
กระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรม





ลกัษณะทางพนัธุกรรม (Genetic character )

ลักษณะทางพันธุกรรม คือ ลกัษณะ

ต่าง ๆ ของสิงมีชีวติทีถูกควบคุมโดย

ยีน (Gene) และสามารถถ่ายทอด

ลักษณะจากรุ่นหนึงไปยงัรุ่นต่อ ๆ 

ไปได้

พนัธุกรรม (Heredity) คือ การถ่ายทอด
ลักษณะต่าง ๆ จากรุ่นสู่รุ่นหรือจาก
บรรพบุรุษไปสู่ลูกหลานโดยอาศยัเซลล์
สืบพนัธ์ุ ซึงพนัธุกรรมบางอย่างอาจไม่
ปรากฏในรุ่นลูก แต่ไปปรากฏในรุ่น
หลานได้



โครงสร้างเซลล์ (Cell)

Chromatin
กระจายอยู่ทวั

นิวเคลยีส 



โครโมโซม (Chromosome)

เมือเซลล์มีการแบ่งตัวของเซลล์ โครมาทิน (chromatin) จะมีการขดตัวสันจนมีลักษณะ

เป็นแท่งจะเรียกว่า โครโมโซม (chromosome) เมือโครโมโซม (chromosome) ได้จําลอง

ตวัเองจนมลีกัษณะเป็นเส้นคู่ จะเรียกว่า โครมาทดิ (chromatid)



Chromosome

ยนีหรือหน่วย

พันธุกรรม

เป็นส่วนหนึงทีอยู่บน

ดีเอน็เอ







DNA (Deoxyribonucleic Acid) 
Purine

Pyrimidine



ลกัษณะปรากฏถูกควบคุมด้วยหน่วยพนัธุกรรม

ยนี (gene) คือ หน่วยพนัธุกรรมทีอยูบ่นโครโมโซม 

(chromosome) ทาํหนา้ทีควบคุมลกัษณะต่าง ๆ ทาง

พนัธุกรรมจากพอ่แม่ไปยงัลูกหลาน



รูปแบบของยนีเรียกวา่ ‘แอลลลี (Allele)’ มี 2 ลกัษณะ คือ

1. แอลลลีเด่น (dominant allele) คือ แอลลีลทีควบคุมลกัษณะเด่นและ

แสดงลกัษณะนนัๆ ออกมาได ้อาจเรียกวา่ ‘ยนีเด่น’ มกัเขียนแทนดว้ยอกัษร

พิมพใ์หญ่ เช่น T

2. แอลลลีด้อย (recessive allele) คือ แอลลีลทีควบคุมลกัษณะดอ้ย ไม่

สามารถแสดงลกัษณะออกมาได ้อาจเรียกวา่ ‘ยนีด้อย’ มกัเขียนแทนดว้ย

อกัษรพิมพเ์ล็ก เช่น t



มัลตเิปิลแอลลลี (Multiple alleles) 

การเขา้คู่ของแอลลีล เรียกวา่ “ มัลติเปิลแอลลลี (Multiple alleles) ”

 แอลลีลทีเป็นคู่เหมือนกนั เช่น TT หรือ tt  เรียกวา่ Homozygous (พนัธ์ุแท)้

 แอลลีลทงัคู่ต่างกนั เช่น Tt เรียกวา่ Heterozygous (ลกูผสม หรือพนัทาง)



จํานวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายของสิงมชีีวติแต่ละชนิด



โครโมโซมในร่างกายมนุษย์ (Somatic cell) มีทงัหมด 2n = 46 (23 คู่)

