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พนัธุกรรมและส่ิงแวดล้อม Arv og miljø 

พนัธุกรรม(Arv) คือลกัษณะของสิ่งมีชีวิต ที่มีการแสดงออกเป็นลกัษณะปรากฎที่แตกต่างกนั และสามารถ

ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยงัอีกรุ่นหนึ่ง โดยหน่วยควบคมุลกัษณะ เรียกว่า ยีน  

ลกัษณะทางพนัธุกรรม ได้แก่ ลกัษณะสีนยัน์ตา สีผม สีผิว ความสงู และสติปัญญา ลกัษณะของสิ่งมีชีวิต

บางลกัษณะแปรผนัไปตามอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม เช่น ขนาดหรือน า้หนกั สีผิว และสติปัญญา แต่ลกัษณะ

บางอย่างไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม เช่น หมู่เลือด ลายนิว้มือ ผิวเผือก และลกัยิม้   

สิ่งมีชีวิตทกุชนิดประกอบขึน้ด้วยเซลล์ สตัว์เซลล์เดียว(et encellet dyr) แบ่งตวัได้เป็นสตัว์สองตวั สตัว์

หลายเซลล์(et flercellet dyr) เช่น มนษุย์ เจริญเติบโตโดยการแบ่งตวัของเซลล์ ที่เกิดจากการฟักตวัของ

เซลล์ไข่ การแบ่งเซลล์ในร่างกายของเราเกิดขึน้อยู่ตลอดเวลา ถึงแม้ความสงูของเราจะหยดุลง  เพราะเซลล์

มีหน้าที่ในการสร้างเซลล์ใหม่เพื่อซ่อมแซมสว่นที่สกึหรอในร่างกายเรา  

 

    

รูป 1: ภาพประกอบแสดงโครโมโซมที่มีดีเอนเอและยีนอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์ (Adobe stock, Telomere Chromosone_ fancytapis) 

ภายในนิวเคลียสของเซลล์ จะมีโครโมโซม และในโครโมโซมจะมี ดีเอ็นเอ(DNA)และยีน(Gen)อยู่ 
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โครโมโซม(Kromosomer)  
โครโมโซมเป็นที่อยู่ของหน่วยพนัธุกรรม ซึง่ท าหน้าที่ควบคมุและถ่ายทอดข้อมลู เก่ียวกบั ลกัษณะทาง

พนัธุกรรมต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต เช่น ลกัษณะของเส้นผม ลกัษณะดวงตา เพศ และสีผิว มีสว่นลกัษณะคล้าย

เส้นด้ายบางยาว หรือโมเลกุลดีเอ็นเอ(DNA-molekyl) สิ่งมีชีวิตเดียวกนั จะมีจ านวนโครโมโซมเท่ากนัเสมอ 

ยกเว้นกรณีเกิดการผิดปกติบางอย่าง เช่น ผิดปกติในการแบ่งเซลล์  

สิ่งมีชีวิตต่างชนิดกนั มกัมีจ านวนโครโมโซมไม่เท่ากนั และอาจมีจ านวนโครโมโซมเท่ากนัได้ คนมีจ านวน

โครโมโซมเท่ากนั คือ 46 แท่ง หรือ 23 คู่ โดย 22 คู่นัน้ แต่ละคู่จะมีโครโมโซมจากพ่อและจากแม่ สว่นคู่ที่ 

23 เป็นโครโมโซมเพศ  

 

โครโมโซมร่างกาย  

คือ โครโมโซม 22 คู่ (คู่ที่ 1 – 22) เป็นโครโมโซมที่ควบคมุลกัษณะต่างๆ ของร่างกายและจะมีเหมือนกนัทัง้

เพศหญิงและเพศชาย 

  

โครโมโซมเพศ(Kjønnskromosomer)  
มีสองชนิด คือ โครโมโซม X และ โครโมโซม Y   

ผู้หญิงจะมี โครโมโซม X สองโครโมโซม (XX) ในแต่ละเซลล์ สว่นผู้ชายจะมีโครโมโซม XY ในแต่ละเซลล์ 

โครโมโซม Y เป็นตวัก าหนดเพศของมนษุย์  

ยีน(Gen)  
คือหน่วยที่ควบคมุลกัษณะทางพนัธุกรรมในร่างกายของสิ่งมีชีวิต ที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสูล่กูโดย

โครโมโซม  
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การสืบพันธ์ุ(Forming) แบ่งได้ เป็น 2 ลักษณะ คือ   

การสืบพันธ์ุโดยอาศยัเพศ(Kjønnet forming)  

ลกูจะได้ลกัษณะทางพนัธุกรรมทัง้จากพ่อและแม่ พืชและสตัว์สว่นมากสืบพนัธุ์โดยอาศยัเพศ เป็นการ

