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ใบความรูที่ 3 
เรื่อง โครโมโซมและยีน 

 
 

เซลลของส่ิงมีชีวิตแตละชนิดประกอบดวยเย่ือหุมเซลล  ไซโทพลาซึม  และนิวเคลียส  เม่ือ
ใชกลองจุลทรรศนสองดูนิวเคลียสของเซลลขณะท่ีกําลังแบงเซลล  จะเห็นโครงสรางท่ีมีลักษณะ
ยาวๆ  เล็กๆ  ขดไปขดมาอยูเปนจํานวนมาก  เรียกโครงสรางนี้วา  โครโมโซม  (Chromosome) 

โครโมโซม  เปนโครงสรางท่ีพบภายในนิวเคลียส  มีลักษณะเปนเสนใยที่ติดสีได  มี
องคประกอบเปนสารเคมี  ประเภทโปรตีนและกรดนิวคลีอิก 
 หลังจากการคนพบผลงานของเมนเดล  2  ป  วอลเตอร  ซัดตัน  (Walter  Sutton)  นัก
ชีววิทยาชาวอเมริกันและเทโอดอร  โบเฟรี  (Theodor  Boveri )  นักชีววิทยาชาวเยอรมัน  ไดศึกษา
เซลลในอัณฑะของต๊ักแตน  และไดเสนอวา  “หนวยพันธุกรรมท่ีเมนเดลคนพบนั้นอยูบน
โครโมโซม” 

โครโมโซมในเซลลรางกายของส่ิงมีชีวิต  จะมีรูปรางลักษณะท่ีเหมือนกันเปนคูๆ  แตละคู
เรียกวา  โฮโมโลกัสโครโมโซม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 1  ลักษณะของโครโมโซมในรางกายคน 
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สวนประกอบของโครโมโซม 
ในภาวะปกติเม่ือมองผานกลองจุลทรรศนจะเห็นโครโมโซมมีลักษณะคลายเสนดายบางๆ  

เรียกวา  โครมาติน ( chromatin) ขดตัวอยูในนิวเคลียส  เม่ือเซลลเร่ิมแบงตัว  เสนโครมาทิดจะหด
ส้ันลงเขามีลักษณะเปนแทง  จึงเรียกวา  โครโมโซม  แตละโครโมโซมประกอบดวยแขน  2  ขาง  ท่ี
เรียกวา  โครมาทิด (chromatid) ซ่ึงแขนท้ังสองขางนี้จะมีจุดท่ีเช่ือมกัน  เรียกวา  เซนโทรเมียร 
(centromere)   ถาดูจากแบบจําลองอาจจะมองดูคลายกับปาทองโกท่ีเช่ือมติดกัน 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบท่ี 2  สวนประกอบตาง ๆ  ของโครโมโซม 
 
 

เราจะจําแนกโครโมโซมตามรูปรางลักษณะ  ขนาด และตําแหนงของเซนโทรเมียรท่ี
แตกตางกันไดดังน้ี 

1. Metacentric chromosome คือ โครโมโซมที่จุดเซนโตรเมียอยูตรงกลาง แขนท้ังสอง
ขางมีความยาวเทากัน 

2. Submetacentric chromosome คือ โครโมโซมท่ีจุดเซนโตรเมียอยูคอนไปทางใดทาง
หนึ่ง  

3. Acrocentric chromosome คือ โครโมโซมท่ีจุดเซนโตรเมียอยูใกลปลายสุดทางใดทาง
หนึ่ง  

4. Telocentric chromosome คือ โครโมโซมท่ีจุดเซนโตรเมียอยูตรงปลายสุดทางใดทาง
หนึ่ง 
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รูปท่ี 3 แสดงลักษณะรูปรางของโครโมโซมแบบตาง ๆ ตามตําแหนงของเซนโทรเมียร 
 
การแบงตัวของเซลล 
 การแบงเซลลเปนการเพิ่มจํานวนเซลล ผลของการแบงเซลลทําใหเซลลมีขนาดเล็กลง ทํา
ใหส่ิงมีชีวิตชนิดนั้นเจริญเติบโต การแบงนิวเคลียสสามารถแบงออกไดเปน 2 แบบ 
1. แบบไมโทซิส (mitosis) เปนการแบงเซลลเพื่อการสืบพันธุในส่ิงมีชีวติเซลลเดียว และส่ิงมีชีวิต
หลายเซลลบางชนิด ในส่ิงมีชีวิตท่ัวไป การแบงเซลลแบบไมโทซิสจะเกิดข้ึนท่ีเซลลของรางกาย 
(somatic cell) ทําใหจํานวนเซลลของรางกายมีจํานวนมากข้ึน ส่ิงมีชีวิตนั้นๆ จึงเจริญเติบโต 