1. โครโมโซมร่างกาย (Autosome) จาํนวน 44 โครโมโซม (22 คู)่

2. โครโมโซมเพศ (Sex chromosome) จาํนวน 2โครโมโซม (1 คู)่ ในรูปแบบ XX เพศ

หญิง และ XY เพศชาย 

เพศ โครโมโซมร่างกาย โครโมโซมเซลล์สืบพนัธ์

มนุษยผ์ูห้ญิง 44+XX 22+X

มนุษยผ์ูช้าย 44+XY 22+X หรือ 22+Y

เซลลอ์สุจิ

เซลลไ์ข่



ลกัษณะของโครโมโซมในร่ายกายมนุษย์

Sex chromosome

Autosome



การปฏิสนธิ

อสุจจิากพ่อ

โครโมโซม 23 โครโมโซม

ไข่จากแม่

โครโมโซม 23 โครโมโซม

ปฏิสนธิ

ไซโกต

โครโมโซม 46 โครโมโซม



สรุป

Dominant allele

Recessive allele

Chromatids

ทีมา: https://www.asharedvision.com/gene-therapy-research/understanding-genetic-disease/



สิ ง มี ชีวิตชนิด เ ดียวกันจะมี ลักษณะทางพัน ธุกรรม

คลา้ยคลึงกนั และมีความแตกต่างกนันอ้ยกวา่สิงมีชีวิตต่างชนิด

กนั ความแตกต่างอนัเนืองจากมีลกัษณะพนัธุกรรมแตกต่างกนั 

เรียกวา่ ความแปรผนัทางพนัธุกรรม (genetic variation)

ความแปรผนัทางพนัธุกรรม (Genetic Variation)

ความแปรผนัทางพนัธุกรรม  จาํแนกได ้2 ประเภท  คือ

1. ความแปรผนัทางพนัธุกรรมแบบไม่ต่อเนือง (Discontinuous variation)

2. ความแปรผนัทางพนัธุกรรมแบบต่อเนือง (Continuous variation)



ความแปรผนัทางพนัธุกรรม (Genetic Variation)

1. ความแปรผนัทางพนัธุกรรมแบบไม่ต่อเนือง (Discontinuous variation)

• เป็นลกัษณะทางพนัธุกรรมทีสามารถแยกความแตกต่างไดอ้ยา่งชดัเจน 

• เกดิจากอทิธิพลของกรรมพนัธ์ุเพยีงอย่างเดยีว 

• เช่น มีลกัยิ ม-ไม่มีลกัยิ ม มีติงหู-ไม่มีติงหู ความถนัดซ้าย-ขวา ความห่างของคิ ว 

หนา้ผากมีรอยหยกั-ไม่มีรอยหยกั



ความแปรผนัทางพนัธุกรรม (Genetic Variation)

2. ความแปรผนัทางพนัธุกรรมแบบต่อเนือง (Continuous variation)

• เป็นลกัษณะทางพนัธุกรรมทีไม่สามารถแยกความแตกต่างไดอ้ยา่งชดัเจน

• เกดิจากอทิธิพลของกรรมพนัธ์ุและสิงแวดล้อมร่วมกนั 

• เช่น นําหนัก  สีผิว สีผม และส่วนสูง หากได้รับสารอาหารถูกต้องตามหลัก

โภชนาการ และออกกาํลงักายอยา่งเพียงพอก็จะทาํใหมี้ร่างกายสูงได้



พนัธุศาสตร์ (Genetics) เป็นการศึกษาการ

ถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม และความ

หลากหลายทางพนัธุกรรมของสิงมีชีวติ และ

ยงัมีความหมายรวมถึงความรู้ทางวทิยาศาสตร์

เกียวกบัหลกัเกณฑใ์นการถ่ายทอดลกัษณะ

ของสิงมีชีวติจากรุ่นสู่รุ่น

เกร เกอร์  โย ฮันน์  เ มนเด ล  

(Gregor Johann Mendel, 

2365-2427) บิดาแห่งพันธุ

ศาสตร์



ลกัษณะทางพนัธุกรรมของถัวลนัเตา 7 ประการ



BB bbX

Bb

ตวัอยา่งการผสมดอกถวัลนัเตาสีม่วง (dominant gene) กบั ดอกสีขาว (recessive gene)

