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 สารนิพนธฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอประมวลศัพทเร่ืองเทคโนโลยีการโคลนน่ิงซึ่ง
ประกอบดวยศัพทที่เกี่ยวกับองคประกอบขั้นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต กระบวนการตางๆในการทําโคลนน่ิง 
และเทคนิคพันธุวิศวกรรมอ่ืนๆที่เกี่ยวของ โดยมีจุดมุงหมายสําคัญคือ เพื่อศึกษาวิธีวิทยาในการจัดทํา
ประมวลศัพทเฉพาะทาง ผลงานประมวลศัพทที่ไดจะเปนเอกสารอางอิงสําหรับผูทํางานแปล และลาม 
ตลอดจนใหความรูทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีการโคลนนิ่งแกกลุมผูสนใจศึกษา และบุคคลทั่วไป  
 
 ในการจัดทําประมวลศัพทเฉพาะทางนี้ ไดอางอิง และประยุกตทฤษฎี และแนวทางการจัดทํา
ประมวลศัพทเฉพาะทางที่มีนักศัพทวิทยาหลายทานไดเสนอไว โดยแบงการดําเนินงานออกเปน 5 
ขั้นตอน คือ (1) การกําหนดหัวขอเร่ืองที่จะศึกษา (2) การเตรียมการ (3) การดึงศัพท (4) การสรางมโน
ทัศนสัมพันธ (5) การทําบันทึกขอมูลศัพท 
 

ประมวลศัพทเร่ืองเทคโนโลยีการโคลนน่ิงประกอบดวยศัพททั้งสิ้น 63 คํา จัดเรียงตามกลุม
มโนทัศนสัมพันธ และลําดับของมโนทัศนในมโนทัศนสัมพันธ และในกระบวนการตางๆ การนําเสนอ
แตละศัพทจะประกอบดวยศัพทภาษาฝร่ังเศส และศัพทภาษาไทยที่มีการใชในเอกสารเฉพาะดาน ชนิด
ของคํา เพศของคํา หมวดเร่ือง มโนทัศนสัมพันธพรอมคําอธิบาย บริบทที่พบศัพท ขอมูลประกอบจาก
แหลงอางอิงอ่ืน คํานิยามศัพท รูปศัพทอ่ืนๆ และขอมูลอางอิง 

ภาควิชา  การแปล และการลาม 
สาขาวิชา  การแปล และการลาม 
ปการศึกษา 2546                                                       
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 This special research is aimed at presenting terminology on cloning which includes 
terms relating to components of livings, cloning technology and other related genetic 
engineering techniques. The main objective of the special research is to study the 
methodology of terminological processes. This terminology on cloning will be beneficial as 
reference documents for translators and interpreters, and as basic knowledge of cloning for 
those who are interested and public.  
 
 The research is based on theories, methods and principles of terminology 
processing proposed by many terminologists. Systematic processes of doing the research 
comprise of (1) Subject field scope specification (2) Terminological preparation (3) Term 
extraction (4) Conceptual network, and (5) Terminological records. 
 

The terminology on Cloning includes 63 terms, presented according to the 
conceptual relations and the sequences in each conceptual relation. Each term is presented 
with information of French term and Thai term found in various subject-specific documents, 
grammatical category, gender, subject field, conceptual relation, explanatory of conceptual 
relation, context, additional information, definition, linguistic specification and cross 
reference. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

ในบทน้ีจะกลาวถึงความเปนมา และปญหา วัตถุประสงค ขอบเขตของการวิจัย 
สมมติฐาน ข้ันตอนการศึกษาคนควา และจัดทําประมวลศัพท ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ตลอดจน
ปญหาท่ีพบในการจัดทําประมวลศัพทเฉพาะทาง และแนวทางแกไขปญหาดังน้ี 
 
ความเปนมา และปญหา 

จากการสังเกต ศึกษา คนควา และวิจัยนับเปนระยะเวลารอยกวาปจนถึงปจจุบัน 
โดยเร่ิมต้ังแตยุคสมัยของบิดาแหงสาขาวิชาพันธุศาสตร เกรกอร เมนเดล (Gregor Mendel) (1866) 
นักพันธุศาสตรสามารถบงชี้ไดอยางแนชัดวาลูกหลานของสิ่งมีชีวิตชนิดหน่ึงๆจะไดรับการถายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมจากพอแม บรรพบุรุษ หรือไม และมรดกทางพันธุกรรมนั้นจะแสดงออกหรือไม 
ในรูปแบบใด จะเกิดการกลายพันธุซึ่งสาเหตุหน่ึงนอกเหนือจากปจจัยดานสิ่งแวดลอม คือ 
เน่ืองมาจากสารพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตน้ันๆ 

ปจจุบัน วิทยาการสาขาพันธุศาสตรเจริญกาวหนาไปอยางมาก นักพันธุศาสตร
นอกจากสามารถปรับปรุงพันธุพืช พันธุสัตวจนไดลักษณะตามท่ีตองการดวยเทคนิคท่ีเรียกวา �พันธุ
วิศวกรรม� แลว ยังสามารถเพิ่มจํานวนสารพันธุกรรม เซลลของส่ิงมีชีวิตข้ึนเปนจํานวนมาก โดย
จําลองใหมีลักษณะเหมือนกันทุกประการดวยเทคโนโลยี �โคลนน่ิง� (Cloning)  

เทคโนโลยี �โคลนน่ิง� กําลังเปนท่ีสนใจของคนท่ัวโลกนับต้ังแตกลุมนักวิทยาศาสตร
สถาบันวิจัยรอสลิน (Roslin Institute) ประเทศสก็อตแลนด นําโดย ดร.เอียน วิลมุต (Ian Wilmut) 
สามารถโคลนแกะดอลล่ี (Dolly) ไดเปนผลสําเร็จ โคลนน่ิงเปรียบไดกับการทําสําเนาของส่ิงมีชีวิต 
เซลล หรือสิ่งมีชีวิตท่ีเปนผลผลิตจากเทคโนโลยีโคลนน่ิงจะมีลักษณะเหมือนกับตนแบบทุกประการ 
น่ันหมายถึง สารพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอ (DNA) ซึ่งอยูในยีน (Gene) แตละชนิด ในโครโมโซม 
(Chromosome) แตละคู และในเซลลแตละเซลล สงผลถึงลักษณะภายนอกท่ีปรากฏอีกดวย 

โคลนน่ิงมีหลักการพื้นฐาน คือ เทคนิคการถายโอนนิวเคลียส (Nuclear Transfer) 
น่ันคือ การดูดนิวเคลียสออกจากเซลลไข และใสนิวเคลียสของเซลลตนแบบ (Donor Cell) ซึ่งในกรณี
ของการโคลนแกะดอลลี่ คือ เซลลเตานมซ่ึงเปนเซลลรางกาย (Somatic Cell) ท่ีไดเจริญไปมีหนาท่ี
เฉพาะอยางแลวของแกะท่ีโตเต็มวัยแลว ในอดีต เทคโนโลยีโคลนน่ิงสามารถทําไดกับเซลลในระยะ
เร่ิมตน เชน ตัวออนระยะตน (Embryo) หรือตัวออนระยะปลาย (Fetus) เทาน้ัน เน่ืองจากเชื่อวาการ
ปรับสภาพตางๆภายในเซลลใหยอนกลับไปยังจุดเร่ิมตนของวงจรการเจริญเติบโตของเซลล (Cycle 
of Cell) ไมสามารถทําได ข้ันตอนตอไป คือ การใชกระแสไฟฟาออนๆกระตุนเซลลไข และนิวเคลียส
ของเซลลรางกายท่ีใสเขาไปดวยเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล และอุปกรณขนาดเล็กเปนพิเศษให
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รวมเขาดวยกัน และกระตุนอีกคร้ังเพื่อใหเกิดการแบงเซลล ซึ่งคลายกับการปฏิสนธิดวนสเปรม โคลน
น่ิงจึงเปนการเปดศักราชใหมแหงความกาวหนาดานเทคโนโลยีการเจริญพันธุ หลังจากเปนท่ีทราบ
กันวาสิ่งมีชีวิตชั้นสูงทําการสืบพันธุแบบอาศัยเพศเทาน้ัน 

