
เซลลพันธุศาสตร (Cytogenetic) 

 โครโซมคือสารพันธุกรรมท่ีอยูในนิวเคลียสของทุกเซลลสิ่งมีชีวิต (ยกเวนเม็ดเลือดแดงท่ีไมมีนิวเคลียส)

เปนท่ีอยูของสารพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอ (DNA)รวมถึงหนวยพันธุกรรมหรือยีน(gene) [gene ก็อยูใน DNA     

อีกที]  มีลักษณะเปนเสน หรือเปนทอนประกอบดวยสารดีเอ็นเอเชื่อมกับโปรตีน ทําหนาท่ีถายทอดลักษณะ

ทางพันธุกรรมตางๆ ของสิ่งมีชีวิต เชน ลักษณะของเสนผม ลักษณะดวงตา เพศ และผิว ควบคุมการทํางาน    

ของเซลล และการแบงเซลล 

 
ดีเอ็นเอ (DNA) ยีน (Gene) โครโมโซม (Chromosome) 

ดีเอ็นเอ (DNA) 

  ดีเอ็นเอเปนหนวยพ้ืนฐานท่ีเล็กท่ีสุดของพิมพเขียวของสิ่งมีชีวิต มันมีขนาดเล็กท่ีสุดเทาท่ีจะสามารถ

แบงออกมาได โมเลกุลหรือหนวยของดีเอ็นเอประกอบข้ึนจากเกลียวของนิวคลีโอไทด (Nucleotide) ตาง ๆ กัน 

4 แบบ พวกมันจับคูสลับกันไปมาและรวมตัวเปนสายบิดเกลียว แตอยูในลําดับท่ีจําเพาะสําหรับสิ่งมีชีวิตแตละชนิด 

เม่ือรางกายของเราตองการสรางอะไรออกมา ตองเริ่มจากโปรตีน รางกายของเราจะอานลําดับของโปรตีน      

นิวคลีโอไทดท่ีมีอยูในสายดีเอ็นเอ และสรางโปรตีนออกมาได เสมือนสายนิวคลีโอไทดเปนแมพิมพ 

ยีน (Gene) 

 ยีน คือ สวนหนึ่งของสายดีเอ็นเอ (DNA Segment) อันท่ีจริงยีนสามารถเปนไดท้ังสายดีเอ็นเอ 

และเอ็มอารเอ็นเอ (mRNA) โดยดีเอ็นเอมีความเสถียรมากกวาและอยูในตัวของสิ่งมีชีวิตชั้นสูง ในขณะท่ี 

mRNA จะพบอยูในไวรัส ยีนจึงเรียกไดวาเปนหนวยพันธุกรรมพ้ืนฐานท่ีสุดซ่ึงใชถายทอดลักษณะตาง ๆ        

จากรุนสูรุน โดยควบคุมกระบวนการตาง ๆ รูปรางหนาตา รวมถึงนิสัย เหลานี้ลวนแลวแตเปนขอมูลท่ีเก็บอยูในยีน 

โครโมโซม (Chromosome) 

 โครโมโซม แปลวา ยอมสีติด เพราะตัวโครโมโซมเองสามารถยอมสีติดได มันเปนท่ีอยูของหนวย

พันธุกรรมอยางดีเอ็นเอและยีน นั่นแปลวามันเปนหนวยท่ีใหญท่ีสุด ลําดับข้ันสูงสุด ภายในประกอบดวยดีเอ็นเอ

และยีนจํานวนมาก สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะมีจํานวนโครโมโซมเทากัน โดยเซลลของสิ่งมีชีวิตหนึ่งชนิด          

มีมากกวา 1 โครโมโซม ยกตัวอยางเชน คนเรามีโครโมโซม 46 แทง แตจํานวนของโครโมโซมไมไดสัมพันธ     

กับขนาดของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตท่ีมีขนาดเล็กหรือซับซอนนอยกวาคน ก็อาจจะมีจํานวนโครโมโซมมากกวาได 



 หากเรายอมสีโครโมโซมเพ่ือใหสามารถมองเห็นไดงายข้ึนและใชกลองจุลทรรศนสองดู จะเห็น

โครงสรางของมันเปนเสนจํานวนมากพันวนไปมาในนิวเคลียสของเซลล เสนเหลานี้เรียกวา โครมาติน 

(Chromatin) หรือเสนใยโครมาติน (Chromatin fiber) ไมไดมีโครงสรางเปนแทงหนา ๆ สั้น ๆ เหมือนท่ีเรา

เขาใจ แตเจาเสนยาว ๆ ท่ีพันไปมาเหลานี้จะหดตัว ขดตัวลงกลายเปนแทง เม่ือเริ่มกระบวนการแบงเซลล    

และเม่ือมันหดตัวลงเราจะเรียกมันวา โครโมโซม แตละโครโมโซมจะประกอบดวยแขนหรือรยางค                                                          

และมีจุดเชื่อมติดกัน หนาตาของโครโมโซมจึงคลายกับปาทองโก ซึ่งแตละขางของโครโมโซมจะเรียกวา        

โครมาติด (Chromatid) จุดที่เชื่อมกันเรียกวา เซนโทรเมียร (Centromere) อยางไรก็ดีจุดที่เชื่อมติดกัน                                 

ไมจําเปนตองอยูตรงกลางของคูปาทองโกนี้ อาจจะอยูบริเวณไหน หรืออาจจะเลื่อนไปอยูท่ีปลายขางใดขางหนึ่ง