สืบพนัธุ์ที่มีการสร้างเซลล์สืบพนัธุ์เพศผู้และเพศเมีย ซึง่เป็นการถ่ายทอดสารทางพนัธุกรรมจากรุ่นหนึ่งไปสู่

อีกรุ่นหนึ่ง ในผู้หญิงจะมีการสร้างเซลล์เพศที่รังไข่ เรียกว่า เซลล์ไข่(eggceller) และผู้ชายสร้างที่ลกูอณัทะ 

เรียกว่า อสจุิหรือสเปิร์ม (sædceller) เมื่อเซลล์ไข่และสเปิร์มผสมกนั เรียกว่า การปฏิสนธิ(befruktning)  

 

การสืบพันธ์ุโดยไม่อาศัยเพศ(Ukjønnet forming) 

ลกูจะได้ลกัษณะทางพนัธุกรรมจากแม่ เช่น พาราเมเซียม(tøffeldyr) เป็นโปรโตซวัสกุลหนึ่ง และเป็นสตัว์

เซลล์เดียว ที่สืบพนัธุ์โดยการแบ่งตวั ไม่ได้อาศยัเพศ นอกจากนีย้งัมีสตัว์หลายเซลล์ เช่น เพลีย้ใบไม้

(bladlus) ที่สืบพนัธุ์โดยไม่อาศยัเพศ แต่เป็นการเป็นการสืบพนัธุ์โดยวิธีการโคลน   

 

การแบ่งเซลล์   

การแบ่งนิวเคลียสของเซลล์ ซึง่มี 2 รูปแบบ คือ 

การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (Vekstdeling/Mitosis)  

หรือเป็นการแบ่งเซลล์ของการเติบโตของร่างกาย เป็นการแบ่งซึง่ท าให้นิวเคลียสที่ได้ทัง้หมดมีคณุภาพและ

ปริมาณเหมือนกนั โครโมโซมหรือหน่วยพนัธุกรรมภายในก็เท่าเดิมและเหมือนกนัทกุประการ การแบ่งเซลล์

ในตอนท้ายคือได้ 2 เซลล์  

 

การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส (Reduksjonsdeling/Meiosis) เป็นการแบ่งเซลล์ที่มีความซบัซ้อนและมีขัน้ตอน

มากกว่าการแบ่งแบบไมโทซิส สิ่งที่ได้คือนิวเคลียสที่มีหน่วยพนัธุกรรมลดลงคร่ึงหนึ่ง โดยการแบ่งแบบนีใ้ช้
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ในการแบ่งเพื่อสร้างเซลล์สืบพนัธุ์อย่างไข่ในเพศหญิง และอสจุิในเพศชาย แต่เซลล์ที่ได้ในตอนท้ายของการ

แบ่งคือ 4 เซลล์ 
 

การโคลน (Klon) หรือการคัดลอกพันธ์ุ  

คือ การสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ เป็นกระบวนการสืบพนัธุ์โดยไม่อาศยัเพศชนิดหนึ่ง โดยสิ่งมีชีวิตที่ถูกโคลน

ออกมาจะมีลกัษณะทางพนัธุกรรม โดยรวมถึงมีลกัษณะทางกายภาพ เหมือนกบัสิ่งมีชีวิตต้นแบบ หรือ 

สิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ก่อนแล้วทกุประการ 

 

การกลายพันธ์ุ หรือการผ่าเหล่า (Multasjon)  

หมายถึงการเปลี่ยนแปลงลกัษณะพนัธุกรรม เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติหรือจากการชกัน าโดย

มนษุย์ ท าให้ยีนหรือ DNA มีการเปลี่ยนแปลงในล าดบัและจ านวนของเบสใน DNA สง่ผลให้สิ่งมีชีวิตมี

ลกัษณะที่เปลี่ยนไปและเกิดการแปรผนัทางพนัธุกรรมในกลุม่ประชากรเมื่อมีการถ่ายทอดลกัษณะที่แปรผนั

นีไ้ปยงัรุ่นต่อๆไป 

 

การแปรผันทางพนัธุกรรม (genetisk variasjon)  

สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกนัจะมีลกัษณะคล้ายคลงึกนัและมีความแตกต่างกนัน้อยกว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกนั 

ความแตกต่างอนัเนื่องจากมีลกัษณะพนัธุกรรมแตกต่างกนั เรียกว่า การแปรผนัทางพนัธุกรรม ซึง่มีปัจจยั 2 

ประการ คือ พนัธุกรรม และสิ่งแวดล้อม 

การแปรผนัลกัษณะทางพนัธุกรรมสามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท 
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การแปรผันลักษณะทางพันธุกรรมที่ต่อเน่ือง 