เทคโนโลยีใหมน้ีเปนท่ีวิพากษวิจารณอยางกวางขวางในสังคมโลก โดยเฉพาะยาง
ย่ิงในเชิงจริยธรรม เชน โคลนน่ิงเปนการแทรกแซงกระบวนการตามธรรมชาติหรือไมเพียงไร อาจเปน
การทําลายสมดุลท่ีมีอยูตามธรรมชาติ เกิดการวิพากษวิจารณท่ีมา และวิธีการท่ีจะทําใหไดมาซึ่ง
เซลลตนกําเนิด (Stem Cell) สําหรับใชในการทดลองเพื่อประโยชนในการรักษาโรคทางพันธุกรรมวา
เปนการทําลายชีวิตท่ีจะถือกําเนิดข้ึนบนโลก โดยเฉพาะกรณีท่ีนําเซลลตนกําเนิดมาจากตัวออน
มนุษยซึ่งถือเปนการละเมิดหลักจริยธรรมอยางรายแรง แมวาตามหลักวิทยาศาสตรจะถือวาตัวออน
เปนมีสถานะเปนมนุษยเมื่ออายุ 14 วันก็ตาม อีกท้ังยังเกิดความหว่ันเกรงวาจะมีการนําเทคโนโลยี
โคลนน่ิงไปใชในการโคลนมนุษยเพื่อเปนแหลงเก็บอวัยวะสํารอง เปนตน 

การขาดความรู และความเขาใจท่ีถูกตองเปนสาเหตุสวนหน่ึงของความหวั่นวิตก 
จนกระท่ังมองขามคุณประโยชนอันมหาศาลของการโคลน เชน ประโยชนในการชวยขยายพันธุพืช 
พันธุสัตวไดคราวละจํานวนมากๆ โดยท่ีพืช และสัตวน้ันจะเหมือนกันทุกประการหลังจากท่ีไดรับการ
ปรับแตงสารพันธุกรรมเพื่อใหแสดงคุณลักษณะตามท่ีตองการ เปนการเอ้ือตอระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศท่ีอิงอยูกับเกษตรกรรม ชวยอนุรักษพันธุพืช และสัตวท่ีใกลสูญพันธุ และในอนาคตก็มีความ
เปนไปไดสูงวาจะสามารถนําพืช และสัตวท่ีสูญพันธุไปแลวกลับมามีชีวิตไดอีก คุณประโยชนอัน
ย่ิงใหญของเทคโนโลยีโคลนน่ิงท่ีมีตอมวลมนุษยชาติอีกประการหน่ึง คือ ดานการรักษาโรคทาง
พันธุกรรม โดยใชเทคโนโลยีดัดแปลงยีนรวมดวย เชน ดัดแปลงยีนของสัตวใหสามารถผลิตโปรตีนท่ี
มนุษยตองการ เชน โปรตีนชวยใหเลือดแข็งตัวในวัวเพื่อใหผลิตนํ้านมท่ีชวยใหเลือดของผูปวยโรค
เลือดไหลไมหยุด (Hemophilia) แข็งตัว เปนวิธีการรักษาแนวทางใหมโดยไมตองพึ่งยาปฏิชีวนะ หรือ
สารเคมีซึ่งอาจกอใหเกิดผลขางเคียง ซึ่งอาจเปนอันตรายถึงชีวิตได นอกจากน้ี การใสยีนของมนุษย
ในเซลลของสัตว เชน หมู ซึ่งวาเปนสัตวท่ีมีลักษณะ และขนาดของระบบอวัยวะใกลเคียงกับของ
มนุษย จากน้ันจึงเพาะเลี้ยงใหเจริญจนถึงระยะบลาสโตซีส (Blastocyst) แลวจึงนํา Inner Cell 
Mass มาเพาะเลี้ยงเปน Cell Line และเซลลตนกําเนิด หรือ Stem Cell ซึ่งมีศักยภาพท่ีจะเจริญเปน
เซลลรางกายสวนใดก็ได ใหไดจํานวนมากดวยเทคโนโลยีโคลนน่ิง เพื่อนําไปสรางเปนเน้ือเย่ือ 
อวัยวะสํารองสวนใดก็ไดสําหรับมนุษย เปนแนวทางแกปญหามิใหระบบภูมิคุมกันของมนุษยกอ
ปฏิกิริยาตอตานเซลล เน้ือเย่ือ อวัยวะท่ีปลูกถายน้ัน 

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากเทคโนโลยีโคลนน่ิงเปนเร่ืองใหมสําหรับสังคมโลก แมวา
เทคโนโลยีน้ีจะมีหลักการคลายคลึงกับการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของส่ิงมีชีวิตชั้นตํ่า เชน 
แบคทีเรีย หนอนพยาธิ การขยายพันธุพืชแบบไมอาศัยเพศท่ีมนุษยรูจัก และเขาใจเปนอยางดีมา
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นาน เชน การปกชํา การโนมก่ิง หรือกรณีของฝาแฝดแทท่ีเกิดจากไขใบเดียวกันท่ีไดรับการผสมโดย
สเปรมตัวเดียวกันก็ตาม แตคุณประโยชนอันมหาศาลจากการนําเทคโนโลยีโคลนน่ิงไปประยุกตใชยัง
ไมเปนท่ีประจักษแกคนท่ัวไป จึงจําเปนตองมีการเผยแพรความรูดังกลาวไปสูสาธารณชน การศึกษา
เร่ืองโคลนน่ิง และจัดทําประมวลศัพทจากภาษาฝร่ังเศสเร่ืองการโคลนน่ิงน้ีถือไดวาเปนการสราง
เคร่ืองมือซึ่งยังไมเคยมีการจัดทํามากอน อันจะยังประโยชนใหวิทยาการน้ีเผยแพรไปอยางกวางขวาง
ย่ิงข้ึนอีกทางหนึ่ง  

ภาษาฝร่ังเศส และภาษาอังกฤษตางมีรากศัพทมาจากภาษากรีก ละติน ท้ังสอง
ภาษาจึงมีความคลายคลึงกันอยูมาก การศึกษาศัพทภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกับเทคโนโลยีโคลนน่ิงซึ่ง
เปนเขตขอมูลยอย (Sub-field) ของวิชาพันธุศาสตร และชีววิทยา จึงเปนการศึกษาหนาท่ีประการ
หน่ึงของภาษาในการเปนสื่อกลางถายทอดความรู เน่ืองจากองคความรูมีความเปนสากล ไมวาจะ
ศึกษาเทคโนโลยีโคลนน่ิงท่ีถายทอดเปนภาษาใด ก็จะไดองคความรูเดียวกัน  

