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โครโมโซมเป็นแหลง่บรรจสุารพนัธุกรรมของสิง่มีชีวิต มีตําแหน่งอยู่

ในนิวเคลียส ไมโตคอนเดรีย และคลอโรพลาสต์ มีความจําเพาะทัง้ขนาด 

รูปร่างและจํานวนในสิง่มีชีวิตแตล่ะชนิด บนโครโมโซมมียีนซึง่สว่นใหญ่ทํา

หน้าที่กําหนดการสร้างโปรตีนไว้ใช้ทัง้ในและนอกเซลล์ 

             โครงสร้างของโครโมโซมคือ DNA รวมอยูก่บัโปรตีนหลายชนิด ซึง่

ประกอบขึน้เป็นหน่วยยอ่ยมากมาย แตล่ะหน่วยเรียกวา่ นิวคลีโอโซม 

(nucleosome) นอกจากนัน้โครโมโซมยงัมีหน้าที่เพิ่มปริมาณสารพนัธกุรรม

และถ่ายทอดไปสูล่กูหลานผา่นทางการแบง่เซลล์ 



ภาพเซลล์ที่แสดงสว่นประกอบของ

ออร์แกเนลล์ซึง่บรรจสุารพนัธกุรรม

ภาพแสดงนิวเคลียสรูปร่างเป็นแทง่

ประกอบด้วย DNA รวมกบัโปรตีน 



นิวคลีโอโซมคือหน่วยยอ่ยของโครโมโซม ประกอบดว้ย DNA ที่

รวมอยูก่บัโปรตีนสาํคญัคือฮีสโตน (histone protein) ซึ่งมีกรดอะมิโนที่เป็น

เบสอยูม่าก โปรตีนฮีสโตนแบ่งเป็นชนิดยอ่ยๆ มีชื่อเรียกวา่ H1, H2A, H2B, 

H3 และ H4 การรวมตวัของ DNA และโปรตีนฮีสโตนหลายๆ โมเลกลุทาํให้

เกิดเป็นโพลีนิวคลีโอโซม (polynucleosome) 

โพลีนิวคลีโอโซมในสภาพปกติจะขดตวัแน่นเป็นเกลียว ในระยะแรกที่

เริ่มขดเป็นเกลียวเรียกวา่โซลีนอยด ์(solenoid) ระยะต่อมาเรียกโครมาติน 

(chromatin) ระยะของการขดตวัดงักล่าวจะยงัเห็นรูปร่างไม่ชดัเจน จนกระทัง่

ขดตวัแน่นที่สุดจะเห็นเป็นรูปร่างคลา้ยกากบาท ระยะนี้จึงเรียกวา่โครโมโซม



ภาพแสดงโครงสร้างนิวคลโีอโซมซึ่งเกดิจาก DNA 

รวมกบัโปรตนีฮีสโตน 5 ชนิด  

ภาพแสดงนิวคลโีอโซมหลายโมเลกลุมเชื่อมกนัโดยขด

เป็นเกลยีวโซลนีอยด์ โครมาตนิและโครโมโซมตามลาํดบั



ในวฏัจกัรเซลลข์ณะที่ DNA ของโครโมโซมในนิวเคลียสเกิดการจาํลองตวั

เพิ่มปริมาณสารพนัธุกรรม โครโมโซมก็จะมีการเปลี่ยนรูปร่างไปพร้อมที่จะแบ่ง

เซลลเ์พื่อการเจริญเติบโต ส่วนรูปร่างของโครโมโซมในวฏัจกัรเซลลเ์ริ่มตั้งแต่ระยะ

อินเตอร์เฟส (interphase) ที่เห็นเป็นเส้นสายที่เหยยีดยาวของโครมาตินนั้น ในระยะนี้ 

DNA เกิดการลอกแบบเพิ่มจาํนวน ทาํใหม้ีเนื้อโครโมโซมเพิ่มขึ้น 2 เท่า ต่อมาจึงเขา้

ระยะโปรเฟส (prophase) ซึ่งเห็นเป็นแท่งชดัเจนขึ้นและจะเห็นชดัเจนที่สุดในระยะเม

ตาเฟส (metaphase) ซึ่งจะเห็นโครโมโซมแต่ละแท่งมี 2 ขา้ง แต่ละขา้งเรียกโครมาติด 

( chromatid)  ส่วนกลางและส่วนปลายของโครโมโซมเ รียก  เซนโทรเ มีย ร์ 

(centromere) และ เทโลเมียร์(telomere)  ตามลาํดบั นอกจากนี้ในเนื้อโครโมโซมยงัมี

บ ริ เ วณ ที่ เ รี ย กว่ า  ยู โ ค รม า ติน  ( euchromatin)  และแฮท เทอโรโครม า ติน 

(heterochromatin) ซึ่งเป็นที่อยูข่องยนีประเภทต่างๆ



 ภาพแสดงโครมาตนิในระยะอนิเตอร์เฟส 

ภาพแสดงโครโมโซมในระยะโปรเฟส     



  ภาพแสดงโครโมโซมในระยะเมตาเฟส (ซ้าย)  สว่นประกอบของโครโมโซม (ขวา) 