ก็ได มีการแบงชนิดของโครโมโซมท่ีหลากหลาย หากแบงตามคุณสมบัติหรือหนาท่ีของมัน จะแบงได 2 กลุมคือ 

ออโตโซม (Autosome) ซ่ึงควบคุมกระบวนการตาง ๆ ของรางกายยกเวนลักษณะท่ีเก่ียวกับเพศ และอีกกลุม

คือ โครโมโซมเพศ (Sex Chromosome) ซ่ึงควบคุมลักษณะท่ีเก่ียวกับเพศโดยเฉพาะ แตหากเราแบงตาม

ตําแหนงจุดเชื่อมตอของเซนโทรเมียร จะแบงได 4 กลุม คือ 

1. เมตาเซนตริก (Metacentric) คือ โครโมโซมท่ีมีจุดเชื่อมอยูตรงกลางและทําใหแขนท้ังสองดาน      

ท่ียื่นออกมาคอนขางเทากัน 

2. ซับเมตาเซนตริก (Submetacentric) คือ โครโมโซมท่ีมีจุดเชื่อมตอคอนไปดานใดดานหนึ่ง  ทําให

แขนของโครโมโซมยื่นออกมาไมเทากัน 

3. อะโครเซนทริก (Acrocentric) คือ โครโมโซมท่ีมีจุดเชื่อมตออยูบริเวณเกือบจะปลายสุด ซ่ึงทําให

แขนของโครโมโซมดานหนึ่งยื่นออกมาเปนสวนเล็กๆ 

4. เทโลเซนทริก (Telocentric) คือ โครโมโซมท่ีมีจุดเชื่อมตออยูบริเวณปลายสุดของแขนโครโมโซม 

 

 

โครโมโซมในมนุษยมี 46 ตัว โดยจับกันเปนคูๆ จํานวนท้ังหมด 23 คู คูท่ี 1-22 เปนโครโมโซมท่ีกําหนด        

การทํางานตางๆ ในรางกาย เรียกโครโมโซมกลุมนี้วา autosome คูท่ี 23 เปนโครโมโซมท่ีกําหนดความเปนเพศ 

เรียกวา sex chromosome ในเพศหญิง โครโมโซมเพศเปนโครโมโซม X 2 ตัว (XX) สวนในเพศชาย                       

มีโครโมโซมเพศเปนโครโมโซม X 1 ตัว และโครโมโซม Y 1 ตัว (XY) ในการบอกชุดโครโมโซมจึงระบุจํานวน

โครโมโซมท้ังหมดและระบุความเปนเพศไว ในเพศหญิงจึงเปน 46,XX และในเพศชายเปน 46,XY โครโมโซม X 

จัดอยู ในกลุม Submetacentric และโครโมโซม Y จัดอยู ในกลุม Acrocentric โคยุโรป(Bos Taurus)          

มี autosome เปน Acrocentric แตโครโมโซมเพศ X , Y เปน Submetacentric โคอินเดีย (Bos Indicus) 



มี autosome เปน Acrocentric แตโครโมโซมเพศ Y เทานั้นท่ีเปน Submetacentric กระบือแมน้ํ า           

มี autosome มากกวา กระบือปลัก 1 คูโครโมโซมเพศ X , Y เปน Acrocentric 

 
โครโมโซมของมนุษย 

 

จํานวนโครโมโซมของสัตวแตละชนิด 

 คน Homo sapiens 46 / มา Equus caballus 64 /โคอินเดีย Bos indicus 60 / โคยุโรป Bos 

taurus 60 โคไบซัน Bison bison 60 / กระบือปลัก Bubalus bubalis 48 /กระบือแมน้ํา Bubalus bubalis 

50 / แกะ Ovis aries 54 /แพะ Capra hircus 60 /สุกร Sus scrofa 38 /สุนัข Canis familiaris 78 /ไก  

Gallus gallus 70-80 

การผสมพันธุสัตวท่ีมีจํานวนโครโมโซมไมเทากัน แตชนิดใกลเคียงกันสวนใหญไดลูกท่ี เปนหมัน เชนมา         

(2n = 64) กับลา (2n = 62) เนื่องจาก 

 1. ลักษณะรูปรางและโครโมโซมท่ีแตกตางกัน 

 2. แมวาโครโมโซมบางอันมีขนาดและรูปรางใกลเคียงกันแตตําแหนงของยีนไมตรงกัน หลังจากการ

แบงเซลลจะไดเซลสืบพันธุท่ีไมสมบูรณเนื่องจากชุดโครโมโซมผิดปกติ 

โครโมโซมกับการกําหนดเพศ 

สัตวเลี้ยงลูกดวยนม เพศเมีย  XX  :  เพศผู XY  สัตวปก เพศเมีย  ZW  :  เพศผู ZZ 

Sex-Influenced Trait ยีนอยู บนโครโมโซมร างกาย (autosome) หากสัตว  มี ยีโนไทป homozygous        

จะแสดงออกเหมือนกันท้ังสองเพศ แตหากเปน heterozygous จะควบคุมใหแสดงออกแตกตางกันในแตละเพศ 

เชน ยี น h+ ควบคุมการมีเขา และ h ควบคุมการไมมีเขา ซ่ึงพบวา Genotype h+ h+  เพศผู มีเขา เพศเมียมีเขา 

: h+ h เพศผู มีเขา เพศเมียไมมีเขา : h h เพศผู ไมมีเขา เพศเมียไมมีเขา(h+ เปน dominant ใน เพศผูแต

แสดง recessive ในเพศเมีย) 
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