P  

F1  

ลูกรุ่น F1 มี genotype แบบ Pp ทงัหมด และมี phenotype เป็น สีม่วงทงัหมด



F1

F1 F2

ตวัอยา่งการผสมดอกถวัลนัเตาสีม่วง (รุ่น F1) เขา้ดว้ยกนัเพือหา รุ่น F2

ลูกรุ่น F2 มี genotype แบบ BB Bb bb ในอตัราส่วน 1:2:1

และมี phenotype เป็น สีม่วงและสีขาว ในอตัราส่วน 3:1



F2: ลูกรุ่นท ี2F1: ลูกรุ่นที 1

Monohybrid cross



เมอืผสมพนัธ์ุถัวลนัเตาพนัธ์ุแท้ ลกัษณะเมลด็สีเหลอืง เมลด็กลม กบั

ลกัษณะเมลด็สีเขียว ขรุขระ จะได้ลูกรุ่น F1 และ  F2 ดงัภาพ

F2

F2

Dihybrid cross



การกลายพนัธ์ุ (Mutation)

การกลายพนัธ์ุ หรือ การผ่าเหล่า (Mutation) คือ สภาพของสิงมีชีวิตทีเกิดมีการ

เปลียนแปลงทางพนัธุกรรมจากเดิมทีเคยเป็น โดยเฉพาะการเปลียนแปลงของยนี



ระดับของการกลายพนัธ์ุทเีกดิขนึในสิงมชีีวติ ม ี2 ระดับ

1. การกลายพนัธ์ุในระดบัโครโมโซม (Chromosomal Mutation) 

 การกลายพนัธ์ุทเีซลล์ร่างกาย (Somatic Cell)

การกลายพนัธ์ุทเีซลล์สืบพนัธ์ุ (Gamete)

2. การกลายพนัธ์ุในระดบัยนีหรือโมเลกลุของดเีอน็เอ (DNA Gene Mutation)



Somatic cell

ยนีด้อยบนออโตโซม

โครโมโซมเพิม

โครโมโซมลด

• ดาวน์ซินโดรม (Down Syndrome) 

• กลุ่มอาการเอด็วาดส์ (Edwards  Syndrome)

• โรคธาลสัซีเมีย (Thalassemia)

• โรคผิวเผือก (Albinism)

• กลุ่มอาการคริดูชาต ์(Cri-du-chat  Syndrome) 

ยนีเด่นบนออโตโซม • ทา้วแสนปม (Neurofibromatosis)



ดาวน์ซินโดรม (Down Syndrome) • มีโครงสร้างทางใบหน้าทีโดดเด่นชดัเจน 

เช่น หน้าแบน หัวเล็ก หู เล็ก หูบิดผิด

รูปร่าง ปากเล็ก ตาเรียว หางตาเฉียงขึน มี

จุดสีขาวอยู่ทีตาดาํ คอสัน แขนขาสัน ตวั

เตียกวา่คนในวยัเดียวกนัเมือโตขึน

• นิ วสัน มือสัน เท้าสัน เส้นลายมือตดัเป็น

เสน้เดียว

• ลิ นจุกอยูที่ปาก

• เ ช าว น์ ปั ญ ญ าตํา  ทํา ใ ห้ มี ปั ญ ห าด้า น

พฒันาการ



Down Syndrome

• โครโมโซมคูที่ 21 เกินมา 1 แท่ง (Trisomy

21) เป็นสาเหตขุองดาวนซิ์นโดรมประมาณ 

94%

• สาเหตุ : รั งไข่ของแม่ มีการแบ่งเซลล์ที

ผิดปกติ ทาํให้ไดไ้ข่ทีมีโครโมโซม 24 แท่ง 

โดยมีแท่งของโครโมโซมคู่ที 21 เกินมาอีก 1 

แท่ง เมือไข่ผสมกบัสเปิร์มทีมีโครโมโซม 23 

แท่ง 

อา้งอิง: แพทยห์ญิง สลิล ศิริอุดมภาส, 

http://haamor.com/th/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%

B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%A1/



กลุ่มอาการเอด็วาดส์ (Edwards  Syndrome)