    โครโมโซมแตล่ะแทง่จะมีคูเ่หมือนที่เรียกวา่โฮโมโลกสั
โครโมโซม (homologous chromosome) ซึง่จะมียีนที่เหมือนกนัหรือ

คล้ายกนัมากร่วมกนัทํางาน ตวัอยา่งของโฮโมโลกสัโครโมโซมเช่น 

ในมนษุย์ โครโมโซมมนษุย์ใน 1 เซลล์ มี 46 แทง่ หรือ 23 คู ่

แบง่เป็นโครโมโซมร่างกาย 22 คู ่และโครโมโซมเพศ 1 คู่



ภาพแสดงตวัอยา่งของโฮโมโลกสัโครโมโซม (ซา้ย) 

โฮโมโลกสัโครโมโซมในระยะเมตาเฟส (ขวา)



โครโมโซมในไมโตคอนเดรียและคลอโรพลาสต ์มีลกัษณะต่างจาก

โครโมโซมในนิวเคลียสหลายประการ ไดแ้ก่ โครงสร้างที่เป็นวงแหวนขนาด

เลก็และจาํนวนยนีที่นอ้ยกวา่มาก รวมถึงการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม

ที่ฝ่ายแม่จะเป็นผูถ้่ายทอดสารพนัธุกรรมในไมโตคอนเดรียหรือคลอโรพลาสต์

ไปสู่ลูกโดยผา่นทางไข่ โครโมโซมในไมโตคอนเดรียมียนีสาํคญัซึ่งทาํหนา้ที่

เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการหายใจ ส่วนหนา้ที่ของโครโมโซมในคลอโรพลาสต์

จะเกี่ยวขอ้งกบัการสงัเคราะห์แสงและการสร้างสีใบ



ภาพแสดง DNA ในไมโตคอนเดรียและคลอโรพลาสตซ์ึ่งมีลกัษณะเป็นวงแหวน 



สิ่งมีชีวิตประเภทแบคทีเรียและไวรัสมีโครโมโซมซึ่งต่างจาก

สิ่งมีชีวิตชั้นสูงหรือยคูาริโอต เนื่องจากตอ้งบรรจุสารพนัธุกรรมเขา้ไปในพื้นที่

จาํกดัภายในเซลลข์องแบคทีเรียหรืออนุภาคไวรัส ดงันั้น โครโมโซมจึงตอ้งมี

โครงสร้างที่ยดืหยุน่ไดด้ี เช่นโครโมโซมของแบคทีเรียประกอบดว้ย DNA มี

ลกัษณะเป็นวงแหวนในสภาพปกติ และบิดเป็นเกลียวแน่น เรียก ซูเปอร์คอยล์

โครโมโซม (supercoiled chromosome) และเมื่อเกิดการแสดงออกของยนีกจ็ะ

สามารถคลายตวัออกไดเ้รียก รีแลกซ์โครโมโซม (relaxed chromosome) 

สาํหรับโครโมโซมของไวรัส เป็นโครงสร้างที่ไม่ซบัซอ้นเท่าโครโมโซมของยู

คาริโอตและโปรคาริโอต โครโมโซมของไวรัสมีสารพนัธุกรรมซึ่งเป็น DNA 

หรือ RNA โดยเป็นไดท้ั้งสภาพเสน้ตรงและวงแหวน (ภาพที่ 13)



