล็ดสีเขียว 
                            W=อัลลีลควบคุมเมล็ดกลม w=อัลลลีควบคุมเมล็ดย่น) 
 
ภาพท่ี 7.7 แผนผังการผสมทดสอบถ่ัวลันเตาที่มีเมล็ดสีเหลืองผิวเรียบ (G_W_) ว่ามีจีโนไทป์เป็นแบบใด 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Klug และคณะ (2009) หน้า 51  
 
  อีกวิธีที่อาจใช้หาหรือทดสอบจีโนไทป์ที่แสดงฟีโนไทป์เป็นลักษณะเด่นก็คือให้สิ่งมีชีวิต  
นั้นๆ ผสมตัวเอง เช่น ท าการผสมถ่ัวลันเตาที่มีล าต้นสูงโดยผสมตัวเอง (T_ X T_) ถ้าผลการผสมได้ลูก
ทั้งหมดเป็นต้นสูงก็แสดงว่าถ่ัวต้นนั้นมีจีโนไทป์ TT แต่ถ้าหากลูกที่ได้มีต้นสูงและต้นเตี้ยในอัตราส่วน 3:1  
ก็แสดงว่าถ่ัวต้นนั้นมีจีโนไทป์เป็น Tt 
  นอกจากนีย้ังมีการผสมพันธ์ุอีกแบบ คือ การผสมกลับ (back cross) ซึ่งหมายถึงการเอา
ลูกผสมที่เกิดข้ึนกลับไปผสมพันธ์ุกลับพ่อพันธ์ุหรือแม่พันธ์ุ ดังนั้นถ้าการผสมกลับท าโดยน าลูกที่เป็น 
เฮเทอโรไซกัสไปผสมกับพ่อหรือแม่ที่มจีีโนไทปเ์ปน็โฮโมไซกัส รีเซสซีฟ การผสมกลับนี้ก็เท่ากับเป็นการท า
ผสมทดสอบไปด้วย การผสมกลับมีประโยชน์ในการปรับปรุงพันธ์ุพืชหรือสัตว์ เพื่ อให้พืชหรือสัตว์ 
(ลูกผสม) นั้นๆ มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่ต้องการของพ่อหรือแม่เพิ่มข้ึน ตัวอย่างในการปรับปรุงพันธ์ุพืช
ชนิดหนึ่งโดยจะให้ได้พันธ์ุลูกผสมที่มีลักษณะที่ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมของพันธ์ุพื้นเมืองไว้ แต่อยากได้
ลักษณะที่ให้ผลผลติสูงเหมือนพนัธ์ุๆ หนึ่งที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ วิธีการหนึ่งก็คือ ให้ผสมพืช 2 พันธ์ุนี้ 
แล้วให้ลูกผสมรุ่น F1 ไปผสมกลับกับพันธ์ุที่มาจากต่างประเทศหลายๆ ช่ัวรุ่น จนท าให้ได้ลูกพันธ์ุใหม่ที่มี
ลักษณะทนทานต่อสภาวะแวดล้อมเหมือนพันธ์ุพื้นเมืองและมีลักษณะให้ผลผลิตสูง (เหมือนพัน ธ์ุจาก
ต่างประเทศ) มากขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละช่ัวที่ท าผสมกลับ ดังแผนผังในแต่ละช่ัวรุ่นที่ท าการผสมกลับ ต่อไปนี้ 
 
 

ก. ข. ค. 

อัตราส่วนฟีโนไทป ์ อัตราส่วนฟีโนไทป ์ อัตราส่วนฟีโนไทป ์
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   พันธ์ุพื้นเมือง   X  พันธ์ุต่างประเทศ 
 (ทนสภาวะแวดล้อม ผลผลิตต่ า)   (ไม่ทนสภาวะแวดล้อม ผลผลิตสูง) 
 
           F1 (ให้ผลผลิตสูง 50%) 
        F1    X  พันธ์ุต่างประเทศ 
 
           F2 (ให้ผลผลิตสูง 80%) 
        F2    X  พันธ์ุต่างประเทศ 
    
           F3 (ให้ผลผลิตสูง 95%) 
 
 7.3.3 การถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบเมนเดลในสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนๆ  
  หลังจากการค้นพบของเมนเดลในถ่ัวลันเตาแล้ว ก็ได้มีการทดสอบหลักเกณฑ์การถ่ายทอด
ทางพันธุกรรมแบบเมนเดล (Mendelian genetics) ในสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ ทั้งในพืชและสัตว์รวมทั้งใน 
คนด้วย ตัวอย่างในพืชเช่น ลักษณะของเมล็ดผิวเรียบหรือย่น สีเมล็ดเข้มหรืออ่อนในข้าวโพด   
  ส าหรับในคนน้ันมีลักษณะกรรมพันธ์ุเป็นจ านวนมากที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบเมนเดล
เพราะเกิดจากยีนที่เกิดจากโครโมโซมร่างกาย (autosome) โดยลักษณะที่ผิดปกติจะมีทั้งที่เกิดจาก 
อัลลีลเด่น และอัลลีลด้อย ตัวอย่างลักษณะกรรมพันธ์ุที่ เกิดจากอัลลีลด้อยบนโครโมโซมร่างกาย 
(autosomal recessive inheritance) ได้แก่ โรคในกลุ่ม inborn errors of metabolism เช่น ลักษณะ
ผิวเผือก (albinism) โรคเกี่ยวกับเม็ดเลือดแดงผิดปกติ เช่น 1) ธาลัสซีเมีย (thalassemia) หรือโรค  
โลหิตจาง  2) ซิกเคิลเซลล์อะนีเมีย (sickle cell anemia) ซึ่งมีเม็ดเลือดแดงรูปร่างผิดปกติมีลักษณะ
เหมือนรูปพระจันทร์เสี้ยว 
  ส่วนความผิดปกติที่เกิดจากอัลลีลเด่นบนโครโมโซมร่างกาย (autosomal dominance 
inheritance) ได้แก่ 1) พาร์คินสัน ดีซิส (Parkinson’s disease หรือ Huntington’s choea) ผู้ป่วยจะมี
อาการชักกระตุก การพูดและจิตใจผิดปกติ แสดงอาการเมื่ออายุถึงวัยกลางคน 2) อะคอนโดรพาเซีย 
(achondroplasia) ผู้ป่วยจะมีลักษณะเตี้ยแคระแขนขาสั้น 3) บราคีแดคทิล (brachydactly) มีลักษณะ
นิ้วมือนิ้วเท้าสั้น 4) ซินแดคทลี (syndactly) มีลักษณะนิ้วติดกันบางนิ้ว 5) โพลีแดคทลี (polydactly) มี
ลักษณะนิ้วเกินมา ส่วนลักษณะอื่นๆ ที่เป็นลักษณะทั่วไปของร่างกายมนุษย์ก็มีหลายลักษณะที่ควบคุม
ด้วยอัลลีลบนโครโมโซมร่างกาย (ภาพที่ 7.8) 
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ภาพท่ี 7.8 ลักษณะทั่วไปของมนุษย์ที่ควบคุมด้วยอัลลีลบนโครโมโซมร่างกาย 
ที่มา: Lewis (2009) หน้า 78 

 
7.4 พนัธกุรรมนอกเหนือกฎของเมนเดล 
 

ลักษณะพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฎให้เห็นหรือที่เรียกว่าฟีโนไทป์ เป็นผลมาจากการ
แสดงออกของยีนในสภาพแวดล้อมหนึ่งๆ อาจกล่าวได้ว่าฟีโนไทป์ข้ึนอยู่กับจีโนไทป์และสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 

 
 P (ฟีโนไทป์) = G (จีโนไทป์)  +  E (สภาพแวดล้อม) 
 
อย่างไรก็ตามการทดลองของเมนเดลที่พิจารณาถ่ัวลันเตาทั้ง 7 ลักษณะนั้นเป็นการข่มกันของ 

อัลลีลแบบสมบูรณ์ หรือยีนเด่นสามารถข่มยีนด้อยได้อย่างสมบูรณ์ แต่ต่อมานักพันธุศาสตร์ได้พบว่าใน
ธรรมชาติสิ่งมีชีวิตบางชนิดอาจมีรูปแบบการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างออกไปท าให้รุ่น
ลูกผสมที่ได้อยู่นอกเหนือจากกฎของเมนเดล โดยแต่ละคู่ของยีนมีลักษณะหรือปฏิกิริยาการข่มกันระหว่าง
ยีน เช่น การข่มไม่สมบูรณ์ (incomplete dominace) การข่มร่วม (co-dominance) การข่มเกิน (over 
dominant) มัลติเปิลอัลลีล (multiple alleles) ยีนมรณะ (lethal gene) ปฏิกิริยาการข่มของยีนต่าง
ต าแหน่ง (epistasis) และปฏิกิริยาที่ไม่เกี่ยวข้องกับยีนต่างต าแหน่ง (non-epistasis interaction) 
 7.4.1 การข่มไม่สมบูรณ์ (incomplete dominance หรือ partial dominance) 
  การที่ยีนเด่นข่มยีนด้อยได้ไม่สมบูรณ์ ท าให้จีโนไทป์ที่เป็นเฮเทอโรไซกัส มีลักษณะก้ ากึ่ง
ระหว่างลักษณะเด่นและลักษณะด้อย เช่น ลักษณะสีของดอกลิ้นมังกร ถูกควบคุมด้วยยีน R1 (สีแดง) และ
ยีน R2 (สีขาว) พบว่าลูกผสมที่เป็นเฮเทอโรไซกัส (R1R2) จะมีสีดอกเป็นสีชมพู (ภาพที่ 7.9) 
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ภาพท่ี 7.9 ลักษณะสีของกลบีดอกลิ้นมังกรทั้ง 3 แบบ มีการข่มกันของอัลลีลแบบไมส่มบูรณ์ 
ที่มา: Klug และคณะ (2012) หน้า 74 
 
 7.4.2 การข่มร่วมกัน (co-dominance) 
  การที่ยีนที่ควบคุมลักษณะจะไม่แสดงการข่มซึ่งกันและกัน แต่จะแสดงลักษณะเด่นได้ 
เท่า ๆ กัน เช่น ระบบหมู่เลอืด MN ในมนุษย์โดยการตรวจสอบปฏิกิรยิาระหว่างแอนติเจน (antigen) และ
แอนติบอดี (antibody) (ภาพที่ 7.10) ซึ่งควบคุมด้วยยีน 1 คู่ โดย LM คือ ยีนที่ท าให้เซลล์เม็ดเลือดแดง
สร้างแอนติเจน  ชนิด M และ LN คือ ยีนที่ท าให้เซลล์เม็ดเลือดแดงสร้างแอนติเจนชนิด N ท าให้ในมนุษย์
มีจีโนไทป์และฟีโนไทป์ที่แตกต่างกันดังนี้ 
  จีโนไทป์ LMLM  มีฟีโนไทป์เป็น หมู่เลือด M 
  จีโนไทป์ LMLN มีฟีโนไทป์เป็น หมู่เลือด MN (แสดงการข่มร่วมกันของยีน LM และ LN) 
    จีโนไทป์ LNLN มีฟีโนไทป์เป็น หมู่เลือด N 
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ภาพท่ี 7.10 การตรวจสอบหมู่เลือดระบบ MN โดยปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอด ี
ที่มา: Snustad และ Simmons (2012) หน้า 63 
 
 7.4.3 การข่มเกิน (over dominance) 
  การข่มของยีนในลักษณะที่จีโนไทป์ที่เป็นเฮเทอโรไซกัสแสดงลักษณะเหนือกว่าจีโนไทป์ 
โฮโมไซกัส เช่น ยีนที่ควบคุมลักษณะสีตาในแมลงหว่ี โดยยีน w+ แสดงลักษณะตาสีแดง ยีน w แสดง
ลักษณะตาสีขาว โดยพบว่าในแมลงหว่ีลูกผสมที่มีจีโนไทป์เป็น w+w จะมีปริมาณรงควัตถุที่เรืองแสง 
(fluorescent pigment) อยู่มากท าให้แมลงหว่ีมีตาสีแดงมากกว่าลูกที่มีจีโนไทป์ที่เป็นโฮโมโซกัส คือ 
w+w+ และ ww 
 7.4.4 มัลติเปิลอัลลีล (multiple alleles) 
  มัลติเปิลอัลลีลเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีน 1 คู่ต าแหน่ง (single 
locus) แต่มีรูปแบบของอัลลีลมากกว่า 2 แบบ ท าให้สิ่งมีชีวิตมีจีโนไทป์และฟีโนไทป์ที่แตกต่างกันโดยไม่
เป็นไปตามกฎของเมนเดล ตัวอย่างเช่น สีขนของกระต่ายที่ถูกควบคุมด้วยอัลลีล 4 แบบ ได้แก่ 
  อัลลีล C+ ควบคุมลักษณะขนสีน้ าตาลที่เป็นลักษณะ wild-type 
  อัลลีล Cch ควบคุมลักษณะสีขนแบบชินชลล่า (Chinchilla) ที่มีลักษณะสีเทาส่วนปลายขน
มีสีด า 
  อัลลีล Ch ควบคุมลักษณะสีขนแบบหิมาลายัน (Himalayan) ที่ล าตัวมีสีขาวแต่ส่วนปลาย
ของร่างกายมีสีด า 
  อัลลีล C ควบคุมลักษณะสีขนขาวแบบเผือก (albino)  
  ซึ่งอัลลีลแต่ละแบบจะมีล าดับของปฏิกิริยาการข่มระหว่างอัลลีล คือ C+ > Cch > Ch > C 
นั่นหมายความว่า กระต่ายที่มีฟีโนไทป์เป็นขนสีน้ าตาลแบบ wild-type ก็จะมีโอกาสที่จะมีจีโนไทป์เป็น
ดังนี้ คือ C+C+, C+Cch, C+Ch และ C+C กระต่ายที่มีสีขนแบบชินชิลล่า ก็จะมีโอกาสที่จะมีจีโนไทป์เป็น
แบบ CchCch, CchCh และ CchC กระต่ายที่มีสีขนแบบหิมาลายันจะมีจีโนไทป์เป็น ChCh และ ChC ส่วน
กระต่ายเผือกจะมีจีโนไทป์แบบ CC (ภาพที่ 7.11) 
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                ก. ขนสีน้ าตาลแบบ wild type          ข. สีขนแบบชินชิลล่า 
                   (C+C+, C+Cch, C+Ch และ C+C)           (CchCch, CchCh และ CchC) 
 

 
               ค. สีขนแบบหมิาลายัน (ChCh และ ChC)   ง. สขีนแบบกระต่ายเผือก (CC) 
                      
ภาพท่ี 7.11 รูปแบบสีขนของกระต่ายที่ควบคุมด้วยอลัลลีมากกว่าสองอัลลีล (มัลตเิปลิอัลลลี) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Brooker (2009) หน้า 79 
 
  นอกจากนี้รูปแบบการควบคุมลักษณะของหมู่เลือดระบบ ABO ในคนก็เป็นแบบ 
มัลติเปิลอัลลีลเช่นเดียวกัน ซึ่งพบว่ามีทั้งการข่มสมบูรณ์และการข่มร่วมกันของอัลลีล โดยระบบหมู่เลือด 
ABO มีอัลลีลควบคุมอยู่ 3 แบบ คือ IA IB และ i ส าหรับคนที่มีหมู่เลือด A จะมีแอนติเจน A อยู่ที่ผิวเซลล์
เม็ดเลือดแดงซึ่งสามารถมีจีโนไทป์เป็นแบบ IAIA หรือ IAi คนที่มีหมู่เลือด B จะมีแอนติเจน B อยู่ที่ผิวเซลล์
เม็ดเลือดแดงซึ่งอาจมีจโีนไทป์แบบ IBIB หรือ IBi ส่วนคนที่มีหมู่เลือดเปน็หมู ่O จะไม่มีทั้งแอนติเจน A และ 
B ที่ผิวเซลล์เม็ดเลือดแดง ซึ่งจะมีจีโนไทป์เป็น ii ในขณะที่คนที่มีหมู่เลือด AB จะมีทั้งแอนติเจน A และ B 
อยู่ที่ผิวเซลล์เม็ดเลือดแดง และจะมีจีโนไทป์เป็น IAIB ดังนั้นจากจีโนไทป์ของการควบคุมลักษณะหมู่เลือด
ทั้ง 6 แบบดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า อัลลีล IA และ IB มีการแสดงออกร่วมกัน และข่มสมบูรณ์ต่ออัลลีล i  
  แต่เนื่องจากหมู่เลือด A จะสร้างแอนติบอดี B ซึ่งอยู่ในซีรัม และหมู่เลือด B ก็จะสร้าง
แอนติบอดี A หมู่เลือด AB จะไม่สร้างแอนติบอดี ส่วนหมู่เลือด O จะสร้างแอนติบอดี A และ B ดังนั้นการ
ให้เลือดจึงต้องค านึงถึงผู้ให้และผู้รับเพื่อไม่ให้แอนติเจนและแอนติบอดีของหมู่เลือดตรงกัน (ภาพที่ 7.12) 
เนื่องจากปฏิกิริยาของแอนติเจนและแอนติบอดีชนิดเดียวกันจะท าปฏิกิริยากันและท าให้เลือดจับตัวเป็น
ตะกอน 
 
 

รูปแบบสีขนของกระต่าย 
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ภาพท่ี 7.12 ระบบหมู่เลือด ABO ในมนุษย ์
ที่มา: ดัดแปลงจาก Pierce (2010) หน้า 86  
 
 7.4.5 ยีนมรณะ (lethal gene) 
  ยีนมรณะคือยีนที่มีผลท าให้สิ่งมีชีวิตน้ันตายตั้งแต่เป็นไซโกตหรือเอ็มบริโอ หรืออาจท าให้
สิ่งมีชีวิตตายตอนโตเต็มวัยก็ได้ ซึ่งยีนมรณะอาจ เป็นอัลลีลที่ควบคุมลักษณะที่ เป็นยีนมรณะเด่น 
(dominant lethal mutations) หรือยีนมรณะด้อย (recessive lethal mutations) ก็ได้ ตัวอย่างเช่น 
ลักษณะสีขนของหนูซึ่งปกติหนูขนสเีข้มจะเปน็ลักษณะ wild-type (agouti) ส่วนหนูที่มีขนสีเหลอืงจะเปน็
ยีนที่กลายพันธ์ุ เมื่อท าการทดลองผสมพันธ์ุหนูที่มีขนสีเหลืองที่เป็นเฮเทอโรไซกัส  พบว่าลูกที่เกิดข้ึนมี
อัตราส่วนฟีโนไทป์ของหนูขนสีเหลืองต่อหนูขนสีเข้มเป็น 2 : 1 ไม่ได้เป็น 3 : 1 ตามกฎของเมนเดล 
การศึกษาเพิ่มเติมพบว่ายีนที่ควบคุมสีขนของหนูเป็นยีน 1 คู่ โดยอัลลีล A เป็นอัลลีลที่ควบคุมลักษณะขน
สีเข้ม และอัลลีล AY ควบคุมลักษณะขนสีเหลืองซึ่งเป็นอัลลีลเด่น การทดลองพบว่าถ้าหนูมีจีโนไทป์เป็น 
AAY ลูกที่เกิดข้ึนควรมีอัตราส่วนจีโนไทป์เป็น AA : AAY : AYAY (1 : 2 : 1) ตามกฎของเมนเดล แต่นัก 
พันธุศาสตร์กลับพบว่าหนูที่มีจีโนไทป์เป็น AYAY จะตายต้ังแต่ระยะที่เป็นไซโกตและไม่สามารถเจริญเป็น
หนูตัวเต็มวัยได้ ดังนั้นยีนที่ควบคุมขนสีเหลือง AY จึงถือเป็นยีนด้อยที่ท าให้ตาย ถึงแม้ว่าจะเป็นยีนเด่น
ส าหรับการควบคุมขนสีเหลือง (ภาพที่ 7.13) 
 
 
 
 

เลือดของผู้ให้และผู้รับ
ที่เข้ากันได้ เน่ืองจาก
หมู่เลือด AB ไม่สร้าง
แอนติบอดี 

เลือดของผู้ให้และผู้
รับเข้ากันไม่ได้ 
เน่ืองจากหมู่เลือด O มี
แอนติบอดี A และ B 

หมู่เลือด O ไม่มี
แอนติเจน จึงเป็นผู้ให้
สากล (Universal 
donors) 

หมู่เลือด AB ไม่มี
แอนติบอดี จึงเป็นผู้รับ
สากล (Universal 
recipients) 
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ภาพท่ี 7.13 แบบแผนการผสมพันธ์ุหนูระหว่างหนูขนสีเข้ม (cross A) หนูขนสีเหลือง (cross B) และหนู 
       ขนสีเข้มกับสีเหลือง (cross C) เพื่อหายีนมรณะ AY 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Klug และคณะ (2012) หน้า 79 
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 7.4.6 ปฏิกิริยาการข่มของยีนต่างต าแหน่ง (epistasis) 
  ปฏิกิริยาการข่มกันของยีนต่างต าแหน่งมีได้หลายแบบ เช่น ยีนเด่นของต าแหน่งหนึ่ง
สามารถข่มยีนอีกต าแหน่งหนึ่งได้ หรือยีนด้อยของต าแหน่งหนึ่งสามารถข่มยีนอีกต าแหน่งหนึ่งได้ หรือยีน
ทั้ง 2 ต าแหน่งต่างข่มซึ่งกันและกันได้ ซึ่งในเนื้อหาจะกล่าวถึงปฏิกิริยาการข่มของยีนต่างต าแหน่งในแบบ
ที่เกิดจากลักษณะที่ควบคุมด้วยยีน 2 คู่ ซึ่งยีน 2 คู่นี้ มีต าแหน่งอยู่บนโครโมโซมต่างคู่กัน ปฏิกิริยาการข่ม
ของยีนภายในต าแหน่งเดียวกันเป็นแบบข่มสมบูรณ์ แต่การข่มของยีนต่างต าแหน่งมีได้หลายแบบ ดังนี้ 
  7.4.6.1 Dominant epistasis 
   การข่มของยีนต่างต าแหน่งกรณีนี้เกิดจากยีนเด่น A ของต าแหน่งแรกข่มการ
แสดงออกของยีนต าแหน่งที่สอง (B, b) ท าให้จีโนไทป์ A_B_, A_bb มีลักษณะเหมือนกัน จึงท าให้
อัตราส่วนของฟีโนไทป์ของลูกในรุ่น F2 เปลี่ยนจาก 9 : 3 : 3 : 1 เป็น 12 : 3 : 1 ตัวอย่างเช่นลักษณะสี
ของผลซัมเมอร์สควอช (summer squash) ควบคุมด้วยยีน 2 คู่ คือ A (ไม่มีสี) กับ a (มีสี) และ B  
(สีเหลือง) กับ b (สีเขียว) โดยยีน A สามารถข่มยีน B และ b ได้สมบูรณ์ (ภาพที่ 7.14) เมื่อท าการผสม
ซัมเมอร์สควอชระหว่าง 
 
 
 พ่อแม่   ผลสีขาว  X ผลสีเขียว 
 
     AABB     aabb 
 
 F1           AaBb ผลสีขาว (ให้ F1 ผสมกัน) 
 
 
 F2          9 A_B_ 
           3 A_bb 
           3 aaB_ ผลสีเหลือง 
           1 aabb ผลสีเขียว 
 
 จะพบว่าอัตราส่วนฟีโนไทป์ของลูก F2 = ผลสีขาว : ผลสีเหลือง : ผลสีเขียว เป็น  
           = 12 : 3 : 1 
 

ผลสีขาว 
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ภาพท่ี 7.14 แผนผังการผสมพันธ์ุผลซัมเมอร์สควอซสายพันธ์ุสีขาวและสีเขียว  
ที่มา: Hyde (2009) หน้า 110 
 
  7.4.6.2 Recessive epistasis 
   กรณีนี้ยีนด้อย a ของต าแหน่งแรกจะข่มการแสดงออกของยีนต าแหน่งที่สอง (B, 
b) ท าให้จีโนไทป์ aaB_ และ aabb มีลักษณะเหมือนกัน ท าให้อัตราส่วนฟีโนไทป์ของลูก F2 เปลี่ยนจาก           
9 : 3 : 3 : 1 เป็น 9 : 3 : 4 ตัวอย่างเช่น ลักษณะสีขนล าตัวของหนูที่ควบคุมด้วยยีน 2 คู่ คือ A (ขนมีสี) 
กับ a (ขนสีขาว) และ B (ขนสีน้ าตาลแกมเหลือง) กับ b (ขนสีด า) โดยยีนด้อย a ข่มยีน B และ b ได้
สมบูรณ์ เมื่อผสมพันธ์ุหนูระหว่าง 
 
 
 
 
 
 
 



224 
 

 พ่อแม่   ขนสีน้ าตาลแกมเหลือง X ขนสีขาว 
               AABB    aabb 
 F1              AaBb ขนสีน้ าตาลแกมเหลือง (ให้ F1 ผสมกัน) 
 
 F2             9 A_B_ ขนสีน้ าตาลแกมเหลือง 
              3 A_bb ขนสีด า 
              3 aaB_ 
              1 aabb 
 
 จะพบว่าอัตราส่วนฟีโนไทป์ของลูก F2 = ขนสีน้ าตาลแกมเหลือง : ขนสีด า : ขนสีขาว  
           = 9 : 3 : 4 
  7.4.6.3 Duplicate dominant genes  
   คือ ปฏิกิริยาการข่มของยีนต่างต าแหน่งโดยเกิดจากยีนเด่นของทั้ง 2 ต าแหน่ง 
ต่างข่มการแสดงออกของยีนตรงข้ามได้ กล่าวคือ ยีนเด่น A ของต าแหน่งแรกข่มการแสดงออกของยีน
ต าแหน่งที่สอง (B, b) ในขณะเดียวกันยีนเด่น B ของต าแหน่งที่สอง ข่มการแสดงออกของยีนต าแหน่งแรก 
(A, a) ได้ จึงเป็นผลให้จีโนไทป์ A_B_, A_bb และ aaB_ มีลักษณะเหมือนกัน ท าให้อัตราส่วนทาง 
ฟีโนไทป์ของลูก F2 เปลี่ยนจาก 9 : 3 : 3 : 1 เป็น 15 : 1 ตัวอย่างเช่น ลักษณะการมีขนที่หน้าแข้งของไก่ 
ควบคุมด้วยยีน 2 คู่ คือ A (แข้งมีขน) กับ a (แข้งไม่มีขน) และ B (แข้งมีขน) กับ b (แข้งไม่มีขน) โดยยีน
เด่น A สามารถข่มยีน B กับ b ได้สมบูรณ์ และ ยีนเด่น B สามารถข่มยีน A กับ a ได้สมบูรณ์ เมื่อท าการ
ผสมไก่พันธ์ุระหว่าง 
 
 พ่อแม่   แข้งมีขน X แข้งไม่มีขน 
     AABB      aabb 
 F1           AaBb แข้งมีขน 
 
 F2         9 A_B_ 
          3 A_bb 
          3 aaB_ 
          1 aabb แข้งไม่มีขน 
 จะพบว่าอัตราส่วนฟีโนไทป์ของลูก F2 = แข้งมีขน : แข้งไม่มีขน 
           = 15 : 1 
 นอกจากนี้ยังมีลักษณะที่เป็นดูพลิเคท โดมิแนนท์ยีนอีกตัวอย่าง เช่น การมีหนวดข้าวของเมล็ด
ข้าวเปลือกควบคุมด้วยยีน 2 คู่ คือ A (มีหนวดข้าว) กับ a (ไม่มีหนวดข้าว) และ B (มีหนวดข้าว) กับ b 
(ไม่มีหนวดข้าว) โดยที่ยีนเด่น A สามารถข่มยีน B กับ b ได้สมบูรณ์ และ ยีนเด่น B สามารถข่มยีน A กับ 
a ได้สมบูรณ์ ซึ่งจากการผสมพันธ์ุข้าวที่มีหนวดข้าวและไม่มีหนวดข้าวที่เป็นโฮโมไซกัสทั้งคู่ แล้วให้รุ่น F1 
ผสมกันเอง จะได้ผลในรุ่น F2 มีอัตราส่วนฟีโนไทป์เหมือนกับในลักษณะของขนหน้าแข้งของไก่ คือ 15 : 1 
ดังตัวอย่างข้างต้น 

ขนสีขาว 

แข้งมีขน 
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  7.4.6.4 Duplicate recessive genes 
   คือ การที่ยีนด้อยของทั้ง 2 ต าแหน่ง ต่างข่มการแสดงออกของยีนตรงข้ามได้ 
กล่าวคือ ยีนด้อย a ของต าแหน่งแรกข่มการแสดงออกของยีนต าแหน่งที่สอง (B, b) และในขณะเดียวกัน 
ยีนด้อย b ของต าแหน่งที่สองสามารถข่มการแสดงออกของยีนต าแหน่งแรก (A, a) ได้ ท าให้จีโนไทป์ 
aaB_, A_bb และ aabb มีลักษณะเหมือนกัน ท าให้อัตราส่วนฟีโนไทป์ของลูก F2 เปลี่ยนจาก  
9 : 3 : 3 : 1 เป็น 9 : 7 ตัวอย่างเช่น ลักษณะสีของดอกสวีทพี (sweet pea) ควบคุมด้วยยีน 2 คู่ คือ A 
(ดอกสีม่วง) กับ a (ดอกสีขาว) และ B (ดอกสีม่วง) กับ b (ดอกสีขาว) โดยยีนด้อย a ข่มยีน B และ b ได้
สมบูรณ์ และยีนด้อย b ข่มยีน A และ a ได้สมบูรณ์ เมื่อผสมสวีทพีระหว่าง 
 
 พ่อแม่   ดอกสีขาว X ดอกสีขาว 
       AAbb     aaBB 
 F1            AaBb ดอกสีม่วง (ให้ F1 ผสมกัน) 
 
 F2         9 A_B_ ดอกสีม่วง 
          3 A_bb  
          3 aaB_ 
          1 aabb   
 จะพบว่าอัตราส่วนฟีโนไทป์ของลูก F2 = ดอกสีม่วง : ดอกสีขาว เป็น 
           = 9 : 7 
 
 นอกจากนี้ยังมีลักษณะที่เป็นดูพลิเคท รีเซสซีฟยีนอีกตัวอย่าง เช่น ลักษณะปริมาณของไซยาไนด์ 
(cyanide) ในต้นไวท์โคลเวอร์ (white clover) ซึ่งถูกควบคุมด้วยยีน 2 คู่ ได้แก่ อัลลีล L (ไซยาไนด์สูง) 
กับ l (ไซยาไนด์ต่ า) และ H (ไซยาไนด์สูง) กับ h (ไซยาไนด์ต่ า) ซึ่งให้ผลของอัตราส่วนฟีโนไทป์ในลูก F2 
เป็น 9 : 7 เช่นเดียวกับตัวอย่างสีของดอกสวีทพีข้างต้น 
 
  7.4.6.5 Dominant and recessive interaction 
   คือ การที่ยีนเด่น A ของต าแหน่งแรกข่มการแสดงออกของยีนต าแหน่งที่สอง (B, 
b) ในขณะเดียวกันยีนด้อย b ของต าแหน่งที่สองข่มการแสดงออกของยีนต าแหน่งแรก (A, a) ท าให้ 
จีโนไทป์ A_B_, A_bb และ aabb มีลักษณะเหมือนกัน ผลคือท าให้อัตราส่วนฟีโนไทป์ของลูกผสมรุ่น F2 
เปลี่ยนจาก 9 : 3 : 3 : 1 เป็น 13 : 3 ตัวอย่างเช่น ลักษณะสีของใบข้าวควบคุมด้วยยีน 2 คู่ คือ A (สีขาว) 
กับ a (สีเขียว) และ B (สีเขียว) กับ b (สีขาว) โดยยีนเด่น A ข่ม B และ b ได้สมบูรณ์ และยีนด้อย b ข่ม 
A และ a ได้สมบูรณ์ เมื่อผสมข้าวระหว่าง 
 
 
 
 
 

ดอกสีขาว 
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 พ่อแม่   ใบสีขาว  X ใบสีขาว 
     AABB    aabb 
 F1            AaBb ใบสีขาว (ให้ F1 ผสมกัน) 
 
 F2         9 A_B_ ใบสีขาว 
          3 A_bb ใบสีขาว 
          3 aaB_ ใบสีเขียว 
          1 aabb  ใบสีขาว 
 จะพบว่าอัตราส่วนฟีโนไทป์ของลูก F2 = ใบสีขาว : ใบสีเขียว เป็น 
            = 13 : 3 
 
 นอกจากนี้ยังมีลักษณะสีขนของไก่ควบคุมด้วยยีน 2 คู่ คือ A (ขนสีขาว) กับ a (ขนสีอื่น) และ B 
(ขนสีอื่น) กับ b (ขนสีขาว) โดยที่ยีนเด่น A ข่มยีน B และ b ได้สมบูรณ์ และ ยีนด้อย b ข่มยีน A และ a 
ได้สมบูรณ์ ซึ่งผลของอัตราส่วนฟีโนไทป์ในลูกรุ่น F2 ได้ผลในลักษณะเดียวกันกับตัวอย่างข้างต้น คือ     
13 : 3 
 
  7.4.6.6 Duplicate gene with cumulative effect 
   คือ การที่ยีนเด่นของทั้ง 2 ต าแหน่ง (A, B) ท าปฏิกิริยาร่วมกันก่อให้เกิดลักษณะ
ใหม่ขึ้น ซึ่งเป็นผลให้จีโนไทป์ A_B_ มีลักษณะใหม่เกิดข้ึน ท าให้อัตราส่วนฟีโนไทป์ของลูก F2 เปลี่ยนจาก         
9 : 3 : 3 : 1 เป็น 9 : 6 : 1 ตัวอย่างเช่น ลักษณะรูปร่างของผลซัมเมอร์สควอช ควบคุมด้วยยีน 2 คู่ คือ A 
(ผลกลม) กับ a (ผลยาว) และ B (ผลกลม) กับ b (ผลยาว) โดยยีนเด่น A และ B เมื่ออยู่ร่วมกันในรุ่นลูก 
จะท าให้เกิดลักษณะใหม่ขึ้น คือ ผลแบน (ภาพที่ 7.15) เมื่อผสมพันธ์ุซัมเมอร์สควอชระหว่าง 
 
 พ่อแม่   ผลกลม  X ผลกลม 
    AAbb    aaBB 
 F1            AaBb ผลแบน (ให้ F1 ผสมกัน) 
 
 F2          9 A_B_ ผลแบน 
           3 A_bb  
           3 aaB_ 
           1 aabb ผลยาว 
 จะพบว่าอัตราส่วนฟีโนไทป์ของลูก F2 = ผลแบน : ผลกลม : ผลยาว เป็น 
           = 9 : 6 : 1 
 

ผลกลม 
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ภาพท่ี 7.15 ผลของซมัเมอรส์ควอชมีลกัษณะฟีโนไทป์ 3 แบบ ได้แก่ ผลกลม (sphere) ผลยาว (long)  
                และผลแบน (disc) 
ที่มา: Klug และคณะ (2012) หน้า 84 
 
 7.4.7 ปฏิกิริยาท่ีไม่เกี่ยวข้องกับยีนต่างต าแหน่ง (non-epistasis interaction) 
  ปฏิกิริยาร่วมกันของยีน ในบางครั้งไม่จ าเป็นต้องมีการข่มของยีนต่างต าแหน่งเกิดข้ึน 
เพราะมีบางลักษณะทางพันธุกรรมควบคุมด้วยยีน 2 คู่ ซึ่งเป็นอิสระต่อกัน โดยยีนแต่ละคู่ควบคุมในแต่ละ
กระบวนการ (pathway) แต่สารข้ึนสุดท้ายของแต่ละกระบวนการท าปฏิกิริยาร่วมกันเกิดลักษณะใหม่
ข้ึนมา เช่น 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ยีนเด่น A และ B ผลิตเอนไซม์ 1 และ 2 เพื่อเร่งปฏิกิริยาของทั้ง 2 กระบวนการ ท าให้ได้สารข้ัน
สุดท้าย คือ สาร N และ Y เมื่อสาร N และ Y ท าปฏิกิริยาร่วมกันจะท าให้ได้ลักษณะใหม่เกิดข้ึน ถ้ายีนเด่น 

สาร M 

สาร X 

เอนไซม์ 1 

เอนไซม์ 2 

สาร N  

สาร Y  

A 

B 

(สารข้ันสุดท้าย)  

(สารข้ันสุดท้าย)  



228 
 

A และ B เกิดการกลายพันธ์ุไปเป็น a และ b สาร M และสาร X จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นสาร N 
และ Y ดังนั้นสาร M และ X จึงท าปฏิกิริยาร่วมกันซึ่งท าให้ได้ลักษณะอีกแบบหนึ่ง 
 ตัวอย่างเช่น ลักษณะหงอนของไก่ซึ่งมียีนที่เกี่ยวข้อง 2 คู่ คือ R กับ r และ P กับ p ซึ่งหงอนไก่
แบบต่างๆ เกิดข้ึนจากจีโนไทป์แบบต่างๆ ของยีนทั้งสอง  เมื่อยีน R และ P อยู่ร่วมกัน จีโนไทป์ที่เป็น 
R_P_ จะท าให้ไก่มีลักษณะของหงอนแบบถ่ัววอลนัท แต่เมื่อยีน r และ p อยู่ร่วมกัน จีโนไทป์ที่เป็น rrpp 
จะท าให้ไก่มีลักษณะหงอนแบบเดี่ยว (ภาพที่ 7.16) เมื่อผสมพันธ์ุไก่ระหว่าง 
 
 พ่อแม่ หงอนแบบกุหลาบ X หงอนแบบถ่ัว 
       RRpp      rrPP 
 F1           RrPp หงอนแบบถ่ัววอลนัท (และเมื่อให้ F1 ผสมกัน) 
 
 F2        9 R_P_ หงอนแบบถ่ัววอลนัท 
         3 R_pp หงอนแบบกุหลาบ 
         3 rrP_ หงอนแบบถ่ัว 
         1 rrpp หงอนแบบเดี่ยว 
 จะพบว่าอัตราส่วนฟีโนไทป์ของลูก F2 = 9 : 3 : 3 : 1 
 

 
 
ภาพท่ี 7.16 ลักษณะหงอนไกท่ี่แตกต่างกัน 4 แบบ ได้แก่ วอลนัท (walnut) กุหลาล (rose) ถ่ัว (pea)  

     และหงอนเดี่ยว (single) 
ที่มา: Klug และคณะ (2012) หน้า 97 

(ถั่ววอลนัท) (ถั่ว) 

(กุหลาบ) (เดี่ยว) 
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7.5 ยีนทีอ่ยู่บนโครโมโซมเดยีวกัน 
 
 จากการค้นพบการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเมนเดลที่เป็นไปตามกฎข้อที่สอง คือ ยีนมี
การรวมกลุ่มกันอย่างอสิระ ถ้าสิ่งมีชีวิตมีโครโมโซมทัง้หมด 4 คู่ หรือ 8 แท่ง นั่นหมายความว่าสิ่งมีชีวิตน้ัน
ก็จะมียีนควบคุมทั้งหมดแค่ 4 ยีนเท่านั้น แต่จากการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์พบว่า ในโครโมโซม 1 
แท่งนั้น มียีนเป็นจ านวนมากที่อยู่บนโครโมโซมแท่งเดียวกัน ซึ่งเรียกยีนที่อยู่บนโครโมโซมเดียวกันนี้ว่า 
ลิงค์ยีน (linked gene) และเรียกกลุ่มของยีนที่อยู่บนโครโมโซมเดียวกันนี้ว่า ลิงค์เกจกรุ๊ พ (linkage 
group) การศึกษาลิงค์ยีนครั้งแรกเริ่มต้นจากการศึกษาในการผสมพันธ์ุแมลงหว่ี ( Drosophila 
melanogaster) โดยนักพันธุศาสตร์ โทมัส ฮันท์ มอร์แกน (Thomas Hunt Morgan) ได้ทดลองผสม
พันธ์ุแมลงหว่ีโดยศึกษาการถ่ายทอดของสองลักษณะหรอืไดไฮบริดครอส ระหว่างแมลงหว่ี wild-type ที่มี
ล าตัวสีเทาและปีกตรง (b+b+vg+vg+) กับแมลงหว่ีที่เกดิการกลายพันธ์ุของยีนทัง้สองต าแหน่ง คือ มีล าตัวสี
ด าและปีกกุด (bb vgvg) มอร์แกนพบว่า ลูกแมลงหว่ีที่เกิดข้ึนในรุ่น F1 มีลักษณะเป็นแบบ wild-type 
ทั้งหมด คือ ตัวสีเทาปีกตรง จากนั้นเขาจึงน าลูกรุ่น F1 ไปผสมทดสอบกับแมลงหว่ีตัวสีด าปีกกุดที่เป็น 
โฮโมไซกัสรีเซสซีฟ (bb vgvg) ผลการทดลองจึงอาจเกิดข้ึนได้ 2 กรณีข้ึนอยู่กับว่ายีนที่มอร์แกนสนใจนั้น
อยู่บนโครโมโซมเดียวกัน หรืออยู่ต่างโครโมโซม 
 กรณีที่ 1 ถ้าลักษณะที่สนใจเป็นยีนที่อยู่บนคนละโครโมโซม เมื่อท าการผสมทดสอบ ลูกรุ่น F2 ที่
ได้จะต้องมีลักษณะที่เกิดข้ึนทั้งหมด 4 แบบ และมีฟีโนไทป์เป็น ตัวเทาปีกตรง ตัวด าปีกกุด ตัวเทาปีกกุด 
และตัวด าปีกตรง โดยมีอัตราส่วนเป็น 1 : 1 : 1 : 1 ทั้งหมด 
 กรณีที่ 2 ถ้าลักษณะที่สนใจเป็นยีนที่อยู่บนโครโมโซมแท่งเดียวกัน หลักจากท าการผสมทดสอบ 
ลูกรุ่น F2 ที่ได้ควรมีฟีโนไทป์เป็น 2 แบบ คือ ตัวเทาปีกตรง และตัวด าปีกกุด ในอัตราส่วน 1 : 1 เท่านั้น  