ประเทศฝร่ังเศสแมจะมิไดประกาศถึงความเปนผูนําดานการโคลนน่ิง ดังเชน 
ประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา แตในสถาบันการวิจัยเฉพาะดานพันธุศาสตร ก็มีงานคนควาวิจัย
เก่ียวกับเทคโนโลยีโคลนน่ิงท่ีนาสนใจอยูไมนอย การศึกษาศัพทจากคลังขอมูลดังกลาวจะชวยยืนยัน
ความเปนสากลขององคความรู อีกท้ังยังอาจทราบความกาวหนาเก่ียวกับเทคโนโลยีโคลนน่ิงไดอีก
ทางหน่ึงจากประเทศฝร่ังเศส  

แหลงท่ีมาของคลังขอมูลภาษาฝร่ังเศสท่ีใชในการจัดทําประมวลศัพทน้ี
นอกเหนือจากขอมูลในหนังสือ เอกสารในอินเตอรเน็ต สิ่งพิมพภาษาฝร่ังเศสท่ีตีพิมพเผยแพรโดย
สถาบันการวิจัยของประเทศฝร่ังเศสแลว ยังมีท่ีมาจากขอมูลท่ีรวบรวมมาจากเอกสาร ขาวสาร 
รายงานการคนควาวิจัยในอินเตอรเน็ตจากประเทศอ่ืนดวย โดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศแคนาดา 
เน่ืองจากภาษาฝรั่งเศสมีการใชท้ังในประเทศแคนาดา สวิตเซอรแลนด เบลเย่ียม และดินแดนโพน
ทะเลของฝร่ังเศส คลังขอมูลท่ีใชจึงมีความครอบคลุมเพียงพอ นอกจากน้ีความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี
โคลนน่ิง รวมถึงการประยุกตใชรวมกับเทคโนโลยีอ่ืนตามท่ีนําเสนอในรายงานฉบับน้ียังไดรับการ
ยืนยันจากหนังสือ เอกสาร วารสาร สิ่งพิมพภาษาไทยจากศูนยพันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพ
แหงชาติ (BIOTEC) และสถาบันการศึกษาตางๆ นอกจากจะแสดงใหเห็นถึงความเปนสากลขององค
ความรูแลว ยังชวยเสริมสรางความเขาใจในหลักการ ความรูพื้นฐานในเร่ืองดังกลาวใหดีย่ิงข้ึน ชวย
ใหผูจัดทําสามารถสอดแทรกความรูเพิ่มเติมในคําอธิบายศัพทเฉพาะทางท่ีรวบรวมไวในรายงาน
ฉบับน้ีใหมีขอบเขตกวางขวางย่ิงข้ึน 
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วัตถุประสงค และขอบเขตของการวิจัย 
การจัดทําประมวลศัพทการโคลนน่ิงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูพื้นฐาน

เก่ียวกับเทคโนโลยีโคลนน่ิง เพื่อนําองคความรูเฉพาะสาขาวิชาท่ีไดมาสรางประมวลศัพทเร่ืองการ
โคลนน่ิง ท้ังน้ีผูจัดทําไดนําเสนอทฤษฎี และกระบวนการสรางประมวลศัพทในรายงานฉบับน้ีดวย 
เพื่อใหคําอธิบายศัพทเฉพาะทางดังกลาวอยูบนพื้นฐานของความเปนหลักวิชา สามารถตรวจสอบ 
และพิสูจนไดดวยคลังขอมูลท่ีรวบรวมขึ้นตามหลักทฤษฎี  

ประมวลศัพทเร่ืองการโคลนนิ่งน้ีใชคลังขอมูลภาษาฝรั่งเศส (คลังขอมูลภาษาเดียว) 
ซึ่งรวบรวมมาจากบทความ ขาวสาร รายงานการคนควาวิจัย ในเว็บไซตของสถาบันการวิจัยชื่อดัง
ของฝร่ังเศส เชน สถาบัน CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) สถาบัน INRA 
(Institut National de la Recherche Agronomique) เอกสารสิ่งพิมพ เชน วารสารทางวิทยาศาสตร 
หนังสือ ท่ีใหขอมูลความรูพื้นฐานเก่ียวกับความกาวหนาของเทคโนโลยีโคลนน่ิง อีกท้ังประเด็นเชิง
จริยธรรมซ่ึงยังเปนท่ีวิพากษวิจารณกันอยางกวางขวาง เพื่อใหครอบคลุมเน้ือหามากท่ีสุด นอกจากน้ี 
ยังไดศึกษา และเก็บรวบรวมขอมูลจากตัวบทท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสรางความ
เขาใจในเทคโนโลยีน้ีใหถองแทย่ิงข้ึน 
 
สมมติฐาน 

เทคโนโลยีโคลนน่ิงเปนเขตขอมูลยอย (Sub-field) ในเขตขอมูล (Field) พันธุศาสตร 
ศัพทเฉพาะทางท่ีพบในเขตขอมูลยอยน้ีจึงมีความคาบเก่ียวกับเขตขอมูลยอยพันธุวิศวกรรม 
(Genetic Engineering) และศัพทท่ีใชท่ัวไปในสาขาวิชาชีววิทยา การศึกษาคลังขอมูลภาษาฝร่ังเศส
ไปพรอมๆกับเอกสารเสริมความเขาใจท้ังท่ีเปนภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ประกอบกับการนําองค
ความรูดานทฤษฎี และกระบวนการสรางประมวลศัพทเฉพาะสาขา (Terminology) มาใชทําให
สามารถดึงคําศัพท ประมวลเปนมโนทัศนสัมพันธ (Conceptual Analysis) และสรางประมวลศัพท
เฉพาะดานโคลนน่ิง  
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ขั้นตอนการศึกษาคนควา และจัดทําประมวลศัพท 
ข้ันตอนการเตรียมการ และจัดทําประมวลศัพทเทคโนโลยีการโคลนน่ิงอิงอยูบน

พื้นฐานของการจัดทําประมวลศัพทอยางเปนระบบ หรือ Systematic Search ท่ีเสนอโดย Teresa 
Cabré ในหนังสือ Terminology: Theory, Methods and Applications (1998) ดังรายละเอียด
ตอไปน้ี 

1. การกําหนดหัวขอเร่ืองท่ีจะศึกษา จําเปนตองกําหนดหัวขอเร่ืองท่ีทําการศึกษา 
ขอบเขตของมโนทัศน และประมวลศัพทใหชัดเจนโดยมิใหกวาง หรือแคบเกินไปเน่ืองจากขอบเขตที่
กําหนดข้ึนจะสงผลตอประสิทธิผลในการทํางานสรางประมวลศัพท และผลงานในรูปของประมวล
ศัพทเฉพาะสาขา ในข้ันตอนน้ี ยังตองระบุกลุมเปาหมายท่ีจะไดรับประโยชนจากการศึกษา และ
จัดทําประมวลศัพทเฉพาะสาขา ท้ังน้ีเพื่อใหผลงานสอดคลองกับความตองการใชงานของ
กลุมเปาหมาย 

หลังจากกําหนดหัวขอแลว ผูจัดทําไดกําหนดขอบเขตของประมวลศัพทให
ครอบคลุมกระบวนการตางๆในเทคโนโลยีการโคลนน่ิง เทคนิคพันธุวิศวกรรม และชวยเหลือการ
เจริญพันธุ มโนทัศนพื้นฐานซึ่งจําเปนตองทําความเขาใจใหชัดเจนกอนท่ีจะทําการศึกษาเร่ืองเทคนิค
พันธุวิศวกรรม เทคโนโลยีการโคลนน่ิง โดยคํานึงถึงความเก่ียวเน่ืองกันระหวางมโนทัศนดังกลาวจน
เปนระบบมโนทัศนสัมพันธ 