เช่น สีผิว น า้หนกั โครงร่าง และความสงู เป็นลกัษณะทางพนัธุกรรมที่ไม่สามารถแยกความแตกต่างได้อย่าง

เด่นชดั ซึง่เกิดจากอิทธิพลของกรรมพนัธุ์และสิ่งแวดล้อมร่วมกนั เช่น ความสงู ถ้าได้รับสารอาหารถกูต้อง

ตามหลกัโภชนาการและมีการออกกาลงักายก็จะท าให้มีร่างกายสงูได้ 

 

การแปรผันทางพันธุกรรมแบบไม่ต่อเน่ือง 

เช่น การห่อลิน้ได้  มีลกัยิม้ เป็นลกัษณะทางพนัธุกรรมที่สามารถแยกความแตกต่างได้อย่างชดัเจน ซึง่เกิด

จากอิทธิพลของกรรมพนัธุ์เพียงอย่างเดียว  

 

โรคทางพนัธุกรรม (Arvelige sykdommer)  

เป็นโรคที่เกิดขึน้โดยมีสาเหตมุาจากการถ่ายทอดพนัธุกรรมของจากพ่อและแม่ ซึง่เกิดหน่วยพนัธุกรรมมี

ความผิดปกติแฝงอยู่  

 

โรคฮันติงตัน (Huntingtons sykdom) 

เป็นโรคทางพนัธุกรรม ผู้ที่เป็นโรคนีส้ามารถถ่ายทอดไปสู่รุ่นลกูได้ โรคฮนัติงตนัสง่ผลกระทบต่อการท างาน

ของร่างกายทัง้การใช้ความคิด การเคลื่อนไหว และความจ าเสื่อม  โรคฮนัติงตนัมีสาเหตมุาจากความ

ผิดปกติทางพนัธุกรรมซึง่ถ่ายทอดผ่านยีนเด่นที่มีความบกพร่อง ลกูที่มีพ่อหรือแม่มียีนบกพร่องที่เป็นสาเหตุ

ของโรคดงักลา่วในร่างกาย จะมีโอกาสเป็นโรคฮนัติงตนัถึง 50 เปอร์เซ็นต์ และสามารถสง่ต่อยีนที่บกพร่อง

ไปสูรุ่่นต่อไปได้   
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รูป 2: แผนผงัแสดงโอกาศการติดเชือ้โรคฮนัติงตนัห้าสบิเปอร์เซ็นต์ที่ลกูจะได้รับ เม่ือมีพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งมีเชือ้โรคฮนัติงตนั 

 

พิมพิม์ีเชือ้โรคฮนัติงตนั เธอมีลกูกบัศกัด์ิ ซึง่ศกัด์ิไม่ยีนท่ีมีเชือ้โรคฮนัติงตนั ลกูของพิมพิ์และศกัด์ิมีโอกาศท่ี

จะได้รับยีนที่บกพร่องจากพิมพิ์ และได้รับโรคฮนัติงตนัห้าสิบเปอร์เซ็นต์ 

 

โรคซิสติก ไฟโบรซิส (Cystisk fibrose)  

เกิดจากความผิดปกติของยีนด้อย คือโรคเรือ้รังที่ถ่ายทอดทางพนัธุกรรม ที่ท าลายปอด กระเพาะอาหาร 

และระบบล าไส้ โรคนีท้ าให้เกิดการสร้างเสมหะข้นในปอด เมือกในตบัอ่อน และอวยัวะอื่นๆในร่างกาย 

เสมหะข้นๆตามทางเดินอากาศในปอด จะท าให้มีการติดเชือ้และเกิดการท าลายของปอด เมือกที่อยู่ในตบั

อ่อนก็จะไปขดัขวางการหลัง่เอนไซม์ที่ใช้ย่อยอาหารก่อนการดดูซมึสารอาหาร ลกูสามารถได้รับโรคซิสติก 

ไฟโบรซิส ถ้าทัง้พ่อและแม่เป็นพานะ โรคซิสติก จึงถือว่าเป็นภาวะที่ท าให้เกิดอนัตรายได้ถึงชีวิต  
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รูป 3: แผนผงัแสดงเม่ือทัง้พ่อและแม่เป็นพาหะของโรคซิสติก ไฟโบรซิส ซึง่ลกูมีโอกาสเป็นโรคนีไ้ด้ 25 % 

 

โรคตาบอดส ี 

เป็นโรคที่มองเห็นสีผิดปกติ สว่นใหญ่จะบอด สีแดง สีเขียว หรือ ทัง้สองสี จึงไม่สามารถแยกสีแดงและสี

เขียวออกจากกนั ยีนที่ท าให้ตาบอดสีเป็นยีนด้อยท่ีอยู่บนโครโมโซมเพศ X แต่ไม่มีบนโครโมโซม Y   

  

       