แต่ผลการทดลองของมอร์แกนที่ออกมา พบว่า ลูกรุ่น F2 ที่เกิดข้ึนมีฟีโนไทป์เป็น 4 แบบ ซึ่งมี
อัตราส่วนฟีโนไทป์ไม่เป็น 1 : 1 : 1 : 1 โดยมีแมลงหว่ี ตัวเทาปีกตรง ตัวด าปีกกุดที่มีฟีโนไทป์เหมือนพ่อ
กับแม่ (parental progeny) มีอัตราส่วนเป็น 1 : 1 แต่มีในจ านวนที่มากกว่าแมลงหว่ีที่มีลักษณะผสม 
(recombinant progeny) มาก คือ ตัวเทาปีกกุด และตัวด าปีกตรง (ภาพที่ 7.17) สรุปได้ว่าการผสมพันธ์ุ
แมลงหว่ีของมอร์แกนนี้ ยีนทั้งสองต าแหน่งอยู่บนโครโมโซมแท่งเดียวกันและอยู่ใกล้กัน จึงท าให้สัดส่วน
ของแมลงหว่ีที่มีฟีโนไทป์เหมือนพ่อกับแม่มีจ านวนมาก แต่ลูกที่เป็นลักษณะผสมนั้นเป็นผลมาจากการที่
ยีนทั้งสองต าแหน่งเกิดการแลกเปลี่ยนช้ินสว่นกัน (crossover) ในระหว่างกระบวนการแบ่งเซลล์เพื่อสร้าง
เซลล์สืบพันธ์ุ อย่างไรก็ตามการแลกเปลี่ยนช้ินส่วนของยีนที่เกิดข้ึนน้ียังมีโอกาสเกิดข้ึนน้อยท าให้ได้แมลง
หว่ีลูกผสมในจ านวนน้อย 

นั่นคือ ถ้ายีนที่อยู่ใกล้กันมากก็จะท าให้มีโอกาสที่ยีนทั้งสองนี้จะถูกถ่ายทอดไปยังลูกรุ่นถัดไปมาก 
ท าให้ได้ลูกผสมจ านวนน้อยกว่า แต่ถ้ายีนที่สนใจอยู่ห่างกันมากก็จะท าให้ได้ลูกทีเ่ปน็ลูกผสมมากข้ึนซึ่งเป็น
ผลจากกระบวนการครอสซิ่งโอเวอร์ ความรู้ที่ได้เกี่ยวกับลิงค์ยีนท าให้นักพันธุศาสตร์น ามาใช้ค านวณหา
ความห่างระหว่างยีนที่สนใจได้จากร้อยละของลูกที่เป็นลูกผสม ( recombinant progeny) เทียบกับ
จ านวนลูกทั้งหมด และมีหน่วยระยะห่างระหว่างยีนเรียกว่า map unit (mu) หรือ centiMorgans เพื่อ
เป็นการให้เกียรติมอร์แกน โดยหาได้จากสูตรดังนี้ 
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ร้อยละของลูกผสม (recombinant progeny) =   จ านวนลูกผสม   x 100 
             จ านวนลูกทั้งหมด  

ดังนั้นเมื่อน าข้อมูลของมอรแ์กนจากภาพที่ 7.17 มาแทนค่าตามสูตรจะสามารถหาค่าระยะห่างระหว่างยีน
ได้ดังนี้ 
                                  ร้อยละของลูกผสม =  92+88  x 100 = 18% 
               1,000 
 นั่นคือ ยีน b ที่ควบคุมลักษณะสีตัวของแมลงหว่ี และยีน vg ที่ควบคุมลักษณะปีกมีระยะห่าง
เท่ากับ 18 mu หรือ 18 centiMorgans 
 

 
 

ภาพท่ี 7.17 การทดลองของมอร์แกนเกี่ยวกับการศึกษาลิงค์ยีนในแมลงหว่ี 
ที่มา: Snustad และ Simmons (2012) หน้า 142 
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7.6 การก าหนดเพศและยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศ 
 
 การก าหนดเพศ (sex-determination) ของสิ่งมีชีวิตถูกก าหนดจากกลไกที่มีความซับซ้อน 
สิ่งมีชีวิตบางชนิดถูกก าหนดเพศโดยยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศ (sex chromosomes) ในขณะที่สิ่งมีชีวิต
บางชนิดการก าหนดเพศอาจข้ึนอยู่กับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม รูปแบบของการก าหนดเพศในสิ่งมีชีวิตที่มียีน
บนโครโมโซม หรือจ านวนชุดของโครโมโซมอาจแบ่งได้เป็น 4 ระบบ คือ ระบบ XX-XY ระบบ ZW-ZZ 
ระบบ XX-XO และระบบ haplodiploid (ภาพที่ 7.18) 
 7.6.1 การก าหนดเพศด้วยระบบโครโมโซม XX-XY 
  ในมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมในเพศผู้และเพศเมียมีลักษณะทางกายวิภาค 
(Anatomical) และสรีระวิทยา (Physiological) ที่แตกต่างกันอยู่มาก แต่การก าหนดเพศนั้นมีพื้นฐาน
เดียวกันคือถูกก าหนดด้วยโครโมโซมเพศ ซึ่งมีอยู่ 2 ชนิด คือ โครโมโซมเอ็กซ์ (X) และโครโมโซมวาย (Y) 
โดยเพศเมียจะมีโครโมโซมเพศเป็นคู่ที่เหมือนกัน (homogametic sex) คือ โครโมโซม XX ในขณะที่เพศ
ผู้จะมีโครโมโซมเพศที่แตกต่างกัน (heterogametic sex) คือ โครโมโซม XY ดังนั้นในมนุษย์ซึ่งมี
โครโมโซม 46 แท่ง ก็จะมี 44 แท่ง ที่เป็นออโตโซม (autosome) และอีก 2 แท่ง เป็นโครโมโซมเพศ 
ดังนั้นเมื่อเพศหญิงสร้างเซลล์สืบพันธ์ุก็จะท าให้ได้เซลล์ไข่ที่มีจ านวนโครโมโซมเป็น 22+X เพียงแบบเดียว 
ส่วนเพศชายจะสามารถสร้างสเปิรม์ได้สองแบบ คือ 22+X หรือ 22+Y ในอัตราส่วนที่เท่ากันคือร้อยละ 50 
ดังนั้นการที่จะได้ลูกสาวหรือลูกชายจึงข้ึนอยู่กับว่าสเปิร์มแบบใดที่ไปรวมกับเซลล์ไข่ 
 7.6.2 การก าหนดเพศด้วยระบบโครโมโซม ZW-ZZ 
  ระบบโครโมโซมระบบนี้พบได้ในกลุ่มสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ปีก 
ปลา และแมลงบางชนิด ซึ่งในเพศเมียจะมีคู่ของโครโมโซมเพศที่ต่างกันเป็น ZW ส่วนในเพศผู้จะมีคู่ของ
โครโมโซมเพศที่เหมือนกนัเปน็ ZZ ซึ่งลักษณะของการก าหนดเพศจะตรงกันข้ามกับระบบเอ็กซว์ายข้างต้น 
 7.6.3 การก าหนดเพศด้วยระบบโครโมโซม XX-XO 
  ระบบโครโมโซมเพศนี้พบได้ในแมลงบางชนิด เช่น ตั๊กแตน แมลงสาบ โดยมีโครโมโซมเพศ
เพียงแบบเดียวเท่านั้น คือ โครโมโซมเอ็กซ์ โดยเพศเมียจะมีโครโมโซมเอ็กซ์สองแท่ง (XX) ส่วนในเพศผู้จะ
มีโครโมโซมเอ็กซ์เพียงแท่งเดียว (XO) ดังนั้นลูกที่เกิดข้ึนจะเป็นเพศผู้หรือเพศเมียจึงข้ึนอยู่กับสเปิร์มของ
เพศผู้ โดยถ้าสเปิร์มมีโครโมโซมเอ็กซ์ไปผสมกับไข่ก็จะได้ลูกเพศเมีย แต่ถ้าสเปิร์มไม่มีโครโมโซมเอ็กซ์เมื่อ
ไปผสมกับไข่ก็จะได้ลูกเพศผู้ 
 7.6.4 การก าหนดเพศด้วยจ านวนชุดโครโมโซม 
  เป็นระบบที่พบได้ในแมลงสังคม เช่น ผึ้ง มด ต่อ แตน สัตว์เหล่านี้มีการก าหนดเพศโดย
อาศัยจ านวนชุดของโครโมโซม โดยถ้าแมลงมีจ านวนชุดของโครโมโซมเพียงชุดเดียวหรือแฮพลอยด์ (n) 
แมลงตัวนั้นก็จะเป็นแมลงเพศผู้ (drone) แต่ถ้ามีจ านวนชุดของโครโมโซมสองชุดหรือดิพลอยด์ (2n) 
แมลงตัวนั้นก็จะเป็นเพศเมีย   
  อย่างไรก็ตาม ในธรรมชาติพบว่าสิ่งมีชีวิตบางชนิดมีการก าหนดเพศโดยปัจจัยทาง
สิ่งแวดล้อมภายนอก ตัวอย่างเช่น เต่ายุโรป (European pond turtle, Emys orbicularis) ที่วางไข่อยู่
ในรังซึ่งมีช่วงอุณหภูมิ 20-40 องศาเซลเซียส โดยถ้าไข่เต่าอยู่ในที่อุณหภูมิสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส ก็จะ
มีเปอร์เซ็นต์การฟักออกมาเป็นเต่าเพศเมียมากกว่าเพศผู้ ขณะที่ไข่เต่าที่ฟักอยู่ในที่อุณหภูมิต่ ากว่า  
30 องศาเซลเซียส ก็จะมีเปอร์เซ็นต์ของการฟักออกมาเป็นเต่าเพศผู้มากกว่าเพศเมีย นอกจากนี้จากการ
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ทดลองเรื่องของอุณหภูมิที่มผีลต่อการฟักไข่ของสตัว์เลอืดเย็นชนิดอื่นที่มีผลต่อการก าหนดเพศยังพบอีกว่า 
ไข่ของจระเข้อเมริกัน (American alligator, Alligator mississippiensis) จะมีโอกาสฟักออกมาเป็นลูก
จระเข้เพศผู้มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่ออยู่ในที่อุณหภูมิสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส และถ้าต่ ากว่า 30 
องศาเซลเซียสกจ็ะเป็นลกูจระเข้เพศเมีย อีกตัวอย่างหนึ่งเช่น ไข่ของตุ๊กแกลายเสือดาว (Leopard gecko, 
Eublephoris macularius) จะมีโอกาสฟักเป็นเพศผู้มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มี
อุณหภูมิอยู่ในช่วงประมาณ 27-33 องศาเซลเซียส ซึ่งถ้าอุณหภูมิต่ าหรือสูงกว่าช่วงนี้ ลูกตุ๊กแกจะฟัก
ออกมาเป็นเพศเมียแทน (ภาพที่ 7.19) 
 

  
ก. ระบบโครโมโซเพศ XX-XY   ค. ระบบโครโมโซมเพศ XX-XO 

 
ข. ระบบโครโมโซมเพศ ZW-ZZ   ง. ระบบโครโมโซมเพศ haplodiploid 
 
ภาพท่ี 7.18 การก าหนดเพศด้วยระบบโครโมโซมเพศในสัตว์บางชนิด 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 290 
 

 
ภาพท่ี 7.19 กราฟแสดงช่วงอุณหภูมิที่มผีลตอ่เปอรเ์ซ็นต์ของการฟักไข่ที่จะออกมาเป็นเพศผู ้
ที่มา: Hyde (2009) หน้า 80  
 

ระบบโครโมโซมกับการก าหนดเพศ 

ในสัตว์บางชนิด 
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 7.6.5 ยีนท่ีอยู่บนโครโมโซมเพศ 
  ส าหรับมนุษย์ซึ่งมีการก าหนดเพศโดยระบบโครโมโซม XX-XY โดยโครโมโซม Y เป็น
ตัวก าหนดความเป็นเพศชาย แตโ่ครโมโซม Y มีขนาดที่เล็กกว่าโครโมโซม X มาก ถึงแม้บนโครโมโซม Y มี
ยีนอยู่ไม่มากเมื่อเทียบกับโครโมโซมอื่นๆ อย่างไรก็ตามยีนที่อยู่บนโครโมโซม Y มียีนที่เรียกว่า SRY (sex-
determining region Y) ซึ่งเป็นยีนที่ท าหน้าที่ในการก าหนดลักษณะเพศชาย อยู่ใกล้กับส่วนปลายบน
แขนข้างสั้นของโครโมโซม Y (ภาพที่ 7.20) โดยยีนนี้จะท าหน้าที่ควบคุมการสังเคราะห์โปรตีนที่เรียกว่า 
SRY โปรตีน หรือ testis-determining factor (TDF) ซึ่งจะไปมีผลต่อระบบสืบพันธ์ุของทารก (fetus) ที่
อยู่ในครรภ์ให้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาหน่วยโครงสร้างสืบพันธ์ุให้กลายเป็นอัณฑะ เนื่องจากยีนนี้มีการ
ถ่ายทอดจากพ่อไปสู่ลูกชายเสมอ จึงเรียกยีนที่อยู่บนโครโมโซม Y นี้ว่า Y-linked gene หรือ holandric 
gene 
 

 
Key: Par: Pseudoautosomal region 
       SRY: Sex-determining region Y 
       MSY: Male specific region of the Y 
 
ภาพท่ี 7.20 ต าแหน่งของ SRY ยีน ที่อยู่บนโครโมโซม Y ของมนุษย์ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Klug และคณะ (2012) หน้า 183; Pierce (2010) หน้า 70       
 
  ส าหรับยีนที่อยู่บนโครโมโซม X ซึ่งจะมียีนที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตมากกว่า จะเรียกว่า 
X-linked gene หรือ sex-linked gene ซึ่งถูกค้นพบลักษณะของการถ่ายทอดของยีนที่อยู่บนโครโมโซม 
X เป็นครั้งแรกจากการทดลองของมอรแ์กนที่ท าการศึกษาลกัษณะของการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมจากการ
ผสมพันธ์ุของแมลงหว่ี ที่เป็นโมโนไฮบริดครอสของลักษณะสีตา โดยได้ท าการผสมสลับลักษณะของพ่อ
และแม่ท าให้ได้ผลการทดลองที่แตกต่างกัน 
  มอร์แกนจึงสรุปได้ว่า ลักษณะของสีตาของแมลงหว่ีถูกควบคุมด้วยยีนที่อยู่บนโครโมโซม 
X โดยแมลงหว่ีที่มีตาสีแดงนั้นเป็นลักษณะ wild-type สามารถข่มลักษณะของแมลงหว่ีตาสีขาวซึ่งเป็น
ลักษณะกลายพันธ์ุได้ ยีนที่ควบคุมสีตาของแมลงหว่ีมีอัลลีล 2 แบบ คือ X+ ซึ่งควบคุมลักษณะตาสีแดง 
และ Xw ซึ่งควบคุมลักษณะตาสีขาว จากการทดลองเมื่อมอร์แกนท าการผสมพันธ์ุแมลงหว่ีเพศเมียตาสี
แดงที่มีจีโนไทป์เป็น X+X+ กับแมลงหว่ีเพศผู้ตาสีขาว XwY พบว่าลูกรุ่น F1 ที่เกิดข้ึนมีตาสีแดงทั้งหมด 
โดยเพศเมียจะมีจีโนไทป์เป็น X+Xw และเพศผู้จะมีจีโนไทป์เป็น X+Y และเมื่อได้น าลูกรุ่น F1 มาผสม

ต าแหน่งของ SRY ยีน 
บนโครโมโซม Y 

โครโมโซม Y     โครโมโซม X 
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กันเอง พบว่าแมลงหว่ีในรุ่น F2 เพศเมียทั้งหมดมีตาสีแดงโดยมีจีโนไทป์เป็น X+X+ และ X+Xw ในขณะที่
แมลงหว่ีเพศผู้มีทั้งแมลงหว่ีตาสีแดงมีจีโนไทป์เป็น X+Y และตาสีขาวมีจีโนไทป์เป็น XwY โดยผลการ
ทดสอบของมอร์แกนสรุปดังภาพที่ 7.21 
 

 
              

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7.21 แผนผังสรุปการผสมสลับเพื่อทดสอบการถ่ายทอดลักษณะสีตาของแมลงหว่ี 
ที่มา: Pierce (2010) หน้า 76 
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  ในทางตรงกันข้ามเมื่อมอร์แกนท าการสลับการผสมพันธ์ุของแมลงหว่ี โดยให้แมลงหว่ีเพศ
เมียตาสีขาวมีจีโนไทป์เป็น XwXw ผสมพันธ์ุกับแมลงหว่ีเพศผู้ตาสีแดงที่มีจีโนไทป์เป็น X+Y พบว่าแมลงหว่ี
ในรุ่น F1 ที่เกิดข้ึนจะมีเพศเมียเป็นตาสีแดงทั้งหมดมีจีโนไทป์เป็น X+Xw ส่วนเพศผู้จะมีตาสีขาวทั้งหมดมี 
จีโนไทป์เป็น XwY จากนั้นเมื่อน าแมลงหว่ีในรุ่น F1 มาผสมกันจะได้ลูกที่เกิดข้ึนในรุ่น F2 โดยแมลงหว่ีเพศ
เมียจะมีทั้งตาสีแดงมีจีโนไทป์เป็น X+Xw และตาสีขาวมีจีโนไทป์เป็น XwXw ในอัตราส่วน 1:1 และมีแมลง
หว่ีเพศผู้ตาสีแดงมีจีโนไทป์เป็น X+Y และตาสีขาวมีจีโนไทป์เป็น XwY ในอัตรส่วน 1:1 เช่นเดียวกัน  
จากผลการทดสอบการผสมพันธ์ุแมลงหว่ีแบบผสมสลับของมอร์แกน จึงเห็นได้ว่าการถ่ายทอดลักษณะสี
ตาของแมลงหว่ีถูกควบคุมด้วยยีนที่อยู่บนโครโมโซม X ท าให้ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนในลูกรุ่น F1 และ F2 ที่ได้จึง
มีความแตกต่างกันออกไปดังที่กล่าวมาข้างต้น 
  ส าหรับมนุษย์ความผิดปกติหรือลักษณะที่เกิดข้ึนกับ X-linked gene จะแสดงออกในเพศ
ชายมากกว่าในเพศหญิง เนื่องจากเพศชายมีโครโมโซม X เพียงแท่งเดียว แต่ในเพศหญิงมีโครโมโซม X 
สองแท่ง ดังนั้นถ้ายีนที่ท าให้เกิดความผิดปกติเกิดจากยีนด้อย ซึ่งเรียกรูปแบบการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมแบบนี้ว่า X-linked recessive inheritance ความผิดปกติน้ันๆ ก็จะแสดงออกเลยในเพศชาย 
เรียกลักษณะที่ ถูกควบคุมด้วยยีนที่อยู่บนโครโมโซมแท่งเดียวแบบนี้ ว่ามีสภาพเป็น เฮมิไซกัส 
(hemizygous) แต่ส าหรับเพศหญิงจะต้องมียีนด้อยบนโครโมโซม X ทั้งสองแท่ง จึงจะสามารถแสดงความ
ผิดปกติหรือลักษณะนั้นออกมาได้ ตัวอย่างการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมโดยยีนด้อยที่
อยู่บนโครโมโซม X ที่พบในมนุษย์ เช่น โรคฮีโมฟีเลีย (hemophilia) ซึ่งเกิดจากที่ร่างกายขาดโปรตีน 
factor VIII ที่ใช้ในกระบวนการแข็งตัวของเลือด ท าให้เมื่อเกิดบาดแผลแล้วเลือดจะไหลไม่หยุด โรคตา
บอดสีเขียวหรือแดง (red-green color blindness) ซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดในมนุษย์ คนที่เป็นโรคนี้จะ
ไม่สามารถแยกแยะระหว่างสีเขียวหรือสีแดงได้ โรคภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD (glucose-6-phosphate 
dehydrogenase deficiency) ซึ่งท าให้ร่างกายสังเคราะห์เอนไซม์ G6PD ในข้ันตอนไกลโคไลซิส 
(glycolysis) ได้น้อยกว่าปกติ ส่งผลให้เม็ดเลือดแดงมีโอกาสแตก (hemolysis) ได้ง่าย 
  นอกจากนี้ยังมีโรคหรือลักษณะทางพันธุกรรมในมนุษย์ที่พบว่ามีการถ่ายทอดผ่านอัลลีลที่
ควบคุมลักษณะเด่นซึ่งอยู่บนโครโมโซม X ด้วย เรียกว่า X-linked dominant inheritance ซึ่งการ
ถ่ายทอดแบบนี้จะพบได้ทั้งในเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันมากนักซึ่งข้ึนอยู่กับลักษณะ
จีโนไทป์ของพ่อและแม่ โดยที่โครโมโซม X เพียงหนึ่งแท่งถ้ามีอัลลีลที่ก่อให้เกิดความผิดปกติซึ่งถูกควบคุม
ด้วยอัลลีลเด่น ก็จะสามารถท าให้รุ่นลูกถัดไปแสดงความผิดปกติออกมาได้ ตัวอย่างเช่น โรคที่มีขนข้ึนตาม
ใบหน้า ล าตัว และแขนขา (congenital hypertrichosis) 
  ประเด็นที่น่าสนใจของระบบการก าหนดเพศแบบระบบโครโมโซม XX-XY นอกเหนือจากที่
กล่าวมาแล้วคือ ในเพศหญิงหรือเพศเมียจะมีโครโมโซม X มากกว่าเพศชายหนึ่งแท่ง ดังนั้นยีนที่อยู่บน
โครโมโซม X ก็น่าจะมีการแสดงออกมากกว่าเพศชายถึง 2 เท่า แต่การศึกษาพบว่าโครโมโซม X หนึ่งแท่ง
ในเซลล์ร่างกายของเพศหญงิจะถูกก าหนดให้หยุดท างาน ท าให้การแสดงออกของยีนในโครโมโซม X มีการ
ท างานในปริมาณที่เป็นปกติ เรียกกระบวนการนี้ว่า dosage compensation และเรียกกลไกที่ท าให้
โครโมโซม X แท่งหนึ่งหยุดท างานนี้ว่า X-inactivation โดยโครโมโซมที่ถูกควบคุมให้หยุดท างานจะมีการ
หดตัวสั้นเป็นโครงสร้างเรียกว่า Barr body ซึ่งในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเมื่อมีการเจริญเติบโตจากการ
แบ่งเซลล์ จะพบว่ากลไกนี้จะเกิดข้ึนกับเซลล์ภายในร่างกายแบบสุ่ม กล่าวคือ โครโมโซม X ที่ได้รับมาจาก
พ่อหรือแม่ แท่งใดแท่งหนึ่งในเซลล์จะถูกระงับการท างานไป โดยเซลล์หนึ่งอาจเป็นโครโมโซม X ที่มาจาก
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พ่อถูกระงับการท างาน ขณะที่อีกเซลล์หนึ่งอาจเป็นโครโมโซม X ที่มาจากแม่ถูกระงับการท างาน 
ตัวอย่างเช่น แมวสามสี (calico cat) ที่ล าตัวจะมีขนสีขาว สีส้ม และสีด า ซึ่งเป็นผลมาจากการที่อัลลีลที่
ควบคุมสีขนที่มีลักษณะเป็นเฮเทอโรไซกัสนั้นอยู่บนโครโมโซม X ซึ่งแท่งหนึ่งมาจากพ่อ และอีกแท่งหนึ่ง
มาจากแม่ เนื่องจากในเพศเมียมีกลไก X-inactivation จึงท าให้บางส่วนของล าตัวมีขนสีส้มในกรณีที่
โครโมโซม X ที่มียีนควบคุมสีด าถูกระงับการแสดงออก ขณะที่บางส่วนมีขนสีด าในกรณีที่โครโมโซม X ที่มี
ยีนควบคุมสีส้มถูกระงับการแสดงออก สว่นบริเวณที่มีขนสขีาวเกิดจากยีนอีกคู่หนึ่งทีไ่ม่ท าให้เกิดการสะสม
ของรงควัตถุที่เส้นขนแมวไม่ว่าจะมีอัลลีลสีส้มหรือด าก็ตาม เมื่อเป็นเช่นน้ีแมวที่มีลักษณะสามสีดังกล่าวนี้
จึงเป็นแมวเพศเมียเสมอ (ภาพที่ 7.22) 
 

 
 
ภาพท่ี 7.22 แมวที่มีขนสามสีอันเนื่องมาจากกลไก X-inactivation ของเซลล ์
ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 292 
 
  นอกจากนี้ยังมีลักษณะที่ถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่ข้ึนอยู่กับอิทธิพลของเพศ โดย
ลักษณะดังกล่าวถูกควบคุมด้วยยีนที่อยู่บนออโตโซม ซึ่งแบ่งได้เป็นสองแบบ คือ พันธุกรรมที่ข้ึนกับ
อิทธิพลของเพศ (sex-influenced trait) และพันธุกรรมจ ากัดเพศ (sex-limited trait) 
  พันธุกรรมที่ข้ึนกับอิทธิพลของเพศจะมีการแสดงลักษณะเด่นในเพศใดเพศหนึ่ง และแสดง
ลักษณะด้อยในอีกเพศหนึ่ง โดยจะเห็นได้ชัดเจนเมื่อยีนนั้นอยู่ในสภาพเฮเทอโรไซกัส ซึ่งการแสดงออกนี้
จะได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมนเพศเป็นตัวควบคุม ตัวอย่างเช่น ลักษณะทางพันธุกรรมที่ท าให้เกิดศีรษะล้าน 
(baldness) ซึ่งถูกควบคุมด้วยยีนบนออโตโซม มีสภาพอัลลีลสองแบบ คือ B ควบคุมลักษณะศีรษะล้าน 
และ b ควบคุมลักษณะศีรษะปกติ คนที่มีจีโนไทป์ bb จะมีลักษณะศีรษะปกติทั้งในเพศชายและเพศหญิง 
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ขณะที่คนที่มีจีโนไทป์เป็น BB จะมีการแสดงลักษณะศีรษะล้านทั้งในเพศชายและเพศหญิงเช่นกัน แต่ถ้ามี 
จีโนไทป์เป็นเฮเทอโรไซกัส คือ Bb จะพบว่าเฉพาะเพศชายเท่านั้นที่แสดงศีรษะล้าน ส่วนเพศหญิงจะมี
ศีรษะเป็นปกติ เนื่องจากอิทธิพลของฮอร์โมนเพศในเพศชาย ท าให้เพศชายมีโอกาสที่จะมีศีรษะล้าน
มากกว่าในเพศหญิง (ภาพที่ 7.23) 
 

 
   John Adams (พ่อ)     John Quincy Adams    Charles Francis Adams     Henry Adams 
                                        (ลูกชาย)                      (หลานชาย)                (เหลนชาย) 
 
ภาพท่ี 7.23 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมหัวล้านในครอบครัว Adams 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Brooker (2009) หน้า 83 

 
  ส่วนพันธุกรรมจ ากัดเพศเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนที่อยู่บนออโตโซม
เช่นกัน แต่ลักษณะจะถูกแสดงออกในเพศใดเพศหนึ่งเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ลักษณะขนของไก่ ซึ่งในไก่ตัวผู้
จะมีลักษณะของขนที่ยาว โค้ง และมีปลายแหลม ส่วนไก่ตัวเมียจะมีลักษณะขนที่สั้น ลักษณะดังกล่าวถูก
ควบคุมด้วยยีนซึ่งมีอัลลีล H ควบคุมลักษณะขนแบบตัวเมีย และอัลลีล h ควบคุมลักษณะขนแบบตัวผู้ 
จากการศึกษาพบว่า ไก่ตัวเมียไม่ว่าจะมีจีโนไทป์เป็นแบบใดก็ตาม (HH Hh หรือ hh) ก็จะมีลักษณะขน
เป็นแบบตัวเมีย คือ มีขนสั้น ส่วนไก่ตัวผู้ที่มีจีโนไทป์เป็นแบบ HH Hh จะมีลักษณะขนเป็นแบบตัวเมีย แต่
ถ้ามีจีโนไทป์เป็นแบบ hh ก็จะมีลักษณะขนแบบตัวผู้ ลักษณะดังกล่าวนี้เป็นลักษณะที่สามารถแสดงออก
ได้ในเพศผู้เท่านั้น (ภาพที่ 7.24) 

     
 

ภาพท่ี 7.24 ลักษณะขนไก่ที่ถูกควบคุมด้วยยีนแบบ sex-limited trait 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Klug และคณะ (2012) หน้า 91 
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7.7 แผนผังพันธุประวัติ 
 
 การศึกษารูปแบบการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมในสัตว์ นักวิทยาศาสตร์อาจสามารถวาง
แผนการทดลองและควบคุมสภาวะต่างๆ ได้ แต่การศึกษาลักษณะการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมใน
มนุษย์น้ันมีข้อจ ากัดอยู่หลายอย่าง เช่น ไม่สามารถบังคับให้มนุษย์จับคู่สืบพันธ์ุ หรือเลือกคู่แต่งงานตาม
ลักษณะที่ต้องการศึกษาได้ นอกจากนี้คู่แต่งงานส่วนใหญ่มีการวางแผนครอบครัวท าให้มีลูกน้อย จึงท าให้
การพิจารณาถึงโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดโรคหรือความผิดปกติทางพันธุกรรมท าได้ยาก ดังนั้น
เครื่องมือที่ช่วยให้นักพันธุศาสตร์สามารถศึกษารูปแบบการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของมนุษย์ได้ ก็คือ 
แผนผังพันธุประวัติ (pedigree chart) ซึ่งเป็นการเขียนรูปแบบของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
โดยการใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ที่เป็นสากล (ภาพที่ 7.25) การวิเคราะห์พันธุประวัติ (pedigree analysis)  
ท าให้นักพันธุศาสตร์สามารถท านายรูปแบบของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและโอกาสของลูกที่
เกิดข้ึนว่าจะมีการแสดงออกของลักษณะต่างๆ เป็นเท่าใด เพื่อช่วยให้ค าปรึกษากับครอบครัวให้สามารถ
วางแผนการมีลูกเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความผิดปกติของลูกได้ 
 

 
 
  
 
ภาพท่ี 7.25 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการสร้างแผนพันธุประวัติ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Klug และคณะ (2012) หน้า 61 
 
 
 

เพศหญิง เพศชาย ไม่ทราบเพศ 

เพศชาย หญิงท่ีแสดงลักษณะท่ีสนใจ 

การแต่งงาน (ปกติ) 

การแต่งงานในเครือญาติ 

รุ่นลูก (แสดงล าดับการเกิดก่อนหลัง) 

แฝดเทียม (dizygotic twins) 

แฝดแท้ (monozygotic twins) 

แสดงจ านวนแต่ละเพศ 

เป็นคนแรกในครอบครัวท่ีเข้าพบแพทย์ (proband) (ในกรณีนี้เป็นผู้ชาย) 

เสียชีวิต (ในกรณีนี้เป็นผู้หญิง) 

การระบายทึบคร่ึงหนึ่ง คือ คนท่ีเป็นพาหะแบบ autosomal inheritance 
วงกลมสีด าเล็กภายใน คือ คนท่ีเป็นพาหะแบบ sex-linked inheritance 
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 7.7.1 การถ่ายทอดลักษณะแบบยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกาย 
  การถ่ายทอดลักษณะแบบยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกาย (autosomal recessive 
inheritance) เป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่สามารถปรากฏได้ทั้งในเพศชายและเพศหญิงในอัตราส่วนที่
ใกล้เคียงกัน เนื่องจากยีนที่สนใจนั้นอยู่บนโครโมโซมร่างกาย ลักษณะหรือโรคมักไม่เกิดข้ึนในทุกรุ่น
เนื่องจากเป็นยีนด้อย ดั้งนั้นลักษณะจึงไปปรากฏในรุ่นหลานแทนที่จะปรากฏในรุ่นลูก โดยที่ลูกอาจมีการ
แสดงออกของลักษณะที่เกดิจากพอ่แม่ที่ไม่เป็นโรคเลย (แต่เป็นพาหะทั้งคู่) (ภาพที่ 7.26) ตัวอย่างลักษณะ
ทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดแบบยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกาย เช่น ลักษณะผิวเผื อก (albinism)  
โรคซิสทิคไฟโบรซิส (cystic fibrosis) โรคเม็ดเลือดแดงเป็นรูปจันทร์เสี้ยว (sickle-cell anemia) เป็นต้น 
 

 
* ลูกชายคนที่ 3 กับลูกสาวคนที่ 4 ของอีกครอบครัวหนึ่งในรุ่นที่สองน่าจะเป็นพาหะ  
 
ภาพท่ี 7.26 ตัวอย่างแผนผังพันธุประวัติที่มกีารถ่ายทอดแบบยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกาย  
ที่มา: Klug และคณะ (2012) หน้า 62 
 
 7.7.2 การถ่ายทอดลักษณะแบบยีนเด่นบนโครโมโซมร่างกาย 
  การถ่ายทอดลักษณะแบบยีนเด่นบนโครโมโซมร่างกาย (autosomal dominant 
inheritance) เป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่สามารถพบได้ในเพศชายและหญิงในอัตราส่วนที่ไม่แตกต่างกัน 
แต่ลักษณะทางพันธุกรรมนั้นจะปรากฏในทุกรุ่น หรือไม่มีการข้ามรุ่น ดังนั้นลูกที่เกิดข้ึนจะแสดงลักษณะ
หรืออาการของโรคโดยจะต้องมีพ่อหรือแม่อย่างน้อยหนึ่งคนที่มีการแสดงออกของลักษณะของโรคนั้นๆ 
(ภาพที่ 7.27) ตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดผ่านยีนเด่นที่อยู่บนโครโมโซมร่างกาย เช่น 
โรคคนแคระ (achondroplacia) โรคนิ้วมือสั้น (brachydactyly) โรคมนุษย์หมาป่า (hypertrichosis) 
โรคฮันติงตัน (huntington disease) โรคภาวะไขมันในเลือดสูง (hypercholesterolemia) เป็นต้น 
 

 
ภาพท่ี 7.27 ตัวอย่างแผนผังพันธุประวัติที่มกีารถ่ายทอดแบบยีนเด่นบนโครโมโซมร่างกาย 
ที่มา: Klug และคณะ (2012) หน้า 62 

* * 
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 7.7.3 การถ่ายทอดลักษณะแบบยีนด้อยบนโครโมโซม X 
  การถ่ายทอดลักษณะแบบยีนด้อยบนโครโมโซม X (X-linked recessive inheritance)
เป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เพศชายมีโอกาสแสดงลักษณะที่สนใจหรือเป็นโรคมากกว่าเพศ
หญิง เนื่องจากเพศชายมีโครโมโซม X เพียงแท่งเดียว อย่างไรก็ตามลักษณะดังกล่าวอาจไม่ได้เกิดข้ึนในทุก
รุ่น และไม่ได้มีแบบแผนการถ่ายทอดลักษณะความผิดปกติจากพ่อไปสู่ลู กชาย (male to male 
transmission) ดังนั้นลูกชายที่มีลักษณะผิดปกติหรือเป็นโรค จึงเกิดจากแม่ที่อาจเป็นโรคหรือเป็นพาหะ  
(มีจีโนไทป์แบบ homozygous recessive หรือ heterozygous) (ภาพที่ 7.28) แตถ้่าแม่เป็นโรคลูกชาย
ทุกคนจะต้องเป็นโรคทั้งหมด (ภาพที่ 7.29) ส่วนลูกสาวอาจเป็นโรค ไม่เป็นโรค หรืออาจเป็นพาหะก็ได้ 
ข้ึนอยู่กับจีโนไทป์ของแม่และพ่อซึ่งท าให้ลูกสาวมีโอกาสแสดงลักษณะผิดปกติหรือโรคน้อยกว่าในลูกชาย  
 

 
 
ภาพท่ี 7.28 ตัวอย่างแผนผังพันธุประวัติที่มีการถ่ายทอดแบบยีนด้อยบนโครโมโซม X เมื่อแม่เป็นพาหะ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก ศุภณัฐ ไพโรหกุล (2560) หน้า 349 
 
 

 
 

* ข้อสังเกต คือ ลูกสาวคนที่ 5 ในรุ่นที่สองอาจเป็นพาหะเพราะลูกชายล าดับที่ 8 เป็นโรคตาบอดสี 
 
ภาพท่ี 7.29 แผนผังพันธุประวัติการถ่ายทอดยีนด้อยบนโครโมโซม X เมื่อแม่เป็นโรคตามบอดสี  
ที่มา: Klug และคณะ (2012) หน้า 90 
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 7.7.4 การถ่ายทอดลักษณะแบบยีนเด่นบนโครโมโซม X 
  การถ่ายทอดลักษณะแบบยีนเด่นบนโครโมโซม X (X-linked dominant inheritance) 
เป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เพศหญิงมีโอกาสแสดงลักษณะที่สนใจหรือเป็นโรคมากกว่าเพศ
ชาย โดยลักษณะที่แสดงออกมักเกิดข้ึนกับลูกในทุกรุ่นและไม่ใช่แบบแผนการถ่ายทอดลักษณะความ
ผิดปกติจากพ่อไปสู่ลูกชาย ในกรณีนี้ถ้าพ่อเป็นโรคจะท าให้ลูกสาวทุกคนเกิดมาเป็นโรคทั้งหมด ส่วนลูก
ชายจะเป็นปกติถ้าแม่ไม่เป็นโรค แต่ถ้าแม่เป็นโรคจะท าให้ทั้งลูกสาวและลูกชายเป็นโรคทั้งหมด  
(ภาพที่ 7.30) 

 
ภาพท่ี 7.30 ตัวอย่างแผนผังพันธุประวัติที่มีการถ่ายทอดแบบยีนเด่นบนโครโมโซม X  
ที่มา: ดัดแปลงจาก ศุภณัฐ ไพโรหกุล (2560) หน้า 350 
 

7.8 พันธุศาสตร์เชิงปริมาณ 
 
 ในธรรมชาติสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดย่อมมีความแตกต่างและแปรผันทางพันธุกรรมเกิดข้ึน ซึ่งลักษณะ
ของความแปรผันทางพันธุกรรมนี้อาจสามารถแบ่งได้เป็นสองแบบ คือ 1) ความแปรผันแบบไม่ต่อเนื่อง 
(discontinuous variation) ซึ่งท าให้เกิดลักษณะเชิงคุณภาพ (qualitative characteristics) ในกรณีนี้
สิ่งมีชีวิตจะมีลักษณะทางฟีโนไทป์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมเชิงคุณภาพใน
มนุษย์ เช่น การมีหรือไม่มีติ่งหู การมีหรือไม่มีลักยิ้ม และการห่อลิ้นได้หรือไม่ได้ เป็นต้น 2) ความแปรผัน
แบบต่อเนื่อง (continuous variation) ซึ่งท าให้เกิดลักษณะเชิงปริมาณ (quantitative characteristics) 
ในกรณีนี้ลักษณะฟีโนไทป์ที่ปรากฏจะมีการคาบเกี่ยวกันจึงท าให้แยกแยะความแตกต่างได้ยากกว่า 
การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความแปรผันแบบต่อเนื่องจึงสามารถค านวณและวัดออกมาได้เป็น
ตัวเลข จึงเรียกว่าการศึกษาแบบนี้ว่า พันธุศาสตร์เชิงปริมาณ (quantitative genetics) ตัวอย่างลักษณะ
ทางพันธุกรรมเชิงปริมาณที่พบในมนุษย์ เช่น สีผิว ความสูง และน้ าหนัก เป็นต้น ตัวอย่างที่พบในพืช เช่น 
ลักษณะสีของเมล็ดข้าวสาลี ความสามารถในการผลิตน้ ามันของเมล็ดทานตะวัน น้ าหนักของเมล็ด 
ถ่ัวเหลือง เป็นต้น 
 ความแปรผันของลักษณะทางพันธุกรรมเชิงปริมาณอาจเกิดข้ึนได้จากสองสาเหตุหลัก คือ  
1) ลักษณะเชิงปริมาณนั้นถูกควบคุมด้วยยีนมากกว่า 1 คู่ (polygene) เรียกลักษณะที่เกิดข้ึนว่า โพลีเจนิก 
(polygenic trait) และ 2) ลักษณะเชิงปริมาณอาจได้รับอิทธิพลจากปจัจยัภายนอกหรอืสิง่แวดล้อม ท าให้
สิ่งมีชีวิตมีการแสดงออกของฟีโนไทป์ที่แตกต่างกันแม้ว่าจะมีจีโนไทป์เหมือนกัน 
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 ตัวอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับการศึกษาพันธุศาสตร์เชิงปริมาณ คือ การศึกษาสีของเมล็ดข้าวสาลี 
โดย Nilsson-Ehle พบว่าสีของเมล็ดข้าวสาลีถูกควบคุมด้วยยีน 2 คู่ ที่ไม่ได้อยู่บนโครโมโซมเดียวกัน และ
แต่ละยีนจะมีอัลลีลอยู่สองรูปแบบ โดยสามารถแบ่งสีของเมล็ดข้าวสาลีออกได้เป็น 5 แบบ คือ สีแดงเข้ม 
(dark red) สีค่อนข้างแดง (medium red) สีแดงปานกลาง (intermediate red) สีแดงอ่อน (light red) 
และสีขาว (white) 
 โดย Nilsson-Ehle ได้ท าการทดลองผสมพันธ์ุข้าวสาลีระหว่างต้นข้าวที่มีลักษณะจีโนไทป์เป็น 
โฮโมไซกัสของสีแดงเข้มและสีขาว พบว่าลูกรุ่น F1 ที่เกิดข้ึนทั้งหมดจะมีสีของเมล็ดเป็นสีแดงปานกลาง 
จากนั้นน าลูกรุ่น F1 ที่ได้มาผสมกันเอง ผลปรากฏว่าลูกรุ่น F2 ที่เกิดข้ึนมีลักษณะโทนสีของเมล็ด 5 แบบ 
ดังกล่าวข้างต้น (ภาพที่ 7.31)  
 