 

 
รูปท่ี แสดงการแบงเซลลแบบไมโทซิส 
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2. แบบไมโอซิส  (meiosis) การแบงเซลลแบบนี้นิวเคลียสมีการเปล่ียนแปลงโดยลดจํานวน
โครโมโซมลงคร่ึงหนึ่ง เปนการแบงเพื่อสรางเซลลสืบพันธุ  
 

 
รูปท่ี แสดงการแบงเซลลแบบไมโอซิส 

 
ความสัมพันธระหวางโครโมโซมกับยีน  
เนื่องจากโครโมโซมแทงหนึ่งๆ  จะมียีนอยูจํานวนมากมาย  และจากการที่โครโมโซมมี

เปนคู  ดังนั้นยีนท่ีอยูบนโครโมโซมก็อยูเปนคูดวยเชนกัน  ลักษณะทางพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิตจะมี
จํานวนมากกวาจํานวนโครโมโซมของส่ิงมีชีวิตชนิดนั้นเสมอ  ดังนั้นยีนท่ีอยูในแตละโครโมโซม
จึงมีจํานวนมาก 

ส่ิงมีชีวิตชนิดตางๆ  จะมีจํานวนโครโมโซมแตกตางกันไป  จํานวนโครโมโซมน้ีเปน
จํานวนท่ีแนนอนและคงท่ี  สําหรับส่ิงมีชีวิตแตละชนิด 

จํานวนโครโมโซมของเซลลรางกายของสิง่มีชีวติบางชนิด 

ชนิดของส่ิงมีชีวิต จํานวนโครโมโซม 
(แทง) 

ชนิดของส่ิงมีชีวิต จํานวนโครโมโซม 
(แทง) 

ถ่ัวลันเตา 14 แมลงหว่ี 8 

หอม 16 ไก 78 

ขาวโพด 20 สุนัข 78 

ขาว 24 ปลากัด 42 

มะเขือเทศ 24 ลิงชิมแพนซี 48 

ออย 80 คน 46 

ตารางท่ี 2  ตารางแสดงจํานวนโครโมโซมของเซลลรางกายของส่ิงมีชวีิตบางชนดิ 
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โครโมโซมแบงออกเปน  2  ประเภท 
1. ออโตโซม  (autosome)  เปนโครโมโซมท่ีควบคุมลักษณะตางๆ  ของรางกาย  ยกเวน

ลักษณะท่ีเกี่ยวกับเพศ  เชน  ในมนุษยเซลลเพศชายและเพศหญิงจะมี  autosome  เหมือนกัน  มี  22  
คู  (คูท่ี  1-22) 

2. โครโมโซมเพศ  (sex  chromosome)  เปนโครโมโซมท่ีทําหนาท่ีควบคุมลักษณะหรือ
กําหนดเพศไดแก  โครโมโซม  X  และ  Y   

-      เพศหญิงจะมีโครโมโซมแบบ  XX 
-      เพศชายจะมีโครโมโซมแบบ   XY 
   โดยท่ี โครโมโซม Y จะมขีนาดเล็กกวาโครโมโซม  X  มาก  มี 1 คู (ในคนคือคูท่ี  23)    

 

                                
ภาพประกอบท่ี  3  แสดงโครโมโซมเพศหญิง               ภาพประกอบท่ี  4  แสดงโครโมโซมเพศชาย 
  
การทํางานของหนวยพนัธุกรรม 

โครโมโซมจะแยกออกจากกันขณะท่ีมีการสรางเซลลสืบพันธุ  (ไขและอสุจิ)  ซ่ึงจะทําให
ยีนแยกออกจากกันดวย  และจะกลับมาเขาคูกันใหมเม่ือมีการปฏิสนธิ  กลายเปนเซลลท่ีมี
โครโมโซมเทากับจํานวนท่ีมีในเซลลรางกาย  เชน  คนมีโครโมโซม  23  คู  หรือ  46  แทง  นั่นคือ  
ยีนบนโครโมโซมจะกลับมาเขาคูกันดังเดิม  ดังนั้นแตละคนจะไดรับโครโมโซมและยีนจํานวน
คร่ึงหนึ่งมาจากพอและอีกคร่ึงหนึ่งมาจากแม 
  
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี 5  การแยกออกจากกันของโครโมโซมพอและโครโมโซมแม 