เมื่อกําหนดขอบเขตแลว ผูจัดทําไดสํารวจวาเน้ือหาสวนใดท่ีกลุมเปาหมายของ
ประมวลศัพทเทคโนโลยีการโคลนน่ิงจําเปนตองทราบ เพื่อเปนรากฐานในการทําความเขาใจเร่ืองท่ี
ศึกษาย่ิงข้ึน และเพื่อใหประมวลศัพทเฉพาะสาขานี้มีความครอบคลุมย่ิงข้ึน จากน้ันจึงเขาสูข้ันตอน
การรวบรวมขอมูลประกอบอันเปนสวนหน่ึงของข้ันตอนตอไป 

2. การเตรียมการ เปนการรวบรวม ศึกษาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆท่ีมีความ
เก่ียวของกับหัวขอเร่ืองท่ีไดกําหนดไว ข้ันตอนน้ีมีรายละเอียดปลีกยอย ดังน้ี 

2.1 การหา และเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับหัวขอท่ีจะทําประมวลศัพท เพื่อ
สรางความเขาใจ และองคความรูพื้นฐานเก่ียวกับหัวขอน้ันๆ ท้ังท่ีเปนภาษาฝร่ังเศส ภาษาอังกฤษ 
และภาษาไทยเพื่อใหครอบคลุมมากเทาท่ีจะเปนไปได ตลอดจนศึกษาทฤษฎี และกระบวนการสราง
ประมวลศัพทเพื่อใหการสรางประมวลศัพทเปนไปอยางถูกตองตามหลักการ และแบบแผน 

2.2 การเลือกท่ีปรึกษาโครงการ เน่ืองจากผูจัดทํามิใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 
จึงจําเปนตองมีผูใหคําปรึกษาซึ่งเปนผูท่ีมีความชํานาญเฉพาะสาขา การสรางประมวลศัพท
เทคโนโลยีการโคลนน่ิงไดรับความอนุเคราะหจาก ดร. เฉลิมพล เกิดมณี นักวิทยาศาสตรประจําศูนย
พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC)  
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2.3 การสรางคลังขอมูล ตัวบทท่ีคัดเลือกมาเปนคลังขอมูลเปนตัวบทภาษา
ฝร่ังเศสซึ่งมีเน้ือหาเก่ียวกับเทคโนโลยีการโคลนน่ิง และสอดคลองกับเกณฑตางๆในการสราง
คลังขอมูลเฉพาะสาขา ไดแก ความนาเชื่อถือของเอกสาร กลาวคือ จะตองออกโดยสถาบันวิจัย 
สถาบันการศึกษาท่ีเชี่ยวชาญในสาขาวิชาน้ัน สถานการณการสื่อสารที่พบศัพทเฉพาะสาขา ดังท่ีจะ
กลาวถึงรายละเอียดในบทตอๆไป ความสมบูรณของขอมูลซึ่งตองเก็บรวบรวมมาท้ังตัวบท ความ
ทันสมัยของขอมูล ตลอดจนความเปนตนฉบับของขอมูล มิไดแปล หรือถายทอดมาจากภาษาอ่ืน
นอกเหนือจากภาษาท่ีตองการทําประมวลศัพท แหลงขอมูลท่ีสําคัญโดยสังเขปคือ 

! หนังสือท่ีใหขอมูล ความรูพื้นฐาน และเทคนิคการโคลนน่ิงใน
รายละเอียดแกนักศึกษาในสาขาวิชาพันธุศาสตร  

! ขาวสาร รายงานการวิจัย บทความแสดงความคิดเห็นของนักวิจัยท้ังใน
สวนศาสตรโคลนน่ิงโดยตรง และสวนท่ีคาบเก่ียวกับศาสตรแขนงอ่ืน เชน กฎหมาย หลักจริยธรรม  

! ขอมูลทางอินเตอรเน็ตจากเว็บไซตของสถาบันวิจัยท่ีเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ อาทิ สถาบัน CNRS สถาบัน INRA ของฝร่ังเศส วารสารทางวิทยาศาสตรท่ี
รวบรวมขอมูลขาวสาร และจัดเก็บเปนแฟมขอมูล เชน Le Monde, Libération, Cyberscience, La 
Recherche จากฐานขอมูลดานชีววิทยา Infobiogen ฯลฯ 

! ขอมูลท่ีใชอางอิงประเภทอภิธานศัพท (Glossary) ซึ่งเปนขอมูลทาง
อินเตอรเน็ตท่ีจัดทําโดยสถาบันวิจัยท่ีเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีชีวภาพ 

นอกจากน้ี ยังไดรวบรวมคําเทียบเคียงในภาษาไทยซ่ึงแทนท่ีมโนทัศนคลายคลึง
กับในภาษาฝรั่งเศสอยางเปนระบบจากตัวบทภาษาไทย ไดแก 

! หนังสือท่ีเปนเอกสารประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรชีววิทยา 
สาขาพันธุศาสตร  

! จดหมายขาวท่ีออกเปนประจําทุกเดือนโดยศูนยพันธุวิศวกรรม และ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC) 

ข้ันตอนตอมา ผูจัดทําไดจัดเก็บขอมูลท่ีจะสรางเปนคลังขอมูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสในคอมพิวเตอรเปนไฟลนามสกุล .txt เพื่อความสะดวกในการศึกษา และจัดทํา
ประมวลศัพทตอไป 

ในการจัดทําประมวลศัพทเฉพาะสาขาเร่ืองเทคโนโลยีการโคลนน่ิง ใชคลังขอมูล
ภาษาจากแหลงขอมูลท้ังท่ีเปนเอกสาร และขอมูลทางอินเตอรเน็ตท้ังสิ้น 63 แหลงขอมูล รวมท้ังสิ้น 
1,087,179 คํา ซึ่งมีขนาด และความครอบคลุมเพียงพอสําหรับการศึกษา และจัดทําประมวลศัพท
เฉพาะสาขาเร่ืองเทคโนโลยีการโคลนน่ิง โดยตัวบทท้ังหมดท่ีคัดเลือกมาสรางเปนคลังขอมูล
สอดคลองกับหลักเกณฑการเลือกตัวบทดังท่ีไดกลาวแลวขางตน สวนรายละเอียดเก่ียวกับขนาดของ
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คลังขอมูล หัวขอเร่ือง ประเภทของเอกสาร ท่ีมาของเอกสาร พรอมท้ังรหัสอางอิง ไดรวบรวมไวใน
สวนภาคผนวก  

3. การดึงศัพท (Extraction) คือ การเลือกคําท่ีคาดวาจะเปนศัพทเฉพาะสาขาวิชา
ออกจากคลังขอมูลท่ีสรางข้ึน ในการดึงศัพท นอกจากสามารถใชเคร่ืองหมายทางภาษาศาสตรเพื่อ
ชวยบงชี้ศัพทเฉพาะสาขา ดังท่ีจะกลาวถึงในบทตอๆไปแลว ความถ่ีท่ีพบในคลังขอมูลยังเปนอีกสิ่ง
หน่ึงท่ีชวยบงชี้ศัพทเฉพาะสาขาได แตท้ังน้ีศัพทเฉพาะสาขาที่ดึงออกมาตองอยูในขอบเขตของหัวขอ
ท่ีทําการศึกษา และไดกําหนดไว 