 

            
 
ภาพท่ี 7.31 ผลการทดลองของ Nilsson-Ehle ในการผสมพันธ์ุข้าวสาลี 
ที่มา: Hyde (2009) หน้า 822 
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 ผลการทดลองที่ได้ท าให้ Nilsson-Ehle ตั้งสมมติฐานว่าลักษณะสีของเมล็ดข้าวสาลีถูกควบคุม
ด้วยยีน 2 คู่ คือ ar, aw กับ br, bw ซึ่งอัลลีล ar และ br เป็นอัลลีลที่ควบคุมการสร้างรงควัตถุที่ท าให้เกิดสี
ในเมล็ดข้าวสาลี ส่วนอัลลีล aw และ bw เป็นอัลลีลที่ไม่สามารถสร้างรงควัตถุได้ ดังนั้นสีของเมล็ดข้าวสาลี
จะมีสีแดงเข้มก็ต่อเมื่อเมล็ดข้าวสาลีมีจีโนไทป์แบบ ararbrbr ซึ่งลักษณะของสีแดงจะลดลงตามจ านวน 
อัลลีล ar และ br ที่ลดลงในจีโนไทป์ของเมล็ดข้าวสาลี และถ้าหากว่าเมล็ดข้าวมีจีโนไทป์เป็น awawbwbw 
ก็จะท าให้เมล็ดข้าวมีสีขาว ในทางตรงกันข้ามสีของเมล็ดข้าวสาลีจะมีสีแดงเข้มข้ึนตามจ านวนอัลลีล ar 
และ br ซึ่งแต่ละอัลลีลจะมีผลต่อการแสดงออกของลักษณะฟีโนไทป์ที่มีมากพอกัน (additive effect) 
ลักษณะดังกล่าวจึงจัดว่าเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเชิงปริมาณ 
 เมื่อพิจารณาอัตราส่วนในลูกรุ่น F2 ที่เกิดข้ึนจะพบว่ายีนแต่ละยีนแยกออกจากกันซึ่งเป็นไปตาม
กฎของเมนเดลข้อที่สอง กล่าวคือเมื่อพิจารณาทีละคู่ยีนโดยน าลูกรุ่น F1 ที่เป็นเฮเทอโรไซกัสมาผสม
กันเอง (araw x araw และ brbw x brbw) จะได้ลูกรุ่น F2 มีอัตราส่วนจีโนไทป์เป็น 1/4 arar, 1/2 araw, 
1/4awaw กับ 1/4brbr, 1/2brbw, 1/4bwbw ดังนั้นถ้าต้องการหาความน่าจะเป็นที่จะได้ต้นข้าวสาลีที่มี
เมล็ดสีแดงเข้ม (ararbrbr) จะมีค่าเท่ากับ 1/4 x 1/4 = 1/16 และเมื่อพิจารณาอัตราส่วนของลูกรุ่น F2 
ทั้งหมดก็จะมีค่าเป็น 1 : 4 : 6 : 4 : 1 
 ลักษณะพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดเชิงปริมาณสามารถน ามาประยุกต์ใช้เพื่อคาดคะเนถึงขนาด
ผลผลิตของฟีโนไทป์ในรุ่นลูกที่จะเกิดข้ึนได้ ตัวอย่างเช่น การหาน้ าหนักเฉลี่ยและอัตราส่วนฟีโนไทป์ของ
เมล็ดพืชในลูกรุ่น F1 และ F2 โดยพบว่าน้ าหนักของเมล็ดพืชชนิดหนึ่งถูกก าหนดด้วยยีน 2 คู่ (A+A และ 
B+B) โดยอัลลีลแต่ละอัลลีลส่งผลต่อน้ าหนักของเมล็ดเท่าๆ กัน ถ้าพืชชนิดนี้มีจีโนไทป์เป็น AABB เมล็ด
พืชจะมีน้ าหนักเฉลี่ยเท่ากบั 1 กรัม แต่ถ้ามีจีโนไทป์เป็น A+A+B+B+ จะมีน้ าหนักเฉลี่ยมากถึง 4 กรัม ถ้าน า
พืชที่มีจีโนไทป์เป็น A+A+B+B+ มาผสมกับ AABB น้ าหนักเฉลี่ยของเมล็ดในลูกรุ่น F1 และน้ าหนักเฉลี่ยกับ
อัตราส่วนฟีโนไทป์ในลูกรุ่น F2 จะหาได้ดังต่อไปนี้ 
 น้ าหนักของเมล็ดถูกควบคุมด้วยยีน 2 คู่ 4 อัลลีล เมื่อพิจารณาความแตกต่างของน้ าหนักเมล็ด
เฉลี่ยในรุ่นพ่อแม่จะมีความแตกต่างเท่ากับ 4-1= 3 กรัม แสดงว่าจ านวนอัลลีลเด่น 1 อัลลีลที่เพิ่มข้ึนจะท า
ให้เมล็ดหนักเท่ากับ 3 กรัม/4 อัลลีล = 0.75 กรัม ต่อหนึ่งอัลลีล ดังนั้นลูกรุ่น F1 ที่เกิดข้ึนซึ่งมีจีโนไทป์
เป็น A+AB+B (มีอัลลีลเด่นเพิ่มมา 2 อัลลีล) จึงมีน้ าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 1+2(0.75) = 2.5 กรัม 
 เมื่อน าลูกรุ่น F1 ผสมกันเองจะท าให้ได้ลูกในรุ่น F2 มีจีโนไทป์ ฟีโนไทป์และน้ าหนักเฉลี่ย ดังนี้ 
 
จีโนไทป์   ความน่าจะเป็น          จ านวนอัลลีลเด่นที่เพิ่ม      น้ าหนักเฉลี่ย 
A+A+B+B+ 1/4x1/4 = 1/16    4  1+(4x0.75) = 4 กรัม 
A+A+B+B 1/4x2/4 = 2/16 
A+AB+B+ 2/4x1/4 = 2/16       4/16  3  1+(3x0.75) = 3.25 กรัม 
A+A+BB  1/4x1/4 = 1/16 
AAB+B+  1/4x1/4 = 1/16 
A+AB+B  2/4x2/4 = 4/16        6/16  2  1+(2x0.75) = 2.5 กรัม 
A+ABB  2/4x1/4 = 2/16 
AAB+B  1/4x2/4 = 2/16        4/16  1  1+(1x0.75) = 1.75 กรัม 
AABB  1/4x1/4 = 1/16    0  1+(0x0.75) = 1 กรัม 
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สรุป 
 
 มนุษย์เริ่มรู้จักการถ่ายทอดทางพันธุกรรมตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีอารยธรรมเกิดข้ึนเมื่อหลายพันปี
มาแล้ว แต่วิชาพันธุศาสตร์เริ่มเกิดข้ึนราวปี ค.ศ. 1900 หลังจากที่มีการเปิดเผยรายงานการทดลองของ
เมนเดลผู้ซึ่งถูกยกย่องให้เป็น บิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์ และเมนเดลได้ตั้งกฎการถ่ายทอดทางพันธุกรรม 
ข้ึนมา 2 ข้อ คือ กฎการแยกตัวอย่างอิสระของยีน และกฎการรวมตัวกันใหม่อย่างอิสระของยีน นับตั้งแต่
นั้นมานักวิทยาศาสตร์หลายท่านได้ท าการค้นคว้าและทดลองจนน ามาซึ่งความรู้ทางพันธุศาสตร์จวบจนถึง
ปัจจุบัน ท าให้ทราบว่าปัจจัยที่เมนเดลใช้เรียกลักษณะที่ศึกษาน้ันก็คือ ยีน อย่างไรก็ตามความซับซ้อนของ
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนั้นยังมีพฤติกรรมหรือกลไกการควบคุมต่างๆ ของยีนที่
เกี่ยวข้อง ท าให้การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกหลานเกิดลักษณะใหม่ๆ ข้ึนซึ่งไม่
เป็นไปตามกฎของเมนเดล หรือที่เรียกว่า การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนอกเหนือกฎของเมนเดล 
 

ค าถามท้ายบท 
 
1. ลักษณะทางพันธุกรรมของต้นถ่ัวลันเตาที่เมนเดลศึกษามลีักษณะอะไรบ้าง 
2. บอกคุณลักษณะข้อดีของต้นถ่ัวลันเตาที่เมนเดลใช้ในการทดลองมาเป็นข้อๆ 
3. อธิบายความหมายของค าศัพท์ที่ใช้ทางพันธุศาสตร์ต่อไปนี้ 
    3.1 Homozygous dominant 
    3.2 Homozygous recessive 
    3.3 Heterozygous 
    3.4 Complete dominant 
    3.5 Incomplete dominant 
4. อธิบายสาระส าคัญของกฎของเมนเดลมาใหเ้ข้าใจ 
5. การถ่ายทอดลกัษณะทางพันธุกรรมนอกเหนือหรอืที่ไม่เปน็ไปตามกฎของเมนเดลมีอะไรบ้าง 
6. หมู่เลือด ABO (ABO blood group) ของคนมีลักษณะการข่มของยีนเป็นอย่างไร จงอธิบายให้ชัดเจน 
7. ยีนมรณะ (lethal gene) คืออะไร จงอธิบายพรอ้มยกตัวอย่างประกอบ 
8. อธิบายการก าหนดเพศด้วยระบบโครโมโซมว่ามีกี่แบบ อะไรบ้างพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
9. X-inactivation หมายถึงอะไร ให้อธิบายพร้อมยกตัวอยา่งประกอบ 
10. จากแผนผงัพันธุประวัติที่ก าหนด ให้อธิบายว่าโรคหรือลกัษณะทางพันธุกรรมที่ผิดปกติ มีรปูแบบการ
ควบคุมของยีนเป็นแบบใด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 

เรื่อง หลักพันธุศาสตร์โมเลกุล 

 

หัวข้อเน้ือหา 

8.1 สารพันธุกรรม 
8.2 กระบวนการจ าลองดีเอ็นเอ 
8.3 การถอดรหัสของดีเอ็นเอ 
8.4 การแปลรหัสพันธุกรรม 
8.5 ความผิดปกติทางพันธุกรรม 
 8.5.1 การกลายระดับยีน 
 8.5.2 การกลายระดับโครโมโซม 
สรุป 
ค าถามท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลังจากศึกษาบทเรียนนี้แล้ว ผู้เรียนควรมีความรู้และความสามารถ ดังนี้ 
 1. อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของสารพันธุกรรมได้ 

 2. อภิปรายกระบวนการจ าลองดีเอ็นเอ การถอดรหัส และการแปลรหัสเป็นโปรตีนได้ 
 3. บอกถึงสาเหตุของความผิดปกติทางพันธุกรรมต่างๆ พร้อมยกตัวอย่างประกอบได ้

  
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. เกริ่นน าสู่บทเรียนด้วยการยกตัวอย่าง และซักถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน บรรยายประกอบ 
PowerPoint presentation และช้ีให้เห็นถึงประเด็นส าคัญโดยให้ผู้เรียนกลับไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 

2. ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในกลุ่ม เพื่อทบทวนเกี่ยวกับเนื้อหาประจ าบทเรียน  
3. ผู้เรียนสรุปประเด็นส าคัญ และสร้างผังความคิดประจ ากลุ่มเกี่ยวกับเนื้อหาประจ าบทเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาชีววิทยา 1 บทที่ 8 
 2. เนื้อหา PowerPoint presentation ประจ าบทที่ 8 
 3. แบบจ าลองโครงสร้างดีเอ็นเอ 
 4. แผ่นภาพแสดงลักษณะกลุ่มอาการที่เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม 
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การวัดผลและประเมินผล 

การวัดผล 

 1. การซักถามและการตอบค าถามของผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอน 
 2. การมีส่วนร่วมโดยการแสดงความคิดเห็นของผู้เรียนในกลุ่ม และสรุปผังความคิดประจ ากลุ่ม
เกี่ยวกับเนื้อหาประจ าบทเรียน 
 3. ตอบค าถามท้ายบทและส่งงานที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
การประเมินผล 

 1. ผู้เรียนมีการซักถามและตอบค าถามผู้สอนในระหว่างเรียนถูกต้องไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
 2. สังเกตพฤติกรรมการมสี่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม และสรุปผังความคิดประจ ากลุ่มเกี่ยวกบัเนื้อหา
ประจ าบทเรียนได้ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 3. ตอบค าถามท้ายบทและสง่งานที่ได้รับมอบหมายตรงตามเวลาที่ก าหนด และมีความถูกต้องไม่น้อย 
กว่าร้อยละ 80 
 



บทท่ี 8 
หลักพันธุศาสตร์โมเลกุล 

 
 
 พันธุศาสตร์มีรากฐานมาจากการวิจัยของเมนเดล นักบวชผู้ซึ่งค้นพบการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม หลังจากนั้นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมบนพื้นฐานของระดับโมเลกุลจึงถูกเปิดเผยข้ึนจากการ
ค้นพบโครงสร้างของดีเอ็นเอโดย เจมส์ วัตสัน และ ฟรานซิส คริก (James Watson และ Francis Crick)  
(ภาพที่ 8.1) ซึ่งในปัจจุบันรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ได้ถูกวิเคราะห์และทราบล าดับเบสทั่วทั้งจีโนม 
(genome) แล้ว จากความส าเร็จของโครงการที่ช่ือว่า ฮิวแมนจีโนมโพรเจ็ค (Human Genome Project) 
 

 
 
ภาพท่ี 8.1 ฟรานซิส คริก (ซ้าย) และเจมส์ วัตสัน (ขวา) ผู้เสนอโครงสร้างดีเอ็นเอ 
ที่มา: Snustad และ Simmons (2012) หน้า 4 
 

8.1 สารพันธุกรรม 
 
 การศึกษาค้นคว้าโครงสร้างและบทบาทของสารพันธุกรรมเกิดข้ึนในช่วงตอนต้นของศตวรรษที่ 
20 โดยขณะนั้นนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบแล้วว่า มีสารพันธุกรรมอยู่ภายในนิวเคลียส และโครโมโซมเป็น
โครงสร้างที่ท าหน้าที่บรรจุสารพันธุกรรม โครโมโซมเป็นโครงสร้างที่ประกอบข้ึนจากกรดนิวคลีอิกและ
โปรตีน อย่างไรก็ตามขณะนั้นนักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบว่ากรดนิวคลีอิกหรือโปรตีนที่ท าหน้าที่เป็นสาร
พันธุกรรม จนกระทั่งปี ค.ศ.1920 นักวิทยาศาสตร์ช่ือ โรเบิร์ต ฟูลเกน (Robert Feulgen) ได้พัฒนา 
สีย้อมที่สามารถตรวจสอบปริมาณดีเอ็นเอได้ ซึ่งพบว่าในสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีปริมาณดีเอ็นเอไม่เท่ากัน 
และในเซลล์ร่างกายจะมีปริมาณดีเอ็นเอเป็นสองเท่าของปริมาณดีเอ็นเอในเซลล์สืบพันธ์ุ 
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 ต่อมาในปี ค.ศ.1928 ได้มีแพทย์ชาวอังกฤษที่ช่ือว่า เฟรดเดอริกค์ กริฟฟิธ (Frederick Griffith)  
ได้ออกแบบการทดลองเพื่อค้นหาว่าอะไรคือสารพันธุกรรม กริฟฟิธได้ศึกษาในเช้ือแบคทีเรียชนิด 
Streptococcus pneumoniae ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคปอดบวม (pneumonia) โดยแบคทีเรีย
ชนิดนี้มีอยู่ 2 สายพันธ์ุ คือ สายพันธ์ุ R (rough strain) เป็นสายพันธ์ุที่มีโคโลนีแบบขรุขระซึ่งไม่ก่อให้เกิด
โรคปอดบวม ส่วนสายพันธ์ุ S (smooth strain) เป็นสายพันธ์ุที่โคโลนีมีลักษณะเรียบเนื่องจากสามารถ
สร้างแคปซูล (capsule) มาห่อหุ้มตัวเองได้เพื่อหลบเลี่ยงการท าลายจากภูมิคุ้มกันของโฮสต์ (host)  
จึงเป็นสายพันธ์ุที่ก่อให้เกิดโรคปอดบวม กริฟฟิธจึงได้ออกแบบการทดลองโดยแบ่งหนูออกเป็น 4 กลุ่ม  
(ภาพที่ 8.2) คือ 
 กลุ่มที่ 1 ให้หนูทดลองได้รับเช้ือแบคทีเรีย S. pneumoiae สายพันธ์ุ R เข้าไปในร่างกาย  
ผลปรากฏว่าหนูรอดชีวิต และตรวจพบเช้ือแบคทีเรียเฉพาะสายพันธ์ุ R ในหนู 
 กลุ่มที่ 2 ให้หนูทดลองได้รับเช้ือแบคทีเรีย S. pneumoiae สายพันธ์ุ S เข้าไปในร่างกาย  
ผลปรากฏว่าหนูตาย และตรวจพบเช้ือแบคทีเรียเฉพาะสายพันธ์ุ S ในหนูที่ตาย 
 กลุ่มที่ 3 ให้หนูทดลองได้รับเช้ือแบคทีเรีย S. pneumoiae สายพันธ์ุ S ที่ผ่านการฆ่าด้วยความ
ร้อนจนท าให้แบคทีเรียสายพันธ์ุ S ตาย ผลปรากฏว่าหนูรอดชีวิตและตรวจไม่พบเช้ือแบคทีเรียสายพันธ์ุ S 
ในหนู 
 กลุ่มที่ 4 ให้หนูทดลองได้รับเช้ือแบคทีเรีย S. pneumoiae สายพันธ์ุ S ที่ผ่านการฆ่าด้วยความ
ร้อนจนท าให้แบคทีเรียสายพันธ์ุ S ตาย แต่น าไปผสมกับสายพันธ์ุ R ที่ยังมีชีวิต ผลปรากฏว่าหนูตาย และ
ตรวจพบเช้ือแบคทีเรียทั้งสายพันธ์ุ S ในหนูที่ตาย 
 
  กลุ่มท่ี 1    กลุ่มท่ี 2               กลุ่มท่ี 3                  กลุ่มท่ี 4       

 
 
ภาพท่ี 8.2 การทดลองของกริฟฟิธที่ให้หนูไดร้ับเช้ือแบบทีเรีย Streptococcus pneumoniae 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Lewis (2009) หน้า 171 

หนูรับแบคทีเรีย 
โดยการฉีด แบคทีเรีย 

สายพันธ์ุ R 
แบคทีเรีย 
สายพันธ์ุ S 

แบคทีเรียสายพันธ์ุ S 
ที่ฆ่าด้วยความร้อน 

แบคทีเรียสายพันธ์ุ R ผสม
กับ S ที่ฆ่าด้วยความร้อน 

ตรวจพบแบคทีเรีย
สายพันธ์ุ S ในเลือด

ของหนูที่ตาย 



251 
 

 จากผลการทดลองกรฟิฟิธได้อธิบายว่า หนูในกลุ่มที่ 4 ตายเนื่องจากมีสารบางอย่างจากแบคทีเรีย
สายพันธ์ุ S (ซึ่งถูกฆ่าให้ตายด้วยความร้อนแล้ว) ถูกส่งผ่านเข้าไปยังสายพันธ์ุ R แล้วท าให้แบคทีเรียสาย
พันธ์ุ R เปลี่ยนเป็นสายพันธ์ุ S ได้ เรียกสารนี้ว่า transforming substance และเรียกกระบวนการนี้ว่า 
transformation แต่ขณะนั้นยังไม่ทราบว่าสารนั้นเป็นสารชนิดใด 
 ต่อมาในปี ค.ศ.1944 Oswald T. Avery, Colin M. MacLeod และ Maclyn McCarty ได้
ท าการศึกษาเพื่อตรวจสอบว่า transforming substance ที่กริฟฟิธสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสารพันธุกรรม
ในแบคทีเรีย S. pneumonia เป็นสารประเภทใด โดยน าแบคทีเรียสายพันธ์ุ S มาฆ่าด้วยความร้อน แล้ว
สกัดเอาสารดังกล่าวออกมา จากนั้นจึงน าสารสกัดที่ได้แยกใส่หลอดทดลองและแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม  
(ภาพที่ 8.3) คือ 
 กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมมีเฉพาะแบคทีเรียสายพันธ์ุ R 
 กลุ่มที่ 2 น าสารที่สกัดได้จากแบคทีเรียสายพันธ์ุ S ผสมกับสายพันธ์ุ R ที่ยังมีชีวิต 
 กลุ่มที่ 3 น าสารที่สกัดได้จากแบคทีเรียสายพันธ์ุ S ผสมกับสายพันธ์ุ R ที่ยังมีชีวิต แล้วเติม
เอนไซม์ DNase 
 กลุ่มที่ 4 น าสารที่สกัดได้จากแบคทีเรียสายพันธ์ุ S ผสมกับสายพันธ์ุ R ที่ยังมีชีวิต แล้วเติม
เอนไซม์ RNase 
 กลุ่มที่ 5 น าสารที่สกัดได้จากแบคทีเรียสายพันธ์ุ S ผสมกับสายพันธ์ุ R ที่ยังมีชีวิต แล้วเติม
เอนไซม์ Protease 
 หลังจากที่บ่มเช้ือไว้สักระยะจึงท าการเติมแอนติบอดีที่จ าเพาะกับแบคทีเรียสายพันธ์ุ R เพื่อท า
การแยกออกโดยการปั่นเหว่ียง ส่วนแบคทีเรียที่ถูกเปลี่ยนเป็นสายพันธ์ุ S จะไม่จ าเพาะต่อแอนติบอดีจงึไม่
ตกตะกอนท าให้ไม่ถูกแยกออก จากนั้นจึงน าสารละลายที่มีแบคทีเรียไปเพาะเลี้ยงในอาหารแข็ง 
 

 
 
ภาพท่ี 8.3 การทดลองเพื่อหาว่าดีเอ็นเอเป็นสารพันธุกรรมของ Avery, MacLeod และ McCarty 
ที่มา: Brooker (2009) หน้า 224 
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 ผลการทดลองพบว่า มีเฉพาะกลุ่มที่ 1 (ควบคุม) กับ กลุ่มที่ 3 โดยเมื่อน าสารที่สกัดได้จาก
แบคทีเรียสายพันธ์ุ S ผสมกับสายพันธ์ุ R ที่ยังมีชีวิต แล้วเติมเอนไซม์ DNase จะตรวจไม่พบการเจรญิของ
เช้ือแบคทีเรียในจานเพาะเลี้ยง เนื่องจากเอนไซม์ DNase ไปย่อยท าลายดีเอ็นเอของแบคทีเรียสายพันธ์ุ S 
ท าให้ไม่เกิด transformation ของแบคทีเรียสายพันธ์ุ R ให้เปลี่ยนแปลงกลายไปเป็นแบคทีเรยีสายพนัธ์ุ S 
ผลการทดลองจึงสรุปได้ว่าดีเอ็นเอท าหน้าที่เป็น transforming substance  
 ต่อมาในปี ค.ศ. 1952 Alfred Hershey และ Martha Chase ได้ท าการศึกษาและทดลองกับ
ไวรัสแบคทีรีโอฟาจก์ (bateriophage) ชนิด T2 ซึ่งมีความสามารถในการบุกรุกและท าลายเช้ือ E. coli 
เพื่อค้นหาว่าสารพันธุกรรมของไวรัสฟาจก์ T2 นี้เป็นดีเอ็นเอเช่นเดียวกันกับในแบคทีเรียหรือไม่ โดยได้
แบ่งฟาจก์ T2 ออกเป็น 2 กลุ่ม (ภาพที่ 8.4) คือ 
 กลุ่มที่ 1 เลี้ยงฟาจก์ T2 ไว้ในอาหารที่มีสารกัมมันตรังสี 35S ซึ่งสารนี้จะไปติดอยู่ที่โครงสร้าง
โปรตีนที่เป็นเปลือกหุ้มไวรัส (capsid) 
 กลุ่มที่ 2 เลี้ยงฟาจก์ T2 ไว้ในอาหารที่มีสารกัมมันตรังสี 32P ซึ่งสารนี้จะไปติดกับกรดนิวคลีอิก
หรือดีเอ็นเอ 
 จากนั้นจึงน าฟาจก์ T2 ที่ติดสารกัมมันตรังสีแต่ละกลุ่มไปฉีดใส่เช้ือแบคทีเรีย E. coli เพื่อให้ไวรัส
บุกรุกเข้าไปภายในเซลล์ E. coli แล้วจึงน าแบคทีเรีย E. coli มาตรวจหาสารกัมมันตรังสี ผลการทดลอง
พบว่า มีสารกัมมันตรังสี 32P ซึ่งติดอยู่กับดีเอ็นเอของฟาจก์ T2 เท่านั้นที่สามารถตรวจพบในเซลล์ของ  
E. coli แสดงให้เห็นว่า กรดนิวคลีอิคหรือดีเอ็นเอจัดเป็นสารพันธุกรรมในเช้ือฟาจก์ T2 ไม่ใช่ส่วนของ
โปรตีนที่ห่อหุ้มไวรัส 
 

 
ภาพท่ี 8.4 การทดลองของ Hershey และ Chase เพื่อยืนยันว่าสารพันธุกรรมของฟาจก์ T2 คือดีเอ็นเอ 
ที่มา: Lewis (2009) หน้า 173 
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 นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ เรื่อยมาจนในปี ค.ศ.1953 วัตสัน
และคริกได้น าเสนอลักษณะของโครงสร้างดีเอ็นเอเป็นครั้งแรก (ภาพที่ 8.5) จึงนับว่าเป็นการค้นพบครั้ง
ส าคัญที่ปฏิวัติวงการชีววิทยาสมัยใหม่ขึ้น อย่างไรก็ตามวัตสันและคริกได้เสนอแบบจ าลองของดีเอ็นเอบน
พื้นฐานข้อมูลที่มีนักวิทยาศาสตร์ก่อนหน้านี้ได้ท าการศึกษาไว้ ซึ่งการศึกษาและทดลองที่ส าคัญต่อ
แบบจ าลองดีเอ็นเอที่วัตสันและคริกได้เสนอ คือ การศึกษาลักษณะทางกายภาพของผลึกดีเอ็นเอผ่านการ
เลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ โดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า X-ray diffraction ของมัวไรซ์ วิลคินส์ (Maurice H. F. 
Wilkins, 1916–2004) และโรซาลินด์ แฟรงคลิน Rosalind E. Franklin (1920–1958) (ภาพที่ 8.6)  
  

 
 
ภาพท่ี 8.5 ภาพถ่ายของเจมส์ วัตสัน (ซ้าย) และฟรานซิส คริก (ขวา) ถ่ายคู่กับโครงสร้างดีเอ็นเอทีเ่ขาได้ 
              ร่วมกันเสนอที่ Cavendish Laboratories ในปี ค.ศ. 1953 
ที่มา: Hyde (2009) หน้า 178 

         
 
ภาพท่ี 8.6 ภายถ่ายของวิลคลินส์ และแฟรงคลิน กับการศึกษาดีเอ็นเอด้วยเทคนิค X-ray diffraction 
ที่มา: Hyde (2009) หน้า 177; Brooker (2009) หน้า 231 
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 การศึกษาวิจัยที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ การศึกษาสัดส่วนเบสที่เป็นองค์ประกอบของดีเอ็นเอ 
โดย เออร์วิน ชาร์กาฟฟ์ (Erwin Chargaff) พบว่า ในโมเลกุลของดีเอ็นเอจะมปีรมิาณของเบสกลุม่เพยีวรนี 
(purine) ซึ่งก็คือ เบสอะดีนีน (adenine, A) ต่อปริมาณของเบสไทมีน (thymine, T) มีสัดส่วนเป็น 1 : 1 
และปริมาณของเบสในกลุ่มไพริมิดีน (pyrimidine) ซึ่งก็คือ กวานีน (guanine, G) ต่อปริมาณของเบส 
ไซโทซีน (cytosine, C) มีค่าเท่ากับ 1 : 1 เสมอ (ตารางที่ 8.1) ในสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ที่เขาได้ศึกษา  
ชาร์กาฟฟ์จึงเช่ือว่าในโมเลกุลของดีเอ็นเอสายคู่นั้นจะมีเบส A จับคู่กับเบส T ขณะที่เบส G จะจับคู่กับเบส 
C เรียกเบสที่เป็นคู่กันว่า เบสคู่สม (complementary base pair) และเพื่อเป็นการให้เกียรติกับ 
ชาร์กาฟฟ์ผู้คนจึงเรียกการค้นพบความสัมพันธ์ของสัดส่วนของเบสเพียวรีนและไพริมิดีนที่มีอัตราส่วน  
1 : 1 นี้ว่า Chargaff’s rule ส าหรับโครงสร้างทางชีวเคมีของกรดนิวคลีอิกได้อธิบายไว้ในบทที่ 2  
 
ตารางท่ี 8.1 ความสัมพันธ์ของสัดส่วนของเบสเพียวรีนและไพริมิดีนในสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ   
 

ชนิดพันธุ์ Adenine Thymine Guanine Cytosine 
มนุษย์ (เซลล์ตับ) 30.3 30.3 19.5 19.9 
แบคทีเรีย
(Mycobacterium 
Tuberculosis) 

15.1 14.6 34.9 35.4 

เม่นทะเล 32.8 32.1 17.7 18.4 
 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Hyde (2009) หน้า 177 
 

8.2 กระบวนการจ าลองดีเอ็นเอ 
 
 นอกเหนือจากการเสนอโครงสร้างดีเอ็นเอ วัตสันและคริกยังได้ท านายว่าภายในเซลล์สามารถเกิด
กระบวนการจ าลองดีเอ็นเอ (DNA replication) ข้ึนได้ โดยเกิดข้ึนในระหว่างกระบวนการแบ่งเซลล์ใน
ระยะ S ของระยะอินเทอร์เฟส เนื่องจากสารพันธุกรรมในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตจ าเป็นจะต้องมีการเพิ่ม
จ านวนเช่นกัน เพื่อให้สามารถส่งถ่ายสารพันธุกรรมไปยังลูกหลานได้ วัตสันกับคริกได้ท านายว่า
กระบวนการจ าลองของดีเอ็นเอมีรูปแบบการจ าลองเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ (semiconservative model) 
กล่าวคือ โมเลกุลดีเอ็นเอที่ประกอบด้วยสายโพลีนิวคลีโอไทด์สองสาย แต่ละสายจะแยกออกจากกัน
ขณะที่เกิดกระบวนการจ าลองของดีเอ็นเอและท าหน้าที่เป็นแม่แบบ (template strand) ให้กับดีเอ็นเอ
สายใหม่ที่จะถูกสังเคราะห์ข้ึน เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจ าลองจะได้โมเลกุลดีเอ็นเอสายใหม่ เกิดข้ึนสอง
โมเลกุล โดยแต่ละโมเลกุลจะมีดีเอ็นเอสายเก่า (แม่แบบ) หนึ่งสายและสายใหม่อีกหนึ่งสาย (ภาพที่ 8.7) 
 การจ าลองดีเอ็นเอในสิ่งมีชีวิตมีความซับซ้อนสูงมาก สิ่งมีชีวิตที่ถูกใช้เป็นต้นแบบในการศึกษา
กระบวนการจ าลองดีเอ็นเอคือ E. coli ซึ่งเป็นตัวแทนของเซลล์แบบโพรคาริโอต จากการศึกษาพบว่า 
เอนไซม์ที่มีหน้าที่หลักในการสังเคราะห์สายโพลีนิวคลีโอไทด์ของดีเอ็นเอให้ยาวข้ึน คือ เอนไซม์  
DNA polymerase I, II และ III โดยเอนไซม์ DNA polymerase III เป็นเอนไซม์หลักทีน่ าหน่วยย่อยแต่ละ
นิวคลีโอไทด์ (deoxynucleotide triphosphate, dNTPs) เข้ามาต่อจนกลายเป็นสายโพลีนิวคลีโอไทด์ 
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หน่วยย่อยของแต่ละนิวคลีโอไทด์จะมีฟอสเฟตอยู่ 3 หมู่ ซึ่งหลังจากกระบวนการต่อสายแล้วจะมีการ
ปลดปล่อยหมู่ฟอสเฟตออกมา 2 หมู่ เรียกว่า ไพโรฟอสเฟต (pyrophosphate) ดังนั้นกระบวนการต่อ
สายของโพลีนิวคลีโอไทด์โดยการท างานของเอนไซม์ DNA polymerase จึงจัดเป็นปฏิกิริยาแบบการคาย
พลังงาน (exergonic reaction) (ศุภณัฐ ไพโรหกุล, 2560) 
 

                                      
 

ภาพท่ี 8.7 กระบวนการจ าลองดเีอ็นเอมีรปูแบบการจ าลองเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Klug และคณะ (2012) หน้า 270 
 
  ข้ันตอนการจ าลองดีเอ็นเอ สามารถสรุปได้เป็น 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
  1) ข้ันตอนการเริ่มต้นการจ าลองดีเอ็นเอ ซึ่งข้ันน้ีเป็นข้ันที่ดีเอ็นเอมีการคลายเกลียว 
  2) ข้ันตอนการสร้างไพรเมอร์ (primer) 
  3) ข้ันตอนการต่อสายดีเอ็นเอ (DNA strand elongation) 
  4) ข้ันตอนการก าจัดไพรเมอร์ออกจากสายดีเอ็นเอ (primer removal) 
  5) ข้ันตอนการสังเคราะห์สายดีเอ็นเอให้สมบูรณ์ 
 ส าหรับแบคทีเรียข้ันตอนแรกสุดของการจ าลองดีเอ็นเอจะมีจุดเริ่ มต้นการจ าลองอยู่ที่บริเวณ 
origin of replication หรือ ori ซึ่งในแบคทีเรียจะมีจุดนี้เพียงหนึ่งต าแหน่งเท่านั้น (ภาพที่ 8.8) ขณะที่
เซลล์ของสิ่งมีชีวิตแบบยูคาริโอตซึ่งมีขนาดของดีเอ็นยาวกว่ามากก็จะมีต าแหน่ง ori มากกว่าหนึ่งต าแหน่ง 
โดยเอนไซม์ที่ช่ือว่า DNA helicase จะท าหน้าที่ในการสลายพันธะไฮโดรเจนระหว่างเบสคู่สมที่ต าแหน่ง 
ori เพื่อให้ดีเอ็นเอเปิดออกกลายเป็นสายเดี่ยว แต่เนื่องจากสายดีเอ็นเอทั้งสองสายที่แยกออกยังมีล าดับ
เบสที่เป็นคู่สมกันอยู่ จึงมีโอกาสที่ดีเอ็นเอทั้งสองสายจะมารวมตัวกันใหม่ได้ (reannealing) ดังนั้นเซลล์จึง
มีการแก้ไขปัญหาจุดนี้โดยจะมีโปรตีนอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า single-stranded binding protein (SSB 
protein) ท าหน้าที่จับกับดีเอ็นเอสายเดี่ยวที่แยกออกมาแล้วไม่ให้จับกันใหม่ก่อนกระบวนการสังเคราะห์ 
ดีเอ็นเอจะเสร็จสิ้น นอกจากนี้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เกิดข้ึนจากการคลายเกลียว คือ การเกิดปม 

ดีเอ็นเอสายแม่แบบ 

ดีเอ็นเอสายใหม่ 
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(supercoiling) เหนือบริเวณที่เป็นจุดแยกของดีเอ็นเอสองสาย (replication fork) แต่ภายในเซลล์จะมี
เอนไซม์ที่ช่ือว่า DNA topoisomerase ซึ่งจะไม่ท าให้ดีเอ็นเอนั้นพันกันจนเกิดเป็นปมดังกล่าว 

 
ก. แสดงกระบวนการตั้งแต่เริ่มจนสิน้สุดกระบวนการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ 

 

 
ข. ภาพถ่ายขณะที่ E. coli ก าลังจ าลองดีเอ็นเอ ลูกศรชี้ต าแหน่งทีก่ าลังมีการสังเคราะห์ดีเอ็นเกิดขึ้น   
    เห็นเป็นจดุแยกของดีเอ็นสองสาย (replication fork) 
 
ภาพท่ี 8.8 กระบวนการจ าลองดเีอ็นเอของแบคทเีรีย (ก.) และภาพขณะ E. coli ก าลงัจ าลองดเีอ็นเอ (ข.) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Brooker (2009) หน้า 275 
 
 หลักจากที่เอนไซม์ helicase แยกดีเอ็นเอให้เป็นสองสายแล้ว ข้ันตอนต่อมาคือการสังเคราะห์ 
RNA primer เนื่องจากการจ าลองดีเอ็นเอจะต้องอาศัยการท างานของเอนไซม์ DNA polymerase ซึ่งจะ
น านิวคลีโอไทด์แต่ละหน่วยมาต่อสายดีเอ็นเอเข้าทางด้าน 3’ เท่านั้น แต่เอนไซม์ DNA polymerase  
ไม่สามารถน านิวคลีโอไทด์มาวางในต าแหน่งแรกได้ ท าได้แต่เพียงน านิวคลีโอไทด์มาต่อจากสายทีม่ีอยู่ก่อน
แล้วเท่านั้น ดังนั้นเอนไซม์ที่ช่ือว่า DNA primase หรือ primase จึงท าหน้าที่น านิวคลีโอไทด์ของ RNA 
(NTP) มาต่อให้เป็นสายสั้นๆ เสียก่อน ซึ่งเรียก RNA สายสั้นๆ ว่า RNA primer โดยมักจะมีความยาว
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ประมาณ 10 นิวคลีโอไทด์ จากนั้นเอนไซม์ DNA polymerase III จึงสามารถท างานต่อได้โดยการน า 
นิวคลีโอไทด์แต่ละหน่วยเข้ามาต่อจาก RNA primer 
 ในกระบวนการจ าลองดีเอ็นเอ ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องประกอบข้ึนจากนิวคลีโอไทด์ของดีเอ็นเอ
ทั้งหมด ดังนั้น RNA primer จึงต้องถูกก าจัดออกจากโมเลกุลของดีเอ็นเอสายใหม่ที่ถูกสังเคราะห์ข้ึน โดย
เอนไซม์ DNA polymerase I จะท าหน้าที่ตัดเอา RNA primer ออกแล้วน านิวคลีโอไทด์ของดีเอ็นเอมา
ต่อลงไปแทนที่ต าแหน่งของ RNA primer ต่อจากนั้นคือข้ันตอนการสังเคราะห์สายดีเอ็นเอให้สมบูรณ์   
โดยจะมีเอนไซม์ที่ช่ือว่า DNA ligase คอยท าหน้าที่ในการเช่ือมต่อนิวคลีโอไทด์ตัวสุดท้ายซึ่งจะมีหมู่  
3’-OH เหลืออยู่ ให้เข้ากับนิวคลีโอไทด์ที่สังเคราะห์ก่อนหน้านี้ซึ่งจะมีหมู่ 5’-PO4

3- อยู่ เรียกบริเวณนี้ว่า 
nick โดย DNA ligase จะท าหน้าที่สร้างพันธะฟอสโฟไดเอสเทอร์ (phosphodiester bond) ระหว่าง 
นิวคลีโอไทด์ดังกล่าว 
 อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่า ในขณะที่มีการจ าลองตัวของดีเอ็นเอ ดีเอ็นเอสายใหม่ 2 สาย
จะมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ สายหนึ่งจะเป็นสายที่เรียกว่า leading strand ซึ่งเป็นสายที่เกิดการ
สังเคราะห์ดีเอ็นเอได้อย่างต่อเนื่อง (continuous elongation) แต่อีกสายหนึ่งจะเรียกว่า lagging strand 
ซึ่งเป็นสายที่ไม่สามารถสังเคราะห์ดีเอ็นเอได้อย่างต่อเนื่อง (discontinuous elongation) เนื่องจากใน
การจ าลองดีเอ็นเอเอนไซม์ DNA polymerase จะเติมนิวคลีโอไทด์ในการสังเคราะหด์ีเอ็นเอสายใหม่ไปใน
ทิศทาง 5’ -> 3’ เสมอ ซึ่งจะสวนทางกับทิศทางของดีเอ็นเอโมเลกุลเดิม ดังนั้นการสร้างดีเอ็นเอสายใหม่
บนสาย lagging strand จึงต้องมีการสร้างดีเอ็นเอสายสั้นๆ เรียกว่า Okazaki fragment ซึ่งแต่ละท่อนนี้
คือสายดีเอ็นเอที่เรียกว่า lagging strand นั่นเอง เนื่องจากเอนไซม์ DNA polymerase ไม่สามารถเข้าไป
จับสายดีเอ็นเอตรงจุด replication fork ได้จึงต้องรอให้เอนไซม์ helicase แยกสายดีเอ็นเอให้เป็นสาย
เดี่ยวเสียก่อน (ภาพที่ 8.9) 