กลุ่มอาการเอ็ดวาดส์ เกิดจากโครโมโซมคู่ที 18 เกินมา 1 แท่ง พบในทารกเพศหญิง

มากกวา่ชาย พบไดป้ระมาณ 1 ใน 6,000-8,000 ของทารกแรกเกิดทีมีชีวติ



กลุ่มอาการเอด็วาดส์ (Edwards  Syndrome)

• ลกัษณะความผดิปกต:ิ 
- นาํหนกัแรกเกิดนอ้ย 

- ศีรษะและคางเลก็ผิดปกติ ขากรรไกรสนั 

อาจมีปากแหวง่ เพดานโหว ่

- มีลกัษณะมือผิดรูปร่าง 

- มีความผิดปกติของอวยัวะภายใน ไดแ้ก่ ไต 

หวัใจพิการแต่กาํเนิด ปอดและระบบ

ทางเดินอาหารผิดปกติ 

- มีไอคิวตาํมากจนไม่สามารถประเมินได ้

• มกัเสียชีวติภายในขวบปีแรก



กลุ่มอาการคริดูชาต์ (Cri-du-chat  Syndrome หรือ Cat-cry-syndrome)

กลุ่มอาการคริดูชาต ์เกิดจากแขนโครโมโซมคู่ที 5 หายไป 1 โครโมโซม 



กลุ่มอาการคริดูชาต์ (Cri-du-chat  Syndrome หรือ Cat-cry-syndrome)

• อาการ: ศีรษะเลก็เกิน เบา้ตาห่างเกิน มีสนัหวัตา ใบหูตาํ อาจมีติงเนือทีหนา้ใบหู 

ขากรรไกรเลก็ สติปัญญาตาํกวา่มาตรฐานระดบัปานกลางถึงรุนแรง (มีไอคิว

ประมาณ 35) หวัใจพิการ

• ลกัษณะทีเด่นชดัในกลุ่มอาการนีคือ มีเสียงร้องแหลมเลก็คลา้ยเสียงแมวร้อง



ธาลสัซีเมีย (Thalassemia) เป็นโรคโลหิตจางเรือรังชนิดหนึงทีมีสาเหตุมาจาก

ความผิดปกติของยีนบนออโตโซม (autosome)  ทีทําหน้าทีควบคุมการสร้าง

เฮโมโกลบินในเมด็เลือดแดง

โรคธาลสัซีเมยี (Thalassemia)



โรคผวิเผอืก (Albinism)

ลกัษณะของโรค Albinism 

• คนผิวเผือกจะมีผิวทีไวต่อแสงมาก เนืองจากไม่มีเมด็สี Melanin 

• ดวงตาปรับตวักบัแสงไดไ้ม่ดีนกัและมองไม่เห็นในทีมืด 

• ส่วนใหญ่มีสายตาสนัหรือสายตายาวมาก 



ท้าวแสนปม (Neurofibromatosis)

ท้าวแสนปม คือ โรคติดต่อทางพนัธุกรรมที

ก่อใหเ้กิดเนืองอกตามแนวเสน้ประสาท 

• ยนีกลายพนัธ์ุ ลกัษณะเด่น

• มกัพบในเด็กหรือผูที้เริมเป็นผูใ้หญ่ โดย

ไดรั้บมาจากพอ่แม่หรือเกิดจากการกลาย

พนัธ์ุของยนี 

• มกัเป็นเนืองอกชนิดไม่ร้ายแรง แต่

บางครังก็อาจกลายเป็นเนืองอกชนิด

ร้ายแรง และกลายเป็นมะเร็งได้



Sex chromosome

• กลุ่มอาการทริปเปิลเอก็ซ์ (Triple x syndrome)

• กลุ่มอาการดบัเบิลวาย (Double y syndrome)

• กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ (Klinefelter's

syndrome)

ยนีดอ้ยบนโครโมโซมเพศ

โครโมโซมเพิม

โครโมโซมลด

• ภาวะตาบอดสี (Color blindness)

• ภาวะขาดเอนไซมจี์ซิกพีดี (G6PD deficiency)

• ฮีโมฟีเลีย (Hemophilia)