สําหรับการดึงศัพทเฉพาะสาขาจากคลังขอมูลเร่ืองเทคโนโลยีการโคลนน่ิงเพื่อ
ศึกษาความหมายที่หลากหลายตามแตละบริบท นอกเหนือจากความหมายท่ีพบในพจนานุกรมศัพท
เฉพาะทาง หลังจากนําขอมูลท่ีจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส หรือไฟลนามสกุล .txt มาผาน
โปรแกรม Win Concordance เพื่อหาความถ่ี เก็บเปนขอมูลเชิงสถิติ ดึงศัพทพรอมท้ังบริบทออกมา
โดยตัดประโยคท่ีซ้ํากันออก และตัดคําท่ีมีหนาท่ีทางไวยากรณออกแลว พบวามีคําจํานวนหน่ึงท่ีมี
แนวโนมวาเปนศัพทเฉพาะสาขา (Term Candidate) เน่ืองจากเปนชุดคําท่ีมีความถ่ีสูง  

อยางไรก็ตาม ความถ่ีท่ีปรากฏในคลังขอมูลมิใชหลักเกณฑเดียวท่ีใชในการ
พิจารณาวาเปนศัพทเฉพาะสาขาหรือไม เน่ืองจากศัพทเฉพาะสาขาบางคําอาจพบในคลังขอมูลไม
บอยคร้ังนัก ดวยเหตุน้ี จึงจําเปนตองพิจารณาความเก่ียวของกับขอบเขตของหัวขอ และระบบมโน
ทัศนสัมพันธ ตลอดจนคํานึงถึงเกณฑทางภาษาศาสตรท่ีชวยบงชี้ศัพทเฉพาะสาขาดวย 

ข้ันตอนตอจากน้ี คือ การนําชุดศัพทเฉพาะสาขาที่ดึงออกมาไดมาวิเคราะหมโน
ทัศน และกําหนดมโนทัศนสัมพันธ 

4. การสรางมโนทัศนสัมพันธ (Conceptual Network) การกําหนดมโนทัศน
สัมพันธจะชวยใหผูจัดทําประมวลศัพทเฉพาะสาขาทราบไดวา ในชุดศัพทเฉพาะสาขาที่ดึงออกมา 
ศัพทเฉพาะสาขาหน่ึงซึ่งแทนมโนทัศนหน่ึงมีความสัมพันธ เก่ียวของกับศัพทเฉพาะสาขาซึ่งแทนอีก
มโนทัศนหน่ึงอยางไร เมื่อพิจารณากําหนดความสัมพันธระหวางแตละมโนทัศนแลว ก็จะสามารถ
เชื่อมโยงมโนทัศนตางๆเขาดวยกันอยางเปนระบบตอไป นอกจากนี้ ยังทําใหผูจัดทําประมวลศัพท
ทราบวายังมีมโนทัศนใดท่ีขาดหายไปจากมโนทัศนสัมพันธ จากน้ันก็ทําการตรวจสอบมโนทัศนกับ
คลังขอมูล พรอมท้ังศึกษาแหลงขอมูลเพิ่มเติม และตรวจสอบวาเปนศัพทเฉพาะสาขาหรือไมตาม
เกณฑท่ีไดกลาวไปแลว ทําเชนน้ีจนไดมโนทัศนครบถวน ครอบคลุมหัวขอเร่ืองท่ีทําการศึกษา 

ในการกําหนดมโนทัศนสัมพันธเร่ืองเทคโนโลยีการโคลนน่ิง พบมิติความสัมพันธ
ท้ังสิ้น 8 มิติ ไดแก  

1. มโนทัศนสัมพันธจําแนกตามปญหา และแนวทางแกปญหา (PS = PROBLEM - 
SOLUTION)  
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2. มโนทัศนสัมพันธจําแนกตามวัตถุประสงคของกระบวนการ (PU = PROCESS - 
PURPOSE)  

3. มโนทัศนสัมพันธจําแนกตามวิธีการ (PM = PROCESS - METHOD)  
4. มโนทัศนสัมพันธจําแนกตามกระบวนการ (PN = PROCESS - NEXT 

PROCESS)  
5. มโนทัศนสัมพันธจําแนกตามผลของกระบวนการ (PP = PROCESS - 

PRODUCT)  
6. มโนทัศนสัมพันธจําแนกตามสิ่งท่ีนําไปผานกระบวนการ (PA = PROCESS - 

PATIENT)  
7. มโนทัศนสัมพันธจําแนกตามกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (OA = OBJECT - ACTIVITY)  
8. มโนทัศนสัมพันธจําแนกตามสถานท่ีเกิดกิจกรรม (AP = ACTIVITY - PLACE) 
มิติความสัมพันธตางๆเหลาน้ีจะถูกนําเสนอในรูปของแผนภูมิพรอมท้ังคําอธิบาย

ประกอบ โดยจะเรียงลําดับต้ังแตมิติความสัมพันธแรกเร่ือยไป สําหรับการนําเสนอศัพทเฉพาะสาขา
ในรูปของบันทึกขอมูลศัพทก็จะเรียงไปตามมโนทัศนจากความสัมพันธมิติหน่ึงสูอีกมิติหน่ึงจนครบ
ทุกมโนทัศน ความสัมพันธท่ีไดกําหนดข้ึนน้ีจะชวยใหผูใชประมวลศัพทเฉพาะสาขามีความเขาใจ
หัวขอเร่ือง ตลอดจนศัพทเฉพาะสาขาไดชัดเจนย่ิงข้ึน 

 
ตารางท่ี 1 แสดงรหัส รูปแบบ และความหมายของมโนทัศนสัมพันธในประมวล

ศัพทเทคโนโลยีการโคลนน่ิง  
 

รหัส รูปแบบของมโนทัศนสัมพันธ ความหมาย 
A1 PROBLEM � SOLUTION (PS) แสดงรูปแบบความสัมพันธแบบมโนทัศนหน่ึงเปน

ปญหา และอีกมโนทัศนหน่ึงเปนแนวทางแกไข
ปญหา เชน ภาวะมีบุตรยากเปนปญหา ซึ่งแกไข
ไดดวยการชวยเหลือการเจริญพันธุเทคนิคตางๆ 

A2 PROCESS � PURPOSE (PU) แสดงรูปแบบความสัมพันธแบบมโนทัศนหน่ึงเปน
กระบวนการ และอีกมโนทัศนหน่ึงเปน
วัตถุประสงคของกระบวนการน้ัน เชน 
กระบวนการโคลนน่ิงมีวัตถุประสงคเพื่อการรักษา 
และเพื่อการเจริญพันธุ 

A3 PROCESS � METHOD (PM) แสดงรูปแบบความสัมพันธแบบมโนทัศนหน่ึงเปน



9 

กระบวนการ และอีกมโนทัศนหน่ึงเปนวิธีการ
สําหรับกระบวนการนั้น เชน กระบวนการตัดตอ
ยีน หรือพันธุวิศวกรรม สามารถทําไดดวยวิธีท
รานสเฟกชันซึ่งเปนหน่ึงในหลายๆวิธีการ 

A4 PROCESS - NEXT PROCESS 
(PN) 

แสดงรูปแบบความสัมพันธแบบมโนทัศนหน่ึงเปน
กระบวนการ และอีกมโนทัศนหน่ึงเปน
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนถัดไป เชน ในเทคโนโลยีการ
โคลนน่ิง เมื่อถายทอดนิวเคลียสแลว 
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนตอไป คือ การกระตุนดวย
กระแสไฟฟาออนๆ 