 
 
ภาพท่ี 8.9 เอนไซม์และโปรตีนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจ าลองดีเอ็นเอ 
ที่มา: Brooker (2009) หน้า 277   
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8.3 การถอดรหัสของดีเอ็นเอ 
 
 กระบวนการถอดรหัสดีเอ็นเอ (DNA transcription) ถือเป็นข้ันตอนแรกสุดในการแสดงออกของ
ยีน (gene expression) ซึ่งเกิดข้ึนภายในนิวเคลียสของเซลล์ยูคาริโอตเช่นเดียวกับการจ าลองดีเอ็นเอ 
การถอดรหัสของดีเอ็นเอมีลักษณะที่แตกต่างจากการจ าลองดีเอ็นเอ เนื่องจากการถอดรหัสของดีเอ็นเอ
เป็นกระบวนการที่เกิดข้ึนในส่วนของล าดับนิวคลีโอไทด์ที่เป็นยีนเท่านั้น แต่การจ าลองดีเอ็นเอจะเกิดข้ึน
ตลอดทั้งโมเลกุลของดีเอ็นเอหรือทั้งจีโนม นอกจากนี้การถอดรหัสจะเกิดข้ึนบนดีเอ็นเอสายหนึ่งเท่านั้น
ไม่ได้เกิดข้ึนพร้อมกันทั้งสองสาย ณ ต าแหน่งยีนนั้นๆ โดยสายที่เป็นต้นแบบในการสร้างอาร์เอ็นเอ   
จะเรียกว่า สายแม่แบบ (template strand หรือ noncoding strand หรือ antisence strand) ส่วนอีก
สายหนึ่งเป็นสายที่ไม่ได้เกิดการถอดรหัส (nontemplate strand หรือ coding strand หรือ sence 
strand) (ภาพที่ 8.10) และการถอดรหัสดีเอน็เอจะไม่มีการสร้าง RNA primer เหมือนการจ าลองดีเอ็นเอ 
ส าหรับผลผลิตสุดท้ายที่ได้จากกระบวนการนี้ก็คือ อาร์เอ็นเอซึ่งจะถูกส่งออกนอกนิวเคลียสไปยัง  
ไซโทพลาสซึม และผ่านกระบวนการตัดแต่งเพื่อไปใช้ในกระบวนการแปลรหัสเป็นโปรตีนต่อไป 

 
ภาพท่ี 8.10 การถอดรหสัของดเีอ็นเอสายแม่แบบ (DNA template strand) ในส่วนที่เป็นยีน 
ที่มา: Lewis (2009) หน้า 186 
 
  อาร์เอ็นเอมีความคล้ายกับดีเอ็นเอตรงที่เป็นสายโพลีนิวคลีโอไทด์ที่เช่ือมต่อกันด้วยพันธะ
ฟอสโฟไดเอสเทอร ์อย่างไรก็ตามในระดับโครงสรา้งอารเ์อน็เอแตกต่างจากดีเอ็นเอตรงที่โมเลกุลน้ าตาลใน
นิวคลีโอไทด์ของอาร์เอ็นเอเป็นน้ าตาลไรโบส (ribose sugars) ขณะที่ดีเอ็นเอเป็นน้ าตาลดีออกซีไรโบส 
(dioxyribose sugars) อาร์เอ็นเอยังมีรูปร่างและหน้าที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปหลายชนิด แต่อาร์
เอ็นเอที่ทราบทั่วไปนั้นมีอยู่ 3 ชนิด คือ messenger RNA (mRNA) ซึ่งเป็นอาร์เอ็นเอที่เป็นข้อมูลที่ถูก
ถอดรหัสมาจากดีเอ็นเอแม่แบบ และจะถูกส่งออกไปยังไซโทพลาสซึมเพื่อการสังเคราะห์โปรตีน transfer 
RNA (tRNA) เป็นอาร์เอ็นเอที่ท าหน้าที่น ากรดอะมิโนภายในเซลล์มาเรียงต่อกันเป็นสายโพลีเพปไทด์ 
(polypeptides) ในกระบวนการแปลรหัส (translation) โดยที่บริเวณปลายด้านหนึ่งของ tRNA จะมี
ล าดับเบส 3 ตัว ที่เป็นคู่สมกับรหัสบนสาย mRNA เรียกว่า anticodon ส่วน ribosomal RNA คือ  
อาร์เอ็นเอที่เป็นส่วนประกอบส าคัญของไรโบโซมซึ่งท าหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรตีน 
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 กระบวนการถอดรหัสจากดีเอ็นเอเป็นอาร์เอ็นเอประกอบไปด้วย 3 ข้ันตอนหลัก คือ ข้ันเริ่มต้น 
(initiation) ข้ันการต่อสายให้ยาวข้ึน (elongation) และข้ันสิ้นสุด (termination) (ภาพที่ 8.11) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 ข้ันเริ่มต้น เป็นข้ันที่เริ่มจากเอนไซม์ RNA polymerase สังเคราะห์นิวคลีโอไทด์ตัวแรกได้โดยไม่
จ าเป็นต้องมีการสร้าง RNA primer ก่อน และยังสามารถท าให้เกิดการคลายเกลียวของสายดีเอ็นเอได้ 
โดยเอนไซม์ RNA polymerase จะเข้ามาจับกับดีเอ็นเอตรงบริเวณที่เรียกว่า โพรโมเตอร์ (promoter) 
ก่อนจะท าให้ดีเอ็นเอบริเวณนั้นเกิดการคลายเกลียว จากนั้น RNA polymerase ก็จะเริ่มน านิวคลีโอไทด์
ตัวแรกของอาร์เอ็นเอ (NTP) มาวางไปเรื่อยๆ ในทิศทาง 3’ -> 5’ เรียกต าแหน่งเริ่มต้นของการสังเคราห์
อาร์เอ็นเอว่า transcription initiation site หรือ transcription start site 
 ข้ันต่อมาคือข้ันของการต่อสายของอาร์เอ็นเอให้ยาวข้ึน จากการที่มีเอนไซม์ RNA polymerase 
เคลื่อนตัวไปตามสายดีเอ็นเอแม่แบบในทิศทาง 3’ -> 5’ อาร์เอ็นเอสายใหม่ที่ถูกสังเคราะห์ข้ึนก็จะมีทิศ
ทางตรงข้ามคือมีทิศทางจาก 5’ -> 3’ สิ่งที่น่าสังเกตของกระบวนการถอดรหัสคือ ดีเอ็นเอที่แยกสายจะ
เข้ามาจับกันใหม่อีกครั้งหลังจากที่ RNA polymerase ได้เคลื่อนที่ผ่านไปแล้ว เนื่องจากการถอดรหัสไม่
จ าเป็นต้องอาศัย single-stranded binding protein เหมือนกระบวนการจ าลองดีเอ็นเอ 
 ข้ันสิ้นสุดเป็นข้ันตอนที่ RNA polymerase ได้เคลื่อนผ่านมาถึงต าแหน่งของยีนที่ท าหน้าที่เป็น 
termination site ซึ่งจะท าให้อาร์เอ็นเอหลุดออกจากดีเอ็นเอแม่แบบ โดยมีการท าลายพันธะไฮโดรเจน
ระหว่างเบสคู่สมของ DNA-RNA hybrid จากนั้นสายอาร์เอ็นเอที่ถูกสังเคราะห์ข้ึนก็จะเข้าสู่กระบวนการ
ตัดแต่งอาร์เอ็นเอ (RNA processing) ต่อไปก่อนที่จะถูกแปลรหัส 
 

 
ภาพท่ี 8.11 กระบวนการถอดรหสัของดเีอ็นเอเพื่อสงัเคราะห์อารเ์อ็นเอ 
ที่มา: Lewis (2009) หน้า 189 
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 กระบวนการตัดแต่งอาร์เอ็นเอเป็นกระบวนหนึ่งที่จ าเป็นต้องเกิดข้ึนภายในเซลล์ของยูคาริโอต
เพื่อให้ pre-mRNA ที่สังเคราะห์ข้ึนจากกระบวนการถอดรหัสสามารถเข้าสู่กระบวนการแปลรหัสได้ ซึ่งมี
อยู่ 3 ข้ันตอน ได้แก่ การเติมหมู่เมทิล (methyl group) ที่ปลายด้าน 5’ (5’ methyl capping) การเติม
นิวคลีโอไทด์ชนิด A จ านวนมากเข้าที่ด้านปลาย 3’ (3’ polyadenylation) และข้ันการตัดแต่งอาร์เอ็นเอ  
(RNA splicing) บางส่วนออกแล้วน าเฉพาะส่วนที่จะแปลรหัสเป็นโปรตีนมาต่อกัน  (ภาพที่ 8.12) 
 

 
 
ภาพท่ี 8.12 กระบวนการโดยภาพรวมของการถอดรหสัดีเอน็เอและการตัดแต่งอาร์เอ็นเอ 
ที่มา: Lewis (2009) หน้า 190 
 
 ข้ันตอนการเติมหมู่เมทิลที่ปลายด้าน 5’ เป็นข้ันตอนที่ pre-mRNA ถูกเติมเบสกวานีนชนิดพิเศษ
ที่มีหมู่เมทิล (7-methyl-guanosine) เข้าไปที่ปลายด้าน 5’ (5’ cap) โดยอาศัยการท างานของเอนไซม์ 
guanylyl transferase ซึ่งมีทิศทางการเติมจากด้าน 5’ -> 5’ จากการวิจัยพบว่าการเติมหมู่เมทิลมีส่วน
ช่วยส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์อาร์เอ็นเอที่สมบูรณ์ 4 ข้อ คือ 1) ช่วยปกป้องอาร์เอ็นเอในด้านปลาย 
5’ -> 3’ จากกระบวนการสลาย (degradation) ท าให้โมเลกุลของอาร์เอ็นเอมีความสเถียร 2) ช่วยให้
กระบวนการน าส่วนที่ไม่ใช่ยีนหรืออินทรอน (intron) ถูกตัดออกจาก pre-mRNA เป็นไปอย่างเหมาะสม 
3) มีความส าคัญต่อการส่งผ่าน mRNA ออกนอกนิวเคลียส และ 4) 5’ cap เป็นบริเวณจดจ าของไรโบโซม
ที่จะมาเกาะเพื่อสังเคราะห์โปรตีน 
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 ข้ันตอนต่อมาคือการเติมนิวคลีโอไทด์ชนิดเบสอะดีนีนจ านวนมาก (15-250 adenines) เข้าไปที่
ด้านปลาย 3’ (poly A tail) ของ pre-mRNA โดยการท างานของเอนไซม์ Poly(A) polymerase ซึ่ง
เกิดข้ึนหลังจากที่เอนไซม์ Endonuclease ได้ตัดนิวคลีโอไทด์ออกจ านวนหนึ่ง (15-30 นิวคลีโอไทด์)  
ถัดจากล าดับเบส AAUAAA ซึ่งเป็นสัญญาณให้เอนไซม์ท างาน (ภาพที่ 8.13) 
 

 
 
ภาพท่ี 8.13 กระบวนการเติมนิวคลีโอไทด์ชนิดเบสอะดีนีนเข้าที่ปลายด้าน 3’ ของอาร์เอ็นเอ 
ที่มา: Hyde (2009) หน้า 289 
 
 ข้ันตอนสุดท้ายคือข้ันการตัดแต่งอาร์เอ็นเอ นักวิทยาศาสตร์พบว่าการถอดรหัสดีเอ็นเอของมนุษย์
ในยีนหนึ่งยีนจะมีนิวคลีโอไทด์หลายหมื่นนิวคลีโอไทด์ แต่มีนิวคลีโอไทด์ที่จะถูกน าไปแปลรหัสเพียง
จ านวนหนึ่งเท่านั้น เรียกนิวคลีโอไทด์ที่จะถูกน าไปสังเคราะห์เป็นโปรตีนนี้ว่า เอ็กซอน ( exon) ส่วน 
นิวคลีโอไทด์ที่ไม่ได้ถูกน าไปสังเคราะห์โปรตีนจะเรียกว่า อินทรอน ดังนั้นข้ันตอนนี้จึงเป็นข้ันตอนที่มีการ
ก าจัดอินทรอนออกจากอาร์เอ็นเอ โดยการท างานของกลุ่มโปรตีนและอาร์เอ็นเอขนาดเล็กที่เรียกว่า 
spliceosome แล้วน าส่วนของเอ็กซอนที่เหลือมาต่อกัน ข้อสังเกตหนึ่งที่น่าสนใจคือการที่เซลล์ของ  
ยูคาริโอตมีส่วนของอินทรอนแทรกอยู่ในอาร์เอ็นเอนี้จะช่วยให้ยีนบางยีนสามารถสังเคราะห์สาย  
โพลี เพปไทด์ได้มากว่าหนึ่งแบบ ข้ึนอยู่กับว่ากระบวนการจะน าเอ็กซอนมาต่อเรียงกันอย่างไร  
เรียกกระบวนการนี้ว่า alternative RNA splicing   
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8.4 การแปลรหัสพันธุกรรม 
   
 การแปลรหัสพนัธุกรรม เป็นกระบวนการแปลรหัสบน mRNA ที่ได้จากกระบวนการถอดรหัสของ
ดีเอ็นในส่วนที่เป็นยีนให้กลายเป็นสายของโพลีเพปไทด์ ถือเป็นกระบวนการข้ันสุดท้ายของการแสดงออก
ของยีนที่เกิดข้ึนในไซโทพลาสซึม โดยมีไรโบโซมและ tRNA ท าหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรตีน ล าดับเบส
บน mRNA ที่ใช้ในการแปลรหัสหรือก าหนดล าดับของกรดอะมิโน เรียกว่า โคดอน (codon) ซึ่งแต่ละ 
โคดอนจะประกอบไปด้วย 3 นิวคลีโอไทด์ ซึ่งบนสายของ mRNA จะมีนิวคลีโอไทด์ที่มีล าดับเบส 4 แบบ 
คือ A T C และ U เท่านั้น ดังนั้นรหัสโคดอนบน mRNA จึงสามารถแตกต่างกันได้ถึง 43 = 64 แบบ 
นักวิทยาศาสตร์พบว่ากรดอะมิโนในธรรมชาติมีทั้งหมด 20 ชนิด ซึ่งเกิดจากรหัสโคดอนบนสายของ 
mRNA ที่แตกต่างกัน (ภาพที่ 8.14) 

 
 
ภาพท่ี 8.14 รหัสพันธุกรรม (โคดอน) 64 แบบ ที่ก าหนดชนิดของกรดอะมิโน 20 ชนิด 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Pierce (2010) หน้า 276 
 
 ในขณะที่เกิดกระบวนการแปลรหัสไรโบโซมจะมีการเคลื่อนที่จากปลาย 5’ ของสาย mRNA ไป
ยังปลาย 3’ ซึ่งภายในไรโบโซมจะมีส่วนที่เป็นช่องว่างอยู่ภายใน 3 ส่วน คือ aminoacyl site (A site) 
peptidyl site (P site) และ exit site (E site) แต่ละส่วนมีหน้าที่แตกต่างกัน จากการศึกษาของ
นักวิทยาศาสตร์ในเซลล์โพรคาริโอตที่ใช้เป็นต้นแบบพบว่า ข้ันตอนการแปลรหัสประกอบด้วย 3 ข้ันตอน
หลัก คือ ข้ันตอนเริ่มการสังเคราะห์สายโพลเีพปไทด์ (initiation step) ข้ันตอนการต่อสายโพลีเพปไทด์ให้
ยาวข้ึน (elongation step) และข้ันตอนสิ้นสุดการสังเคราะห์สายโพลีเพปไทด์ (termination step) 

โคดอนตัวแรกที่เป็น
รหัสเริ่มต้นการ

สังเคราะห์โปรตีนคือ 
AUG 

โคดอน 3 ตัว ที่เป็น
รหัสหยุดการ

สังเคราะห์โปรตีนคือ 
UAA, UAG และ 

UGA 
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 ข้ันแรกเริ่มจากการที่หน่วยย่อยขนาดเล็กของไรโบโซม (small ribosome subunit) มาเกาะกับ
สาย mRNA ที่ต าแหน่งจ าเพาะที่เรียกว่า Shine-Dalgarno sequence จากนั้น tRNA ตัวแรกที่มีล าดับ
เบสเป็น UAC (anticodon) จะน ากรดอะมิโนตัวเริ่มต้นซึง่ก็คือ ฟอร์มิลเมไธโอนิน (formyl-methionine, 
f-Met) มาต่อบริเวณ P site ซึ่งสอดคล้องกับรหัสเริ่มต้นบน mRNA คือ AUG (start codon) และจะมี
โปรตีนชุดที่เรียกว่า initiation factor (IF) เข้ามาประกอบกัน พร้อมกับน าหน่วยย่อยขนาดใหญ่ของไรโบ
โซม (large ribosomal subunit) เข้ามาเกาะตาม ท าให้เกิดเป็นโครงสร้างไรโบโซมทีพ่รอ้มจะแปลรหสัซึง่
เกาะอยู่บนสาย mRNA เรียกว่า translation initiation complex (ภาพที่ 8.15) 
 

 
 
 
ภาพท่ี 8.15 องค์ประกอบของไรโบโซมและโปรตีนอื่นๆ ในข้ันตอนเริ่มการสังเคราะห์สายโพลเีพปไทด ์
ที่มา: ดัดแปลงจาก Snustad และ Simmons (2012) หน้า 300 
 
 ข้ันตอนการต่อสายโพลีเพปไทด์ให้ยาวข้ึนเป็นข้ันที่ tRNA ที่มีแอนติโคดอนที่เป็นคู่สมกับโคดอน
บน mRNA ชุดถัดมา (ถัดมาจากรหัสเริ่มต้น AUG) ซึ่งจะน ากรดอะมิโนเข้ามาที่บริเวณ A site ของ 
ไรโบโซม กรดอะมิโนตัวแรกกับตัวถัดมาจะสร้างพันธะเพปไทด์เพื่อเช่ือมต่อกันโดยอาศัยการท างานของ
เอนไซม์ peptidyl transferase จากนั้นไรโบโซมจะเคลื่อนที่ต่อไปท าให้ tRNA ตัวแรกที่อยู่ในต าแหน่ง  
P site ย้ายไปอยู่ในต าแหน่ง E site ขณะเดียวกัน tRNA ที่อยู่ในต าแหน่ง A site ก็จะย้ายไปอยู่ที่ต าแหน่ง 
P site แทน ท าให้ต าแหน่ง A site ว่าง tRNA ตัวต่อไปจึงน ากรดอะมิโนมาวางในต าแหน่ง A site ใน
ลักษณะนี้ไปเรื่อยๆ การสังเคราะห์โปรตีนจึงเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องตามการเคลื่อนที่ของไรโบโซม ไปบนสาย
ของ mRNA ท าให้ได้โพลีเพปไทด์สายยาวที่จ าเพาะกับรหัสบน mRNA (ภาพที่ 8.16) 

Initiation factor 

Small ribosome subunit 

Large ribosomal subunit 

Translation initiation complex 

tRNA ที่มีแอนติโคดอนเป็น 
UAC น า f-Met มาต่อเป็น
ตัวแรกบน mRNA 
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ภาพท่ี 8.16 กระบวนการสังเคราะห์สายโพลีเพปไทด์ให้ยาวข้ึน และข้ันตอนสิ้นสุดการสังเคราะห์ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Hyde (2009) หน้า 329, 330 

Release factor (RF1 หรือ RF2) 
เข้าจับกบั stop codon ท าให้
สิ้นสุดการสังเคราะหโ์พลเีพปไทด ์

สายของโพลีเพปไทด์ที่
สังเคราะหโ์ดยไรโบโซม 
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 ข้ันตอนสิ้นสุดการสังเคราะห์สายโพลเีพปไทด์เกิดข้ึนเมื่อไรโบโซมเคลื่อนมาถึงต าแหน่งบน mRNA 
ที่มีรหัสหยุด (stop codon) ซึ่งคือรหัสโคดอนตัวใดตัวหนึ่ง ได้แก่ UAA, UGA และ UAG รหัสหยุดสามชุด
ดังกล่าวเป็นรหัสจดจ าส าหรับโปรตีนที่ช่ือว่า release factor (RF1 หรือ RF2) ซึ่งเป็นโปรตีนที่จะเข้าจับ
กับ mRNA ในต าแหน่ง A site ของไรโบโซมแทนที่ tRNA ส่งผลให้ไรโบโซมเกิดการแยกตัวกลายเป็น
หน่อยย่อยใหญ่ (50S) และหน่วยย่อยเล็ก (30S) ออกจากสายของ mRNA กระบวนการสังเคราะห์สาย 
โพลีเพปไทด์จึงสิ้นสุดลง (ภาพที่ 8.16) อย่างไรก็ตามสายของโพลีเพปไทด์ที่สังเคราะห์ข้ึนนั้นอาจจะไม่
สามารถท าหน้าที่ต่างๆ ให้กับเซลล์ของสิ่งมีชีวิตได้ทันที จึงต้องอาศัยกระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ทางเคมีเสียก่อนเพื่อให้สามารถเปลี่ยนเป็นโปรตีนที่ท างานได้ เรียกข้ันตอนนี้ว่า posttranslational 
modification  
 นักชีววิทยาพบว่า กระบวนการสังเคราะห์โปรตีนของเซลล์โพรคาริโอตจะเกิดการแปลรหัสได้
ทันทีหลังจากการถอดรหัสโดยไม่ต้องรอให้การถอดรหัสเสร็จสมบูรณ์ก่อน แต่ส าหรับเซลล์ยูคาริโอตการ
แปลรหัสจะเกิดข้ึนหลงัจากที่กระบวนการถอดรหัสเสรจ็สิน้และมกีระบวนตัดแต่งอาร์เอ็นเอเสร็จเรียบร้อย
แล้วถึงจะสามารถเกิดการแปลรหสัพนัธุกรรมเปน็โปรตีนได้ นอกจากนี้ยังพบอีกว่าการสงัเคราะหโ์ปรตีนใน
เซลล์โพรคาริโอตและยูคาริโอตจะมีการใช้ไรโบโซมจ านวนมากในการแปลรหัส (polyribosome หรือ 
polysome) เพื่อให้ได้จ านวนของโปรตีนที่มากเพียงพอและรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการ
ใช้โปรตีนของเซลล์ (ภาพที่ 8.17) 
 

   
 ก. การสังเคราะห์โปรตีนด้วยไรโบโซมจ านวนมากใน    ข. การสังเคราะห์โปรตีนจากต่อมน้ าลายของ 
     กระบวนการแปลรหัสของ hemoglobin mRNA        แมลง midge fly (Chironomus thummi) 
     ของเซลล์เม็ดเลือดของกระต่าย            
 
ภาพท่ี 8.17 กระบวนการสังเคราะห์โปรตีนที่ใช้ไรโบโซมจ านวนมาก (polyribosome) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Klug และคณะ (2012) หน้า 352 
 
 
 
 

ไรโบโซม 

ไรโบโซม สาย mRNA 

สาย mRNA สายโพลีเพปไทด ์
ที่ถูกสังเคราะห์ข้ึน 
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8.5 ความผดิปกติทางพันธุกรรม 
 
 ความผิดปกติทางพันธุกรรม (genetic disorders) ของสิ่งมีชีวิตอาจเกิดจากหลายสาเหตุ ซึ่งอาจ
เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เป็นตัวชักน าให้เกิดการกลาย (mutation) หรือเกิดจากพันธุกรรมที่ผิดปกติ 
ความผิดปกติทางพันธุกรรมดังกล่าว อาจเกิดข้ึนในระดับยีนหรือระดับโครโมโซม อย่างไรก็ตามการกลาย
ถือเป็นกระบวนการที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต สาเหตุของการกลายอาจสามารถ
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
 การกลายที่เกิดข้ึนเองในธรรมชาติ (spontaneous mutation) อาจเกิดข้ึนเนื่องจากการที่
สิ่งมีชีวิตได้สัมผัสกับรังสี สารเคมี สารกัมมันตรังสี อุณหภูมิในธรรมชาติ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนต าแหน่งไฮโดรเจนอะตอมในโมเลกุลของเบส (tautomeric shift) หรือการสูญเสียไฮโดรเจน
อะตอมในโมเลกุลของเบส (ionization) ท าให้การจับคู่ของเบสผิดไปจากเดิมมีผลท าให้เกิดการแทนที่ของ
คู่เบสแบบทรานซิชัน (transition) ซึ่งเป็นการแทนที่ของเบสในกลุ่มเดียวกัน (purine to purine หรือ 
pyrimidine to pyrimidine) หรือทรานสเวอร์ชัน (transversions) ซึ่งเป็นการแทนที่เบสคนละกลุ่ม 
(purine to pyrimidine) ท าให้รหัสพันธุกรรมเปลี่ยนไป อย่างไรก็ตามอัตราการเกิดการกลายลักษณะนีม้ี
อัตราการเกิดค่อนข้างต่ ามาก 
 การกลายที่เกิดข้ึนจากการชักน า (induced mutation) เป็นการกลายที่มีโอกาสเกิดในอัตราที่สูง
กว่าแบบแรกข้างต้น โดยการใช้สารชักน าหรือสิ่งก่อกลายพันธ์ุ (mutagenic agent หรือ mutagen) เช่น 
สารเคมี และสารรังสีพลังงานสูง โดยที่สารเคมีที่มีสูตรโครงสร้างคล้ายคลึงกับเบสชนิดต่างๆ ของดีเอ็นเอ
(Base analogue) จะไปแทนที่เบสที่คล้ายกนัในระหว่างที่เกิดกระบวนการจ าลองดีเอ็นเอ แล้วท าให้คู่เบส
ในสายดีเอ็นเอที่เป็นผลจากการจ าลองดีเอ็นเอมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจึงท าให้รหัสพันธุกรรม
เปลี่ยนแปลงไป กระบวนการชักน าให้เกิดการกลายพันธ์ุโดยการใช้สารชักน าหรือสิ่งก่อกลายพันธ์ุนี้ 
เรียกว่า mutagenesis 
 การกลายพันธ์ุในสิ่งมีชีวิตอาจแบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ การกลายพันธ์ุระดับยีนหรอืที่เรียกอีกอยา่ง
หนึ่งว่าการกลายเฉพาะต าแหน่ง (gene mutation หรือ point mutation) และการกลายในระดับ
โครโมโซม (chromosomal mutation) 
 8.5.1 การกลายระดับยีน 
  การกลายของยีนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของล าดับเบส A, T, C และ G ที่อยู่ในช่วงของ 
ดีเอ็นเอที่เป็นยีน โดยอาจมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่ชนิดของเบส โครงสร้าง หรือล าดับของเบสก็ได้  
ซึ่งท าให้ยีนมีรูปแบบที่เปลีย่นไปอันมีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดของกรดอะมิโนในสายโพลเีพปไทด์ 
ที่สร้างข้ึนด้วย โปรตีนที่สร้างข้ึนมานั้นจึงมีสมบัติทางเคมีเปลี่ยนไปจากเดิม หรือหมดสภาพไป  
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจัดเป็นการกลายเฉพาะที่ การกลายระดับยีนในลักษณะการกลายเฉพาะที่นี้
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การแทนที่คู่เบส (base–pair substitution) และการเพิ่มข้ึนของ 
นิวคลีโอไทด์ (insertion) หรือการขาดหายไปของนิวคลีโอไทด์ (deletion)  
  8.5.1.1 การแทนท่ีคู่เบส 
   การเกิดการกลายในลักษณะเช่นนี้อาจมีผลต่อการแสดงของลักษณะทาง
พันธุกรรมหรือไม่ก็ได้ เนื่องจากกระบวนการแปลรหัสพันธุกรรมมีโคดอนหลายชนิดที่เป็นรหัสของกรด 
อะมิโนชนิดเดียวกัน เช่น UUA UUG CUU CUC CUA และ CUG (ภาพที่ 8.14) ซึ่งเป็นโคดอนที่แปลรหัส
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เป็นกรดอะมิโนชนิดลิวซีน (leucine) หากมีการเกิดการกลายเฉพาะที่ที่มีการเปลี่ยนรหัสจาก UUA ให้
กลายเป็น CUG การเกิดการกลายดังกล่าวย่อมไม่มีผลต่อลักษณะของสิ่งมีชีวิตน้ันเพราะยังมีการสร้างสาย 
โพลเีพปไทด์ที่มีล าดับกรดอะมิโนเป็นลิวซีนเช่นเดิม 
   อย่างไรก็ตามการเกิดการกลายเฉพาะที่แบบการแทนที่คู่เบสนี้ หากมีการแทนที่
ของคู่เบสที่มีผลท าให้รหัสพันธุกรรมเปลี่ยนไปแล้วท าให้ได้กรดอะมิโนต่างชนิดกัน ก็จะท าให้ได้สาย 
โพลเีพปไทด์ที่มีล าดับของกรดอะมิโนแตกต่างไปด้วย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของล าดับกรดอะมิโนที่เกิดข้ึนนี้ 
หากบริเวณดังกล่าวมีความส าคัญต่อการเกิดรูปร่างของโปรตีน หรือมีความจ าเพาะต่อการท างานของ 
โปรตีนชนิดนั้นก็ย่อมส่งผลต่อฟีโนไทป์ของสิ่งมีชีวิตน้ันด้วย ตัวอย่างเช่น สาเหตุของการเกิดโรคโลหิตจาง 
แบบซิกเคิลเซลล์ ซึ่งมีการเกิดการกลายเฉพาะที่ของโคดอนที่เปน็รหสัพันธุกรรมของกรดอะมิโนต าแหน่งที่ 
6 ของสายเบตาสายหนึ่งของฮีโมโกลบิน (ß-globin) (ภาพที่ 8.18) ท าให้ได้กรดอะมิโนที่เปลี่ยนแปลงไป
จากกรดกลูตามิก (glutamic acid) เป็นกรดอะมิโนวาลีน (valine) ส่งผลให้เม็ดเลือดแดงมีรูปร่างผิดปกติ
คล้ายพระจันทร์เสี้ยว  
 

  
ก.            ข. 
 

ภาพท่ี 8.18 การเกิดการกลายเฉพาะที่แบบการแทนที่เบสหนึ่งต าแหน่งที่โคดอนต าแหน่งที่ 6 เป็นสาเหตุ 
  ของโรคโลหิตจางแบบซิกเคิลเซลล์ (sickle cell anemia) (ก.) เม็ดเลือดแดงมีรูปร่างคล้าย 
            พระจันทร์เสี้ยว (ข.) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Klug และคณะ (2012) หน้า 8 
 
  8.5.1.2 การเพ่ิมขึ้น หรือ การขาดหายไปของนิวคลีโอไทด์  
   การเกิดการกลายในลักษณะนีเ้กิดจากการที่มีการเพิ่มข้ึนของคู่ล าดับนิวคลีโอไทด์ 
หรือการขาดหายไปของคู่ล าดับนิวคลีโอไทด์ในบางต าแหน่งของยีน ซึ่งการเพิ่มข้ึนหรือลดลงนี้ท าให้ล าดับ
ของโคดอนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทัง้หมดแม้ว่าจะมกีารขาดหายหรือเพิ่มข้ึนเพียง 1-2 นิวคลีโอไทด์ก็ตาม 
เมื่อเป็นเช่นนี้ผลลัพธ์ที่ได้จึงท าให้ล าดับกรดอะมิโนตั้งแต่ต าแหน่งที่มีการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของโคดอน
เปลี่ยนไปทั้งหมดเช่นกัน ดังนั้นจึงอาจเรียกการเกิดการกลายเช่นนี้ว่า เฟรมชิฟท์ มิวเทชัน (frameshift 
mutation) (ภาพที่ 8.19) จากการเกิดการกลายดังกล่าวเพื่อให้เห็นข้อแตกต่างและภาพรวมของการ
เปลี่ยนแปลงของดีเอ็นเอทั้งสามแบบข้างต้นอย่างชัดเจนจึงได้สรุปเป็นประโยคไว้ดังภาพที่ 8.20 
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ภาพท่ี 8.19 การเกิดการกลายแบบเฟรมชิฟท์ มิวเทชัน (frameshift mutation) ท าให้ได้ล าดับโคดอนที่ 
                เปลี่ยนแปลงไปทั้งชุด 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Hartwell และคณะ (2011) หน้า 251 
 
 

 
 
ภาพท่ี 8.20 รูปแบบของการเกิดการกลายระดับยีนที่เขียนแทนโดยใช้ประโยค 
ที่มา: Klug และคณะ (2012) หน้า 378 
 

 8.5.2 การกลายระดับโครโมโซม 
  การกลายระดับโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตเกิดจากการที่โครโมโซมเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจ
เป็นผลจากจ านวน หรือโครงสร้างของโครโมโซม เนื่องจากโครโมโซมเป็นโครงสร้างที่บรรจุสารพันธุกรรม
จ านวนมาก ดังนั้นการกลายระดับนี้จึงมีผลต่อยีนเป็นจ านวนมากด้วย สิ่งมีชีวิตที่มีความผิดปกติมักแสดง
อาการมากกว่าหนึ่งอาการ จึงเรียกความผิดปกติที่เกิดจากการกลายระดับโครโมโซมว่า กลุ่มอาการ 
(syndrome) ถ้ายีนมีความผิดปกติมากๆ อาจส่งผลให้สิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆ ผิดปกติมากจนไม่สามารถ

ล าดับโคดอนที่เปลี่ยนแปลงไป 
ล าดับโคดอนเดิม 
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ด ารงชีวิตอยู่ได้ การกลายระดับโครโมโซมนี้นอกจากจะสามารถสังเกตได้จากลักษณะทางฟีโนไทป์ที่
ปรากฏภายนอกแล้ว ยังสามารถใช้กล้องจุลทรรศน์ศึกษารูปร่าง จ านวน และโครงสร้างของโครโมโซมเพื่อ
วินิจฉัยกลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติทางโครโมโซมได้ ส าหรับการกลายหรือความผิดปกติในระดับ
โครโมโซมสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ การกลายที่เกิดจากความผิดปกติทางด้านโครงสร้างของ
โครโมโซม (chromosomal aberration in structure) และความผิดปกติทางด้านจ านวนของโครโมโซม 
(chromosomal aberration in number) 
  8.5.2.1 ความผิดปกติทางด้านโครงสร้างของโครโมโซม 
   ความผิดปกติหรือการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างของโครโมโซมมีสาเหตุมาจาก
กระบวนการครอสซิงโอเวอร์ที่ไม่สมบูรณ์ในระหว่างกระบวนการแบ่งเซลล์ หรืออาจเกิดจากการขาด
หายไปของแขนโครโมโซมบางส่วน หรือเกิดจากการที่โครโมโซมมีการจ าลองช้ินส่วนเพิ่มข้ึน รวมทั้งเกิด
จากการแลกเปลี่ยนช้ินส่วนของโครโมโซมที่ผิดไปจากรูปแบบปกติ ซึ่งอาจแบ่งเป็น 4 แบบ คือ การเพิ่ม
เข้ามาของช้ินส่วนโครโมโซม (duplication) การขาดหายไป (deletion) การต่อสลับ (inversion) และ
การแลกเปลี่ยนช้ินส่วนของโครโมโซม (translocation) 
   1) การเพ่ิมเข้ามาของชิ้นส่วนโครโมโซม คือการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการมียีน 
หรือส่วนของโครโมโซมเพิ่มข้ึนมามากกว่าปกติ ดังนั้นเมื่อโครโมโซมที่มียีนเพิ่มข้ึนมานี้เข้าคู่แนบชิดกับ
โครโมโซมปกติในสภาพที่เรียกว่า heterozygous duplication การเปลี่ยนแปลงนี้จึงมักมีความส าคัญใน
กระบวนการวิวัฒนาการ เนื่องจากยีนที่เพิ่มข้ึนมาซ้ ากับยีนเดิมมักเปน็ยีนที่ไม่ท าหน้าที่ เพราะยีนเดิมจะท า
หน้าที่อยู่แล้ว และเมื่อกาลเวลาผ่านไป ยีนที่เพิ่มข้ึนมาอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายในโมเลกุลของ DNA 
เล็กน้อย จนกลายเป็นยีนใหม่ที่ท าหน้าที่ได้ ซึ่งส่งผลให้สิ่งมีชีวิตนั้นมีความแตกต่างไปจากบรรพบุ รุษ  
ดังนั้นการเพิ่มยีน หรือส่วนโครโมโซมมักส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตน้อยกว่าการขาดหายไปของโครโมโซม 
แต่ในบางกรณีการเปลี่ยนแปลงแบบดิวพลิเคช่ันก็อาจส่งผลให้สิ่งมีชีวิตชนิดนั้นแสดงลักษณะผิดปกติได้
เช่น ลักษณะตาแบบบาร์ (bar eyes) ในแมลงหว่ี ที่ศึกษาโดยบริดจ์สและมูลเลอร์ (Bridges และ Muller) 
ซึ่งเกิดจากการจ าลองช้ินส่วนของโครโมโซมเอ็กซ์เพิ่มข้ึน กล่าวคือ แมลงหว่ีปกติจะมีตาโต แต่ถ้าช้ินส่วน
บริเวณ 16A ของโครโมโซมเอ็กซ์เพิ่มข้ึนเปน็ 2 เท่า จะท าให้ขนาดตาของแมลงหว่ีเลก็ลง และถ้าส่วน 16A 
นั้นเพิ่มเป็น 3 เท่า ตาของแมลงหว่ีจะยิ่งเล็กลงไปอีก (ultrabar หรือ double bar) (ภาพที่ 8.21) 
 

 
 
 
ภาพท่ี 8.21 ลักษณะตาของแมลงหว่ีแบบปกติ (ก.) แบบ bar-eyes (ข.) และแบบ double bar (ค.) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Klug และคณะ (2012) หน้า 209 
 

Normal eyes Bar-eyes Double bar 
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   2) การขาดหายไปของชิ้นส่วนโครโมโซม เกิดจากช้ินส่วนของโครโมโซมขาด
หายไปบางส่วน ซึ่งอาจเกิดที่บริเวณปลายโครโมโซมโดยมีรอยขาดเพียงจุดเดียว หรืออาจเกิดข้ึนภายใน
ส่วนใดส่วนหนึ่งของโครโมโซม เมื่อมีรอยขาดสองแห่งซึ่งไม่ห่างจากกันมากนัก ดังนั้นเมื่อโครโมโซมที่เกิด
การเปลี่ยนแปลงนี้ไปเข้าคู่แนบชิดกับโครโมโซมปกติที่ เป็นคู่เหมือน จะท าให้เกิดสภาพที่ เรียกว่า
heterozygous deletion ความผิดปกติที่เกิดจากการขาดหายไปของช้ินส่วนโครโมโซมที่พบในคน คือ 
กลุ่มอาการคริดูชาต์หรือแคทคราย (cri-du-chat หรือ cat cry syndrome) ซึ่งเกิดจากการขาดหายไป
บางส่วนของแขนโครโมโซมคู่ที่ 5 (ภาพที่ 8.22) พบประมาณ 1 : 50000 ของเด็กแรกเกิด และพบใน
เด็กหญิงมากกว่าเด็กชาย ลักษณะที่ผิดปกต ิคือ เด็กจะมีศีรษะเล็ก ใบหน้ากลม ตาเล็กอยู่ห่างกันและเฉียง 
ดั้งจมูกแบน ปัญญาอ่อน เส้นสายเสียง (vocal cord) ผิดปกติท าให้เสียงเล็กแหลมคล้ายเสียงร้องของแมว 
อาจมีชีวิตอยู่ไดจ้นถึงวัยผู้ใหญ่ 

 
 
ภาพท่ี 8.22 คาริโอไทป์ของมนุษย์เพศหญิง (XX) ที่ตรวจพบว่าแขนข้างสั้นของโครโมโซมแท่งที่ 5  
                (แท่งขวามือ) มีช้ินส่วนโครโมโซมขาดหายไป (deletion) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Snustad และ Simmon (2012) หน้า 125  
  
   3) การต่อสลับของชิ้นส่วนโครโมโซม เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากโครโมโซม
มีรอยขาด 2 ต าแหน่ง ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของโครโมโซม และส่วนของโครโมโซมนั้นต่อกลับเข้ าไปใน
โครโมโซมเดิมแบบกลับหัวกลับหาง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนีจ้ึงยังท าให้สิ่งมีชีวิตมีจ านวนโครโมโซมเท่า
เดิม แต่ต าแหน่งยีนหรือกลุ่มของยีนในโครโมโซมนั้นเปลี่ยนแปลงไป ดั้งนั้นในระหว่างการแบ่งเซลล์
โครโมโซมที่เปลี่ยนแปลงที่มาเข้าคู่แนบชิดกับโครโมโซมปกติจะอยู่ในสภาพที่เรียกว่า เฮเทโรไซกัส  
อินเวอร์ช่ัน (heterozygous inversion) การต่อสลับของช้ินส่วนโครโมโซมมักไม่มีผลกระทบต่อการ
แสดงออกทางฟีโนไทป์ จึงอาจเป็นผลดีในด้านการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงโครโมโซมแบบ
การต่อสลับสามารถเกิดข้ึนได้ 2 รูปแบบ (ภาพที่ 8.23) 