 ภาพแสดงโครโมโซมแบคทีเรียซึง่เป็นได้ทัง้สภาพซเูปอร์คอยล์และรีแลกซ์

ภาพแสดงโครโมโซมของไวรัสที่เป็น DNA สายเดี่ยวและสายคู่



หน่วยพนัธุกรรม หรือยนี (Gene) คือ ดีเอน็เอส่วนที่เป็นลาํดบัของ

รหสัทางพนัธุกรรม (Genetic code) สาํหรับการสร้างโปรตีนทุกชนิดใน

เซลลข์องสิ่งมีชีวติ รหสัทางพนัธุกรรมเกิดจากการเรียงลาํดบัของนิวคลิโอ

ไทดท์ั้ง 4 ชนิด โดย 1 รหสัพนัธุกรรมเกิดจากการเรียงตวัของนิวคลิโอไทด์

จาํนวน 3 นิวคลิโอไทด ์(triplet code) รหสัทางพนัธุกรรมหนึ่งๆมีความ

จาํเพาะกบักรดอะมิโน (amino acid) ที่เป็นองคป์ระกอบของโปรตีนเพยีง 

1 ชนิดจากจาํนวน กรดอะมิโนที่มีอยูท่ ั้ง 20 ชนิด การเรียงตวัของลาํดบั 

จาํนวน และชนิดของกรดอะมิโน ที่แตกต่างกนัทาํใหเ้กิดเป็นโปรตีนชนิด

ต่าง ๆมากมาย



     โครงสร้างของยีนประกอบด้วยลําดบัเบสของ DNA  ที่

ตอ่เนื่องบนโครโมโซม มีทัง้สว่นที่เป็นเอก็ซอน (exon)คือสว่นที่ใช้แปล

รหสัเป็นโปรตีน และ อินทรอน(intron) คือสว่นที่ไมใ่ช้แปลรหสัเป็น

โปรตีน ยีนตา่งๆ ที่กระจายตวัอยูบ่นโครโมโซมแตล่ะแทง่ ทําหน้าที่

สร้างโปรตีนแตกตา่งกนั โดยผ่านการลอกแบบเพื่อเพิ่มปริมาณ DNA 

การคดัลอกของ DNA เป็น RNA และการแปลรหสัจาก RNA เป็น

โปรตีน



ภาพแสดงการทํางานของยีนบนโครโมโซม(ซ้าย)

 เปรียบการทํางานของยีนเป็นการแปลภาษา(ขวา) 





ไมโตซีส ขณะที่มีการเจริญเติบโตและ
ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ เซลลข์องร่างกายจะ

แบ่งตวัออกเป็น 2 เซลล ์โครโมโซมที่อยูใ่น

นิวเคลียสของเซลล ์จะมีการจาํลองตนเอง 

เซลลใ์หม่แต่ละเซลลจ์ะมีจาํนวนโครโมโซม 

46 แท่ง เหมือนเซลลเ์ดิมทุกอยา่ง

ไมโอซีส เซลลส์ืบพนัธุ์มีจาํนวนโครโมโซม 23 

แท่ง ในขณะที่เซลลม์ีการแบ่งตวัแบบไมโอซีส จะ

เกิดการสลบัที่และผสมยนีกนัขึ้น เซลลแ์บ่งตวัโดย

ที่เซลลท์ี่เกิดใหม่ ไดร้ับโครโมโซม 23 แท่งเท่านั้น 

ในการแบ่งตวัเซลลข์ั้นที่ 2 โครโมโซมจะแยกตวั

ออกจากกนั กลายเป็นเซลลส์ืบพนัธุ์อีก 2 เซลล ์



พนัธุกรรม
ยีนถกูถ่ายทอดจากรุ่นหนึง่ไปยงัอีกรุ่นหนึง่

ตอ่ๆไป เด็กทารกจะได้รับยีนครึ่งหนึง่จากพอ่ และอีก

ครึ่งหนึง่จากแม ่1 ใน 4 ของยีนในตวัมาจากรุ่นปู่  ยา่ ตา 

ยาย การสลบัที่ของยีนในขณะที่เซลล์มีการแบง่ตวัแบบ

ไมโอซีส หมายความวา่พี่ชายกบัน้องสาว จะได้รับการ

ถ่ายทอดยีนที่ไมเ่หมือนกนัจากพอ่แม ่อยา่งไรก็ตาม 

ความคล้ายคลงึกนัของสมาชิกในครอบครัวอาจมีขึน้ได้

อสจุิมีโครโมโซม X หรื Y ซึง่เป็นตวักําหนดเพศของ
ทารก 

  เซลล์ของร่างกายมีจํานวนโครโมโซม 46 แทง่ 

  เซลล์เม็ดเลอืดแดง ไมม่ีนิวเคลยีส จงึไมม่ียีนอยู ่

  อายยุืนยาวสามารถถ่ายทอดได้ทางพนัธุกรรม 



                   ในขณะที่ลิงซิมแพนซีมี 24คู่, สุนขั 39คู่, แมว 19 คู่ เซลลส์ืบพนัธุ์ 

(เซลลไ์ข่ และ อสุจิ) มีจาํนวนโครโมโซม เพียงครึ่งหนึ่งของ เซลลร์่างกาย 

(23 แท่งในมนุษย)์ เมื่อเซลลไ์ข่ และ อสุจิ มารวมตวักนัเป็น ไซโกท(zygote) 

จะมีโครโมโซมครบ ตามที่เซลลร์่างกายมี (46 แท่งในมนุษย)์ ซึ่งzygoteกจ็ะ

เติบโตเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดนั้น สืบทอดเผา่พนัธุ์ต่อไป 

1 คู่ เป็น โครโมโซมเพศ ที่เหลืออีก 22 คู่ เป็นโครโมโซมที่

เรียกวา่ ออโตโซม



ยนีในส่วนที่เป็นออโตโซม 

จะมียนีควบคุมลกัษณะมี 2 ชนิด คือ 

ยนีเด่น (Dominant) และ ยนีดอ้ย 

(Recessive) ยนีจะมีการจบัคู่กนั

2 ตวั โดย ตวัหนึ่งไดร้ับจากพอ่ อีกตวั

ไดร้ับจากแม่  ยนีเด่น จะข่ม ยนีดอ้ย

เสมอ  ลกัษณะแต่ละอยา่งจะมีความ

เด่นและความดอ้ย

โครโมโซมของคน 23 คู่นั้น เป็น ออโต

โซม 22คู่ อีก1คู่เป็น โครโมโซมเพศ 

ในหญิงจะเป็นแบบ XX 
ในชายจะเป็นแบบ XY
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