• กลุ่มอาการเทอร์เนอร์ ( Turner's syndrome)



การถ่ายทอดลกัษณะทถูีกควบคุมด้วยยนีทอียู่บนโครโมโซมเพศ 

 ภาวะตาบอดสี (Color blindness)

 ภาวะขาดเอนไซมจี์ซิกพีดี (G6PD deficiency)

 ฮีโมฟีเลีย (Hemophilia)

X-linked gene



ภาวะตาบอดสี (Color blindness)

• ตาบอดสี เป็นภาวะพบไดบ่้อยภาวะทีพบไดใ้นผูช้ายมากกวา่ผูห้ญิง

• ภาวะตาบอดสีแต่กาํเนิด อาจเป็นบอดสีแดงหรือพร่องสีแดง บอดสีเขียวหรือ

พร่องสีเขียว ทาํให้มองเห็นสีผิดไปจากคนปกติ ซึงในชีวิตประจาํวนัอาจไม่

เดือดร้อน แต่ความสามารถในการแยกสีทีใกลเ้คียงกนัลดลงไป 

• มีขอ้จาํกดัในอาชีพบางอยา่งทีตอ้งใชก้ารมองแยกสีเป็นประจาํ



Color blindness
ภาวะตาบอดสีแต่กาํเนิด จะถ่ายทอดทางโครโมโซม X (Chromosome X, โครโมโซม

ไดจ้ากเพศหญิง/แม่) 

Sex chromosome



ในคนปกติ ชายมี XY (Y เป็นโครโมโซมเพศชาย ไดม้าจากผูช้าย/พ่อ) โดยที X ไดม้าจาก

แม่ ถา้แม่เป็นพาหะมีภาวะตาบอดสีอยูใ่น X ลูกชายจึงตาบอดสีได ้50% (โอกาส 1 ในลูกชาย 2 คนจะ

บอดสี) ส่วนลูกหญิงมี XX (X ตวัหนึงมาจากแม่ X อีกตวัมาจากพ่อ) ถา้ X ตวัเดียวมีภาวะตาบอดสี 

ยงัเหลือ X ปกติอีกตวัหนึง ลูกหญิงจึงมกัไม่แสดงอาการ แต่เป็นพาหะโรคได้

Color blindness





ภาวะขาดเอนไซม์จีซิกพดีี (G6PD deficiency)

• เอนไซม์ G6PD ช่วยป้องกนัเมด็เลือดแดงจากการทาํลายของสารอนุมูลอิสระ

• ผูที้ขาดเอนไซม ์G6PD มีความผิดปกติของพนัธุกรรมของยนีดอ้ยบนโครโมโซม X 

อาจจะทาํใหเ้มด็เลอืดแดงแตกได้ง่าย 

• เกิดอาการในผูช้ายไดม้ากกวา่ผูห้ญิง 



• สิงกระตุ้น เช่น ถวัปากอา้ ลูกเหมน็ หรือ ยาบางชนิด 

• อาการ: เมือไดรั้บสิงกระตุน้จะเกิดภาวะซีดจากเม็ดเลือดแดงทีแตกอยา่งเฉียบพลนั 

เหนือยง่าย อ่อนเพลีย ตาหรือตวัเหลือง มีปัสสาวะมีสีโคก้จากเม็ดเลือดแดงแตก 

ปริมาณปัสสาวะอาจนอ้ยจนอาจนาํไปสู่ภาวะไตวายเฉียบพลนั

ภาวะขาดเอนไซม์จีซิกพดีี (G6PD deficiency)



ฮีโมฟีเลยี (Hemophilia)