ชิ้นส่วนโคร โมโซมที่ ขาด
หายไป (deletion) ยืนยัน
โดยการตรวจไม่พบสัญญาณ
โพรบ (จุดสัญญาณสีเขียว) 
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    3.1) เพริเซนทริกอินเวอร์ช่ัน (pericentric inversion) ซึ่งเป็นการต่อสลับ
ของโครโมโซม ที่เกิดจากการขาดของโครโมโซม 2 ต าแหน่ง ที่คร่อมบริเวณเซ็นโทรเมีย 
    3.2) พาราเซนทริกอินเวอร์ช่ัน (paracentric inversion) ซึ่งเกิดจากการขาด
ของโครโมโซม 2 ต าแหน่ง ในแขนข้างใดข้างหนึ่งของโครโมโซม ที่ไม่มีส่วนของเซ็นโทรเมียร์รวมอยู่ด้วย 
ดังนั้นชนิดของโครโมโซมจึงไม่เปลี่ยนแปลง 
    การเกิดการต่อสลับของโครโมโซมจะมีผลต่อเซลล์สืบพันธ์ุที่ผ่านกระบวนการ
แบ่งเซลล์แบบไมโอซิส เนื่องจากโครโมโซมคู่เหมือนมีการเข้าคู่กันในรูปแบบที่ผิดปกติ ซึ่งจะท าให้ได้
โครโมโซมที่อาจมีช้ินส่วนที่ขาดหายไปหรือมีบางส่วนเพิ่มเข้ามา ความผิดปกติที่เกิดข้ึนอาจท าให้เซลล์
สืบพันธ์ุไม่สามารถพัฒนาอย่างสมบูรณ์ได้ หรือถ้าเซลล์สืบพันธ์ุนี้ได้ปฏิสนธิและกลายเป็นไซโกตก็อาจท า
ให้รุ่นลูกมีฟีโนไทป์ที่ผิดปกติได้ ข้ึนอยู่กับปริมาณของช้ินส่วนโครโมโซมว่าขาดหายไปหรือเพิ่มเข้ามามาก
เพียงใด ซึ่งถ้าช้ินส่วนโครโมโซมขาดให้ไปมาก ท าให้มีการสูญเสียยีนที่จ าเป็นมากก็จะท าให้ตัวอ่อนตาย
ตั้งแต่เริ่มแรก 
 

   
 
  ก. การต่อสลับแบบมีเซ็นโทรเมียร่วมด้วย     ข. การต่อสลับแบบไม่เกี่ยวข้องกับเซ็นโทรเมีย 
 
ภาพท่ี 8.23 รูปแบบการต่อสลับของโครโมโซมแบบมีเซ็นโทรเมียร่วม (ก.) และแบบไม่มี 
       เซ็นโทรเมียร่วม (ข.) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Sunstad และ Simmon (2012) หน้า 126 
 
   4) การแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของโครโมโซม เกิดจากโครโมโซมมีการแลกเปลี่ยน
ช้ินส่วนระหว่างโครโมโซมต่างคู่กัน (non-homologous chromosomes) โดยการเกิดรอยขาดที่ต าแหนง่
ใดๆ แห่งหนึ่งในโครโมโซมคู่หนึ่งกับโครโมโซมอีกคู่หนึ่งและมีการแลกเปลี่ยนช้ินส่วนของโครโมโซม เรียก
การแลกเปลี่ยนช้ินส่วนของโครโมโซมลักษณะนี้ว่า reciprocal translocation การเปลี่ยนแปลงของ
โครโมโซมเช่นน้ี ส่งผลให้สภาพของลงิเกจเปลีย่นไป ดังนั้นเมื่อมีการเข้าคู่แนบชิดกับโครโมโซมปกติที่เป็นคู่
เหมือนจะเรียกสภาพการเข้าคู่แบบนี้ว่า เฮเทโรไซกัส ทรานสโลเคช่ัน (heterozygous translocation) 
เรียกโครโมโซมที่เข้าคู่กันทั้ง 4 แท่ง แบบนี้ว่า tetravalent ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายรูปกากบาท หรือรูป
ตัวอักษร X ดังนั้นในระหว่างการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส โครโมโซมคู่เหมือนที่อยู่ในสภาพเฮเทโรไซกัส 
ทรานสโลเคช่ันดังกล่าวจะแยกตัวออกจากกันไปคนละข้ันเซลล์ ซึ่ง สามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ  
(ภาพที่ 8.24) 
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    4.1) อัลเทอร์เนท ดิสจังช่ัน (alternate disjunction) ซึ่งเป็นการแยกของ
โครโมโซมที่อยู่ข้ัวตรงข้ามกันใน tetravalent ท าให้โครโมโซมแท่งที่ปกติเคลื่อนที่ไปสู่ข้ัวเดียวกัน ในขณะ
ที่โครโมโซมแท่งที่เกิดการแลกเปลี่ยนช้ินส่วนกันเคลื่อนที่ไปสู่ข้ัวที่อยู่ฝั่งตรงข้าม เมื่อการแบ่งเซลล์แบบ 
ไมโอซิสสิ้นสุดลงจะท าให้ไดเ้ซลล์สืบพันธ์ุแต่ละเซลล์ที่มีช้ินส่วนของโครโมโซมอยู่ครบ เซลล์สืบพันธ์ุที่ได้นี้
จึงอาจท าหน้าที่ได้ตามปกติ 
    4.2) แอดจาเซนซ์ ดิสจังช่ัน (adjacent disjunction) ซึ่งเป็นการแยกของ
โครโมโซมที่อยู่ติดกันใน tetravalent ให้เคลื่อนที่ไปสู่ข้ัวเดียวกัน ท าให้เซลล์สืบพันธ์ุที่ได้มีโครโมโซมแท่ง
หนึ่งเป็นปกติ แต่อีกแท่งเป็นโครโมโซมที่มีการแลกเปลี่ยนช้ินส่วน ท าให้เซลล์สืบพันธ์ุที่ได้มีความผิดปกติ 
(duplication-deficiency gamete) การเกิดแอดจาเซนซ์ ดิสจังช่ันของโครโมโซมสามารถเกิดข้ึนได้  
2 กรณี คือ การแยกแบบแอดจาเซนซ์ 1 (adjacent-1 segregation) คือการที่โครโมโซมที่ไม่ได้เป็นคู่
เหมือนกันเคลื่อนที่ไปสูข้ั่วเดียวกัน และการแยกแบบแอดจาเซนซ์ 2 (adjacent-2 segregation) คือการที่ 
โครโมโซมที่เป็นคู่เหมือนกันเคลื่อนที่ไปสู่ข้ัวเดียวกันซึ่งแบบที่สองนี้มีโอกาสเกิดได้น้อยกว่าแบบกรณีแรก 
     

           
 

             
 
ภาพท่ี 8.24 การแลกเปลี่ยนช้ินส่วนของโครโมโซมแบบ reciprocal translocation และการแยกของ 
                 โครโมโซมระหว่างการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Brooker (2009) หน้า 200  

Alternate segregation Adjacent-1 segregation Adjacent-2 segregation 
(very rare) 
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    ในธรรมชาติการแลกเปลี่ยนช้ินส่วนของโครโมโซมนี้พบไม่บ่อยนัก เพราะ
สภาพโครโมโซมเช่นน้ีมีผลกระทบต่อโครงสร้างของเซลล์สืบพันธ์ุ ท าให้เกิดความไม่สมดุลของโครโมโซม
ภายในเซลล์สืบพันธ์ุที่สร้างข้ึน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้สิ่งมีชีวิตนั้นเป็นหมัน นอกจากนี้ยังมีการ
แลกเปลี่ยนช้ินส่วนของโครโมโซมอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า robertsonian translocation ซึ่งเป็นการ
แลกเปลี่ยนส่วนของโครโมโซมระหว่างโครโมโซมชนิดอะโครเซนทริกที่ไม่ใช่เป็นโครโมโซมคู่เหมือนกัน  
ท าให้ได้โครโมโซมชนิดเมทาเซนทรกิหรือซบัเมทาเซนทริกแท่งใหญ่คู่หนึ่ง กับโครโมโซมชนิดเมทาเซนทริก
หรือซับเมทาเซนทริกแท่งเล็กอีกคู่หนึ่ง 
    ตัวอย่างโรคที่เกิดจากกระบวนการแลกเปลี่ยนช้ินส่วนของโครโมโซมในมนุษย์ 
เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดไมอิลอยด์ (chronic myelogenous leukemia, CML) ซึ่งมีสาเหตุ
เกิดจากโครโมโซมคู่ที่ 9 และ คู่ที่ 22 มีการแลกเปลี่ยนช้ินส่วนกัน ท าให้โครโมโซมคู่ที่ 22 มีขนาดสั้นลง
และเรียกโครโมโซมนี้ว่า ฟิลาเดลเฟีย โครโมโซม (Philadelphia chromosome) เนื่องจากถูกค้นพบครั้ง
แรกที่ประเทศฟิลาเดลเฟีย บริเวณที่มีการขาดของโครโมโซมคู่ที่ 9 ในต าแหน่ง q34.1 มียีนที่สังเคราะห์
โปรตีนช่ือว่ายีน C-ABL เมื่อย้ายไปต่อกับโครโมโซมคู่ที่ 22 ในต าแหน่ง q11.2 ซึ่งมียีนช่ือ BCR โดยยีนนี้
จะส่งเสริมการท างานของโปรตีน การที่ยีนสองยีนนี้มาอยู่ใกล้กันจึงส่งผลให้เกิดการท างานร่วมกันของยีน
สองยีน (BCR–C-ABL) (ภาพที่ 8.25) จึงท าให้เซลล์มีกิจกรรมการสังเคราะห์โปรตีนที่สูงกว่าปกติซึ่งท าให้
เซลล์ต้นก าเนิดของเซลล์เม็ดเลอืดขาวสูญเสยีการควบคุมการแบ่งเซลล์ จึงเป็นสาเหตุให้เกิดเป็นมะเร็งเม็ด
เลือดขาวแบบเรื้อรังชนิดไมอิลอยด์ 
 
 
 

           
ก.                                                        ข. 

 
ภาพท่ี 8.25 การแลกเปลี่ยนช้ินส่วนของโครโมโซมคู่ที่ 9 และ 22 t(9;22) (ก.) เซลล์เม็ดเลือดขาวที่เพิ่ม 
                จ านวนมากกว่าคนปกติ (ข.) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Klug และคณะ (2012) หน้า 477; Hartwell และคณะ (2011) หน้า 444  
   

 

เซลลเ์ม็ดเลือดขาวที่มากกว่า
ปกติ ในผู้ป่วยทีเ่ป็นมะเร็งเม็ด
เลือดขาวเรื้อรงัชนิดไมอิลอยด์ 

โครโมโซม 9 (ปกติ) 

โครโมโซม 22 (ปกติ) 

Translocation 
t(9;22) 
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  8.5.2.2 ความผิดปกติทางด้านจ านวนของโครโมโซม 
   ความผิดปกติของสิ่งมีชีวิตสามารถเกิดข้ึนได้จากการเปลี่ยนแปลงจ านวน
โครโมโซมซึ่งอาจเกิดจากการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของโครโมโซม ท าให้เซลล์มีจ านวนโครโมโซมที่ผิดปกติไป
จากเดิม ความผิดปกติดังกล่าวมักเกิดข้ึนเมื่อเซลล์สืบพันธ์ุมีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสที่ผิดปกติ โดยที่
โครโมโซมคู่เหมือนหรือโครมาทิดไม่แยกออกจากกันในระยะแอนาเฟสของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส I 
หรือไมโอซิส II ท าให้โครโมโซมมีการย้ายไปยังขั้วเดียวกันของเซลล์ เรียกกระบวนการนี้ว่า นอนดิสจังชัน 
(nondisjunction) เซลล์สืบพันธ์ุที่ได้จึงอาจมีจ านวนโครโมโซมขาดหรือเกินมาจากจ านวนปกติ ดั้งนั้นเมื่อ
เซลล์สืบพันธ์ุที่ผิดปกตินี้เกิดการปฏิสนธิกับเซลล์สืบพันธ์ุที่ปกติจากพ่อหรือแม่ ก็จะท าให้ได้ไซโกตที่มี
จ านวนโครโมโซมที่ผิดปกต ิ(ภาพที่ 8.26) และส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเอ็มบริโอในลักษณะ
ต่างๆ ข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่สนใจคือ เมื่อเซลล์สืบพันธ์ุมารวมกันหลังการปฏิสนธิ การเกิดนอนดิสจังชันใน
การแบ่งเซลล์ข้ันไมโอซิส I จะท าให้ได้ไซโกตที่ผิดปกติทั้งหมด แต่หากมีการเกิดนอนดิสจังชันในการแบ่ง
เซลล์ข้ันไมโอซิส II จะท าให้ได้ไซโกตที่ปกติครึ่งหนึ่งและผิดปกติอีกครึ่งหนึ่ง โดยการเปลี่ยนแปลงจ านวน
โครโมโซมสามารถแบ่งออกได้ 2 แบบ คือ แอนูพลอยดี (aneuploidy) และยูพลอยดี (euploidy) 
 

 
 
ภาพท่ี 8.26 การเกิดนอนดิสจังชัน (nondisjunction) ในระหว่างการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส I (ซ้าย) และ 
                ไมโอซิส II (ขวา) 
ที่มา: Klug และคณะ (2012) หน้า 199  
 
   1) แอนูพลอยดี คือ การเปลี่ยนแปลงจ านวนโครโมโซมของเซลลแ์บบการเพิ่มข้ึน
หรือลดลงจากปกติ 1-2 แท่ง (2n+1, 2n+2 หรือ 2n-1, 2n-2) ซึ่งในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะในสัตว์
รวมทั้งมนุษย์ การเกินหรือการขาดหายไปของโครโมโซมเพียงหนึ่งแท่งนั้นสามารถท าให้เกิดลักษณะหรือ
กลุ่มอาการที่ผิดปกติทางพันธุกรรมได้ ตัวอย่างโรคทางพันธุกรรมหรือกลุ่มอาการที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงจ านวนโครโมโซมที่พบในมนุษย์ ได้แก่ ดาวน์ซินโดรม (Down syndrome) เอ็ดเวิร์ดซินโดรม 
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(Edward syndrome) พาทัวซินโดรม (Patau syndrome) เทอร์เนอร์ซินโดรม (Turner syndrome) 
ไคลน์เฟลเทอร์ (Klinefelter syndrome) ทริปเพิล-เอ็กซ์ (Triple-X syndrome) เป็นต้น 
    1.1) ดาวน์ซินโดรม หรือที่เรียกว่า trisomy 21 เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจาก
การมีออโทโซม (autosome) คู่ที่  21 เกินมา 1 แท่ง ท าให้โครโมโซมภายในเซลล์มี 47 โครโมโซม  
(47, +21) เด็กที่เกิดมาจะมีลักษณะผิดปกติ คือ รูปร่างเตี้ย ตาห่าง หางตาช้ีข้ึน ลิ้นโตคับปาก คอสั้นกว้าง 
นิ้วมือนิ้วเท้าสั้น ปัญญาอ่อน (ภาพที่ 8.27) จากข้อมูลพบว่าอาการดาวน์มีความสัมพันธ์กับอายุมารดา 
กล่าวคือเมื่ออายุมารดามากขึ้นโอกาสที่จะมีลกูเป็นดาวนซ์ินโดรมก็จะเพิม่มากข้ึนด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับ
อัตราการเกิดปกติพบว่ามารดามีโอกาสที่จะให้ก าเนิดเด็กที่เป็นกลุ่มอาการดาวน์ประมาณ 1/700 
 

 
 ก.                      ข.                    Trisomy 21 
 
ภาพท่ี 8.27 เด็กผูห้ญิงที่เป็นกลุ่มอาการดาวน์ (ก.) และคาริไทป์ (karyotype) แสดงโครโมโซมคูท่ี่ 21  
       เกินมา 1 แท่ง (47, XX, +21) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Snustad และ Simmon (2012) หน้า 120  
 
    1.2) เอ็ดเวิร์ดซินโดรม หรือที่เรียกว่า trisomy 18 เกิดจากการมีออโทโซมคู่
ที่ 18 เกินมา 1 แท่ง (47, +18) ข้อมูลจากการศึกษาเปิดเผยว่า ทารกที่คลอดแล้วเป็นกลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด
มีอัตราส่วนประมาณ 1/8,000 และพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายในอัตราส่วน 4:1 ซึ่งส่วนใหญ่เด็กจะ
ตายภายใน 4 เดือนหลังคลอด โดยพบความผิดปกติ คือ เด็กจะมีน้ าหนักตัวน้อย ปัญญาอ่อน มีอาการ
กล้ามเนื้อเกร็ง มีขนมากตามล าตัว ศีรษะเล็กแต่ท้ายทอยโหนก คางเล็ก ใบหูใหญ่ เด็กจะก ามือในลักษณะ
นิ้วช้ีทับนิ้วกลางส่วนน้ิวก้อยจะทับนิ้วนาง ส้นเท้ายื่นไปทางด้านหลังมาก มีความพิการของหัวใจ เด็กบาง
รายอาจมีภาวะไตผิดปกตริ่วมด้วย (ภาพที่ 8.28) 
    1.3) พาทัวซินโดรม หรือที่เรียกว่า trisomy 13 เกิดจากการมีออโทโซมคู่ที่ 
13 เกินมา 1 แท่ง (47, +13) (ภาพที่ 8.29) กลุ่มอาการพาทัวมีอัตราการเกิดประมาณ 1/15,000 ของ
ทารกที่คลอดซึ่งมักจะตายภายใน 3 เดือนหลังคลอด โดยพบว่าเด็กอาจมีความผิดปกติ คือ มีน้ าหนักตัว
น้อยกว่าปกติ บางส่วนของสมองอาจหายไป สมองพิการมาก ปัญญาอ่อน ตาขนาดเล็ก ประสาทตาเจริญ
ไม่เต็มที่ มีภาวะหูหนวก ปากแหว่ง เพดานโหว่ มีติ่งเนื้อยื่นจากปลายจมูก มีนิ้วมือและนิ้วเท้าเกิน อวัยวะ 
เช่น ไต หัวใจและอวัยวะสืบพันธ์ุมีความผิดปกติ 
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              ก.                                                                          ข. 
 
ภาพท่ี 8.28 เด็กทารกที่เป็นกลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด (ก.) และลักษณะการก ามือที่ผิดปกติ (ข.) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Hyde (2009) หน้า 220; Lewis (2009) หน้า 252 

 

 
 

ภาพท่ี 8.29 คาริโอไทป์ของทารกกลุม่อาการพาทัว มีโครโมโซมคู่ที่ 13 เกินมา 1 แท่ง (trisomy 13) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Klug และคณะ (2012) หน้า 202  
 
    1.4) เทอร์เนอร์ซินโดรม เกิดจากการที่โครโมโซมเพศ X หายไป 1 แท่ง 
เป็นโมโนโซมิก ท าให้ภายในเซลล์มีโครโมโซมเป็น 45, X (ภาพที่ 8.30) เป็นกลุ่มอาการที่พบในผู้หญิงมี
อัตราส่วนการเกิดประมาณ 1/5,000 ของทารกหญิง โดยมีลักษณะภายนอก คือ เป็นผู้หญิงรูปร่างเตี้ย 
หน้าแก่ คอสั้น มีแผ่นหนังจากต้นคอมาจรด หัวไหล่ ตามักผิดปกติเช่น ตาเหล่ ตาโปน หรือตา เป็นต้อ
กระจก มือและเท้ามักบวมเนื่องจากการอุดตันของท่อน้ าเหลือง และเป็นหมัน 

Trisomy 13 
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ภาพท่ี 8.30 คาริโอไทป์ของทารกกลุม่อาการเทอรเ์นอร์ แสดงโครโมโซม X ที่หายไป 1 แท่ง 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Hyde (2009) หน้า 221 
 
    1.5) ไคลน์เฟลเทอร์ เป็นกลุ่มอาการที่พบในเด็กเพศชายซึ่งมีโครโมโซมเพศ 
X เกินมา 1 แท่งหรืออาจมากกว่า ท าให้มีโครโมโซมเป็น 47, XXY หรือ 48, XXXY หรือ 49, XXXXY 
กลุ่มอาการนี้พบในอัตราการเกดิประมาณ 1/500 ของทารกชายแรกคลอด โดยพบว่าเด็กชายจะมีลักษณะ
หน้าอกและสะโพกผาย แต่มีส่วนสูงมากกว่าผู้ชายปกติ บางคนมีสติปัญญาต่ ากว่าปกติแต่ไม่ถึงกับเป็น
ปัญญาอ่อน และส่วนใหญ่จะเป็นหมัน ความรุนแรงของอาการอาจเพิ่มมากข้ึนโดยแปรผันตรงกับจ านวน
โครโมโซม X ที่เกินมา 
    1.6) ทรปิเพิล-เอ็กซ์ เป็นกลุ่มอาการที่พบในเพศหญิง ซึ่งจะมีโครโมโซม X 
เกินมา 1 แท่ง ท าให้มีโครโมโซมเป็น 47, XXX (ภาพที่ 8.31) พบในอัตราการเกิด 1/1,000 ของเด็กผู้หญงิ 
ส าหรับอาการที่พบนั้นไม่รุนแรงมากนัก กล่าวคือมีอวัยวะสืบพันธ์ุภายนอกเป็นปกติ แต่อาจเป็นหมันหรือ
บางรายอาจสืบพันธ์ุได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามผู้ป่วยจะมีสติปัญญาต่ ากว่าปกติและจะเจริญเติบโตช้า 
 

                   
ภาพท่ี 8.31 คาริโอไทป์ของทารกกลุม่อาการทรปิเพิล-เอ็กซ์ แสดงโครโมโซม X ที่เกินมา 1 แท่ง 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Hyde (2009) หน้า 222 

โครโมโซม X 
หายไป 1 แท่ง 

โครโมโซม X 
ที่เกินมา 
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   2) ยูพลอยดี คือ การเปลี่ยนแปลงจ านวนของโครโมโซมเป็นชุด โดยที่สิ่งมีชีวิต
นั้นมีจ านวนโครโมโซมมากกว่า 2 ชุดข้ึนไป (> 2n) หรือที่เรียกว่า โพลีพลอยดี (polyploidy) โดยทั่วไป
เซลล์ร่างกายของสิ่งมีชีวิตจะถูกก าหนดให้มีโครโมโซมเป็น 2n และ 2n=2x (โดยที่ x คือ โครโมโซม
พื้นฐานหนึ่งชุดหรือชุดของจีโนมหนึ่งชุด) นั่นคือเซลล์ของร่างกายปกติจะมีจีโนม 2 ชุด ซึ่งการเกิด 
โพลีพลอยดีนั้น อาจมีหลายระดับ คือ triploidy (2n=3x), tetraploidy (2n=4x), (pentaploidy 
2n=5x), hexaploidy (2n=6x), heptaploidy (2n=7x) และ octaploidy (2n=8x) เป็นต้น 
    ส าหรับพืชการเกิดโพลีพลอยดีมีความส าคัญมากเนื่องจากมีความเกี่ยวข้อง
กับวิวัฒนาการของพืช นักชีววิทยาพบว่าพืชดอกส่วนใหญ่จะเป็นโพลีพลอยดี โดยพืชดอกที่เป็นใบเลี้ยงคู่มี
อยู่ประมาณ 43% หรือประมาณ 12,000 ชนิด ขณะที่พืชใบเลี้ยงเดี่ยวพบประมาณ 58% หรือประมาณ 
5,000 ชนิด จากการศึกษาพบว่าพืชที่ เป็นโพลีพลอยดีจะพบมากในวงศ์ ( family) Polygonaceae, 
Crassuladeae, Rosaceae, Malvaceae, Araliaceae, Gramineae Iridaceae และ Musaceae  
เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ไม้พุ่ม และไม้ยืนต้น มีโอกาสเกิดโพลีพลอยดีสูงกว่าพืชล้มลุก ส่วนในพืช
กลุ่มเมล็ดเปลือยโดยเฉพาะปรงและแปะก๊วยนั้นไม่พบว่าเป็นโพลีพลอยดี แต่พบในสนบางชนิด เช่น 
Pseudolarix amabilis, Sequoia semipervirens และบางชนิดในสกุล Podocarpus นอกจากนี้ยังมี
การพบโพลีพลอยดีในสาหรา่ยหลายสกุล เช่น Clodohora Chara และ Lomentaria ส าหรับในสัตว์การ
เกิดโพลีพลอยดีอาจมีโอกาสเกิดข้ึนน้อย เนื่องจากเซลล์สัตว์มีกลไกการท างานที่ซับซ้อนมากกว่า กล่าวคือ
เซลล์ไม่สามารถท างานได้หากมีการสังเคราะห์โปรตีนในปริมาณที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปได้ 
    ในกรณีของพืชการเกิดโพลีพลอยดีสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยยึดตาม
เกณฑ์ว่าพืชชนิดนั้นมีต้นก าเนิดจากพืชที่เป็นชนิดเดียวกันหรอืไม่ หรือเกิดจากลูกผสมต่างชนิดต่างสกุลกัน 
    2.1) ออโทโพลีพลอยดี (autopolyploidy) คือ การเกิดโพลีพลอยดีของ
สิ่งมีชีวิตที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน จึงมีชุดของโครโมโซมที่มีจีโนมเดียวกัน ตัวอย่างเช่น กล้วยหอม 
ซึ่งเป็นทริพพลอยด์ มีชุดของจีโนมเป็น AAA ซึ่งเกิดมาจากกล้วยป่าที่มีจีโนมเป็น AA เป็นต้น นอกจากนี้
พืชที่เป็นออโทโพลีพลอยด์นอกจากกล้วยแล้วยังมีมะเขือเทศ ข้าวโพด ล าโพง กาแฟ ถ่ัวลิสง และมอส 
เป็นต้น 
    2.2) อัลโลโพลีพลอยดี (allopolyploidy) คือ การเกิดโพลีพลอยดีของ
สิ่งมีชีวิตที่เกิดจากลูกผสมของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดหรือต่างสกุลกันจึงท าให้มีจีโนมต่างกัน ตัวอย่างเช่น  
กล้วยน้ าว้าซึ่งเป็นทริพพลอยด์ มีชุดของโครโมโซมหรือจีโนมเป็น ABB เพราะเกิดจากกล้วยป่าที่มีจีโนม 
AA และกล้วยป่าตานีที่มีจีโนมเป็น BB นอกจากนี้ยังมีพืชที่เป็นอัลโลโพลีพลอยดี เช่น ยาสูบ มันฝรั่ง และ
กาแฟ เป็นต้น 
    อย่างไรก็ตามการเกิดโพลีพลอยดีอาจเกิดข้ึนตามธรรมชาติ หรืออาจเกิดจาก
มนุษย์สร้างขึ้น โดยมีกลไกพื้นฐานคือเกิดจากการแบ่งเซลล์แบบผิดปกต ิโดยอาจเกิดกับเซลล์ร่างกายหรือ
เกิดในช่วงของการแบ่งเซลล์สืบพันธ์ุ ท าให้จ านวนโครโมโซมมีการเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่า ถ้าหากเกิดจากการ
แบ่งเซลล์แบบไมโอซิสผิดปกติ ก็จะท าให้ได้เซลล์สืบพันธ์ุที่ไม่มีการลดจ านวนโครโมโซมลง (unreduced 
gamete) ส่งผลให้ได้เซลสืบพันธ์ุที่เป็น 2n หรือดิพลอยด์ นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากการที่ไข่ถูกผสมโดย
สเปิร์มมากกว่า 1 ตัว ซึ่งท าให้ได้ไซโกตที่เป็นโพลีพลอยดี 
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    ผลของการเกิดโพลีพลอยดีอาจส่งผลดีหรือไม่ดีก็ได้ถ้าหากเป็นการผสมพันธ์ุ
ระหว่างชนิด สายพันธ์ุ หรือต่างสกุลกัน เนื่องจากฟีโนไทป์ที่ปรากฏนั้นข้ึนอยู่กับจีโนไทป์ของบรรพบุรุษ 
แต่โดยส่วนใหญ่พืชที่เป็นโพลีพลอยดีจะมีลักษณะดังนี้ คือ 1) เซลล์มีขนาดใหญ่ข้ึน 2) มีอัตราการเจริญที่
ช้ากว่าปกติ 3) มีจ านวนละอองเรณูน้อยลง 4) เกิดความเป็นหมันมากข้ึนทั้งดอกตัวผู้และดอกตัวเมีย 
ดังนั้นพืชที่เป็นโพลีพลอยดีจึงมกัจะเปน็หมนั เช่น แตงโม กล้วย เป็นต้น 5) เกิดการผสมกันเองภายในชนิด
เดียวกันไม่ได้ (self-incompatible) ถ้าหากต้นโพลีพลอยดีนั้นเกิดจากพ่อแม่ที่เป็นหมัน หรือเรียกว่าเกิด
สิ่งกีดขวางของยีน (genetic barrier) ทั้งนี้เนื่องจากมีการแบ่งเซลล์แบบไม่ปกติท าให้เซลล์สืบพันธ์ุไม่
สามารถผสมกันได้ เช่น คะน้า ผักกาดหัว พิทูเนีย และหอม เป็นต้น 

    
สรุป 
 
 การทดลองของนักวิทยาศาสตร์หลายท่านในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ท าให้ทราบว่าสารพันธุกรรม
ซึ่งสามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น คือ ดีเอ็นเอหรือกรดนิวคลีอิก ภายในโมเลกุลของดีเอ็นมีเบสที่ท าหน้าที่
เป็นรหัสพันธุกรรมอยู่ 4 ชนิด คือ A, T, C และ G ขณะที่ล าดับเบสในอาร์เอ็นเอ คือ A, C, G และ U ใน
ระหว่างการแบ่งเซลล์กระบวนการจ าลองของดีเอ็นเอเกิดข้ึนโดยมีรูปแบบการจ าลองเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์
โดยมีเอนไซม์หลายชนิดเกี่ยวข้อง เช่น เอนไซม์ DNA polymerase ส่วนการแสดงออกของยีน (gene 
expression) เกิดผ่านกระบวนการที่ดีเอ็นเอแม่แบบถูกถอดรหัส (transcription) เป็น mRNA จากนั้น 
mRNA จะถูกแปลรหัส (translation) เป็นโพลีเพปไทด์อย่างจ าเพาะ โดยการท างานร่วมกันระหว่าง tRNA 
และไรโบโซม 
 อย่างไรก็ตามถึงแม้เซลล์จะมีกลไกควบคุมการจ าลองดีเอ็นเอหรือการสร้างโปรตีนที่จ าเพาะ 
สิ่งมีชีวิตก็อาจเกิดการกลายพันธ์ุข้ึนได้ ซึ่งอาจเกิดข้ึนตามธรรมชาติหรือจากการชักน า การกลายทาง
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตอาจเกิดข้ึนในระดับยีนหรือระดับโครโมโซม ผลที่เกิดจากการกลายอาจท าให้
สิ่งมีชีวิตมีลักษณะที่ผิดปกติหรือตายได้ ในทางตรงกันข้ามการกลายอาจท าให้สิ่งมีชีวิตได้ลักษณะที่ดีหรือ
เหมาะสมต่อการด ารงชีวิต อีกทั้งยังเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้สิ่งมีชีวิตเกิดวิวัฒนาการ 
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ค าถามท้ายบท 
 
1. จากการทดลองของ เฟรดเดอริกค์ กริฟฟิธ (Frederick Griffith) ให้อธิบายว่าเพราะเหตุใดเมื่อท าการ 
 ฆ่าเช้ือแบคทีเรีย S. pneumoiae สายพันธ์ุ S แล้ว แต่น าไปผสมกับสายพันธ์ุ R ที่ยังมีชีวิตแล้วฉีดเช้ือ 

เข้าไปในหนู แต่เช้ือแบคทีเรียยังมีผลท าให้หนูที่ทดลองตาย  
2. ในการทดลองของ Oswald, Colin และ Maclyn ให้อธิบายว่าเพราะเหตุใดการทดลองในกลุ่มที่ 3 ที่ 
 น าสารที่สกัดได้จากแบคทีเรียสายพันธ์ุ S ผสมกับสายพันธ์ุ R ที่ยังมีชีวิต แล้วเติมเอนไซม์ DNase 

จากนั้นน าไปเพาะเลี้ยง จึงตรวจไม่พบการเจริญของแบคทีเรีย 
3. กระบวนการจ าลองดีเอ็นเอมีข้ันตอนอะไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจนว่าเอนไซม์ใดเกี่ยวข้องในข้ันตอนของ 

กระบวนการจ าลองดีเอ็นเออย่างไร 
4. อธิบายความแตกต่างของกระบวนการจ าลองดีเอ็นเอกับกระบวนการถอดรหัสดีเอ็นเอ 
5. อธิบายกระบวนการตัดแต่งอาร์เอ็นเอ (RNA splicing) มาให้เข้าใจ และเพราะเหตุใดในเซลล์ยูคาริโอต

จึงต้องมีกระบวนการนี้ 
6. ถ้ารหัสของดีเอ็นแม่แบบบริเวณที่เป็นยีนมีรหัสเป็น TACCCAGGUACTTACGGATTTTCGUGA จงหา

ว่าเมื่อผ่านกระบวนการถอดรหัสจะได้ mRNA ที่มีรหัสเป็นแบบใด และเมื่อผ่านกระบวนการแปลรหัส 
จะได้ล าดับของกรดอะมิโนเป็นอย่างไร  

7. ให้อธิบายว่าการกลายพันธ์ุมีกี่แบบ สาเหตุของการกลายพันธ์ุเกิดจากอะไรได้บ้าง 
8. การกลายพันธ์ุในระดับยีนมีกี่แบบ ให้อธิบายการกลายพันธ์ุในระดับยีนแต่ละแบบพร้อมยกตัวอย่าง

ประกอบ 
9. การกลายพันธ์ุในระดับโครโมโซมแบบแอนูพลอยด์มีกี่แบบ อะไรบ้าง ให้อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง 
10. ความผิดปกติทางด้านจ านวนโครโมโซมเกิดจากสาเหตุใด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 9 

เรื่อง วิวัฒนาการ 
 

หัวข้อเน้ือหา 

9.1 แนวคิดเกี่ยวกับการก าเนิดสิ่งมีชีวิต 
 9.1.1 สิ่งมีชีวิตเกิดจากอ านาจนอกเหนือธรรมชาติ (special creation) 
 9.1.2 สิ่งมีชีวิตเกิดจากสปอร์ของโลกอื่น (cosmozonic theory) 
 9.1.3 สิ่งมีชีวิตเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต (spontaneous generation) 
 9.1.4 สิ่งมีชีวิตเกิดจากสิ่งมีชีวิต (biogenesis) 
 9.1.5 สิ่งมีชีวิตเกิดจากวิวัฒนาการตามธรรมชาติ (naturalistic theory) 
9.2 ทฤษฎีทางวิวัฒนาการ 
 9.2.1 ทฤษฎีวิวัฒนาการตามแนวคิดของลามาร์ค 
 9.2.2 ทฤษฎีวิวัฒนาการตามแนวคิดของดาร์วิน 
 9.2.3 ทฤษฎีวิวัฒนาการตามแนวคิดของฮิวโก เดอ ฟรีส์ 
 9.2.4 ทฤษฎีวิวัฒนาการ Modern synthesis 
9.3 หลักฐานทางวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
 9.3.1 หลักฐานจากการศึกษาซากดึกด าบรรพ์ 
 9.3.2 หลักฐานจากกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ 
 9.3.3 หลักฐานการเปรียบเทียบชีววิทยาการเจริญของเอ็มบริโอ 
 9.3.4 หลักฐานทางชีวภูมิศาสตร์ 
 9.3.5 หลักฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุล 
9.4 วิวัฒนาการระดับจุลภาค 
 9.4.1 การเลื่อนลอยทางพันธุกรรม 
 9.4.2 การถ่ายเทของยีน 
 9.4.3 การกลาย 
 9.4.4 การผสมพันธ์ุไม่เป็นแบบสุ่ม 
 9.4.5 การคัดเลือกทางธรรมชาติ 
9.5 วิวัฒนาการระดับมหภาคและการเกิดสปีชีส์ใหม่ 
 9.5.1 รูปแบบการเกิดสปีชีส์ใหม่ 
 9.5.2 กลไกการป้องกันการผสมข้ามสายพันธ์ุ 
 9.5.3 กลไกการเกิดสปีชีส์ใหม่ 
 9.5.4 อัตราการเกิดวิวัฒนาการ 
 9.5.5 การกระจายพันธ์ุ และการสูญพันธ์ุ 
9.6 วิวัฒนาการของมนุษย์ 
สรุป 
ค าถามท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 
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วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลังจากศึกษาบทเรียนนี้แล้ว ผู้เรียนควรมีความรู้และความสามารถ ดังนี้ 
 1. แสดงความคิดเห็นต่อแนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับการก าเนิดสิ่งมีชีวิตได้ 
 2. อธิบายแนวคิดทฤษฎีทางวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได ้
 3. อภิปรายพร้อมยกตัวอย่างหลักฐานการศึกษาทางวิวัฒนาการได ้
 4. อธิบายวิวัฒนาการระดับจุลภาค มหภาค และการเกิดสปีชีส์ใหม่ได้ 
 5. สรุปแนวความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์ในยุคต่างๆ ได้ 
  
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยายประกอบ PowerPoint presentation และสรุปสาระหรือประเด็นส าคัญให้ผู้เรียนศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติม 

 2. ผู้เรียนอภิปรายและแลกเปลี่ยนแนวความคิดภายในกลุ่ม และเสนอแนวความคิดในช้ันเรียน  
 3. ผู้เรียนระดมสมองเพื่อสร้างผังความคิดประจ ากลุ่มเกี่ยวกับเนื้อหาประจ าบทเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาชีววิทยา 1 บทที่ 9 
 2. เนื้อหา PowerPoint presentation ประจ าบทที่ 9 
 3. วีดีทัศนส์ารคดี เรื่อง วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  
 
การวัดผลและประเมินผล 

การวัดผล 

 1. การซักถาม และการตอบค าถามระหว่างเรียน 
 2. การมีส่วนร่วมของผู้เรียนในกลุ่ม และการสรุปผังความคิดประจ ากลุ่มเกี่ยวกับเนื้อหาประจ า
บทเรียน 
 3. ตอบค าถามท้ายบทและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามเวลาที่ก าหนด 
 4. การถอดบทเรียนเป็นรูปเล่มรายงานจากวีดีทัศน์สารคดี เรื่อง วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

การประเมินผล 

 1. ผู้เรียนตอบค าถามผูส้อนในระหว่างเรียนถูกตอ้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2. สังเกตพฤติกรรมการมสี่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม และสรุปผังความคิดประจ ากลุ่มเกี่ยวกบัเนื้อหา
ประจ าบทเรียนได้ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 3. ตอบค าถามท้ายบทและสง่รายงานที่ได้รบัมอบหมายตรงตามเวลาทีก่ าหนด และมีความถูกต้อง
หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลมุได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 



บทท่ี 9  
วิวัฒนาการ 

 
 
 วิวัฒนาการ (evolution) ของสิ่งมีชีวิต คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนผ่านระยะเวลาที่ยาวนาน 
ซึ่งส่งผลให้สิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆ ด้าน เช่น รูปร่าง สรีรวิทยา และพฤติกรรม อันเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมภายในประชากร และมีการถ่ายทอดการเปลี่ยนแปลง
นี้จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งต่อไปได้ กระทั่งการสะสมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่เกิดข้ึนนั้นมีมากพอ  
ก็อาจท าให้น าไปสู่การเกิดสปีชีส์ใหม่ (speciation) ข้ึนได้ การศึกษาวิวัฒนาการแบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ 
วิวัฒนาการระดับจุลภาค (microevolution) ซึ่งเป็นการศึกษาวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรมในระดับประชากรของสิ่งมีชีวิต และวิวัฒนาการระดับมหภาค (macroevolution) ซึ่งเป็น
การศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่เกิดข้ึนในระดับชนิดข้ึนไปโดยการเปลี่ยนแปลงน าไปสู่สิ่งมีชีวิตที่มี
ความหลากหลายในปัจจุบัน   

 
9.1 แนวคิดเกีย่วกับการก าเนิดสิ่งมีชีวิต 
 
 ในอดีตที่ผ่านมาแต่ละสมัยมนุษย์มีความเช่ือเกี่ยวกับก าเนิดของสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการที่
แตกต่างกันออกไป เมื่อ 300 ปี ก่อนคริสตศักราช นักปราชญ์ชาวกรีกที่ช่ือว่า อริสโตเติล (Aristotle: 384-
322 BC) ได้เสนอแนวคิดว่าสิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงจากลักษณะง่ายๆ ที่ไม่สมบูรณ์ไปสู่ลักษณะที่มี
ความซับซ้อน และสมบูรณ์มากข้ึน และเช่ือว่าสิ่งมีชีวิตไม่มีการเปลี่ยนแปลง (species is fixed) โดย
สามารถน าลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตมาจัดเรียงเป็นล าดับช้ันทางธรรมชาติได้ (scala naturae) 
 ในช่วงต้นของศตวรรษที่ 17 คาโรลัส ลินเนียส (Carolus Linnaeus: 1707-1778) เสนอแนวคิด
ว่าสิ่งมีชีวิตมีลักษณะคงที่และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ในยุคนั้น 
นอกจากนี้ลินเนียสยังคิดค้นการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตให้เป็นระบบ บนพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันให้จัดไว้ในหมวดหมู่เดียวกัน และได้ตั้งช่ือสิ่งมีชีวิตต่างๆ หลายชนิดโดยใช้ระบบทวินาม 
(binomial nomenclature)  