A5 PROCESS � PRODUCT (PP) แสดงรูปแบบความสัมพันธแบบมโนทัศนหน่ึงเปน
กระบวนการ และอีกมโนทัศนหน่ึงเปนผล
สืบเน่ืองจากกระบวนการนั้น เชน ในกระบวนการ
พันธุวิศวกรรม ผลท่ีไดจากกระบวนการ คือ 
สิ่งมีชีวิตท่ีไดรับการตัดตอยีน 

A6 PROCESS � PATIENT (PA) แสดงรูปแบบความสัมพันธแบบมโนทัศนหน่ึงเปน
กระบวนการ และอีกมโนทัศนหน่ึงเปนสิ่งท่ีถูก
นําไปผานกระบวนการ เชน กระบวนการถายฝาก
ตัวออนจะกระทํากับสิ่งมีชีวิตท่ีเปนแมอุมทอง 

A7 OBJECT - ACTIVITY (OA)  แสดงรูปแบบความสัมพันธแบบมโนทัศนหน่ึงเปน
วัตถุ และอีกมโนทัศนหน่ึงเปนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
ในวัตถุน้ัน เชน เซลลทุกชนิดมีกิจกรรมท่ีสําคัญ
คือการแบงเซลล 

A8 ACTIVITY � PLACE (AP) แสดงรูปแบบความสัมพันธแบบมโนทัศนหน่ึงเปน
กิจกรรม และอีกมโนทัศนหน่ึงเปนสถานท่ีท่ี
กิจกรรมน้ันเกิดข้ึน เชน ไอวีเอฟเปนวิธีการ
ชวยเหลือการเจริญพันธุท่ีเกิดข้ึนภายนอก
รางกาย 

  
นอกจากน้ี ยังพบมิติความสัมพันธยอย 2 รูปแบบ ในมิติความสัมพันธหลักขางตน 

ดังรายละเอียดตอไปน้ี  
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a1 GENERIC � SPECIFIC (GS) แสดงรูปแบบความสัมพันธแบบมโนทัศนหน่ึงมี
ขอบเขตกวางขวาง ขณะท่ีอีกมโนทัศนหน่ึงมี
ความเฉพาะเจาะจงกวา เชน กระบวนการไมโคร
มานิพูเลชันมีขอบเขตครอบคลุมการเก็บเซลลไข 
และการดูดเอานิวเคลียสออก 

a2 PART � WHOLE (PW) แสดงรูปแบบความสัมพันธแบบมโนทัศนหน่ึงเปน
องครวม ขณะท่ีอีกมโนทัศนหน่ึงจัดเปนเพียง
สวนประกอบขององครวมน้ัน เชน การแบงเซลล
แบบไมโทซิสประกอบดวยระยะยอยๆ 4 ระยะ 
ไดแก โปรเฟส เมทาเฟส แอนาเฟส และเทโลเฟส 

 
เมื่อวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธระหวางมโนทัศนจนครบถวนแลว ผูจัดทําจึง

นําเสนอคําเทียบเคียงท่ีพบในตัวบทภาษาไทยเก่ียวกับหัวขอเร่ืองเทคโนโลยีการโคลนน่ิง โดยคํา
เทียบเคียงจะแทนมโนทัศนท่ีคลายคลึงกับศัพทเฉพาะสาขาภาษาฝร่ังเศส นอกเหนือจากการ
เปรียบเทียบมโนทัศน อีกสิ่งหน่ึงท่ีชวยใหผูจัดทําสามารถเชื่อมโยงคําเทียบเคียงภาษาไทยเขากับ
ศัพทเฉพาะสาขาภาษาฝรั่งเศส คือ วงเล็บศัพทภาษาอังกฤษซึ่งพบไดท่ัวไปในตัวบทเฉพาะสาขา
ภาษาไทยเพื่อยืนยันความสอดคลองตรงกันเมื่อกลาวถึงมโนทัศนใดๆ ภาษาอังกฤษ และภาษา
ฝร่ังเศสมีรากฐานภาษาคลายคลึงกัน จึงสามารถเชื่อมโยงศัพทภาษาฝร่ังเศส ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาไทยซึ่งแทนมโนทัศนเดียวกันเขาดวยกัน 

5. การทําประมวลศัพทโดยการบันทึกขอมูลศัพท (Terminological Records) เมื่อ
กําหนดมโนทัศนสัมพันธแลว ข้ันตอนตอไป คือ วิเคราะหขอมูลท่ีรวบรวมได และเขียนคําจํากัดความ
ใหกับศัพทเฉพาะสาขาซึ่งเปนการอธิบายความสัมพันธของมโนทัศนน้ันกับมโนทัศนอ่ืน โดย
สอดแทรกขอมูลเพิ่มเติมท่ีคาดวาผูใชประมวลศัพทจําเปนตองทราบ จากน้ันจึงบันทึกขอมูลตางๆ 
ไดแก ศัพท ขอมูลดานภาษาศาสตรของศัพท ไมวาจะเปน ชนิดของคํา และเพศ บริบทท่ีดึงออกมา
จากคลังขอมูล ความสัมพันธกับมโนทัศนอ่ืนๆ คําเทียบเคียงในภาษาไทย คําจํากัดความ ตลอดจน
ขอมูลประกอบท่ีคนหาไดจากแหลงขอมูลเพิ่มเติม ลงในแบบฟอรมบันทึกขอมูลศัพท และนําเสนอ
ผลของการศึกษาในรูปของประมวลศัพทเฉพาะทางฉบับสมบูรณ 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประมวลศัพทการโคลนน่ิงท่ีสรางข้ึนจะเอ้ือประโยชนดังน้ี 
1. ประโยชนตอนักแปล และลาม ตอไปในอนาคต เน่ืองจากวิทยาการสาขาพันธุ

ศาสตรเจริญรุดหนาข้ึนเร่ือยๆ  แนนอนวาความเคลื่อนไหวดานน้ียอมอยูในความสนใจของผูคน
โดยท่ัวไป นักแปล และลามซึ่งเปนสื่อกลางถายทอดวิทยาการจากตางประเทศจะไดรับประโยชนจาก
ประมวลศัพทชุดน้ีในการใชเปนเครื่องมือแปล เปนแหลงอางอิงในการทํางานแปล ชวยประหยัดเวลา
ในการคนควาหาขอมูล ทําใหการใชศัพทเพื่อถายทอดความหมายเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

2. ประโยชนตอสถาบันการศึกษาซึ่งตองการติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยี
โคลนน่ิงไปพรอมกับพัฒนาการของภาษาในอันท่ีจะทําหนาท่ีเปนสื่อถายทอดความรูจากสังคมภาษา
หน่ึงไปสูสังคมท่ีใชอีกภาษาหน่ึง 

3. ประโยชนตอผูสนใจท่ัวไป การเผยแพรความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีโคลนน่ิงสู
ประชาชนท่ัวไปในประเทศไทยยังจัดอยูในชวงเร่ิมตน บุคคลท่ัวไปที่สนใจเร่ืองโคลนน่ิงจะไดรับ
ประโยชนจากประมวลศัพทชุดน้ีเชนกันโดยสามารถศึกษาจากสวนท่ีเปนความรูพื้นฐานท่ีไดรวบรวม
ไวเพื่อใหเกิดความเขาใจในภาพรวม ถือวาเปนการเผยแพรความรูสูบุคคลท่ัวไปอีกทางหน่ึง 

4. ประโยชนในเชิงท่ีจะเปนแหลงรวบรวมขอมูลความรูดานพันธุศาสตรใหแก
สถาบันวิจัย (ศูนยพันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ) 
 