ฮีโมฟีเลยี หรือ โรคเลอืดไหลไม่หยุด 

• เ กิดจากการขาดโปรตีนจับ ลิ ม

เลือด 

• เป็นโรคทางพนัธุกรรมซึงมีความ

      ผิดปกติเฉพาะในโครโมโซม X 



Hemophilia

• ผูป่้วยทีเป็นโรคนีมีอาการเลือดออก

นานกว่าคนปกติทั วไปเมือได้รับ

บาดเจ็บ 

• อันตรายมากหากมีเลือดออกใน

ร่างกาย โดยเฉพาะตามขอ้ศอก ขอ้

เท้า หัวเข่า อาจร้ายแรงจนถึงขัน

เสียชีวติ 

• ปัจจุบนัยงัไม่มีวธีิรักษาใหห้ายขาด



Y-linked gene

TDF gene

hairy earpinnae



กลุ่มอาการทริปเปิลเอก็ซ์ (Triple x syndrome)

• ผูห้ญิงโดยปกติจะมีโครโมโซม X จาํนวน 2 แท่ง คือ XX แต่ถา้ผูห้ญิงทีมีอาการทริปเปิลเอ็กซ ์

(Triple X Syndrome) นีจะมีโครโมโซม X เกินมาอีก 1 แท่ง ทาํให้มีโครโมโซม X จาํนวน 3 แท่ง 

เป็น XXX รวมโครโมโซม ทงัหมด จาํนวน 47 แท่ง หรือ 44+XXX

• ผู้หญิงทีมีอาการทริปเปิ ลเอ็กซ์นีเป็นหมัน มีการเจริญเติบโตทีไม่ เต็มที และทําให้ไม่ มี

ประจาํเดือน



กลุ่มอาการดบัเบิลวาย (Double y syndrome)

• ผูช้ายโดยปกติจะมีโครโมโซมเพศ XY ผูช้ายทีมีอาการดบัเบิลวายจะมีความผิด

ปกติทีเกิดกบัโครโมโซม Y โดยมีโครโมโซม Y เกินมาจากปกติ โครโมโซมเพศ 

เป็นแบบ XYY จึงทาํใหโ้ครโมโซมในเซลลร่์างกายเป็น 47 หรือ 44+XYY

• ลกัษณะของผูป่้วยในเพศชายจะมีรูปร่างสูงใหญ่กวา่ปกติ มีอารมณ์ร้าย โมโหง่าย 

บางรายไม่เป็นหมนั ดงัรูป



กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ (Klinefelter's syndrome)

• พบในเพศชาย เกิดจากโครโมโซม X เกินมา 1 หรือ 2 โครโมโซม คือ 47,XXY หรือ 

48,XXXY 

• ผูป่้วยมีอาการปัญญาอ่อน รูปร่างออ้นแอน้ สูงชะลูด หนา้อกโต มีเตา้นมเหมือนผูห้ญิง 

และเป็นหมนั 

• ถา้มีจาํนวนโครโมโซม X มาก อาการปัญญาอ่อนก็จะรุนแรงมากขึน



กลุ่มอาการเทอร์เนอร์ (Turner's syndrome)

•  เกิดในเฉพาะเพศหญิง สาเหตุจากโครโมโซม X หายไป 1 แท่ง ทาํใหเ้หลือ

โครโมโซมในเซลลร่์างกาย  45 แท่ง 

• ผูป่้วยมีอาการปัญญาอ่อน และตวัเตีย ทีบริเวณคอมีพงัผืดกางเป็นปีก มกัเป็นหมนั

และไม่มีประจาํเดือน 

• มีอายเุท่ากบัคนปกติทวั ๆ ไป



สรุปความผดิปกตขิองโครโมโซมและยนี

• ดาวน์ซินโดรม (Down Syndrome) 

• กลุ่มอาการเอด็วาดส์ (Edwards  Syndrome)

Autosome

ยนีด้อย

โครโมโซมคู่ที 21 เกนิ

โครโมโซมคู่ที 18 เกนิ

โครโมโซมคู่ที 5 แขน

ขาด 1 โครโมโซม

• โรคธาลสัซีเมยี (Thalassemia)

• กลุ่มอาการคริดูชาต์ (Cri-du-chat  Syndrome)

• โรคผวิเผอืก (Albinism)

• ท้าวแสนปม (Neurofibromatosis) ยนีเด่น

ยนีด้อย



สรุปความผดิปกตขิองโครโมโซมและยนี

• ภาวะขาดเอนไซม์จซิีกพดี ี(G6PD deficiency)