จากนั้นเมื่อมนุษย์ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติมากข้ึน บนพื้นฐานแนวคิดและกระบวนการเชิง
วิทยาศาสตร์ จากการตั้งข้อสังเกตและมีการทดลองมาใช้เป็นหลักฐานในการเสนอแนวคิดใหม่ มีการ
ค้นพบซากดึกด าบรรพ์ (fossil) ต่างๆ มากมาย นักชีววิทยาจึงเริ่มให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการก าเนิด
และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตมาจนถึงปจัจบุัน แนวคิดการก าเนิดสิ่งมีชีวิตที่มีผู้คนเช่ือถือกันค่อนข้างมากใน
สมัยก่อนมี 5 แนวคิด ดังนี้ 
 9.1.1 สิ่งมีชีวิตเกิดจากอ านาจนอกเหนือธรรมชาติ (special creation)  
  สมัยก่อนคริสตศักราช มนุษย์มีความเช่ือว่าพระเจ้าผู้ซึ่งมีอ านาจเหนือธรรมชาติ เป็นผู้สร้าง
สรรพสิ่งทั้งปวง โดยพระเจ้าเป็นผู้บันดาลให้เกิดสิ่งมีชีวิตทุกชนิดซึ่งสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดถูกสร้างข้ึนมาให้มี
ลักษณะเฉพาะที่คงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และสิ่งมีชีวิตชนิดเหล่านั้นถือก าเนิดข้ึนมาพร้อมๆ กัน 
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 9.1.2 สิ่งมีชีวิตเกิดจากสปอร์ของโลกอ่ืน (cosmozonic theory) 
  แนวคิดน้ีมีความเช่ือว่า มีสปอร์ของสิ่งมีชีวิตปลิวมาจากที่อื่นแลว้มาตกในโลกหรือมาพร้อม
กับอุกกาบาตที่ตกบนโลก จากแนวคิดดังกล่าวนักวิทยาศาสตร์ให้เหตุผลที่ขัดแย้งกับแนวคิดนี้ว่า สิ่งมีชีวิต
หรือสปอร์ของสิ่งมีชีวิตที่ตกมายังโลกจะต้องผ่านช้ันบรรยากาศของโลก ดังนั้นสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นอาจถูก
ท าลายจากการเสียดสีของช้ันบรรยากาศก่อนที่จะตกมายังโลก หรือถูกท าลายด้วยรังสีก่อนที่จะผ่านช้ัน
บรรยากาศของโลก 
 9.1.3 สิ่งมีชีวิตเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต (spontaneous generation) 
  เนื่องจากผู้คนในสมัยนั้นยังขาดความรู้และหลักกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ แนวคิดนี้
จึงเช่ือว่าสิ่งมีชีวิตเกิดมาจากสิง่ทีไ่ม่มีชีวิต โดยผู้คนสังเกตเห็นว่ามีหนอนเกิดข้ึนจากเนื้อเน่า เมื่อมีฝนตกลง
ไปในแหล่งน้ าที่แห้งก็จะมีปลาเกดิข้ึนได้เอง จึงเช่ือว่าปลาสามารถเกิดจากโคลนหรือเลน จุลินทรีย์เกิดจาก
น้ าซุป โดยความเช่ือดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากการทดลองของ จอห์น นิดแฮม (John Nidham) 
 9.1.4 สิ่งมีชีวิตเกิดจากสิ่งมีชีวิต (biogenesis) 
  แนวความคิดน้ีเช่ือว่าสิ่งมีชีวิตจะต้องเกิดจากสิ่งมชีีวิตที่มีอยู่เดิมเท่านั้น ซึ่งถูกสนับสนุนโดย
การทดลองของแพทย์ชาวอิตาเลียน ช่ือฟรานซิสโก เรดี (Francisco Redi) และ นักเคมีและจุลชีววิทยา
ชาวฝรั่งเศส ช่ือหลุย ปาสเตอร์ (Louis pasteur) 
  ฟรานซิสโก เรดี ได้ทดลองเอาเนื้อปลาแบ่งแยกใส่ขวดโหล 3 ขวด ขวดโหลที่ 1 เปิดฝาทิ้ง
ไว้ ขวดโหลที่ 2 ปิดด้วยผ้าขาว ขวดโหลที่ 3 ปิดด้วยหนังสัตว์ หลังจากทิ้งไว้สักระยะหนึ่งเขาพบว่า มี
หนอนแมลงวันเกิดข้ึนเฉพาะขวดโหลที่ 1 ซึ่งเปิดฝาทิ้งไว้ เนื่องจากแมลงวันได้กลิ่นของเนื้อปลาจึงบินเข้า
ไปเกาะและวางไข่ในขวดโหลนั้น ส่วนขวดโหลที่ 2 พบว่ามีหนอนแมลงวันอยู่บนผ้าที่ปิดฝาขวด เนื่องจาก
แมลงวันได้กลิ่นอาหารจึงไปวางไข่แต่ไม่สามารถบินเข้าไปในขวดโหลได้  ส่วนขวดโหลที่ 3 ไม่พบหนอน
แมลงวันเลย 
  หลุย ปาสเตอร์ ใช้ขวดแก้วทดลองที่ออกแบบมาอย่างพิเศษให้มีปลายปากขวดเล็กเหมือน
ท่อและมีลักษณะโค้งงอลงมาด้านล่างคล้ายรูปตัว S โดยท าการใส่น้ าต้มเนื้อแล้วต้มน้ านั้นต่อให้เดือดเพื่อ
ฆ่าเช้ือโดยไม่ปิดปากขวดทดลอง จากการทดลองพบว่า ไม่มีจุลินทรีย์เกิดข้ึนในน้ าซุปเนื่องจากลักษณะ
ปากขวดรูปตัว S จะดักจุลินทรีย์ไม่ให้เข้าไปในน้ าต้มเนื้อ แต่เมื่อเขาตัดปากขวดรูปตัว S ออกหรือวางขวด
ให้เอียงซึ่งท าให้น้ าสัมผัสอากาศ ก็จะพบว่ามีจุลินทรีย์เกิดข้ึนจ านวนมาก เนื่องจากจุลินทรีย์ในอากาศ
สามารถเข้าไปเจริญเติบโตในน้ าต้มเนื้อได้ จึงสรุปผลได้ว่าจุลินทรีย์ที่เจริญในน้ าต้มเนื้อไม่ได้เกิดข้ึนเอง แต่
เกิดจากจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในอากาศปลิวตกลงไปในน้ าซุป 
 9.1.5 สิ่งมีชีวิตเกิดจากวิวัฒนาการตามธรรมชาติ (naturalistic theory) 
  แนวความคิดนี้ถูกเสนอในปี ค.ศ. 1924 โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียและอังกฤษช่ือ 
โอปาริน และฮอลเดน (A.I. Oparin และ J.B.S. Haldane) เสนอแนวความคิดว่า สิ่งมีชีวิตแรกเริ่มเกิดใน
ทะเล โดยบรรยากาศของโลกดึกด าบรรพ์ขณะนั้นประกอบด้วยก๊าซหลายชนิด เช่น มีเทน (CH4) 
แอมโมเนีย (NH3) ไนโตรเจน (N) และไอน้ า ฯลฯ แต่ไม่มีออกซิเจนอิสระ (free O2) และอาศัยพลังงาน
จากดวงอาทิตย์ เช่น รังสีอัลตราไวโอเลต (UV) รังสีคอสมิก (cosmic) โดยพลังงานจากการสลายสาร
กัมมันตรังสีบนโลกประกอบกับการเกิดฟ้าแลบฟ้าผ่า ท าให้ก๊าซเหล่านั้นเกิดปฏิกิริยาเคมีรวมกันเป็น
สารอินทรีย์ เมื่อมีฝนตกสารอินทรีย์เหล่าน้ันได้ไหลลงไปในทะเล สารอินทรีย์หลายโมเลกุลจะรวมตัวใหญ่
ข้ึนเรื่อยๆ จนเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตข้ึนโดยบังเอิญ 
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  แนวคิดน้ีได้รับการสนับสนุนจากงานทดลองของมิลเลอร์ และเออเรย์ (S. Miller and H. 
Urey) ในปี ค.ศ. 1953 โดยได้ท าการทดลองเพื่อทดสอบว่า อินทรียสารสามารถเกิดจากอนินทรียสารได้
หรือไม่ โดยสร้างเครื่องมือที่ทดลองที่เป็นภาชนะบรรจุแก๊สต่างๆ เพื่อจ าลองสภาพของโลกยุคดึกด าบรรพ์
พร้อมกับให้ไอน้ า และเร่งกระแสไฟฟา้แทนการเกิดฟ้าผา่ หลังจากนั้นจึงได้ท าการตรวจสอบผล ซึ่งพบว่ามี
กรดอะมิโนและสารอินทรีย์ที่เป็น organic monomer อยู่หลายชนิดเกิดข้ึนได้ อย่างไรก็ตามแม้จะมี
สารอินทรีย์เกิดข้ึนได้จากปฏิกิริยาดังกล่าว แต่การทดลองไม่ได้ยืนยันว่ามีสิ่งมีชีวิตเกิดข้ึนจากปฏิกิริยานี้ 
 

9.2 ทฤษฎีทางวิวัฒนาการ 
 
 การศึกษาค้นพบของนักวิทยาศาสตร์บ่งช้ีว่า สิ่งมีชีวิตในอดีตกับปัจจุบันนั้นมีความแตกต่างกัน
สิ่งมีชีวิตบางชนิดมีลักษณะใกล้เคียงกับสิ่งมีชีวิตสมัยก่อน ขณะที่บางชนิดก็แตกต่างออกไปมาก ข้อมูล
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆ นั้นมีวิวัฒนาการ แนวคิดการเกิดวิวัฒนาการที่น่าสนใจ ได้แก่ 
แนวคิดของลามาร์ค แนวคิดของดาร์วิน แนวคิดของเดอฟรีย์ เป็นต้น 
 9.2.1 ทฤษฎีวิวัฒนาการตามแนวคิดของลามาร์ค 
  ฌอง ลามาร์ค (Jean Lamarck: 1744-1829) เป็นนักชีววิทยาชาวฝรั่งเศสที่เสนอแนวคิด
เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตว่า สิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างให้เข้ากับสภาพแวดล้อมขณะ
เกิดวิวัฒนาการ โดยอาศัยหลักฐานจากซากดึกด าบรรพ์ซึ่งมีรูปร่างไม่สลับซับซ้อน ลามาร์คเช่ือว่าอาหาร
และสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยส าคัญที่กอ่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะ หรือการเกิดอวัยวะใหม่ๆ ของ
สิ่งมีชีวิตอันเป็นผลจากความต้องการของสิ่งมีชีวิตน้ันๆ ตราบใดที่มีการใช้อวัยวะนั้นอยู่เป็นประจ า อวัยวะ
นั้นก็จะยังคงอยู่และเจริญแข็งแรง แต่ถ้าไม่มีการใช้อวัยวะนั้นเลย อวัยวะนั้นก็จะค่อยๆ หดหายไป  
ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้สามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานรุ่นต่อไปได้ ลามาร์คได้ยกตัวอย่างว่า เดิมบรรพบุรุษ
ของยีราฟมีคอและขาสั้นโดยจะหากินหญ้าตามพื้นดินเป็นอาหาร ต่อมาหญ้าตามพื้นดินมีไม่เพียงพอจึง
ต้องยืดคอกินใบไม้ที่อยู่สูง (ภาพที่ 9.1) ซึ่งต้องใช้ขาเขย่งเท้าให้สูง ท าให้คอและขาของยีราฟค่อยๆ ยืดยาว
ข้ึนกว่าเดิม และลักษณะดังกล่าวถูกถ่ายทอดให้ลูกหลาน ท าให้ยีราฟปัจจุบันมีคอและขาที่ยาว ลามาร์คได้
เสนอแนวคิดทฤษฎีทางวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในปี ค.ศ. 1809 ไว้สองข้อ คือ 
  1) หลักของการใช้และไม่ใช้ (Principle of use and disuse)  
   หลักของการใช้และไม่ใช้มีสาระส าคัญว่า อวัยวะหรือช้ินส่วนของอวัยวะที่ถูกใช้งาน
มากๆ จะเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่วนอวัยวะที่
ไม่ได้ใช้งานจะค่อยๆ ลีบเล็กและเสื่อมลง จนในที่สุดอวัยวะดังกล่าวจะลดรูปหายไป 
  2) การถ่ายทอดลักษณะท่ีเกิดขึ้นใหม่ (Inheritance of acquired characters) 
   ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปและมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตจะถูกถ่ายทอดไปยังรุ่นลูก
เพื่อด ารงเผ่าพันธ์ุต่อไป ท าให้ลามาร์คเช่ือว่าสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงมาจากสิ่งมีชีวิต
ดั้งเดิม โดยการถ่ายทอดลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อๆ กันมาเป็นเวลาหลายช่ัวอายุ 
  ความรู้ความเข้าใจทางพันธุศาสตร์ในปัจจุบันนี้ได้ปฏิเสธแนวความคิดที่ลามาร์คได้เสนอ 
ตัวอย่างเช่น ต้นบอนไซ (bonsai tree) ที่ได้รับการตัดแต่งให้ได้ลักษณะตามที่มนุษยต์้องการ เมื่อเกิดการ
สืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศ ลักษณะที่ได้จากการตัดแต่งก็ไม่สามารถถ่ายทอดไปยังลูกรุ่นต่อไปได้ (ภาพที่ 9.2) 
ด้วยเหตุน้ีหลักฐานดังกล่าวจึงขัดแย้งกับหลักการของการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดข้ึนใหม่ 
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ภาพท่ี 9.1 แนวคิดของลามาร์คที่เสนอว่ายีราฟยืดคอเพื่อกนิใบไม้ท าให้ยรีาฟมีคอยาว 
ที่มา: Hutchins (2011) หน้า 25 
 
 

 
 
ภาพท่ี 9.2 ต้นบอนไซที่ถูกตัดแต่งใหม้ีลกัษณะตามที่มนุษยต์้องการ 
ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 455 
 
 9.2.2 ทฤษฎีวิวัฒนาการตามแนวคิดของดาร์วิน 
  ชาลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin: 1809-1882) นักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ เสนอ
ทฤษฎีทางวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เรียกว่า ทฤษฎีการคัดเลือกทางธรรมชาติ (Theory of natural 
selection) ลงในหนังสือที่เขาแต่งช่ือว่า On the origin of species ในปี ค.ศ. 1853 ซึ่งเป็นแนวคิดที่ถือ
ได้ว่าเป็นการปฏิวัติครั้งยิ่งใหญ่ในวงการชีววิทยา ดาร์วินได้สังเกตพบว่า สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะผลิตลูกหลาน
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เป็นจ านวนมากและลูกหลานแต่ละตัวอาจมีความแตกต่างกันได้ โดยลูกหลานเหล่านี้จะมีการดิ้นรน
แก่งแย่งเพื่อความอยู่รอด และพวกที่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมไดเ้ท่านั้นจึงจะถูกธรรมชาติคัดเลือก
ให้รอดชีวิต ลักษณะที่เหมาะสมจากการปรับตัวจะถูกถ่ายทอดให้กับลูกในรุ่นต่อไป  
  สืบเนื่องจากแนวคิดของลามาร์ค ดาร์วินได้เสนอแนวคิดเรื่องบรรพบุรุษของยีราฟว่า 
ประชากรของยีราฟในอดีตมีทั้งพวกคอสั้นและคอยาวอาศัยอยู่ปะปนกันไป โดยพวกคอยาวมีโอกาสที่จะ
หากินยอดพืชที่อยู่ที่สูงได้มากกว่า และสามารถมองเห็นศัตรูได้ก่อนพวกคอสั้นจึงรอดชีวิตได้มากกว่า  
ท าให้พวกยีราฟที่มีคอยาวสามารถด ารงเผ่าพันธ์ุต่อมาไดจ้นถึงปัจจุบัน 
  แนวคิดของดาร์วินได้มาจากการรวบรวมข้อมูลทางธรรมชาติด้วยตัวเอง ขณะที่ออก
เดินทางไปกับเรือส ารวจซึ่งเป็นเรือหลวงของประเทศอังกฤษ ช่ือว่าเรือ HMS Beagle เรือนี้ได้แล่นตาม
แนวฝั่งทวีปรอบโลก (ภาพที่ 9.3) เช่น แนวฝั่งของทวีปอเมริกาใต้ และหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก 
โดยเฉพาะหมู่เกาะที่ช่ือว่า กาลาปากอส (Galapagos) ดาร์วินพบว่าพืชและสัตว์ที่พบบนพื้นทวีปและหมู่
เกาะมีความคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น นกฟินช์ (finch) ที่มีทั้งหมด 14 ชนิด ซึ่งอาศัย
กระจายอยูต่ามหมู่เกาะกาลาปากอส จะมีจะงอยปากที่มีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันตามความเหมาะสม
ของประเภทอาหารที่นกฟินช์แต่ละชนิดกิน (ภาพที่ 9.4) อย่างไรก็ตามดาร์วินพบว่านกเหล่านี้มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับนกบนผืนแผ่นดินใหญ่ ดาร์วินเช่ือว่านกเหล่านี้ต่างมีบรรพบุรุษร่วมกัน กล่าวคือ แต่เดิมนก
เหล่าน้ีเคยอาศัยอยู่บนทวีปอเมริกาใต้มาก่อน แต่มีการอพยพย้ายถ่ินไปอยู่ที่หมู่เกาะและมีการแยกย้ายไป
อยู่ในถ่ินอาศัยที่แตกต่างกันบนแต่ละหมู่เกาะ ท าให้นกมีการปรับตัวไปตามสภาพแวดล้อม เมื่อนกเหล่านี้
อาศัยอยู่บนเกาะในระยะเวลานานมากข้ึน จึงมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปเป็นนกฟินช์ในแต่ละชนิด 
(โครงการต าราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน., 2550; ศุภณัฐ ไพโรหกุล, 2560) 
 

 
 
ภาพท่ี 9.3 ชาลส์ ดาร์วิน เดินทางส ารวจไปกับเรือหลวงอังกฤษ (HMS Beagle) ตามแนวชาวฝั่งทวีป 
ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 456 
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ภาพท่ี 9.4 นกฟินช์ 14 ชนิด มีลักษณะจะงอยปากที่แตกตา่งกันตามชนิดของอาหาร 
ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 17 
 
  แนวคิดของดาร์วินเกี่ยวกับทฤษฎีการคัดเลือกทางธรรมชาติได้รับอิทธิพลมาจากการอ่าน
หนังสือที่เขียนไว้โดยบุคคลต่างๆ เช่น โทมัส มัลทัส (Thomas Malthus) นักประชากรศาสตร์ที่อธิบาย
เกี่ยวกับความยากจนของประชากรมนุษย์ว่า มนุษย์มีการเติบโตของประชากรอย่างรวดเร็วแต่อาหารและ
ทรัพยากรอื่นๆ มีการเพิ่มจ านวนอย่างค่อยเป็นค่อยไป สภาวะเช่นนี้ท าให้มนุษย์ต้องแก่งแย่งแข่งขันเพื่อ
ด ารงชีวิต และหนังสือหนังสือช่ือ Principles of geology เขียนโดย ชาลส์ ไลเอลล์ (Charles Lyell) ซึ่ง
กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก นอกจากนี้ยังมี อัลเฟรด รุสเซล วอลเลซ (Alfred Russel 
Wallace) ที่ท าการส ารวจสิ่งมีชีวิตบริเวณหมู่เกาะในคาบสมุทรมาเลย์ (Malay Archipelago) แล้วเสนอ
ทฤษฎีที่สอดคล้องกันกับทฤษฎีการคัดเลือกทางธรรมชาติของดาร์วิน สิ่งสนับสนุนดังกล่าวท าให้ทฤษฎี
ของดาร์วินมีความน่าเช่ือถือและเป็นที่ยอมรับ  
  ทฤษฎีการคัดเลือกทางธรรมชาติของดาร์วินเป็นกลไกส าคัญที่ท าให้ประชากรของสิ่งมีชีวิต
ชนิดหนึ่งๆ เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยการเปลี่ยนแปลงนี้น าไปสู่การเกิดสปีชีส์ใหม่ข้ึนได้ ซึ่งกลไกการ
คัดเลือกทางธรรมชาตินั้นเกิดข้ึนจากข้อสังเกตที่เป็นสภาวะธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตบนโลก คือ 
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  1) การมีจ านวนประชากรมากเกินไป (overpopulation)  
   สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติมีแนวโน้มในการผลิตรุ่นลูกจ านวนมาก หรือสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมี
ความสามารถในการสืบพันธ์ุสูง ถ้าสิ่งมีชีวิตทุกตัวมีโอกาสรอดได้เท่ากันก็จะส่งผลให้ประชากรสิ่งมีชีวิตมี
จ านวนเพิ่มมากขึ้น 
  2) การแข่งขัน (competition)  
   ประชากรสิ่งมีชีวิตย่อมมีการแข่งขันเพื่อความอยู่รอด การแก่งแย่งทรัพยากรที่มีอยู่
จ ากัดในสภาวะแวดล้อมหนึ่งๆ เช่น การแก่งแย่งอาหาร พื้นที่อยู่อาศัย และปัจจัยอื่นๆ ท าให้สมาชิกตัวที่
แข็งแรงกว่ามีความสามารถในการอยู่รอดได้มากกว่า ตัวที่อ่อนแอกว่าจะถูกก าจัดออกไป 
  3) ความแปรผัน (variation)  
   สมาชิกในประชากรมีความแตกต่างแปรผัน ในด้านรูปร่างหรือพฤติกรรม ซึ่งความ
แตกต่างนี้สามารถส่งทอดไปยังรุ่นลูกได้ โดยสิ่งมีชีวิตในกลุ่มประชากรอาจมีความแปรผันมาบ้างน้อยบ้าง
แตกต่างกันไป 
 9.2.3 ทฤษฎีวิวัฒนาการตามแนวคิดของฮิวโก เดอ ฟรีส์ 
  ฮิวโก เดอ ฟรีส์ (De Vries, Hugo: 1843-1935) เป็นนักพฤกษศาสตร์ชาวฮอลแลนด์ ที่ได้
เสนอแนวคิดของการเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ว่า สิ่งมีชีวิตมีการผันแปรของหน่วยพันธุกรรม การผันแปรนี้
เรียกว่า การผ่าเหล่า (mutation) ดังนั้นเมื่อน าแนวคิดเกี่ยวกับความผันแปรของหน่วยพันธุกรรมมา
อธิบายร่วมกับทฤษฎีการคัดเลือกทางธรรมชาติของดาร์วิน อาจอธิบายการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
ได้ว่า การผ่าเหล่าอาจท าให้ได้ลักษณะที่เป็นประโยชน์ หรืออาจท าให้ได้ลักษณะที่ไม่ดีต่อสิ่งมีชีวิตนั้นๆ 
โดยวิธีการคัดเลือกทางธรรมชาติ ลักษณะที่มีประโยชน์ต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตนั้นจะถูกคัดเลือกไว้  
ท าให้มีโอกาสแพร่ลูกหลานได้มากกว่า เมื่อผ่านระยะเวลาอันยาวนาน พวกที่มีลักษณะไม่ดีจะค่อยๆ ลดลง
จนเหลือแต่พวกที่มีลักษณะเหมาะกับการอยู่รอด หรืออาจสรุปได้ว่าสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ที่เกิดข้ึนในโลก
เป็นผลจากการสะสมลักษณะผันแปรที่ เป็นคุณต่อสิ่งมีชีวิตกลุ่มนั้นๆ เป็นระยะเวลาอันยาวนานจนได้
สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ๆ เกิดข้ึน 
 9.2.4 ทฤษฎีวิวัฒนาการ Modern synthesis 
  แนวคิดของลามาร์ค และดาร์วิน มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะที่ปรากฏอยู่  
มีความสอดคล้องกับทฤษฎีวิวัฒนาการ modern synthesis อย่างไรก็ตามลามาร์คและดาร์วินไม่สามารถ
อธิบายไดว่้าการถ่ายทอดลักษณะเกิดข้ึนได้อย่างไร จนกระทั่งมีการศึกษาของเมนเดลที่สามารถอธิบาย
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตได้ ทฤษฎีจึงได้ถูกเสนอข้ึนประมาณปี ค.ศ. 1940 โดย
นักวิทยาศาสตร์หลายคน เช่น ฟิชเชอร์ (R.A. Fisher) ฮาลเดน (J.B.S. Haldane) และซีวอล ไวรท์ 
(Sewall Wright) เป็นต้น การผสมผสานแนวความคิดต่างๆ ของดาร์วิน และเดอฟรีส์ ผนวกกับความรู้
ทางด้านพันธุศาสตร์ ประชากรศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้น าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้กับ
ประชากรในธรรมชาติ ท าให้สรุปได้ว่าการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรมและการคัดเลือกทางธรรมชาติ ซึ่งหน่วยย่อยที่เกิดวิวัฒนาการคือ ประชากร โดยสมาชิกใน
ประชากรมีความแตกต่างทางพันธุกรรม ท าให้มีการคัดเลือกสมาชิกที่เหมาะสมไว้ และเมื่อมีการสะสมการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรทีละเล็กละน้อย จึงท าให้เกิดวิวัฒนาการกลายเป็น
สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ (โครงการต าราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน. , 2550; ศุภณัฐ ไพโรหกุล, 
2560) 
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9.3 หลักฐานทางวิวัฒนาการของสิง่มีชีวิต 
 
 สิ่งมีชีวิตต่างๆ หลายชนิดถือก าเนิดข้ึนมาบนโลกและมีวิวัฒนาการผา่นระยะเวลาที่ยาวนานก่อนที่
มนุษย์จะถือก าเนิด การศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจึงเป็นการรวบรวมหลักฐานต่างๆ เช่น หลักฐาน
จากการ ศึกษาซากดึกด าบรรพ์  (Paleontology)  หลักฐานจากกายวิภาคศาสตร์ เปรียบเทียบ 
(Comparative anatomy) หลักฐานการเปรียบเทียบชีววิทยาการเจริญของเอ็มบริโอ (Comparative 
embryology) หลักฐานทางชีวภูมิศาสตร์ (Biogeography) และหลักฐานทางด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล 
(Molecular biology)  
 9.3.1 หลักฐานจากการศึกษาซากดึกด าบรรพ์ 
  ซากดึกด าบรรพ์หรือฟอสซิล คือ ส่วนที่เป็นร่างกายทั้งตัว หรือช้ินส่วน หรือร่องรอยของ
สิ่งมีชีวิตที่กลายเป็นหิน หรือถูกฝังในน้ าแข็ง จมอยู่ในบ่อน้ ามัน ถูกห่อหุ้มด้วยยางไม้ หรืออาจจะเป็น
รอยเท้า (footprint) รอยพิมพ์ของสิ่งมีชีวิตหรือซากสิ่งมีชีวิต (ภาพที่ 9.5) รวมทั้งวัตถุที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งมีชีวิตซึ่งถูกขุดค้นข้ึนมา หลักฐานเหล่าน้ีจัดเป็นหลักฐานที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการศึกษาวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ซากดึกด าบรรพ์มักถูกค้นพบในช้ันหินตะกอนซึ่งฟอสซิลที่พบในช้ัน
ด้านล่างจะมีอายุมากกว่าฟอสซิลที่พบทางด้านบนของช้ันหิน การที่ซากหรือช้ินส่วนของสิ่งมีชีวิตนั้นไม่มี
การเน่าเปื่อยอาจเนื่องมาจากสภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการเจริญของแบคทีเรียซึ่งเป็นผู้ย่อยสลายที่
ส าคัญ 
 

 
                  ก.                     ข.                          ค.                          ง. 
ภาพท่ี 9.5 ฟอสซิลของไดโนเสารม์ีปีก (ก.) ใบเฟิร์น (ข.) ไทรโลไบท์ (ค.) และแมงมุมที่ติดอยู่ในยางไม้ (ง.) 
ที่มา: Postlethwait และ Hopson (2006) หน้า 302  
  
  ซากดึกด าบรรพ์ของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่พบส่วนใหญ่จะเป็นช้ินส่วนของกระดูก แต่อาจ
พบช้ินส่วนที่เป็นเนื้อเยื่ออ่อนๆ ซึ่งถูกเก็บรักษาไว้ได้เช่นกัน เนื่องจากมีแร่เหล็กหรือซิลิกาแทรกซึมเข้าไป
อยู่ในเนื้อเยื่อส่วนน้ันท าให้เนื้อเยื่อคงสภาพอยู่ได้ และถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้ช้ันหิน ความรู้ทางธรณีวิทยา
ท าให้นักวิทยาศาสตร์สามารถค านวณหาอายุของหินได้ จึงสามารถทราบอายุของซากดึกด าบรรพ์ได้ 
นอกจากนี้อายุของซากฟอสซิลยังสามารถหาได้จากการหาปริมาณของธาตุกัมมันตรังสีที่เหลืออยู่ในซาก
นั้นเทียบกับปริมาณธาตุที่พบอยู่ในปัจจุบัน การหาอายุทางธรณีวิทยาสามารถหาได้สองวิธี คือ การหาอายุ
เปรียบเทียบ (relative  age) ซึ่งเป็นการน าล าดับช้ันหนิและธรณีโครงสร้าง มาเปรียบเทียบกับหินที่พบว่า
มีอายุมากกว่า เท่ากัน หรือน้อยกว่า และการหาอายุสัมบูรณ์ (absolute age) ซึ่งจะเป็นการหาอายุของ
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หินแร่ และซากดึกด าบรรพ์ที่สามารถบอกอายุได้โดยใช้สารกัมมันตรังสี เช่น คาร์บอน 14 (carbon-14) 
ยูเรเนียม 238 (uranium-238) เป็นต้น 
  ตัวอย่างฟอสซิลที่สามารถอธิบายเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เช่น ฟอสซิลของ 
Archaeopteryx sp. (ภาพที่ 9.6) ซึ่งเป็นนกโบราณชนิดหนึ่งที่เคยมีชีวิตอยู่เมื่อ 150 ล้านปีมาแล้วในยุค 
จูราสสคิ (Jurassic) จากการศึกษาพบว่า ซากของนกดึกด าบรรพ์นี้มีหางยาวซึ่งภายในมีโครงกระดูกเป็น
แกนหาง ภายในช่องปากพบฟันแบบสัตว์เลื้อยคลาน แต่ล าตัวมีขนปกคลุมแบบขนนก ภายในกระดูกมี
ลักษณะเป็นโพรงแบบที่พบในนกทั่วไป นอกจากนี้ยังพบว่าที่ปลายปีกมีกรงเล็บเหมือนกับสัตว์เลื้อยคลาน
อีกด้วย จากข้อมูลที่พบนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าซากของนกดึกด าบรรพ์นี้เป็นรอยต่อทางวิวัฒนาการ
ของสัตว์เลื้อยคลานและนก แนวคิดน้ีจึงสนับสนุนว่าสัตว์เลื้อยคลานและนกมีวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษ
ร่วมกัน 
 

      
ก. ภาพจ าลองนก Archaeopteryx sp.                      ข. ฟอสซิลนก Archaeopteryx sp. 

 
ภาพท่ี 9.6 นกโบราณ Archaeopteryx sp. ที่เคยมีชีวิตอยู่เมื่อ 150 ล้านปีก่อน 
ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 719; Hutchins (2011) หน้า 112 
 
 9.3.2 หลักฐานจากกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ 
  หลักฐานกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบเป็นการศึกษาโครงสร้างของอวัยวะของสิ่งมีชีวิต
ชนิดต่างๆ เพื่อน ามาเปรียบเทยีบความเหมือนหรือความแตกต่าง ซึ่งเน้นการเปรียบเทียบจุดก าเนิด หน้าที่ 
และการท างานของโครงสร้างต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เนื่องจากตาม
ทฤษฎีของวิวัฒนาการ สิ่งมีชีวิตที่มีบรรพบุรุษเดียวกันย่อมจะมีลักษณะร่วมกันหรือคล้ายคลึงกัน อย่างไร 
ก็ตามความคล้ายคลึงกันของลักษณะบางอย่างที่พบอาจมิได้หมายความว่าสิ่งมีชีวิตนั้นจะมีบรรพบุรุษ
ร่วมกันเสมอไป ความคล้ายคลึงกันดังกล่าวอาจเป็นผลมาจากการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่มาจากต้น
ตระกูลเดียวกัน (divergent) หรืออาจวิวัฒนาการจากต้นตระกูลที่แตกต่างกัน (convergent) ได้  
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  ตัวอย่างเช่น การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโครงกระดูกของปีกนก ครีบของวาฬ ปีกของ
ค้างคาว และแขนของคน (ภาพที่ 9.7) ท าให้ทราบว่าอวัยวะต่างๆ ของสัตว์แต่ละชนิดมีโครงสร้างพื้นฐาน
คล้ายคลึงกัน ถึงแม้ว่าจะมีหน้าที่แตกต่างกันก็ตาม ความคล้ายคลึงกันของโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตอาจแบ่ง
ได้ 2 รูปแบบ คือ โครงสร้างที่มีต้นก าเนิดเดียวกัน แต่มีหน้าที่ต่างกัน เรียกว่า homologous structure 
ในขณะที่โครงสร้างที่มีต้นก าเนิดแตกต่างกัน แต่ท าหน้าที่คล้ายกันนั้น เรียกว่า analogous structure 
เช่น ปีกของผีเสื้อกับปีกของนกซึ่งมีหน้าที่เหมือนกันคือการบิน แต่มีโครงสร้างแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
หลักการดังกล่าวสรุปได้ว่า สิ่งมีชีวิตที่มีความใกล้ชิดกันทางวิวัฒนาการจะมีลักษณะที่เป็น homologous 
structure ร่วมกันมากกว่าลักษณะที่เป็น analogous structure 
  จากการศึกษาเพิ่มเติมพบว่า โครงสร้างบางอย่างของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้ใช้งานจะมีการลดรูป 
เรียกว่า vestigial structure ตัวอย่างเช่น ช้ินส่วนของกระดูกขาหลัง (femur) ที่พบในงู กระดูกเชิงกราน 
(pelvis) ที่พบในวาฬ ไส้ติ่ง (vermiform appendix) ของมนุษย์ และกระดูกก้นกบ (coccygeal tail 
vertebrae) ของมนุษย์ เป็นต้น 
 

  
ภาพท่ี 9.7 ลักษณะโครงกระดูกของสิ่งมีชีวิตที่มีโครงร่างพื้นฐานเหมือนกัน (homologous structure) 
ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 463 
 
 9.3.3 หลักฐานการเปรียบเทียบชีววิทยาการเจริญของเอ็มบริโอ 
  จากแนวคิดที่ ว่าสิ่งมีชีวิตมีการพัฒนาจากความซับซ้อนน้อยกว่าไปสู่ความซับซ้อนที่
มากกว่า ดังนั้นสิ่งมีชีวิตที่มีบรรพบุรุษร่วมกันหรือมีความใกล้ชิดกันทางสายวิวัฒนาการย่อมมีแบบ
แผนการเจริญเติบโตที่คล้ายคลึงกันด้วย การเปรียบเทียบชีววิทยาการเจริญของสิ่งมีชีวิตต้ังแต่เป็นตัวอ่อน
จึงนับเป็นหลักฐานส าคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยอธิบายวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต การศึกษาของนักชีววิทยาพบว่า
ตัวอ่อนในระยะแรกเริ่มของสัตว์หลายชนิดมีความคล้ายคลึงกันมาก จนไม่สามารถแยกแยะความแตกต่าง
ได้ว่าตัวอ่อนเหล่าน้ันเป็นตัวอ่อนของสัตว์ชนิดใด ตัวอย่างเช่น การศึกษาของเฮคเกล (Haeckel, E.) ที่ท า
การเปรียบเทียบตัวอ่อนของปลา ซาลามานเดอร์ เต่า ไก่ หมู วัว กระต่าย และคน (ภาพที่ 9.8) ซึ่งพบว่า
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ตัวอ่อนของสัตว์เหล่าน้ันมีลักษณะเหมือนกันหลายประการ เช่น การมีช่องเหงือก การมีหัวใจที่มีลักษณะ
เป็นท่อซึ่งยังไม่มีการแบ่งแยกเป็นช่องขวาซ้าย ในตัวอ่อนช่วงระยะตอนต้น อย่างไรก็ตามเมื่อตัวอ่อน
เหล่านั้นไดพ้ัฒนาเป็นตัวเต็มวัยแล้วลักษณะร่วมดังกล่าวก็จะหมดไป และตัวอ่อนจะมีลักษณะที่แตกต่าง
ประจ าชนิดปรากฏออกมาให้เห็นภายหลังตามช่วงการพัฒนาของตัวอ่อน นักชีววิทยาเช่ือว่าสัตว์มีกระดูก
สันหลังช้ันสูง เช่น ไก่ และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม อาจมีวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษของสัตว์มีกระดูกสัน
หลังช้ันต่ าร่วมกัน และเมื่อระยะเวลาผ่านไปท าให้สัตว์มีกระดูกสันหลังเกิดวิวัฒนาการแตกแขนงออกไป
เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังช้ันสูงหลากหลายชนิด 
 

 
ตัวอ่อนของสัตว์มีกระดูกสันหลังเรียงล าดับจากซ้ายไปขวา ได้แก่ ปลา ซาลามานเดอร์ เต่า ไก่ หมู วัว 
กระต่าย และมนุษย์ 
 
ภาพท่ี 9.8 การเปรียบเทียบลักษณะการเจริญพฒันาของตัวอ่อนในสัตว์มีกระดูกสันหลัง  
ที่มา: Hutchins (2011) หน้า 142 
 
 9.3.4 หลักฐานทางชีวภูมิศาสตร ์
  จากหลักฐานทางภูมิศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์พบว่าในอดีตแต่ละทวีปเคยเป็นผืนแผ่นดิน
เดียวกันมาก่อน แต่เนื่องจากการเปลีย่นแปลงและการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก จึงท าให้สิ่งมีชีวิตที่เคย
อยู่ร่วมกันบนผืนแผ่นดินเดียวกันถูกแยกออกจากกันตามสภาพภูมิศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป การศึกษา
รูปแบบการกระจายของสิง่มชีีวิตในแต่ละภูมิภาคของโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปจัจบุันท าให้ทราบว่า สิ่งมีชีวิตที่
มีลักษณะคล้ายกันแต่อาศัยอยู่ต่างทวีปนั้นเคยมีบรรพรุษร่วมกันมาก่อน เมื่อระยะเวลาผ่านไปยาวนาน 
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พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในแต่ละประชากรจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงท าให้เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ ซึ่งเป็นผล
จากกระบวนการทางวิวัฒนาการ ตัวอย่างเช่น ดาร์วินพบว่าสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนเกาะกาลาปากอส มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินใหญ่บนทวีปอเมริกาใต้มากกว่าสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บน
เกาะอื่นๆ ที่อยู่ห่างไกลกัน ถึงแม้จะมีสภาพภูมิอากาศที่คล้ายคลึงกันก็ตาม ดาร์วินจึงเช่ือว่าสิ่งมีชีวิตที่
อาศัยอยู่บนเกาะกาลาปากอสมีวิวัฒนาการร่วมกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนทวีปอเมริกาใต้  
 9.3.5 หลักฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุล 
  การศึกษาทางชีววิทยาระดับโมเลกุลเป็นหลักฐานที่แสดงถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตอีก
อย่างหนึ่งที่ส าคัญ โดยการศึกษาล าดับนิวคลีโอไทด์ของโมเลกุล DNA หรือล าดับและชนิดของกรดอะมิโน
บนสายโพลีเปปไทด์ นักวิทยาศาสตร์พบว่าลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่มีความแตกต่างกันเป็นผลมาจาก
ยีนและโปรตีนที่ เป็นผลผลิตของยีน ดังนั้นสิ่งมี ชีวิตต่างชนิดกันที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันในสาย
วิวัฒนาการจึงมีความเหมือนกันของ DNA หรือโปรตีนมากกว่าในสิ่งมีชีวิตกลุ่มอื่นๆ  ตัวอย่างเช่น ในการ
เปรียบเทียบ DNA ของมนุษย์ ชิมแพนซี และชะนี พบว่ามนุษย์กับลิงชิมแพนซีมีความแตกต่างระหว่าง 
นิวคลีโอไทด์ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่มนุษย์กับชะนีมีความแตกต่างของนิวคลีโอไทด์ประมาณ 5 
เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นลิงชิมแพนซีจึงมีวิวัฒนาการใกล้เคียงกับมนุษย์มากกว่าชะนีกับมนุษย์ ข้อมูลชีววิทยา
ระดับโมเลกุลจึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่น ามาช่วยในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการ ท า ให้
นักชีววิทยาสามารถสร้างวงศ์วานวิวัฒนาการ (phylogenetic tree) ของสิ่งมีชีวิตกลุ่มลิง (ภาพที่ 9.9) 
และกลุ่มต่างๆ ได้ 
 