รูป 4: ภาพประกอบเพ่ือช่วยในการทดสอบความผดิปกตใินการมองเห็นสี (Fargeblind; Adobestock, WEISHIN) 

 

เพศชายที่มียีนผิดปกติเพียงยีนเดียวบนโครโมโซม X ก็แสดงโรคตาบอดสีนีไ้ด้ เพศหญิงต้องมียีนผิดปกติ 2 

ยีนบนโครโมโซม X จึงจะแสดงโรคนีอ้อกมา ดงันัน้ โรคตาบอดสี เพศชายเกิดได้ง่ายกว่าเพศหญิง 
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กฎทางพันธุกรรมของเมนเดล(Mendels arvelære)  

ในปีทศวรรษ 1850 ได้รับการยอมรับว่า ไม่ใช่แค่ในสตัว์เท่านัน้ที่มีการขยายพนัธุ์โดยใช้เพศ แต่ยงัมีในพืช

อีกด้วย โยฮนัน์ เกรกอร์ เมนเดล เกิดในปี ค.ศ.1822 เป็นบาทหลวงชาวออสเตรีย และเป็นอาจารย์สอนวิชา

พนัธุกรรม เมนเดลเร่ิมต้นทดลองเป็นครัง้แรกในปี ค.ศ.1856 เร่ืองที่เขาท าการทดลองคือ การรวบรวมต้นถัว่

ลนัเตาหลายๆพนัธุ์น ามาผสมพนัธุ์กนัหลายๆวิธี ณ เวลานัน้ยงัไม่ใครรู้เร่ืองโครโมโซม และเร่ืองการถ่ายทอด

ลกัษณะทางพนัธุกรรมด้วย เขาใช้เวลาทดลองต่อเนื่องถึง 7 ปี จนได้ข้อมลูมากเพียงพอ ในปี ค.ศ.1865 

ผลงานของเขาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ออกไปทัว่ทวีปยุโรปและอเมริกา  

เมนเดลได้คดัเลือกพ่อพนัธุ์และแม่พนัธุ์ของถัว่ลนัเตาที่มีความแตกต่างกนัในสีและรูปร่าง มาผสมข้ามพนัธุ์

กนั(Krysning) เพื่อให้การทดลองได้ผลดี เขาได้น าเอาเกสรตวัผู้ (plantens sæd) จากดอกหนึ่งไปผสมกบั

เกสรตวัเมียในอีกดอกหนึ่งที่ได้ตดัเอาเกสรตวัผู้ทิง้ไป เนื่องจากไม่ให้เกิดการผสมพนัธุ์กนัเองในดอก

เดียวกนั   

 

    
รูป 5: แผนผงัแสดงการทดลองผสมข้ามพนัธุ์ถัว่ลนัเตาของเมนเดล 

ปัจจยัทางพนัธุกรรม(Arvefaktor) ที่เป็นตวัก าหนดสีของถัว่ลนัเตา ตามภาพ f คือปัจจยัทางพนัธุกรรมของ

ดอกถัว่ลนัเตาสีขาว และ F คือปัจจยัทางพนัธุกรรมของดอกถัว่ลนัเตาสีม่วง การทดลองของเมนเดล คือ 
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การผสมดอกสีขาว(ff) กบัดอกสีม่วง(FF) เป็นรุ่นแรกหรือรุ่นพ่อแม่ จากนัน้ได้ลกูที่รุ่นที่สอง คือ ดอกสีม่วง

(fF) เมนเดลเรียกดอกไม้ที่เป็นสีม่วงว่า เป็นลกัษณะถ่ายทอดเด่น(et dominant trekk) และเรียกดอกไม้ที่

เป็นสีขาวว่า เป็นลกัษณะถ่ายทอดด้อย(et vikended trekk) ซึง่หมายความว่าปัจจยัทางพนัธุกรรมทัง้สอง

เป็นปัจจยัด้อย(ff)   

แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจยัทางพนัธุกรรมของดอกสีขาวในรุ่นที่ 2 ไม่ได้หายไป เพียงแต่ไม่แสดงออกให้เห็น แต่

สามารถถ่ายทอดไปยงัรุ่นต่อไปได้ ดงัที่เราเห็นในรุ่นที่ 3   
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https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2FtYWtraGkuYWMudGh8d2l0aHktcGh1bi10aGFuLXcyMzEwMnxneDozNjk2ZmUyNGI3MDcyMWQ1 

https://ndla.no/nb/subjects/subject:21/topic:1:183551/topic:1:183648/resource:1:4699 
http://etvthai.tv/Download/Schedule_Document/25112557_1356323627.pdf 
https://health.kapook.com/view5094.html 
http://etvthai.tv/Download/Schedule_Document/25112557_1356323627.pdf 
https://www.thaibiotech.info/tag/การกลายพนัธุ์-หมายถึง 
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