• ภาวะตาบอดสี (Color blindness)

• ฮีโมฟีเลยี (Hemophilia)

• กลุ่มอาการทริปเปิลเอก็ซ์ (Triple x syndrome)

• กลุ่มอาการดบัเบิลวาย (Double y syndrome)

• กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ (Klinefelter's syndrome)

• กลุ่มอาการเทอร์เนอร์ ( Turner's syndrome)

Sex chromosome

ยนีด้อยบนโครโมโซม X

ยนีด้อยบนโครโมโซม X

โครโมโซม XXX

โครโมโซม XYY

ยนีด้อยบนโครโมโซม X

โครโมโซม XXY หรือ 

XXXY

โครโมโซม X ขาดไป 1 

โครโมโซม



การประยุกต์ใช้การเกดิ Mutation

• การฉายรังสีแกมมาใหห้น่อพธุรักษา เพือชกันาํใหเ้ปลียนสารสร้างสีทาํใหสี้ดอก
เปลียนไป

• การสร้างดอกทิวลิปใหมี้สีหลากหลายดว้ยรังสี

• การใชส้ารเคมียบัยงัการแยกของโครโมโซม เพือสร้างพืชทีมีขนาดดอกหรือผลใหญ่
ขึน การสร้างพืชผลไร้เมลด็

เกิดความหลากหลายทาง

พนัธุกรรมของสิงมีชีวติ



เทคโนโลยชีีวภาพ (biotechnology) คือ การใชป้ระโยชน์จาก

สิงมีชีวิตหรือระบบของสิงมีชีวติ เพือผลิตผลิตภณัฑที์เป็นประโยชน์ต่อ

มนุษย ์โดยกระบวนการทีนกัวทิยาศาสตร์พฒันาขึน

เทคโนโลยชีีวภาพ (Biotechnology)

เทคโนโลยชีีวภาพสามารถตอบสนองความตอ้งการของมนุษยไ์ด ้ทาํใหเ้กิด 

เทคโนโลยชีีวภาพสมยัใหม่ คือ พนัธุวศิวกรรม หรือ เทคโนโลยพีนัธุศาสตร์ (Genetic 

engineering)



พนัธุวศิวกรรม (Genetic engineering)

พันธุวิศวกรรม (Genetic engineering) หมายถึง กระบวนการตดั

ต่อยีนจากการสังเคราะห์ขึน หรือจากสิงมีชีวิตแหล่งต่างๆ หลายแหล่งเขา้

ด้วยกันตามความเหมาะสม แล้วใส่เข้าในในสิ งมีชีวิตชนิดหนึง (host) 

เพือให้ผลิตโปรตีนตามทีต้องการ เช่น การตดัต่อยีนทีควบคุมการสร้าง

อินซูลินของคนเขา้ไปในแบคทีเรียได ้



GMO

สิงมีชีวติจากกระบวนการทางพนัธุวศิวกรรม

สิงมชีีวติดัดแปลงพนัธุกรรม

หรือ 

GMO (Genetically Modified Organism)



การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยชีีวภาพ

• ด้านการเกษตร

• ด้านอุตสาหกรรม

• ด้านการแพทย์

• ด้านกฎหมาย



ด้านการเกษตร

ประโยชน์จากเทคโนโลยชีีวภาพดา้นการปรับปรุงและพฒันาพนัธ์ุพืช สัตว ์

และจุลินทรีย์

การปรับปรุงและพฒันาพนัธ์ุพชืและสัตว์

โรคจุดวงแหวนทีเกิดจากเชือไวรัส

ในมะละกอ
การตดัต่อพนัธุกรรมมะละกอทีมี

พนัธุกรรมตา้นทานต่อโรคจุดวงแหวน



การผสมเทยีม (artificial insemination) และการถ่ายฝากตัวอ่อน (Embryo Transfer)