 
 
ภาพท่ี 9.9 วงศ์วานวิวัฒนาการของสัตว์ในกลุ่มไพรเมท (primate) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 726 
  

วงศ์วานวิวัฒนาการของสัตว์ในกลุ่มไพรเมท 
ชี้ให้เห็นว่าชะนี อุรังอุตัง โกริลล่า ชิมแพนซี และ
มนุษย์ มีวิวัฒนาการแยกจากลุ่ม ลีเมอร์ ทาร์เซีย 
ลิงโลกใหม่ และลิงโลกเก่าเม่ือประมาณ 15 ล้าน
ปีมาแล้ว และลิงชิมแพนซีมีความใกล้ชิดกับ
มนุษย์มากที่สุด เม่ือเทียบกับลิงชนิดอ่ืน 
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9.4 วิวัฒนาการระดบัจุลภาค 
 
 วิวัฒนาการระดับจุลภาค เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่ เกิดข้ึนในระดับ
ประชากรของสิ่งมีชีวิตอันเป็นกลไกที่แท้จริงในกระบวนการวิวัฒนาการ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการศึกษา
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความถ่ีของอัลลีลหรือความถ่ีของจีโนไทป์ในประชากร โดยกลไกที่ท าให้ความถ่ี
ของยีนหรืออัลลีลในประชากรมีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การเลื่อนลอยทางพันธุกรรม (genetic drift)  
การถ่ายเทของยีน (gene flow) การกลาย (mutation) การผสมพันธ์ุไม่เป็นแบบสุ่ม (nonrandom 
mating) การคัดเลือกทางธรรมชาติ (natural selection) ซึ่งปัจจัยดังกล่าวท าให้ประชากรใหม่มีความ
แตกต่างจากประชากรเดิม เมื่อเวลาผ่านไปท าให้การเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละน้อยค่อยๆ เกิดการสะสมที่
มากข้ึน ส่งผลให้ประชากรสองกลุ่มมีความแตกต่างทางพันธุกรรมอย่างสิ้นเชิงจนในที่สุดได้เกิดเป็น
สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ข้ึน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงความถ่ีของยีนในประชากรที่มากพอที่ท าให้เกิดสิ่งมีชีวิตชนิด
ใหม่จึงเป็นวิวัฒนาการระดับจุลภาค 
 9.4.1 การเลื่อนลอยทางพันธุกรรม 
  การเลื่อนลอยทางพันธุกรรม เป็นปรากฏการณ์ที่ส่งผลให้ความถ่ีของยีนในประชากรเดิมมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ตัวอย่างเช่น ประชากรของต้นไม้รุ่นที่ 1 มีจ านวน 10 ต้น มีจีโนไทป์แบบ
ต่างๆ 3 แบบ มีความถ่ีของอัลลีล CR=p=0.7 และมีความถ่ีของอัลลีล CW=q=0.3 แต่มีเฉพาะต้นไม้ 5 ต้น
ที่อยู่ในกรอบสีขาวเท่านั้นที่สามารถสืบพันธ์ุและให้ลูกในรุ่นที่ 2 ได้ โดยรุ่นที่ 2 มีความถ่ีของอัลลีล p=0.5 
และ q=0.5 แต่ต้นไม้ในรุ่นที่ 2 มีเพียงต้นไม้สีแดงที่อยู่ในกรอบสขีาวเท่านั้นที่สามารถสืบพันธ์ุให้ลูกรุ่นที่ 3 
ได้ ดังนั้นลูกในรุ่นที่ 3 จึงมีความถ่ีของอัลลีล p=1.0 และ q=0 (ภาพที่ 9.10) การเปลี่ยนแปลนี้ท าใหค้วาม
หลากหลายทางพันธุกรรมลดลงอย่างฉับพลัน ผลของการเลื่อนลอยทางพันธุกรรมนี้จะเห็นได้ชัดเจนถ้า
ประชากรมีขนาดเล็ก การเลื่อนลอยทางพันธุกรรมแบ่งออกเป็น 2 ปรากฏการณ์ คือ ปรากฏการณ์การตั้ง
ถ่ินฐาน (founder effect) และปรากฏการณ์คอขวด (bottleneck effect) 
 

 
 
ภาพท่ี 9.10 โมเดลของการเกิดการเลื่อนลอยทางพันธุกรรม (genetic drift) 
ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 477 
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  1) ปรากฏการณ์การตั้งถิ่นฐาน 
   ปรากฏการณ์การตั้งถ่ินฐานเกิดจากการที่ประชากรกลุ่มเล็ก ๆ  ได้แยกตัวออกไปจาก
ประชากรเดิมและได้ตั้งรกรากในถ่ินฐานใหม่ที่ไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆ อยู่มาก่อน  ท าให้สมาชิกใน
ประชากรมีการผสมพันธ์ุกันเอง ส่งผลให้ลูกหลานที่เกิดข้ึนจากสมาชิกเริ่มต้นเพียงจ านวนไม่กี่ตัวมี
พันธุกรรมที่ไม่หลากหลาย ความแปรผันทางพันธุกรรมจึงลดต่ าลง เมื่อเวลาผ่านไปท าให้ประชากรกลุ่ม
ใหม่นี้มีความถ่ีของยีนแตกต่างจากประชากรเดิมอย่างชัดเจน ซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้มักพบได้ในประชากร
ของพืชหรือสัตว์ตามหมู่เกาะต่างๆ  
   ตัวอย่างในมนุษย์เช่น ในปี ค.ศ. 1814 ประชากรชาวอังกฤษ 15 คนได้ไปตั้งถ่ินฐาน
ใหม่บนเกาะ Tristan da Cunha ซึ่งอยู่ระหว่างทวีปแอฟริกากับอเมริกาใต้ ชาวอังกฤษหนึ่งในนั้นเป็น
พาหะของโรคทางพันธุกรรมที่ช่ือว่าโรค retinitis pigmentosa ซึ่งถ่ายทอดผ่านอัลลีลด้อยที่อยู่บน
โครโมโซมคู่ที่ 3 ของมนุษย ์จากการส ารวจในปี ค.ศ. 1960 พบว่าในประชากร 240 คน มี 4 คนที่เป็นโรค
นี้ เมื่อเปรียบเทียบความถ่ีของอัลลีลพบว่าอัลลีลของโรคนี้มีอัตราส่วนเพิ่มข้ึนเป็น 10 เท่า จากประชากร
เดิมในอังกฤษ 
  2) ปรากฏการณ์คอขวด 
   ปรากฏการณ์คอขวดเกิดข้ึนจากประชากรที่มีขนาดใหญ่และมีความหลากหลายทาง
พันธุกรรมมีการลดจ านวนประชากรลงอย่างรวดเรว็ โดยอาจมีสาเหตุมาจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว 
ภูเขาไฟระเบิด น้ าท่วมฉับพลัน ไฟป่า หรืออาจเกิดจากการล่าสัตว์ของมนุษย์ รวมทั้งการท าลายป่าไม้ของ
มนุษย ์ท าให้ประชากรที่เหลือรอดและสืบพันธ์ุได้มีจ านวนเล็กน้อยเท่านั้น เรียกประชากรที่อยู่รอดนี้ว่า 
surviving population (ภาพที่ 9.11) ซึ่งประชากรที่เหลือรอดน้ีสามารถสืบพันธ์ุและมีลูกหลานต่อไปได้ 
แต่จะมีความแปรผันทางพันธุกรรมต่ าในท านองเดียวกับปรากฏการณ์การตั้งถ่ินฐานเนื่องจากประชากรที่
เพิ่มใหม่นี้เกิดจากสมาชิกใหม่เพียงจ านวนไม่กี่ตัว 
 

 
 
ภาพท่ี 9.11 ปรากฏการณ์คอขวด 
ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 478 
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   ตัวอย่างเช่น การศึกษาพันธุกรรมของเสือชีต้าที่อาศัยในแอฟริกาใต้ที่มีชีวิตในปัจจุบัน
พบว่า เสือชีต้ามีความแปรผันทางพันธุกรรมต่ ามาก เนื่องจากมีข้อสันนิษฐานที่บ่งช้ีว่า ประชากรเสือชีต้ามี
การลดจ านวนลงอย่างมากในยุคน้ าแข็งเมื่อประมาณ 10,000 ปีที่ผ่านมา และอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่มนุษย์
ล่าเสื้อชีต้าจนเกือบจะสูญพันธ์ุในช่วงศตวรรษที่ 20 
   นอกจากนี้ยังมีการศึกษาประชากรของแมวน้ าช้างทางเขตซีกโลกเหนือ (northern 
elephant seal) ชนิด Mirounga angustirostris ซึ่งพบว่าจ านวนแมวน้ าชนิดนี้ที่อาศัยบริเวณชายฝั่ง 
แคริฟอร์เนียมีจ านวนหลายหมื่นตัวในช่วงปี ค.ศ. 1800 แต่หลังจากนั้นในช่วงปี ค.ศ. 1820-1880 ที่มีการ
ล่าแมวน้ าชนิดน้ีเกิดข้ึนอย่างมากท าให้ประชากรของแมวน้ าช้างชนิดนี้ในปี ค.ศ. 1884 เหลือเพียง 20 ตัว
เท่านั้น หลังจากนั้นประเทศสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกจึงได้ออกกฎหมายควบคุมการล่าแมวน้ าชนิดนี้ 
แมวน้ าช้างที่อยู่รอดจึงสืบพันธ์ุออกลูกหลานท าให้มีประชากรแมวน้ าช้างเพิ่มจ านวนกลับมาใหม่ประมาณ 
30,000 ตัว แต่การศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ได้ช้ีให้เห็นว่า โปรตีน 24 ชนิด ในแมวน้ าช้างทุกตัวมีล าดับ
กรดอะมิโนที่เหมือนกันทั้งหมด นั่นคือประชากรแมวน้ าช้างที่ศึกษานี้มีความแปรผันทางพันธุกรรมใน
ประชากรน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับแมวน้ าช้างที่อยู่ทางซีกโลกใต้ (southern elephant seal)  
 9.4.2 การถ่ายเทของยีน 
  การถ่ายเทของยีนเกิดจากการที่ประชากรของสิ่งมีชีวิตกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเกิดการอพยพ 
(migration) โดยการย้ายเข้าไปยังอีกประชากรหนึ่ง หรือการย้ายออกจากประชากรเดิม ซึ่ งสิ่งมีชีวิตที่
อพยพมาต้องมีความสามารถในการสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศจึงส่งผลต่อค่าความถ่ีอัลลีลของประชากรใหม่ 
ลักษณะของการถ่ายเทยีนที่ส่งผลกระทบกับความถ่ีของประชากรใหม่มี 2 รูปแบบ คือ 
  1) การถ่ายเทยีนกลายพันธ์ุสู่ประชากรใหม่ โดยเกิดจากการอพยพของสิ่งมีชีวิตที่มีการน า
ยีนกลายพันธ์ุจากประชากรหนึ่งไปสูป่ระชากรหนึ่ง เมื่อสิ่งมีชีวิตน้ันมีการสืบพันธ์ุให้ลูกหลานได้ ยีนที่มีการ
กลายก็จะไปมีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถ่ีของอัลลีลในประชากรใหม่ 
  2) การถ่ายเทยีนที่มีผลท าให้ยีนพูลในประชากรใหม่และประชากรเดิมมีความเหมือนกัน
มากขึ้น โดยถ้าประชากรที่อพยพเข้ามากับประชากรเดิมมีความถ่ีของอัลลลีที่แตกต่างกัน การสืบพันธ์ุแบบ
อาศัยเพศที่เกิดข้ึนในประชากรใหม่จะมีผลท าให้ความถ่ีของอัลลีลทั้งสองประชากรทั้งสองกลุ่มมีค่า
ใกล้เคียงกันมากข้ึน 
 9.4.3 การกลาย 
  การกลายที่เกิดข้ึนในระดับพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตอาจเกิดจากการกลายระดับยีนหรือ
ระดับโครโมโซม แต่การกลายที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความถ่ีของอัลลีลในประชากร คือ การกลายที่
เกิดข้ึนกับเซลล์สืบพันธ์ุ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดวิวัฒนาการในระดับจุลภาคที่จะมีการสร้างยีนหรือ 
อัลลีลในรูปแบบใหม่ๆ ข้ึนมาในประชากร อย่างไรก็ตามการกลายของยีนถือเป็นปัจจัยที่มีผลต่อค่าความถ่ี
ของอัลลีลในประชากรน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับกลไกอื่นๆ เนื่องจากอัตราการกลายของสิ่งมีชีวิตที่จะท าให้
เกิดยีนรูปแบบใหม่นั้นต้องอาศัยระยะเวลาที่ยาวนาน จึงอาจต้องใช้เวลาหลายช่ัวรุ่นในการสะสมการ
เปลี่ยนแปลงของยีนกลายพันธ์ุจนกระทั่งเกิดความคงที่และมีผลต่อความถ่ีของอัลลีลในประชากรได้  
นอกจากนี้การกลายเปน็กระบวนการที่เกดิข้ึนแบบสุม่ คือ ไม่สามารถก าหนดทิศทางการกลายที่แน่นอนได้ 
และส่วนใหญ่การกลายมักจะส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งมีชีวิตในประชากร เรียกการกลายในลักษณะนี้ว่า 
deleterious mutation แต่ก็อาจมีส่วนน้อยที่การกลายจะเกิดผลดีกับสิ่งมีชีวิตซึ่ง เรียกว่า beneficial 
mutation นอกจากนี้ส่วนใหญ่การกลายอาจไม่ส่งผลกระทบต่อฟีโนไทป์ เรียกว่า neutral mutation 
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 9.4.4 การผสมพันธุ์ไม่เป็นแบบสุ่ม 
  การผสมพันธ์ุที่ไม่เป็นแบบสุ่มในประชากร ส่งผลให้ความถ่ีจีโนไทป์ที่เกิดในรุ่นลูกมีการ
เปลี่ยนแปลง การผสมพันธ์ุในประชากรที่มีการเลือกคู่ในกลุ่มเครือญาติใกล้ชิดกันเรียกว่า อินบรีดดิง 
(inbreeding) หรือการผสมเลือดชิด ซึ่งท าให้มีโอกาสที่รุ่นลูกจะมีจีโนไทป์แบบโฮโมไซโกตสูง ในทาง
ตรงกันข้ามถ้าการเลือกคู่ระหว่างสมาชิกที่ไม่ใช่ญาติกันหรือมีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมห่างไกลกันจะ
เรียกว่า เอาท์บรีดดิง (outbreeding) ซึ่งการผสมพันธ์ุทัง้สองแบบที่กลา่วมาต่างก็มผีลต่อการเปลี่ยนแปลง
ความถ่ีของยีนพูลในประชากรไม่มากก็น้อย  
 9.4.5 การคัดเลือกทางธรรมชาต ิ
  การคัดเลือกทางธรรมชาติเป็นปจัจยัที่ส าคัญอีกอย่างหนึง่ที่มีผลต่อการเปลีย่นแปลงความถ่ี
ของอัลลีลในประชากร เนื่องจากลักษณะที่ไม่เหมาะสมจะถูกคัดทิ้ง ส่วนลักษณะทางพันธุกรรมที่ท าให้
สิ่งมีชีวิตสามารถปรับตัว (adaptive trait) หรือเหมาะสมต่อการอยู่รอดในธรรมชาติก็จะอยู่รอด และ
สามารถสืบพันธ์ุให้ลูกหลานต่อไปได้ การคัดเลือกทางธรรมชาติเป็นกระบวนการที่มีทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงความถ่ีของอัลลีลอย่างชัดเจนและไม่เป็นแบบสุ่ม ตัวอย่างเช่น ต้นไม้ชนิดหนึ่งมีสายพันธ์ุดอก
สีแดงและสีขาว ดอกสีแดงมีจีโนไทป์แบบ AA และ Aa มีโอกาสในการผสมพนัธ์ุและเพิ่มจ านวนได้มากกว่า
ดอกสีขาวที่เป็นโฮโมไซกัสด้อย (aa) เนื่องจากในธรรมชาติดอกสีขาวอาจมีศัตรูทางธรรมชาติมากกว่า จึงมี
โอกาสในการอยู่รอดเพื่อสืบพันธ์ุน้อยกว่า ดังนั้นจึงท าให้ประชากรมีความถ่ีของอัลลีล A สูงข้ึน ขณะที่
ความถ่ีของอัลลีล a ลดลง เมื่อพิจารณารูปแบบการคัดเลือกทางธรรมชาติอาจแบ่งได้ 3 รูปแบบ คือ 
  1) Stabilizing selection 
   เป็นการคัดเลือกทางธรรมชาติในประชากรสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะกึ่งกลางให้อยู่รอด ผล
คือท าให้ประชากรมีลักษณะที่ไม่แตกต่างกันมาก ตัวอย่างเช่น การศึกษาขนาดของกิ้งก่าต่อการอยู่รอดใน
ธรรมชาติพบว่า กิ้งก่าขนาดเล็กจะเคลื่อนที่ช้าซึ่งจะถูกจับกินโดยผู้ล่าได้ง่ายกว่ากิ้งก่าขนาดกลาง ขณะที่
กิ้งก่าขนาดใหญ่จะเป็นที่สะดุดตาของผู้ล่าจึงถูกจับกินโดยผู้ล่าเช่นกัน ดังนั้นกิ้งก่าขนาดกลางจึงมีความ
เหมาะสมต่อการอยู่รอดในธรรมชาติมากที่สุด จึงท าให้มีประชากรกิ้งก่าขนาดกลางเพิ่มมากข้ึน ขณะที่
กิ้งก่าขนาดเล็กและขนาดใหญ่เริ่มลดหายไปจากประชากร (ภาพที่ 9.12) 
 

 
 
ภาพท่ี 9.12 การคัดเลือกทางธรรมชาติแบบ Stabilizing selection 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Postlethwait และ Hopson (2006) หน้า 325 
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  2) Disruptive selection 
   เป็นการคัดเลือกทางธรรมชาติในประชากรสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะสุดข้ัวแบบน้อยที่สุด
และมากที่สุดให้อยู่รอดเท่านั้น ส่วนประชากรที่มีลักษณะกึ่งกลางจะถูกก าจัดออกไป ผลคือท าให้ประชากร
มีลักษณะแตกต่างกันอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น การศึกษาหอยหมวกเจ๊ก (limpet) ซึ่งมีอยู่ 3 เฉดสี คือ  
สีขาว สีน้ าตาลอ่อน และสีน้ าตาลเข้ม นักชีววิทยาพบว่า หอยหมวกเจ๊กที่มีสขีาวจะไม่ถูกนกผูล้า่จับกินเปน็
อาหารเนื่องจากหอยหมวกเจ๊กสีขาวจะอยู่ปะปนกับเพรียงคอห่าน (goose barnacle) ที่มีสีขาวเช่นกัน 
ท าให้นกผู้ล่าไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างได้ ส่วนหอยหมวกเจ๊กสีน้ าตาลเข้มซึ่งอยู่บริเวณพื้นตะกอน
ที่มีสีเข้มก็ไม่ถูกนกผู้ล่าจับกินเช่นกัน ในขณะที่หอยหมวกเจ๊กที่มีสีน้ าตาลอ่อนซึ่งเป็นเฉดสีก้ ากึ่งระหว่างสี
ขาวกับสีน้ าตาลเข้มจะถูกนกผู้ล่าจับกินมากที่สุดเนื่องจากนกมองเห็นสีได้ชัดเจน (ภาพที่ 9.13) 
 

 
 
ภาพท่ี 9.13 การคัดเลือกทางธรรมชาติแบบ Disruptive selection 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Postlethwait และ Hopson (2006) หน้า 325 
   
  3) Directional selection 
   เป็นการคัดเลือกทางธรรมชาติในประชากรสิ่งมีชีวิตที่มีทิศทางที่แน่นอน คือลักษณะสุด
ข้ัวแบบมากที่สุดจะถูกคัดเลือกให้อยู่รอดเท่านั้น ตัวอย่างเช่น การศึกษาตัวกินมด (anteaters) โดยพบว่า 
ตัวกินมดจะใช้ลิ้นที่มีลักษณะเหนียวในการล่าอาหาร โดยการยื่นลิ้นเข้าไปในรังของมดหรือปลวกที่อยู่ลึก
ลงไปในดิน ในช่วงแรกเริ่มประชากรตัวกินมดจะมีลักษณะลิ้นที่สั้น ยาวปานกลาง และยาวมากที่สุด แต่
เมื่อเวลาผ่านไปปลวกและมดได้มีการเรียนรู้ที่จะอยู่รอดจากผู้ล่าจึงได้ท ารังให้ลึกลงไปในดิน ตัวกินมดที่มี
ลักษณะลิ้นที่ยาวมีความสามารถในการหาอาหารได้มากกว่า จึงมีความอุดมสมบูรณ์ของร่างกายและอยู่
รอดในธรรมชาติได้มากกว่าตัวกินมดที่มีลิ้นสั้น ความถ่ีของประชากรจึงมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป
โดยมีจ านวนประชากรตัวกินมดที่มีลิ้นยาวเพิ่มข้ึน ในขณะที่ประชากรตัวกินมดที่มีลิ้นสั้นลดจ านวนลง 
(ภาพที่ 9.14) 
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ภาพท่ี 9.14 การคัดเลือกทางธรรมชาติแบบ Directional selection 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Postlethwait และ Hopson (2006) หน้า 325 
 

9.5 วิวัฒนาการระดบัมหภาคและการเกดิสปีชีส์ใหม่ 
 
 วิวัฒนาการระดับมหภาค คือ กระบวนการทางธรรมชาติที่ท าให้สิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง และ
ก่อให้เกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระดับชนิดข้ึนไป การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมและ
สิ่งแวดล้อมจะค่อยๆ สะสมผ่านระยะเวลาอันยาวนานจนท าให้สิ่งมีชีวิตเกิดความแตกต่างกัน การศึกษา
ของนักวิทยาศาสตร์ท าให้ได้ข้อมูลหลักฐานอ้างอิงต่างๆ ที่มาสนับสนุนทฤษฎีวิวัฒนาการมากมาย ซึ่งสรุป
ได้ว่าในอดีตน้ันสิ่งมีชีวิตเคยมีบรรพบุรุษร่วมกัน แล้วเกิดวิวัฒนาการข้ึนจนท าให้สิ่งมีชีวิตแตกต่างกันเป็น
สิ่งมีชีวิตกลุ่มใหม่ ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นไม่สามารถกลับมาผสมพันธ์ุกันได้อีก  ดังนั้นวิวัฒนาการ
ระดับมหภาคจึงเกี่ยวข้องกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เริ่มตั้งแต่การเกิดสปีชีส์ใหม่หรือที่เรียกว่า 
speciation กลไกการป้องกันการผสมข้ามสายพันธ์ุ กลไกการเกิดสปีชีส์ใหม่ อัตราการเกิดวิวัฒนาการ 
การกระจายพันธ์ุ และการสูญพันธ์ุ 
 9.5.1 รูปแบบการเกิดสปีชีส์ใหม่ 
  การเกิดสปี ชีส์ ใหม่เป็นกระบวนการที่ประชากรของสิ่ งมี ชีวิตถูกแยกออกจากกัน  
ท าให้ประชากรย่อยทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างของโครงสร้างทางพันธุกรรม และไม่สามารถสืบพันธ์ุกันได้ 
หรือสืบพันธ์ุกันได้แต่ให้ลูกที่เป็นหมันซึ่งไม่สามารถแพร่กระจายพันธ์ุต่อไปได้ โดยทั่วไปการจ าแนก
สิ่งมีชีวิตอาจดูจากลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอก แต่บางครั้งอาจพบปัญหาในการจ าแนกสิ่งมีชีวิต เช่น 
สิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันซึ่งมักจะมีลักษณะสัณฐานวิทยาคล้ายคลึงกันมาก อาจท าให้เข้าใจผิด
ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน ตัวอย่างเช่น นก meadowlark 2 ชนิด ที่มีลักษณะคล้ายกัน คือ eastern 
meadowlark (Sturnella magna) และ western meadowlark (Sturnella neglecta) (ภาพที่ 9.15) 
ซึ่งมีลักษณะสีสันลวดลายของปกี สีขนบริเวณอกและส่วนท้องที่คลา้ยกันมาก จนยากที่จะจ าแนกได้ว่าเป็น
นกคนละชนิดกัน จนกระทั่งมีการศึกษาด้านพฤติกรรมจึงพบว่านกสองชนิดนี้มีเสียงร้องเพื่อเรียกร้องหาคู่
ของตนเองที่จะมาผสมพันธ์ุที่แตกต่างกัน ซึ่งนับเป็นกลไกหนึ่งที่ท าให้นกทั้งสองชนิดไม่สามารถสืบพันธ์ุ
ข้ามชนิดได ้การเกิดสปีชีส์ใหม่สามารถแบ่งได้สองรูปแบบ ดังนี้ 
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                                  ก.                                                  ข. 
ภาพท่ี 9.15 นก eastern meadowlark (ก.) และ western meadowlark (ข.) 
ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 489 
 
  1) Anagenesis (phyletic speciation) เป็นกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ ที่เกิดโดยการ
เปลี่ยนแปลงช้าๆ ของสิ่งมีชีวิตชนิดเดิมแล้วกลายเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ (ภาพที่ 9.16 ก.) 
  2) Cladogenesis (branching speciation) เป็นการเกิดสปีชีส์ใหม่ โดยสิ่งมีชีวิตชนิด
ใหม่มีการเปลี่ยนแปลงแยกออกมาจากสิ่งมีชีวิตชนิดเดิม ซึ่งถือเป็นกระบวนการเพิ่มความหลากหลายของ
ชนิดสิ่งมีชีวิตที่แท้จริง จึงอาจเรียกกระบวนการนี้ว่า true speciation (ภาพที่ 9.16 ข.) 
 

             
 
 
 
 
 
 

          
        ก. Anagenesis                            ข. Cladogenesis 
 
ภาพท่ี 9.16 รูปแบบของการเกิดสปีชีส์ใหม่แบบ Anagenesis (ก.) และ Cladogenesis (ข.) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 540 
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 9.5.2 กลไกการป้องกันการผสมข้ามสายพันธุ์ 
  สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีกลไกที่ยับยั้งไม่ให้มีการถ่ายเทเคลื่อนย้ายยีนระหว่างกัน ซึ่งแบ่ง
ออกเป็นกลไกการแบง่แยกระยะก่อนไซโกต (prezygotic mechanism) และกลไกการแบ่งแยกระยะหลัง
ไซโกต (postzygotic machanism) ดังนั้นสปีชีส์ใหม่จึงมีการเปลีย่นแปลงทางพันธุกรรมไปจากสปีชีส์เดิม 
ท าให้ประชากรกลุ่มย่อยเหล่านี้ไม่สามารถสืบพันธ์ุร่วมกันต่อไปได้อีกหรือที่ เรียกว่า กลไกการแบ่งแยก
ทางการสืบพันธ์ุ (reproductive isolation) 
  9.5.2.1 กลไกการแบ่งแยกระยะก่อนไซโกต 
     เป็นกลไกที่ควบคุมไม่ให้สิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันมีโอกาสจับคู่ผสมพันธ์ุกัน ในทาง
วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตในประชากรเดียวกันที่ถูกแบ่งแยกเพื่อไม่ให้ผสมพันธ์ุกันเป็นระยะเวลายาวนาน จะท า
ให้สิ่งมีชีวิตในประชากรใหม่ที่แบ่งแยกไปกลายเป็นสปีชีส์ใหม่ กลไกการแบ่งแยกระยะก่อนไซโกตมี
ดังต่อไปนี้ 
    1) การแยกกันทางถิ่นท่ีอยู่อาศัย (habitat isolation) 
     เกิดจากการที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่ที่แตกต่างกัน หรืออาจแยกออก
จากกันโดยมีสิ่งขวางกั้น เช่น ภูเขา แม่น้ า ทะเล หน้าผา และหุบเหว เป็นต้น ตัวอย่างเช่น งู garter สอง
ชนิดในสกุล Thamnophis ที่อาศัยในแหล่งที่อยู่ต่างกัน โดยงู grater ชนิดแรกชอบอาศัยอยู่ในแหล่งน้ า
เป็นส่วนใหญ่ ขณะที่ชนิดที่สองชอบอาศัยอยู่บนบก (ภาพที่ 9.17) งูทั้งสองชนิดจึงไม่มีโอกาสผสมพันธ์ุกัน 
 

          
 

         ก. Thamnophis sp. ท่ีอาศัยอยู่ในแหล่งน้ า       ข. Thamnophis sp. ท่ีอาศัยบนบก 

 
ภาพท่ี 9.17 งู garter สองชนิดในสกุล Thamnophis ที่อาศัยในแหล่งที่อยู่ต่างกัน 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 490 
 
    2) การแยกกันตามช่วงเวลาผสมพันธุ์ (seasonal isolation) 
     กรณีนี้กลุ่มสิ่งมีชีวิตอาจอาศัยอยู่ในแหล่งเดียวกัน แต่มีฤดูการหรือห้วงเวลา
การผสมพันธ์ุที่แตกต่างกัน หรืออาจเรียกว่า temporal isolation ท าให้สมาชิกของแต่ละกลุ่มไม่มีโอกาส
ผสมพันธ์ุกันได้ ตัวอย่างเช่น กบนากับกบทูตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกัน แต่กบนามีช่วงการผสมพันธ์ุ
ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม ขณะที่กบทูตเริ่มผสมพันธ์ุในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนมีนาคม 
เมื่อช่วงฤดูหรือเวลาการผสมพันธ์ุไม่ตรงกัน กบสองชนิดจึงไม่มีโอกาสผสมพันธ์ุกันได้ หรืออีกตัวอย่างเช่น 
ตัวสกั๊ง 2 ชนิด ได้แก่ eastern spotted skunk (Spilogale putorius) กับ western spotted skunk 
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(Spilogale gracilis) (ภาพที่ 9.18) ที่อาศัยอยู่ในเขตอเมริกาเหนือซึ่งมีลวดลายที่คล้ายกัน แต่ไม่มีโอกาส
ที่จะผสมพันธ์ุกันเนื่องจาก eastern spotted skunk มีฤดูการผสมพันธ์ุในช่วงปลายฤดูหนาว ขณะที่ 
western spotted skunk จะผสมพันธ์ุในช่วงปลายฤดูร้อน 
 

             
       ก. สกั๊งลายตะวันออก (Spilogale putorius)       ข. สกั๊งลายตะวันตก (Spilogale gracilis) 

 
ภาพท่ี 9.18 สกั๊งลายสองชนิดที่อาศัยอยู่ในเขตอเมริกาเหนอื 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 490 
 
    3) การแยกกันทางพฤติกรรมการผสมพันธุ์ (behavioral isolation) 
     สัตว์แต่ละชนิดมักมีพฤติกรรมการเกี้ยวพาราสีที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดความ
ดึงดูดหรือจดจ าซึ่งกันและกันได้  ตัวอย่างเช่น ปูก้ามดาบที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันสองชนิดที่มี
พฤติกรรมการเกี้ยวพาราสเีพือ่เรยีกคู่ผสมพันธ์ุที่แตกต่างกัน โดยปูก้ามดาบเพศผู้ชนิด Uca forcipata จะ
ยกก้ามพร้อมกับการโบกและยกล าตัวข้ึนสูง เพื่อให้ปูเพศเมียสังเกตเห็นและเดินเข้าไปหา ขณะที่ปู
ก้ามดาบเพศผู้ชนิด Uca dussumieri spinata จะไม่โบกก้ามแต่จะยกตัวข้ึนสูงจากพื้นเท่านั้น ซึ่งปูเพศ
เมียชนิดเดียวกันก็จะจดจ าพฤติกรรมเหล่าน้ี ท าให้ปูก้ามดาบเพศเมียแต่ละชนิดสามารถจับคู่ผสมพันธ์ุกับ
ปูเพศผู้ได้ถูกต้อง หรือไม่มีโอกาสผสมข้ามชนิด 
    4) การแยกกันทางโครงสร้างของอวัยวะสืบพันธุ์ (mechanical isolotion) 
     การสืบพันธ์ุของสัตว์จ าเป็นต้องอาศัยอวัยวะเพศที่มีความเหมาะสมกัน
ระหว่างเพศผู้และเพศเมีย ธรรมชาติได้ออกแบบโครงสร้างของอวัยวะเพศในสัตว์แต่ละชนิดให้มีความ
แตกต่างกัน ท าให้ไม่มีโอกาสในการผสมข้ามสายพันธ์ุได้ แม้ว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตจะอาศัยอยู่ในแหล่งเดียวกัน 
ตัวอย่างเช่น กุ้งเครย์ฟิช (crayfish) ชนิด Procambarus clarkii เพศผู้จะมีขาว่ายน้ าคู่แรกที่เปลี่ยนไป
เป็นอวัยวะช่วยในการสืบพันธ์ุที่เรียกว่า first swimmeret copuratory organ ขณะที่กุ้งเครย์ฟิชชนิด 
Cherax quadricarinatus จะไม่มีอวัยวะนี้ในเพศผู้ ท าให้กุ้งเครย์ฟิชสองชนิดนี้ไม่สามารถผสมข้ามสาย
พันธ์ุได้แม้จะอาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกัน 
    5) การแยกกันทางสรีรวิทยาของเซลล์สืบพันธุ์ (gametic isolation) 
     โดยพื้นฐานทางธรรมชาติเซลล์สืบพันธ์ุของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติ
ทางเคมีและชีวเคมีที่แตกต่างกันท าใหไ้ม่สามารถที่จะปฏิสนธิกันได้ ตัวอย่างเช่น หอยเม่นทะเลสีแดงและสี
ม่วงจะปล่อยสเปิรม์และไข่เพื่อผสมกันเปน็ไซโกตในน้ า ซึ่งสเปิร์มกับไข่ของหอยเม่นทะเลทั้งสองชนิดจะไม่
ผสมข้ามสายพันธ์ุ เนื่องจากชนิดของโปรตีนที่อยู่ที่ผิวของเซลล์สเปิร์มกับไข่ไม่ตรงกันจึงปฏิสนธิกันไม่ได้ 
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  9.5.2.2 กลไกการแบ่งแยกระยะหลังไซโกต 
    สิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันอาจมีการผสมพันธ์ุกันโดยบังเอิญ ดังนั้นกลไกการแบ่งแยก
ระยะหลังไซโกตจึงเป็นกลไกทางธรรมชาติที่ท าให้ลูกผสมที่เกิดข้ึนมีลักษณะอ่อนแอ ไม่มีความสมบูรณ์
พันธ์ุ และไม่สามารถถ่ายทอดยีนไปยังลูกรุ่นต่อไปได้ กลไกการแบ่งแยกระยะหลังไซโกตแบ่งได้ 3 แบบ 
ดังนี้ 
    1) Reduced Hybrid Viability  
     กลไกนี้ถือเป็นกลไกป้องกันในข้ันเริ่มต้นหลังจากที่ไข่และสเปิร์มได้ปฏิสนธิกัน
เป็นไซโกต เพื่อไม่ให้สิ่งมีชีวิตลูกผสมมีชีวิตรอด ดังนั้นรุ่นลูกที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธ์ุจะตายก่อนถึง
วัยเจริญพันธ์ุ  
    2) Reduced Hybrid Fertility  
     ลูกผสมที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธ์ุเป็นหมัน เช่น การผสมพันธ์ุระหว่าง
ลากับม้าจะได้ลูกที่เรียกว่า ล่อ ซึ่งแม้ว่าร่างกายจะมีความแข็งแรงแต่ล่อไม่สามารถสืบพันธ์ุให้ลูกหลานได้ 
เนื่องจากม้าและลามีจ านวนโครโมโซมต่างกัน ท าให้ล่อสร้างเซลล์สืบพันธ์ุที่ผิดปกติหรือเป็นหมัน 
    3) Hybrid Breakdown 
     ลูกผสมที่เกิดข้ึนสามารถเจริญเติบโตได้จนถึงวัยเจริญพันธ์ุ และไม่เป็นหมัน 
แต่จะมีลักษณะอ่อนแอ ซึ่งอาจไม่สามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อม ดังนั้นลูกรุ่นหลังที่เกิดมาจึงค่อยๆ 
ล้มเหลวในการด ารงชีวิตไปเรื่อยๆ จนไม่สามารถสืบพันธ์ุต่อไปได้  
 9.5.3  กลไกการเกิดสปีชีส์ใหม่ 
  กลไกที่ท าให้สิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมจนกลายเป็นสปีชีส์ใหม่สามารถแบ่ง
ได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 
  9.5.3.1 Allopatric speciation 
    เป็นการเกิดสปีชีส์ใหม่โดยมีสภาพภูมิศาสตร์เป็นเครื่องกีดขวาง (geographic 
barrier) แบ่งแยกประชากรออกเป็นกลุ่มย่อย แต่ละกลุ่มย่อยมีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมจนเกิด
ความแตกต่างไปตามกาลเวลาและกลายเป็นสปชีีส์ใหม ่และถึงแม้ประชากรเหล่าน้ันจะเข้ามาอยู่ร่วมกันได้
แต่ก็ไม่สามารถสืบพันธ์ุกันได้ เช่น กระรอกชนิด Ammospermophilus harrisi อาศัยอยู่ทางทิศใต้ของ
หุบเขาแกรนด์แคนยอนด์ และกระรอกชนิด A. kucurus ที่อาศัยอยู่ทางทิศเหนือของหบุเขา (ภาพที่ 9.19) 
 

 
 

ภาพท่ี 9.19 การเกิดสปีชีส์ใหม่แบบ Allopatric speciation ของกระรอกสกลุ Ammospermophilus
ที่มา: Campbell และคณะ (2008) หน้า 493 
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    แม้ว่าหุบเขาของแกรนด์แคนยอนฝั่งทิศใต้จะห่างกับฝั่งทิศเหนือเพียงไม่กี่
กิโลเมตรแต่ก็ท าให้กระรอกที่เคยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันในอดีต ได้มีวิวัฒนาการแยกสายกลายเป็น
กระรอกสองชนิดดังกล่าว ขณะที่สัตว์ชนิดอื่นที่สามารถข้ามไปมาได้ระหว่างหุบเขาได้ง่ายเช่น นก จะไม่มี
การเกิดวิวัฒนาการแยกสายเป็นนกต่างสปีชีส์ด้วยสภาพภูมิศาสตร์เช่นน้ี 
    อีกตัวอย่างเช่น กุ้ง snapping shrimp สกุล Alpheus ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีอยู่
ประมาณ 15 สายพันธ์ุที่มีความใกล้ชิดกันทางวิวัฒนาการ แต่เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศที่แบ่งกั้นซึ่งใน
ที่นี้คือ คอคอดปานามา (isthmus of Panama) ท าให้กุ้งเหล่านี้ไม่สามารถข้ามมาผสมพันธ์ุกันได้ เมื่อ
ผ่านระยะเวลาอันยาวนาน กุ้งสกุล Alpheus จึงมีวิวัฒนาการกลายเป็นกุ้งหลายสายพันธ์ุ (ภาพที่ 9.20) 
 

 
 
ภาพท่ี 9.20 การเกิดสปีชีส์ใหม่แบบ Allopatric speciation ของกุ้งในสกุล Alpheus 
ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 494 
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  9.5.3.2 Sympatric speciation 
    เป็นการเกิดสปีชีส์ใหม่ โดยที่สิ่งมีชีวิตมีต้นก าเนิดอยู่ในบริเวณเดียวกันแต่
ประชากรมีการแบ่งแยกเป็นกลุ่มย่อยต่างๆ จากประชากรเดิมโดยที่ไม่มีสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นตัวกีด
ขวาง สมาชิกของแต่ละกลุ่มย่อยต่างผสมพันธ์ุกันภายในกลุ่มของตัวเอง ท าให้ไม่มีการถ่ายเทยีนระหว่าง
กลุ่ม ปัจจัยที่ท าให้เกิดสปีชีส์ใหม่แบบนี้มีอยู่ 3 ปัจจัย คือ การอยู่ในสภาวะโพลีพลอยดี ความแตกต่างของ
แหล่งที่อยู่ (habitat differentiation) และการคัดเลือกทางเพศ (sexual selection) 
    1) โพลีพลอยดี 
     สิ่งมีชีวิตที่เป็นโพลีพลอยดีจะมีจ านวนชุดของโครโมโซมมากกว่า 2 ชุดข้ึนไป 
การเกิดโพลีพลอยดีมักเกิดจากความผิดปกติของการแบ่งเซลล์  (ไมโอซิส) ขณะสร้างเซลล์สืบพันธ์ุ โดย
โครโมโซมไม่แยกจากกันหรือที่เรียกว่า nondisjunction ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 8 เป็นผลให้เซลล์
สืบพันธ์ุมีจ านวนโครโมโซมมากกว่าปกติ ภาวะโพลีพลอยดีในสิ่งมีชีวิตมักพบในพืชมากกว่าในสัตว์ 
ตัวอย่างที่พบในพืชเช่น เฟิร์นและหญ้าชนิดต่างๆ ส่วนในสัตว์อาจพบโพลีพลอยดีเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้น 
เช่น ปาดสีเท่า (Hyla versicolor) ซึ่งมีจ านวนชุดโคโมโซมเป็น 4n เป็นต้น การเกิดโพลีพลอยดีใน
สิ่งมีชีวิตแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ autopolyploidy และ allopolyploidy (ภาพที่ 9.21) 
 