ปญหาท่ีพบในการจัดทําประมวลศัพทเฉพาะทาง และแนวทางแกไขปญหา 

ในการจัดทําประมวลศัพทเฉพาะสาขาหัวขอเทคโนโลยีการโคลนน่ิง ผูจัดทําไดพบ
ปญหา และเตรียมแนวทางแกไขสําหรับปญหาดังกลาวโดยอิงหลักการ ทฤษฎีการจัดทําประมวล
ศัพทเฉพาะทาง โดยสรุปเปนขอๆ ดังน้ี 

1. ปญหาเก่ียวกับคลังขอมูลภาษาฝร่ังเศส ตัวบทภาษาฝรั่งเศสท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับ
หัวขอเร่ืองท่ีทําการศึกษามีลักษณะเฉพาะดาน และพบไดนอยหากเทียบกับตัวบทภาษาอังกฤษ 
เน่ืองจากเปนวิทยาการใหมซึ่งประเทศฝร่ังเศสมิไดเปนผูบุกเบิก หรือผูนําในการคนควา และวิจัย 
อยางไรก็ตาม องคความรูยอมมีความเปนสากล ประกอบกับการท่ีโลกไรพรมแดน วิทยาการดานน้ี
จึงมิไดจํากัดอยูในภาษาใดภาษาหน่ึงเทาน้ัน 
 นอกเหนือจากขอจํากัดดานปริมาณของตัวบท ขอมูลสวนใหญท่ีพบมักมีเน้ือหา
ท่ัวๆไป ไมเฉพาะเจาะจง อยางไรก็ดี ผูจัดทําไดคํานึงถึงหลักเกณฑการคัดเลือกตัวบทสําหรับสราง
คลังขอมูลเปนสําคัญ จึงคนควาขอมูลจากแหลงขอมูลอินเตอรเน็ต และแหลงขอมูลท่ีเปนเอกสารซึ่ง
ออกโดยสถาบันวิจัยตางๆ ท้ังน้ีเพื่อใหไดคลังขอมูลท่ีมีคุณภาพ สอดคลองกับวัตถุประสงคการสราง
ประมวลศัพทเฉพาะสาขา 
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2. ปญหาเก่ียวกับตัวบทภาษาไทย ปญหาท่ีพบคือมีการใชคําทับศัพท
ภาษาอังกฤษเปนจํานวนมาก เน่ืองจากหัวขอท่ีทําการศึกษาเปนเร่ืองท่ีเพิ่งคนพบเมื่อไมนานมานี้ ยัง
ไมมีองคกรสรางมาตรฐานทางภาษาบัญญัติศัพทภาษาไทย ประกอบกับตัวบทภาษาไทยเปนการ
สื่อสารระหวางผูท่ีมีความเชี่ยวชาญ และคุนเคยในหัวขอเร่ือง จึงนิยมใชคําทับศัพทภาษาอังกฤษซึ่ง
เปนวิธีการหน่ึงเพื่อรองรับการถายทอดมโนทัศนใหม เน่ืองจากเห็นวาการใชคําทับศัพทสื่อ
ความหมายไดตรง และชัดเจนกวาการแปลเปนภาษาไทยซึ่งอาจเย่ินเยอเกินไป คําเทียบเคียงท่ี
ผูจัดทําไดนําเสนอในประมวลศัพทเฉพาะสาขานี้จึงเปนการรวบรวมคําท่ีใชในการสื่อสารจริง ผลงาน
ประมวลศัพทเฉพาะสาขาจึงเปนเสมือนบันทึกรูปแบบการใชภาษาซึ่งอาจเปล่ียนแปลงไดในอนาคต 
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บทท่ี 2 
ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับเทคโนโลยีการโคลนน่ิง 

 
ในบทน้ีจะกลาวถึงเทคโนโลยีการโคลนน่ิงในภาพรวมวามีประวัติความเปนมา 

วัตถุประสงค ความสําเร็จ ประโยชน และโทษอยางไร ตลอดจนขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับเซลลซึ่งเปน
องคประกอบของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด และประเด็นทางชีวจริยธรรมท่ีมีความเก่ียวของอยางมากกับ
เทคโนโลยีดังกลาว 
 
โคลนน่ิงคืออะไร 

โคลนน่ิง คือ การสรางสิ่งมีชีวิตท่ีมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันทุกประการ ดวย
วิธีขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ เปรียบเสมือนการเกิดของฝาแฝดแทจากเซลลไขเดียวกัน และสเปรม
เดียวกัน ในระดับของพืช มีความซับซอนนอยกวา และเปนวิธีการท่ีมนุษยรูจัก และปฏิบัติมาชานาน
แลว คือ วิธีการปกชํา ตอนก่ิง เซลลพืชแมผานกระบวนการเจริญไปมีหนาท่ีเฉพาะ (Differentiation) 
แลวก็สามารถยอนกลับกระบวนการ และสรางเปนเซลลชนิดใหม เชน เดิมเปนเซลลบริเวณก่ิง เมื่อ
ตัดออกแลวปกชําลงในดิน จะสามารถพัฒนาเปนเซลลรากของตนใหม 

อยางไรก็ตาม เซลลของสัตว และมนุษยมีความซับซอนกวาน้ันมาก เดิม 
นักวิทยาศาสตรเชื่อวาการยอนกลับวัฏจักรของเซลลโดยทําใหเซลลท่ีผานการเจริญไปมีหนาท่ีเฉพาะ
แลวยอนกลับไปมีสถานะ และหนาท่ีเสมือนเซลลท่ีเร่ิมเกิดการแบงเซลลน้ันไมสามารถเปนไปได 
จนกระท่ังประสบความสําเร็จในการโคลนแกะดอลลี่ 
 
วัตถุประสงคแรกเร่ิมของการโคลนน่ิง 

Ian Wilmut แหงสถาบัน Roslin Institute เมือง Edinburgh ประเทศ สก็อตแลนด 
สามารถโคลนแกะท่ีไดต้ังชื่อใหวา ดอลล่ี จากเซลลเตานมของแกะเพศเมียอายุ 6 ป ไดสําเร็จ 
แกะดอลลี่เกิดเมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 1996 องคกรท่ีใหการสนับสนุน คือ บริษัท PPL Therapeutics, 
Ltd. ซึ่งเปนบริษัทผูผลิตยา โดยมีวัตถุประสงคแรกเร่ิม คือ เพื่อใชแกะเปนแหลงผลิตยาในการรักษา
โรคทางพันธุกรรมท่ีรายแรง เชน โรค Hemophilia โรคธาลัสซีเมีย โรค Leukemia ฯลฯ แทนการใช
สารเคมีผลิต หรือนําเซลล เน้ือเย่ือ อวัยวะจากคนอ่ืน ซึ่งหาไดยากเน่ืองจาก ตองนํามาจากคนที่มี
ลักษณะทางพันธุกรรมใกลเคียงกันมาก หากพนจากญาติพี่นองท่ีมีความสัมพันธทางสายเลือดแบบ
ใกลชิด โอกาสท่ีจะพบคนท่ีมีลักษณะพันธุกรรมใกลเคียงกันแทบจะไมมีเลย หรืออาจจะใชอวัยวะ
จากสัตวมาทําการปลูกถาย (Xenotransplantation) แตโอกาสท่ีระบบภูมิคุมกันของผูปวยจะตอตาน
มีอยูสูงมาก อาจกอใหเกิดอันตรายถึงแกชีวิต เมื่อมีการคนพบเทคนิคการโคลนน่ิง โอกาสท่ีจะสราง
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เซลล เน้ือเย่ือ หรืออวัยวะเพื่อมาปลูกถายทดแทน เชน เซลลไขกระดูก เซลลสมอง เซลลตับ ไดใหม 
อีกท้ังผลิตยา หรือโปรตีนท่ีจําเปนจากสัตวเพื่อรักษาโรคทางพันธุกรรมได เชน ดัดแปลงพันธุกรรม
ของแกะใหผลิตนํ้านมท่ีประกอบดวยยา Alpha-1 Antitrypsin ซึ่งเปนยาท่ีใชรักษาโรค Cystic 
Fibrosis อันเปนความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ เพิ่มยีนท่ีผลิตโปรตีน Fibrinogen ซึ่งชวย
ซอมแซมสวนท่ีสึกหรอในรางกาย หรือผลิตปจจัยท่ีชวยใหเลือดแข็งตัว (Clotting Factor) เพื่อรักษา
โรค Hemophilia ฯลฯ สงผลใหผูปวยมีโอกาสรอดชีวิตสูงข้ึน ไดยาท่ีมีประสิทธิภาพดวยตนทุนท่ี
ลดลง 