การปฏิสนธิ

ในจานแก้ว

ไข่ทีปฏิสนธิแล้วเจริญ

เป็นเอม็บริโอ



การปรับปรุงและพฒันาพนัธ์ุจุลนิทรีย์เพอืใช้ทาํปุ๋ ยหมกั บําบัดนําเสีย

ด้านการเกษตร



การทําปุ๋ยหมักโดยใช้จุลนิทรีย์ย่อยสลาย

ทีมา: http://www.greenpeace.org/seasia/th/campaigns/eco-farming-for-our-food/eco-fertilizer/



เอทานอลทผีลติจาก

เซลลูโลส

http://scijournal.kku.ac.th/files/Vol_40_No_4_P_1073-1088.pdf

วตัถุดบิทางการเกษตร

ด้านอตุสาหกรรม

การพฒันาพนัธ์ุพืชใหส้ามารถผลิตสารทีเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม เช่น 

พลาสติกทียอ่ยสลายไดแ้ละพอลิเมอร์ชนิดต่างๆ



พลาสตกิชีวภาพ

https://m.mgronline.com/greeninnovation/app-detail/9570000133006



การผลิตพอลิเมอร์ยอ่ยสลายได้

โดยใชว้ตัถุดิบชีวมวลทีเป็นพืชผล

ทางการเกษตร เช่น ขา้วโพด ออ้ย 

มนัสาํปะหลงั



การเพิมผลผลิตดว้ยการพฒันาพนัธ์ุพืชและสตัว์

1) การพฒันาพนัธ์ุพืชเพือใหไ้ดพ้นัธ์ุพืชทีสามารถผลิตสารทีเป็นประโยชน์ เช่น 

การเพิมคุณค่าทางโภชนาการในขา้ว

2) พฒันาพนัธ์ุสตัวเ์พือเพิมปริมาณเนือสตัวใ์หม้ากขึน เช่น ไก่เนือ และโคเนือ 



ด้านการแพทย์

อเลก็ซานเดอร์ เฟลมงิ (Alexander Fleming) นายแพทยช์าวสก็อตแลนด ์ปี 1928 (ตรง

กบัรัชสมยั ร. 6) ขณะทีเขากาํลงัศึกษาคน้ควา้เกียวกบัเชือแบคทีเรีย Staphylococcus  

aureus เขาก็ไดค้น้พบเชือรา Penicillium chrysogenum สามารถผลิตสารปฏิชีวนะทีชือ

วา่ Penicillin ยบัยงัการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

ยบัยงัโรค เช่น

• แอนแทรก

• ตอบตีบ

• ปวดอกัเสบ

• บาดทะยกั

• เยอืหุม้สมองอกัเสบ



1. การผลติยาปฏิชีวนะ :Penicillin

2. การผลติวคัซีน เช่น วคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ รวมถึงการผลติอนิซูลนิซึงเป็น

ฮอร์โมนควบคุมปริมาณนาํตาลในเลือด ใชรั้กษาผูป่้วยเบาหวาน

3. การตรวจวนิิจฉัยโรค โดยการเพิมปริมาณ DNA ของเชือโรค และตรวจวา่เป็นเชือ

ชนิดใด ทาํใหป้้องกนัโรคไดท้นั เช่น วณัโรค และมาลาเรีย

4. ช่วยในการมบุีตร

การผสมในหลอดแกว้ : โดยการนาํไข่ออกมาจากมดลูกไปผสมกบัเชืออสุจิใน

หอ้งปฏิบติัการ  ก่อนทีจะนาํตวัออ่นกลบัไปฝังในมดลูกอีกครัง 

การทาํกิฟต:์ เป็นการนาํอสุจิและเซลลไ์ข่ใส่เขา้ไปในท่อรังไข่ เพือใหเ้กิดการ

ปฏิสนธิขึนเองตามธรรมชาติ 



ด้านกฎหมาย

• การใช้ลายพมิพ์ DNA ตรวจพสูิจน์ความเกยีวพนัคดต่ีาง ๆ เช่น การฆาตกรรม การ

ทาํร้ายร่างกาย

• พสูิจน์ความสัมพนัธ์ทางสายเลอืด 