                 
     ก. Autopolyploidy                                       ข. Allopolyploidy 

ภาพท่ี 9.21 การแบ่งเซลล์ที่ท าให้เกิด autopolyploidy (ก.) และ allopolyploidy (ข.) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece และคณะ (2011) หน้า 495, 496 
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     การเกิด autopolyploidy เป็นการเพิ่มจ านวนชุดโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตที่มี
ต้นก าเนิดจากสปีชีส์เดียวกัน ส่วน allopolyploidy เป็นการเพิ่มจ านวนชุดโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตที่มีต้น
ก าเนิดจากสปีชีส์ต่างกัน ปรากฏการณ์โพลีพลอยดีมีความส าคัญเนื่องจากท าให้เกิดสิ่งมีชีวิตสปีชีส์ใหม่ได้ 
ซึ่งสามารถสืบพันธ์ุและถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมให้ลกูหลานได้ ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาพืช
ที่ไม่มีเมล็ด เช่น แตงโม องุ่น และกล้วย เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้มีการผสมพันธ์ุข้าวสาลีสายพันธ์ุใหม่จาก
พื้นฐานของการเกิด allopolyploidy โดยน าข้าวสาลี 3 สายพันธ์ุมาผสมกันท าให้ได้ข้าวสาลีที่ให้ผลผลิต
สูงและมีล าต้นที่คงทนแข็งแรง (ภาพที่ 9.22) 
 

 
 
ภาพท่ี 9.22 การผสมข้าวสาลี 3 สายพันธ์ุ ท าให้ได้ข้าวสาลสีายพันธ์ุใหม ่(แบบ allopolyploidy) 
ที่มา: Campbell และคณะ (2008) หน้า 506 
 
    2) ความแตกต่างของแหล่งท่ีอยู่ 
     ความแตกต่างของแหล่งที่อยู่นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทางนิเวศวิทยา
ที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตเป็นสปีชีส์ใหม่ได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีสิ่งกีดขวางทางภูมิศาสตร์ 
ตัวอย่างเช่น หนอนแมลงวัน North American apple maggot fly ชนิด Rhagoletis pomonella ซึ่ง
ชอบกินผลแอปเปิล แต่ในอดีตหนอนแมลงวันชนิดนี้เป็นศัตรูของพืชอีกชนิดหนึ่งคือ hawthorn tree แต่
เมื่อ 200 ปีก่อนได้มีการน าต้นแอปเปิลเข้ามาปลูกในแถบอเมริกามากขึ้น ประชากรหนอนบางส่วนจึงเริ่ม
มาอาศัยอยู่บนต้นแอปเปิล แต่เนื่องจากผลแอปเปิลมีช่วงเวลาการสุกเร็วกว่าต้น hawthorn tree ดังนั้น
หนอนแมลงวันที่มีพัฒนาการได้เร็วกว่าจึงถูกการคัดเลือกทางธรรมชาติให้เจริญอยู่บนต้นแอปเปิลได้ ส่วน
หนอนที่พัฒนาการช้ากว่าก็จะเติบโตอยู่บนต้น hawthorn tree ต่อไป จนกระทั่งต่อมาหนอนทั้งสองกลุ่ม
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มีช่วงเวลาการสืบพันธ์ุที่แยกจากกันหรือเกิด temporal isolation ท าให้การถ่ายเทยีนน้ันถูกขัดขวาง จน
ในที่สุดได้กลายเป็นหนอนชนิดใหม่ 2 ชนิดซึ่งเกิดจากความแตกต่างของแหล่งที่อยู่ 
    3) การคัดเลือกทางเพศ 
     ส าหรับสิ่งมีชีวิตการคัดเลือกทางเพศอาจส่งผลต่อการเกิดสปีชีส์ใหม่แบบไม่มี
สิ่งกีดขวางทางภูมิศาสตร์ได้ ตัวอย่างเช่น ปลาหมอสี (cichlids) ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบวิคตอเรียในฝั่ง
ตะวันออกของแอฟริกา ซึ่งพบว่าในทะเลสาบแห่งนี้เคยมีกลุ่มของปลาหมอสีมากถึง 600 สปีชีส์ โดยเกิด
ข้ึนมาเมื่อประมาณ 100,000 ปี จากประชากรปลาหมอเพียงกลุ่มเล็กๆ จากการศึกษาพบว่าที่เป็นเช่นนี้
เพราะว่าปลาหมอสีแต่ละกลุ่มมีอาหารกินที่แตกต่างกัน ส่งผลให้พันธุกรรมมีการแยกสายกันและน าไปสู่
การเกิดสปีชีส์ใหม ่นอกจากนี้นักวิจัยยังพบอีกว่าปลาหมอสเีพศเมยีจะเลอืกปลาหมอสเีพศผูท้ี่มสีีสนัเฉพาะ
ในแต่ละสายพันธ์ุในการจับคู่ผสมพันธ์ุ ด้วยเหตุน้ีการคัดเลือกทางเพศจึงเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ท าให้สิ่งมีชีวิต
ที่อาศัยอยู่บริเวณเดียวกันเกิดความหลากหลายของชนิดข้ึนได้   
 9.5.4 อัตราการเกิดวิวัฒนาการ 
  ทฤษฎีทางวิวัฒนาการที่นักชีววิทยาส่วนใหญ่ยึดถือต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ยุคของดาร์วินเป็น
ต้นมา เช่ือว่าสิ่งมีชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงและมีความแปรผันแตกต่างกันออกไปที่ละเล็กละน้อยตาม
กาลเวลา ซึ่งมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิวัฒนาการแบบค่อยเป็นค่อยไป เรียกว่า gradualism แต่
เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานทางฟอสซิลมากพอที่จะมายืนยันหรือสนับสนุนแนวความคิดน้ี เนื่องจากฟอสซิล
ที่ค้นพบที่จะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละน้อยของสิ่งมีชีวิตนั้นมีน้อย แต่ฟิสซิลที่พบส่วน
ใหญ่นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่ๆ ที่แยกอยู่เป็นช้ันๆ ในช่วงเวลาต่างกันตามช้ันของผิวโลก 
  นักวิทยาศาสตร์จึงได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต เรียกว่า punctuated equilibrium โดยเช่ือว่าสิ่งมีชีวิตมีการเกิดสปีชีส์ใหม่ในช่วงเวลาสั้นๆ 
เท่านั้นและเกิดข้ึนอย่างฉับพลัน ท าให้มีการแตกแขนงกลายเป็นสปีชีส์ใหม่ และสปีชีส์ที่เกิดข้ึนมาใหม่จะ
คงสภาพเป็นอยู่อย่างนั้นต่อไปอีกระยะเวลายาวนานพอสมควรก่อนที่จะเกิดสปีชีส์ใหม่ข้ึนมาอีกครั้งหนึ่ง 
การเปลี่ยนแปลงทางวิวัฒนาการอย่างรวดเรว็ในเวลาอันสัน้ ได้แก่ การเกิดโพลีพลอยดี ซึ่งเป็น sympatric 
speciation ดังที่กล่าวมาแล้ว นอกจากนี้การสปีชีส์ใหม่บางกรณีของ allopatric speciation ก็อาจ
เกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็วได้หากมีปัจจยัร่วมด้วย เช่น การเลื่อนลอยทางพันธุกรรม และการ คัด เลื อกทาง
ธรรมชาติมากระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของยีนพูลในประชากร โดยเฉพาะถ้าเกิดกับประชากรกลุ่ม
เล็กๆ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดสปีชีส์ใหม่ข้ึน ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ให้ความสนใจในแนวคิดแบบ punctuated 
equilibrium มากและพยายามที่จะศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อมาสนับสนุนแนวคิดน้ี 
 9.5.5 การกระจายพันธุ์ และการสูญพันธุ์ 
  กลุ่มสิ่งมีชีวิตบางกลุ่มเพียงไม่กี่ชนิดสามารถเกิดวิวัฒนาการจนท าให้เกิดสปีชีส์ใหม่ได้
หลากหลายชนิดในเวลาที่ใกล้เคียงกันได้ เรียกการเกิดสปีชีส์ใหม่แบบนี้ว่า adaptive radiation ซึ่งมักจะ
เกิดข้ึนในบริเวณที่มีสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างหลากหลาย เรียกว่า adaptive zone ดังนั้นการเกิดสปีชีส์
ใหม่ในลักษณะนี้จึงเกิดจากการที่มีบรรพบุรุษของสิ่งมีชีวิตได้เริ่มเข้ามาอาศัยอยู่และตั้งรกรากในพื้นที่ที่มี
ความหลากหลายของสภาพแวดล้อมดังกล่าว จากนั้นได้เกิดการผสมพันธ์ุและออกลูกหลาน สิ่งมีชีวิตรุ่น
ลูกหลานจึงได้ปรับตัวไปอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ต่างๆ จนท าให้เกิดความแตกต่างทางพันธุกรรมข้ึนจน
กลายเป็นสปีชีส์ใหม่ ตัวอย่างเช่น การตั้งรกรากของบรรพบุรุษปลาหมอสีเพียงไม่กี่ตัวในทะเลสาบ
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วิคตอเรียซึ่งมีความหลากหลายทางสภาพแวดล้อมอย่างมากและมีผู้ล่าอยู่น้อย ท าให้ปลาหมอสีเกิด 
adaptive radiation และแตกแขนงกลายเป็นสปีชีส์ใหม่มากกว่า 600 สปีชีส์ 
  โดยกฎของธรรมชาติเมื่อสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงไป สิ่งมีชีวิตที่มีจ านวน
ชนิดที่หลากหลายอาจเกิดการสูญพันธ์ุข้ึนได้ โดยการสูญพันธ์ุแบ่งได้ 2 รูปแบบ คือ background 
extinction ซึ่งเป็นการสูญพันธ์ุของสิ่งมีชีวิตแบบค่อยเป็นค่อยไปตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ ขณะที่ mass extinction คือการสูญพันธ์ุครั้งยิ่งใหญ่ที่ท าให้สิ่งมีชีวิตหลายชนิดสูญพันธ์ุไป
พร้อมๆ กัน จากข้อมูลนักวิทยาศาสตร์พบว่า ตั้งแต่ก าเนิดโลกถึงปัจจุบันได้เกิด mass extinction ไปแล้ว 
5 ครั้ง ซึ่งครั้งที่ส าคัญคือ ยุคครีเทเซียส (Cretaceous) เกิดเมื่อประมาณ 65 ล้านปีก่อนซึ่งท าให้ไดโนเสาร์
สูญพันธ์ุทั้งหมด ในทางกลับกันแม้การสูญพันธ์ุครั้งใหญ่จะท าให้สิ่งมีชีวิตหลายชนิดสูญพันธ์ุไปจากโลก แต่
ก็ได้เปิดโอกาสให้สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่มีวิวัฒนาการเกิดข้ึนเป็นสปีชีส์ใหม่ต่างๆ อย่างหลากหลาย ดั้งนั้นการ
เกิด mass extinction จึงอาจน าไปสู่การเกิด adaptive radiation ได ้ 
 

9.6 วิวัฒนาการของมนุษย์ 
 
 มนุษย์ (Homo sapiens) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม (mammal) มีลักษณะเด่นกว่าสิ่งมีชีวิต
ชนิดอื่นๆ คือ มีสมองขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับน้ าหนักตัว และเดินได้ด้วยขา 2 ข้างโดยที่ล าตัวตั้งตรง เมื่อ
เทียบกับระยะเวลาที่สิ่งมีชีวิตเริ่มถือก าเนิดข้ึนมาบนโลกเมื่อ 3.5 พันล้านปีก่อน มนุษย์จึงถือเป็นสิ่งมีชีวิต
ชนิดใหม่บนโลกที่พึ่งพบหลักฐานว่ามีตัวตนข้ึนมาเมื่อ 200,000 ปีก่อน มนุษย์จัดอยู่ในอันดับไพรเมท 
(order primate) เช่นเดียวกันกับลิงชนิดต่างๆ เนื่องจากมีลักษณะแตกต่างจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม
กลุ่มอื่นๆ ดังนี้ 
 1) นิ้วหัวแม่มือสามารถพับขวางฝ่ามือได้ (opposable thumb) นิ้วเท้าของสัตว์ในอันดับไพรเมท
เกือบทุกชนิดยกเว้นมนุษย์สามารถพับขวางฝ่าเท้าได้เช่นกัน ท าให้สัตว์ในกลุ่มนี้สามารถใช้นิ้วมือนิ้วเท้า
หยิบจับสิ่งของต่างๆ หรือปีนป่ายจับกิ่งไม้ได้ดี 
 2) ปลายนิ้วมือจะมีเล็บซึ่งมีลักษณะแบนแตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นซึ่งเป็นกรงเล็บ 
 3) ต าแหน่งของตาอยู่ทางด้านหน้าของกะโหลกศีรษะ ท าให้มีประสิทธิภาพในการค านวณระยะ
ตื่นลึกหรือใกล้ไกลได้ดีกว่าสัตว์ชนิดอื่น 
 4) สมองของไพรเมทส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดร่างกายและมีประสิทธิภาพในการ
ประมวลผล   
 จากข้อมูลการศึกษาพบว่า หลักฐานประเภทซากฟอสซิล และหลักฐานทางด้านพันธุศาสตร์
โมเลกุลก็ยังคงไม่เพียงพอที่จะสรุปได้แน่นอนเกี่ยวกับบรรพบุรุษและวิวัฒนาการของมนุษย์ นอกจากนี้
หลักฐานที่ถูกพบมากขึ้นยังท าให้การศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
อย่างไรก็ตามสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทราบปัจจุบันน้ีก็คือ วิวัฒนาการของมนุษย์ไม่ได้มีลักษณะเป็นเส้นตรง
มาจากบรรพบุรษุเริม่ต้น กล่าวคือ เมื่อพิจารณาถึงลักษณะโครงสร้างร่างกายร่วมกบัชีววิทยาระดับโมเลกุล
พบว่าลิงชิมแพนซซีึ่งเป็นไพรเมทที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์มากแต่ไม่ได้หมายความว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการ
มาจากลิงชิมแพนซ ีแตข้่อมูลได้เสนอว่าลิงชิมแพนซีมีวิวัฒนาการแยกสายออกจากกลุ่มมนุษย์เมื่อหลาย
ล้านปีก่อน นอกจากนี้การค้นพบซากฟอสซิลของมนุษย์ในยุคต่างๆ แต่ละกลุ่มก็ไม่ได้หมายความว่ามนุษย์
โบราณ หรือที่เรียกว่า hominin เหล่าน้ันเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ปัจจุบันอย่างแท้จริง แต่ความเป็นจริง
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อาจจะเป็นไปได้ว่ามนุษย์กลุ่มต่างๆ เหล่านั้นมีวิวัฒนาการที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและการด ารงชีวิต จนกระทั่งเหลือเฉพาะกลุ่มมนุษย์ที่สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม
และเหลือเพียงชนิดเดียวซึ่งอาจเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ปัจจุบันที่สามารถด ารงชีวิตและสืบพันธ์ุให้
ลูกหลานได้ 
 สมองของมนุษย์แตกต่างจากไพรเมทชนิดอื่นๆ คือ มีขนาดใหญ่ซึ่งวัดความจุของสมองได้ประมาณ 
1,400–1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร (ภาพที่ 9.23) มีความสามารถในการเข้าใจด้านภาษา สัญลักษณ์ต่างๆ 
มีศิลปะ สามารถประดิษฐ์และใช้เครื่องมือที่มีความซับซ้อนได้ นอกจากนี้กระดูกและกล้ามเนื้อขากรรไกร
ของมนุษย์ยังลดขนาดเล็กลง รวมทั้งความยาวของล าไส้ที่มีความยาวสั้นลงเมื่อเทียบกับไพรเมทชนิดอื่น 

 
 
ภาพท่ี 9.23 ขนาดความจุของสมองของชิมแพนซี โกริลล่า มนุษย์โบราณ และมนุษย์ปัจจุบัน 
ที่มา: Hutchins (2011) หน้า 304 
 
 จากซากฟอสซิลของ hominin ที่พบ ท าให้นักวิทยาศาสตร์คาดคะเนได้ว่า hominin เหล่านั้น
สามารถยืนและเดินด้วยขา 2 ขาเช่นเดียวกับมนุษย์ปัจจุบัน เนื่องจากกระดูกสนัหลังมีลักษณะโค้งงอคล้าย
รูปตัว S เพื่อรักษาสมดุลในขณะที่มกีารเคลื่อนที ่นอกจากนี้รูที่อยู่ทางด้านฐานของกะโหลกศีรษะที่เรียกว่า 
ฟอราเมน แม็กนัม (foramen magnum) ซึ่งเป็นทางผ่านของก้านสมอง (brain stem) มายังกระดูก 
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สันหลังของ hominin ยังมีต าแหน่งที่ตรงกันกับมนุษย์ปัจจุบัน แต่ส าหรับไพรเมทในกลุ่มอื่นๆ ต าแหน่ง
ของฟอราเมน แม็กนัม จะอยู่ถัดไปทางด้านท้ายของกะโหลก 
 นักมานุษยวิทยา (Anthropologists) เช่ือว่า hominin เริ่มวิวัฒนาการเกิดข้ึนครั้งแรกในทวีป
แอฟริกาเมื่อช่วงประมาณ 7–6 ล้านปีก่อน โดยพบฟอสซิลส่วนใหญ่ที่ประเทศเอธิโอเปียและประเทศ
เคนยา แม้ว่าจะมีการค้นพบฟอสซิลของ hominin ในยุคแรกหลายชนิด ตัวอย่างเช่น ฟอสซิลของ 
sahelanthropus tchadensis (7–6 ล้านปี) (ภาพที่ 9.24 ก.) ซึ่งมีความเก่าแก่มากกว่า hominin ชนิด
อื่นๆ แต่ hominin ที่ได้รับการยอมรับจากนักวิทยาศาสตร์ว่าเป็น hominin กลุ่มแรกที่วิวัฒนาการข้ึนมา
โดยมีการยืนตัวตรงคือ Ardipithecus ramidus (4.4 ล้านปี) (ภาพที่ 9.24 ข.) แต่อาจมีการปีนป่ายต้นไม้
ร่วมด้วย เนื่องฟอสซิลของ hominin ชนิดนี้มีนิ้วเท้าที่มีขนาดใหญ่ที่อาจสามารถพับขวางฝ่าเท้าได้เพื่อช่วย
ในการเกาะกับต้นไม้ มีสมองขนาดเล็กประมาณ 300-500 ลูกบาศก์เซนติเมตร การเปรียบเทียบโครง
กระดูกช้ีให้เห็นว่า Ardipithecus คล้ายกับลิงชิมแพนซีมากว่ามนุษย์ในปัจจุบัน 
 
 

                                                                                      
 

                ก. sahelanthropus tchadensis                         ข. Ardipithecus ramidus 

 
ภาพท่ี 9.24 กะโหลกและภาพจ าลองของ sahelanthropus tchadensis (ก.) และฟอสซลิของ  
                Ardipithecus ramidus (ข.) 
ที่มา: ผู้เขียน (พพิิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธ์ุ); Reece และคณะ (2011) หน้า 728 
 

กะโหลกจ าลองและ 
 

ภาพวาดจ าลองของ 
s. tchadensis 
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 กลุ่ม hominin ต่อมาที่นักวิทยาศาสตร์ได้ขุดค้นพบ ซึ่งมีช่วงอายุประมาณ 4.2–3.9 ล้านปี คือ 
Australopithecus anamensis ซากฟอสซิลช้ีให้เห็นว่า hominin ชนิดนีม้ีลักษณะคล้ายกับลิงไม่มีหาง
และมนุษย์ปัจจุบัน  ซึ่งนักมานุษยวิทยาสันนิษฐานว่าน่าจะวิวัฒนาการมาจาก A. ramidus นอกจากนี้ยัง
พบลักษณะที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง คือ Au. Anamensis เพศผู้และเพศเมียมีลักษณะโครงสร้างที่แตกต่างกัน
อย่างชัดเจน ฟันและขากรรไกรหลังมีขนาดใหญ่กว่าของลิงชิมแพนซี แต่ฟันด้านหน้ามีขนาดเล็กกว่าซึ่ง
คล้ายกับ hominin ในกลุ่มหลังๆ มากกว่า มีลักษณะการยืนตัวตรง และเดินด้วยขา 2 ข้าง 
 ฟอสซิลของ Australopithecus อีกชนิดหนึ่งที่มีการศึกษาจากหลักฐานจ านวนมากที่ขุดค้นพบ
ในแอฟริกา คือ Australopithecus afarensis ซึ่งนักมานุษยวิทยาสันนิษฐานว่าน่าจะมีวิวัฒนาการมา
จาก Au. Anamensis ฟอสซิลที่มีความสมบรูณ์มากของ hominin ชนิดนี้ถูกพบที่ทะเลทรายอฟาร์ (Afar) 
ประเทศที่เอธิโอเปีย มีอายุราว 3.2 ล้านปีก่อน ค้นพบโดยโดนัลด์ โจแฮนสัน (Donald Johanson) และ
ถูกตั้งช่ือว่า ลูซี (Lucy) (ภาพที่ 9.25) จากช้ินส่วนที่ถูกค้นพบประมาณร้อยละ 40 ของโครงกระดูก ท าให้
ระบุได้ว่าลูซีมีความสูงประมาณ 1.1 เมตร กะโหลกศีรษะมีขนาดเล็ก กระดูกเหนือเบ้าตามีขนาดใหญ่ 
ขากรรไกรยื่นออกมา ฟันเข้ียวของเพศผู้มีขนาดใหญ่กว่าของเพศเมียมาก ฟันกรามซี่ที่ 3 ซึ่งงอกข้ึนมาแล้ว
แสดงว่าลูซีอาจมีอายุประมาณ 20 ปี ลักษณะของกระดูกสะโพกบ่งช้ีว่าเป็นเพศหญิงและเดินตัวตรงได้แต่
ยังไม่พบหลักฐานว่า hominin ชนิดนี้มีการใช้ไฟหรือเครื่องมือในการด ารงชีวิต เมื่อพิจารณาถึงเวลาทาง
ธรณีกาล นักมานุษยวิทยาสันนิษฐานว่า Au. Afarensis เป็นบรรพบุรุษของ Australopithecus อีกหลาย
ชนิดรวมไปถึง Au. Africanus (ภาพที่ 9.26) ซึ่งมีอายุราว 3.0–2.3 ล้านปีก่อน โดยสามารถยืนตัวตรงได้ 
มีโครงสร้างแขนและขาคล้ายกับมนุษย์ปัจจุบัน นอกจากนี้รูปแบบฟันของ Au. Africanus ยังช้ีให้เห็นว่า
สามารถกินอาหารได้ทั้งพืชและสัตว์อีกด้วย 
 

                                 
                                                              ส่วนล าตัว แขน และขา 
 
ภาพท่ี 9.25 โครงกระดูกจ าลองของลูซี (Australopithecus afarensis) 
ที่มา: ผู้เขียน (พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธ์ุ) 

ส่วนกะโหลกศีรษะ 
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ภาพท่ี 9.26 กะโหลกและภาพจ าลองของ Australopithecus Africanus 
ที่มา: ผู้เขียน (พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธ์ุ) 
 
 จากการค้นพบหลักฐานฟอสซิลต่างๆ ที่มากข้ึนของ Australopithecus ซึ่งพบว่ามีลักษณะคล้าย
กับมนุษย์ในยุคปัจจุบัน จึงมีข้อสันนิษฐานข้ึนมาว่า hominin ในสกุล Homo น่าจะมีวิวัฒนาการมาจาก 
Australopithecus แต่นักมานุษยวิทยาก็ยังไม่จัดให้ hominin ในกลุ่มนี้ไปอยูร่่วมในสกุล Homo ซึ่งเป็น
กลุ่มของ hominin ที่มีการใช้เครื่องมือในการด ารงชีวิต และยังมีข้อถกเถียงทางวิชาการอยู่หลายประเด็น 
เนื่องจากยังไม่มีการค้นพบหลักฐานที่เช่ือมโยงวิวัฒนาการระหว่าง hominin ทั้ง 2 สกุลนี้ 
 การค้นพบหลักฐานซากฟอสซิลเพิ่มเติมมากข้ึนในทวีปแอฟริกาทั้งทางฝั่งตะวันออกและทางใต้
ของนักวิทยาศาสตร์ท าให้พบ hominin ในสกุล Homo ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด คือ Homo habilis หมายถึง 
handyman ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่า hominin ชนิดนี้เริ่มมีการใช้เครื่องมือ H. habilis เคยมีชีวิตอยู่ในช่วง 
2.4–1.6 ล้านปีก่อนและมีช่วงการด ารงชีวิตที่ยาวนานคือประมาณ 800,000 ปี จากการวิเคราะห์ปริมาตร
ของกะโหลกศีรษะของ H. habilis พบว่ามีสมองขนาดใหญ่ประมาณ 600–750 ลูกบาศก์เซนติเมตร และ
น่าจะมีน้ าหนักตัวประมาณ 40–50 กิโลกรัม และพบว่ามีการใช้เครื่องมืออย่างง่ายที่ท าจากหินที่ถูกท าให้
แตกออกท าให้หินมีลักษณะคม หรือเป็นหินที่มีลักษณะคล้ายค้อน 
 Homo ergaster เป็น hominin ในกลุ่มต่อมาที่นักมานุษยวิทยาได้จัดจ าแนกแยกออกมาเป็น 
hominin อีกชนิดหนึ่ง มีอายุอยู่ในช่วง 1.9–1.5 ล้านปีก่อน อาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกา มีปริมาตรของสมอง
ประมาณ 900 ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งใหญ่กว่า H. habilis มีกระดูกขาที่ยาวเรียวมากขึ้นและพบว่าข้อต่อ
บริเวณสะโพกมีการปรับตัวท าให้ H. ergaster สามารถเดินก้าวยาวได้มากข้ึน (ภาพที่ 9.27 ก.)  

กะโหลกจ าลองและ 
 

ภาพวาดจ าลองของ 
A. Africanus 
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 การที่ H. ergaster มีกระดูกนิ้วมือที่สั้นลงและมีลักษณะตรง ท าให้นักมานุษยวิทยาสันนิษฐานว่า 
hominin ชนิดนี้ไม่ได้ปีนป่ายต้นไม้เหมือนกับ hominin ในยุคก่อน จึงมีการใช้เครื่องมือหินได้เช่ียวชาญ
มากขึ้น หลักฐานจากฟอสซิลของฟันที่มีขนาดเล็กลงยังบ่งช้ีอีกว่า H. ergaster กินอาหารที่หลากหลาย
กว่า hominin ในสกุล Australopithecus ซึ่งอาจมีการเตรียมอาหาร หรือแม้กระทั่งมีการบดหรือป่น
อาหารให้เล็กลงก่อนที่จะเริ่มต้นเค้ียวกินอาหาร (ภาพที่ 9.27 ข.) 
 

                             
                                          ก. 
 
ภาพท่ี 9.27 ฟอสซิลโครงกระดกู (ก.) และภาพวาดจ าลอง (ข.) ของ Homo ergaster 
ที่มา: Campbell และคณะ (2008) หน้า 731 
  
 อายุของฟอสซิลบ่งช้ีว่า H. ergaster เป็น hominin ที่มีวิวัฒนาการมาก่อน H. erectus ซึ่งมีอายุ
เมื่อประมาณ 1.8 ล้านปีก่อน และเคยอาศัยอยู่ในบริเวณทวีปแอฟริกาแต่อพยพย้ายถ่ินฐานไปอยู่ทวีป
เอเชีย จากหลักฐานฟอสซิลที่เผยว่า H. erectus ได้สูญพันธ์ุไปเมื่อประมาณ 200,000 ปีก่อนและน่าจะ
เป็นทางตันของวิวัฒนาการของมนุษย์ ดังนั้นนักมานุษยวิทยาจึงสันนิษฐานว่า H. ergaster น่าจะเป็น
วิวัฒนาการของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน 
 
 

ข. 
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 H. erectus เป็น homonin ที่พบกระจายตั้งแต่ประเทศจีน เรียกว่า มนุษย์ปักกิ่ง (Beijing man) 
ในประเทศอินโดนีเซีย เรียกว่า มนุษย์ชวา (Java man) ซึ่งมีส่วนสูงมากกว่า H. habilis และมีสมองขนาด
ใหญ่ประมาณ 1,100 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่กะโหลกมีส่วนของกระดูกเหนือเบ้าตา ( supraorbital 
ridge) ที่ยังมีขนาดใหญ่ (ภาพที่ 9.28) และมีขนาดร่างกายที่แตกต่างระหว่างเพศอย่างชัดเจน H. erectus 
มีการสร้างเครื่องมือที่มีความละเอียดและประณีตมากข้ึน เรียกว่า เครื่องมือหินอาชิวเลียน (Acheulian 
stone tools) (ภาพที่ 9.29) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขวานมือรูปหยดน้ าพบในทวีปแอฟริกา ยุโรป และเอเชีย 
เริ่มท าข้ึนเมื่อ 1.65 ล้านปีมาแล้ว นักมานุษยวิทยาจึงเช่ือว่า H. erectus เริ่มมีการล่าสัตว์เป็นอาหาร  
สวมใส่เครื่องปกคลุมร่างกาย อาศัยอยู่ในถ้ า และเริ่มใช้ไฟส าหรับการด ารงชีวิต 
 

                                                                                     
 
ภาพท่ี 9.28 ฟอสซิลกะโหลกและภาพจ าลองของ Homo erectus 
ที่มา: ผู้เขียน (พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธ์ุ) 
 

 
 
ภาพท่ี 9.29 ขวานมืออาชิวเลียนจากประเทศสเปน (ซ้าย) ลิเบีย (กลาง) โมร็อกโก (ขวา) 
ที่มา: ผู้เขียน (พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธ์ุ) 

Supraorbital ridge 

H. erectus มีกระดูกเหนือ
เบ้าตา (supraorbital ridge) 
ที่มีขนาดใหญ่  

เครื่องมือหินอาชิวเลียน (Acheulian stone tools) 
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 ข้อมูลจากการศึกษาเพิ่มเติมสนับสนุนว่ามนุษย์เริ่มมีวิวัฒนาการกระจายอยู่ทั่วทวีปแอฟริกา 
ยุโรป และเอเชียตั้งแต่เมื่อประมาณ 1.2 ล้านปี ถึงประมาณ 200,000 ปีก่อน กระทั่งในปี ค.ศ. 1856 
ฟอสซิลที่ถูกค้นพบในถ้ าโดยคนงานเหมืองแร่ และมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ปัจจุบันมากที่สุด คือ 
Homo neanderthalensis ซึ่งเดิมได้ถูกจัดให้เป็นชนิดย่อยของมนุษย์ปัจจุบัน เรียกว่า Homo sapiens 
neanderthalensis หรือเรียกสั้นๆ ว่ามนุษย์ Neanderthal ซึ่งตั้งตามช่ือหมู่บ้าน Neander ในประเทศ
เยอรมัน hominin ชนิดนีม้ีอายุราว 350,000 ปีที่ผ่านมา พบอาศัยอยู่แถบตะวันออก ตอนกลางของเอเชีย 
และทางตอนใต้ของไซบีเรีย มีขนาดล าตัวค่อนข้างเตี้ย ลักษณะของกะโหลกจะยื่นออกทางด้านหน้า
น้อยลง (ภาพที่ 9.30 ก.) คางและหน้าผากมีลักษณะราบขึ้นแต่ยังคงมีกระดูกเหนือเบ้าตาที่เป็นสันนูนอยู่ 
สมองของมนุษย์ Neanderthal มีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับมนุษย์ปัจจุบันหรืออาจจะใหญ่กว่าเล็กน้อย 
ลักษณะที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือมีโพรงจมูกขนาดใหญ่ นักชีววิทยาเช่ือว่าเป็นวิวัฒนาการทางโครงสร้าง
อย่างหนึ่ง โดยเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวในโพรงจมูกที่ช่วยท าให้อากาศในยุคนั้นที่ค่อนข้างเย็นมีความอบอุ่นข้ึน 
เครื่องมือที่ใช้ในการด ารงชีวิตของมนุษย์ Neanderthal มีความซับซ้อนกว่าของ H. erectus เรียกว่า 
เครื่องมือหินมูสเทอเรียน (Mousterian stone tools) (ภาพที่ 9.30 ข.) เริ่มท าข้ึนเมื่อประมาณ 300,000 
ถึง 30,000 ปีก่อน ส่วนใหญ่ท ามาจากหินฟลินท์ (flint stone) และหลักฐานยังช้ีให้เห็นอีกว่าโครงกระดูก
ของมนุษย์ Neanderthal มีร่องรอยของการรักษาพยาบาล นักมานุษยวิทยาเช่ือว่าสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึง
ความร่วมมือกันทางสังคม และการใส่ใจในเรื่องของสุขภาพ ซึ่งเป็นโครงสร้างทางสังคมข องมนุษย์ที่
ซับซ้อนข้ึนกว่า hominin ในยุคอื่นๆ  
 

        
                   ก.                                                        ข. 
 
ภาพท่ี 9.30 กะโหลกจ าลองของ H. neanderthalensis (ก.) เครื่องมือขูดจากประเทศอียิปต์ (ข.ซ้าย)  
                หัวลูกศร (ข.กลาง) และขวานมือจากประเทศฝรั่งเศส (ข.ขวา) 
ที่มา: ผู้เขียน (พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธ์ุ) 
    
 หลักฐานทางโบราณคดีบ่งช้ีว่า H. neanderthalensis เริ่มมีการแสดงถึงพิธีกรรม มีการท าพิธี 
ฝังศพและตกแต่งหลุมศพ นักมานุษยวิทยาได้ให้ความสนใจในประเด็นที่ว่าเหตุใดมนุษย์ Neanderthal จึง
สูญพันธ์ุไปเมื่อประมาณ 28,000 ปีที่แล้ว ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า มนุษย์ปัจจุบัน (H. sapiens) อาจมี

เครื่องมือหินมูสเทอเรียน (Mousterian stone tools) 

เครื่องมือขูด           หัวลูกศร              ขวานมือ 
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วิวัฒนาการหลายหมื่นปีมาแลว้และมีความสามารถในการแข่งขันหรอืปรบัตัวเพือ่อยู่รอดได้ดีกว่าจึงอยู่รอด
มาจนกลายเป็นมนุษย์ปัจจุบัน ขณะที่มนุษย์ Neanderthal สูญพันธ์ุไปจากโลก แต่ครั้งหนึ่งเคยมีนัก
มานุษยวิทยาหลายคนเสนอว่า H. Neanderthalensis มีวิวัฒนาการมาจาก H. erectus ก่อนที่จะ
วิวัฒนาการไปเป็น H. sapiens ปัจจุบันแนวคิดหรือสมมติฐานนี้ได้ถูกยกเลิกไปเนื่องจากมีการวิจัยทาง
ชีววิทยาโมเลกุลโดยผลจากการวิจัยเปิดเผยว่า ดีเอ็นเอในไมโทคอนเดรีย (mitochondrial DNA) ของ  
H. sapiens มีความแตกต่างกับ H. Neanderthalensis ประมาณ 24% หลักฐานน้ีแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ 
Neanderthal มีส่วนเกี่ยวข้องเล็กน้อยกับยีนพูลในประชากรของมนุษย์ปัจจุบัน  
 นอกจากนี้ในปี ค.ศ. 2010 การวิเคราะห์ล าดับดีเอ็นเอของมนุษย์ Neanderthal ยังช้ีให้เห็นถึง
การจ ากัดทางด้านการถ่ายเทยีนระหว่างมนุษย์ทั้งสองชนิดนี้ แต่ก็มีนักวิจัยบางคนที่เสนอว่าการถ่ายเทยีน
ของมนุษย์ทั้งสองชนิดนี้ยังคงปรากฏให้เห็นจากซากฟอสซิลที่มีลักษณะผสมระหว่างมนุษย์ปัจจุบันกับ
มนุษย์ Neanderthal อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมและการค้นหาหลักฐานซากฟอสซิล
เพิ่มเติมยังคงมีความส าคัญ เพื่อตอบข้อสงสัยหรือโต้แย้งที่เกิดข้ึนระหว่างความสัมพันธ์ของมนุษย์ปัจจุบัน
กับมนุษย์ Neanderthal 
 ฟอสซิลที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์ปัจจุบันถูกพบที่เอธิโอเปียในสองแหล่งขุดค้นซึ่งมีอายุราว 
195,000–160,000 ปีที่ผ่านมา (ภาพที่ 9.31) โดยลักษณะของกะโหลกจะมีกระดูกเหนือเบ้าตาที่มีขนาด
เล็กกว่ารวมทั้งมีโครงร่างที่เพรียวบางกว่า H. erectus และ Neanderthal หลักฐานทางดีเอ็นเอที่พบใน
ฟอสซิลของ H. sapiens ที่พบในเอธิโอเปียท าให้นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ได้ว่าต้นก าเนิดของมนุษย์
ปัจจุบันน้ันอยู่ที่แอฟริกา และยังช้ีให้เห็นข้อมูลที่ชัดเจนอีกว่าชาวยุโรปกับชาวเอเชียมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กันซึ่งมีรากฐานทางวิวัฒนาการมาจากชาวแอฟริกา อีกทั้งยังมีข้อมูลดีเอ็นเอของไมโทคอนเดรียและการ
วิเคราะห์ต้นก าเนิดของโครโมโซม Y จากประชากรมนุษย์หลายกลุ่มมาสนับสนุนข้อสรุปนี้อีกด้วย 
 

 
 
ภาพท่ี 9.31 ฟอสซิลที่เก่าแก่ทีสุ่ดของมนุษยป์ัจจุบัน (Homo sapiens) มีอายุราว 160,000 ป ี
ที่มา: Reece และคณะ (2011) หน้า 732  
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 การศึกษาโครโมโซม Y ของมนุษย์ช้ีให้เห็นว่า H. sapiens มีการแพร่กระจายจากแอฟริกาไปยัง
เอเชียก่อนในล าดับแรก จากนั้นจึงไปยังยุโรป และออสเตรเลียตามล าดับ แต่หลักฐานที่บ่งช้ีว่ามนุษย์ได้
แพร่กระจายไปยังอเมริกานั้นยังไม่ชัดเจน แต่ก็มีหลักฐานฟอสซิลที่เก่าแก่ช้ินหนึ่งที่บ่งช้ีว่ามนุษย์ได้
กระจายไปอาศัยอยู่ในอเมริกาเมื่อ 15,000 ปีมาแล้ว 
  

สรุป 
 

วิวัฒนาการนับเป็นกลไกทางธรรมชาติที่ส าคัญต่อสิง่มชีีวิต เพราะท าให้สิ่งมีชีวิตสามารถอยู่รอดได้
จากการแปรเปลี่ยนของสภาพแวดล้อมของโลก การศึกษาวิวัฒนาการ แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งการค้นพบหลักฐานทางวิวัฒนาการต่างๆ เพิ่มข้ึนเรื่อยมา ท าให้นักวิทยาศาสตร์
สามารถอธิบายต้นก าเนิดและกลไกการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งการเกิดสปีชีส์ใหม่ได้ อย่างไร 
ก็ตามการอธิบายข้อมูลความจริงทางวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตยังไม่จบสิ้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
เนื่องจากหลักฐานต่างๆ ที่ค้นพบ เช่น ซากฟอสซิล ส่วนใหญ่มักพบฟอสซิลที่เป็นช่วงเวลาที่ไม่ต่อเนื่อง 
กล่าวคือเป็นฟอสซิลที่มีความห่างกันทางธรณีกาลนับหลายแสนหรือหลายล้านปี ดังนั้นวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต จึงนับเป็นเรื่องที่กระตุ้นให้มนุษย์เรามีความสนใจและยังต้องศึกษาต่อไปเพื่อเช่ือมต่ออดีต 
ปัจจุบันและอนาคต  
 

ค าถามท้ายบท 
 
1. แนวคิดเกี่ยวกับการก าเนิดสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้าง จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
2. ทฤษฎีวิวัฒนาการตามแนวคิดของลามาร์คกล่าวไว้ว่าอย่างไรบ้าง โดยอธิบายให้ครอบคลมุถึงกฎการใช้ 
    และไม่ใช้ กับกฎการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดข้ึนใหม ่
3. อธิบายว่าทฤษฎีวิวัฒนาการตามแนวคิดของดาร์วินมีเนื้อหาสาระส าคัญอย่างไร และมีความแตกต่าง 
    จากทฤษฎีวิวัฒนาการของลามาร์คอย่างไร 
4. หลักฐานที่มีความส าคัญต่อการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมชีีวิตมีอะไรบ้าง ให้อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง 
5. วิวัฒนาการระดับจลุภาค (microevolution) หมายถึงอะไร 
6. กลไกที่เกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการระดับจุลภาคมีอะไรบ้าง ให้อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
7. วิวัฒนาการระดับมหภาค (macroevolution) มีความส าคัญอย่างไรต่อการเกิดสปีชีส์ใหม่ 
8. การเกิดสปีชีส์ใหม่แบบ Allopatric speciation เกิดข้ึนได้อย่าง ให้อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง 
9. ปัจจัยใดบ้างทีส่่งเสริมให้เกิดสปีชีส์ใหม่แบบ Sympatric speciation ให้อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง 
10. วิวัฒนาการของมนุษย์ปจัจบุัน (Homo sapiens) มีวิวัฒนาการมาอย่างไร ใหเ้ขียนสรุปเป็นแผนผงั 
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