เทคนิคการโคลนน่ิงสําหรับคนในสังคมจะถือวามีคุณประโยชน หรือโทษข้ึนอยูกับ
การนําไปใช เชนเดียวกับการคิดคน Atomic Bomb โดย J. Robert Oppenheimer คิดคนเพื่อ
วัตถุประสงคทางบวก แตเมื่อมีการนํามาประยุกตใชเปนการสรางระเบิดปรมาณูเพื่อทําลายลาง 
เทคโนโลยีน้ันก็เปนผลลบตอมนุษยชาติ 
 
ความเปนมาของเทคโนโลยีทางพันธุศาสตร 

กอนท่ีวิทยาการ และเทคโนโลยีจะกาวมาถึงจุดท่ีนักวิทยาศาสตรสามารถโคลน
สิ่งมีชีวิตน้ี ไดเกิดคําถามเก่ียวกับท่ีมา จุดเร่ิมตนของ �ชีวิต� ต้ังแตสมัยโบราณ คําตอบเก่ียวกับ
กําเนิดของชีวิต และพัฒนาการท่ีสั่งสมจนถึงปจจุบันน้ีเกิดจากการสังเกต การต้ังสมมติฐาน อีกท้ัง
การพิสูจนคร้ังแลวคร้ังเลา 

ในยุคสมัยกรีก โรมัน เชื่อวาในเมล็ดพันธุมีสวนตางๆของพืชครบสมบูรณอยูแลว 
สวนในสเปรมก็มีคนท่ีสมบูรณแตมีขนาดเล็ก (Minuscule Homunculus) ซึ่งมองดวยตาเปลาไมเห็น
อยูภายใน ทฤษฎีน้ีเรียกวา Theory of Preformationism 

ราวศตวรรษท่ี 19 บาทหลวงชาวออสเตรีย ชื่อ Gregor Mendel ผูไดรับการยกยอง
ในสมัยตอมาใหเปนบิดาแหงสาขาวิชาพันธุศาสตร ไดคนพบหลักการถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมจากการศึกษา และทดลองปลูกตนถ่ัวลันเตา (Pisum Sativum) หลักการดังกลาวไดรับ
การพิสูจนภายหลังวาจริงโดย Hugo de Vries ชาวฮอลแลนด Carl Correns ชาวเยอรมัน และ  
Erich Von Tschemak ชาวออสเตรีย ท้ังสามไดทําการทดลอง และไดผลลัพธเชนเดียวกับเมนเดล 
กลาวคือ ถ่ัวลันเตาเปนพืชท่ีมีอายุสั้น และสามารถผสมกันเอง จึงเปนพันธุแท และเหมาะสําหรับใช
สังเกตการณในการทดลอง เมนเดลไดทดลองผสมขามระหวางพันธุท่ีมีลักษณะแตกตางกันอยาง
ชัดเจน 7 ลักษณะ คือ ลักษณะเมล็ด สีเมล็ด สีดอก ตําแหนงของดอก ลักษณะฝก สีฝก และความ
สูงของลําตน จากการผสมพอแม (P = Parental Generation) ท่ีมีลักษณะแตกตางกัน 1 ลักษณะ 
ปรากฏวาในรุนลูก (F1 = First Filial Generation) ตนท่ีไดมีลักษณะเหมือนพันธุพอ หรือพันธุแม 
เมื่อให F1 ผสมกันเอง พบวาในรุนถัดไป (F2 = Second Filial Generation) มีลักษณะเหมือนพันธุ
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พอ และพันธุแมในอัตราสวนท่ีใกลเคียงกับ 3 : 1 ในการผสมแตละคู ถาสลับพันธุของพอแมแลว ใน
รุน F1 และ F2 ก็ยังคงไดลักษณะเชนเดิม เชน ผสมพอแมเมล็ดเรียบกับเมล็ดยน ไมวาจะใชพันธุพอ 
หรือแมเปนชนิดใดก็ตาม รุน F1 มีลักษณะเมล็ดเรียบท้ังหมด และรุน F2 มีลักษณะเมล็ดเรียบ : 
เมล็ดยน ในอัตราสวนท่ีเทากับ 3 : 1  เมื่อผสมรุนลูก F2 กันเอง พบวา 1 ใน 3 ของเมล็ดเรียบใหรุน 
F3 เปนเมล็ดเรียบท้ังหมด และ 2 ใน 3 ของเมล็ดเรียบใหรุน F3 เปนเมล็ดเรียบ : เมล็ดยน ใน
อัตราสวน 3 : 1 สวนเมล็ดยนน้ันจะใหรุนลูก F3 เปนเมล็ดยนท้ังหมด ในการผสมคูอ่ืนๆก็เชนเดียวกัน 

จากการทดลอง เมนเดลไดเรียกกฎดังกลาววากฎการแยกตัว (Law of 
Segregation) ซึ่งสรุปไดวาลักษณะตางๆควบคุมดวยยีนท่ีปรากฏอยูเปนคู ยีนท่ีปรากฏเปนคูน้ีจะ
แยกจากกันเมื่อมีการสรางเซลลสืบพันธุ โดยเขาสูเซลลสืบพันธุเซลลละ 1 ยีน เมื่อเกิดการรวมตัวของ
เซลลสืบพันธุเพศเมีย และเพศผู ยีนจะกลับมาปรากฏเปนคูอีกในลูก หลักการดังกลาวน้ีสามารถใช
อธิบายการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสูรุนลูกหลานของสิ่งมีชีวิตตางๆ 

ในสมัยเดียวกันน้ัน Francis Galton ปราชญชาวอังกฤษ สนใจศึกษาการถายทอด
ทางพันธุกรรมของคนในเชิงปริมาณ เชน ศึกษาจากลักษณะความฉลาด และนิสัยตางๆ และเชื่อวา
ลักษณะทุกลักษณะสามารถนํามาวัดคาหาปริมาณได Galton ไดอธิบายถึงชีวิตของแตละบุคคลวา
จะไดรับหนวยแหงชีวิต หรือหนวยพันธุกรรมจากพอแมคนละคร่ึง หลักการน้ีเรียกวา Galton�s law 
นอกจากน้ี ยังสนใจศึกษาเปนพิเศษเร่ืองปฏิกิริยารวมกันระหวาง Nature กับ Nurture หรือระหวาง
พันธุกรรมกับสิ่งแวดลอม โดยศึกษาเปรียบเทียบจากฝาแฝดเหมือนซึ่งถือวามีลักษณะพันธุกรรม
เหมือนกันทุกประการ สิ่งท่ีทําใหแตกตางกันไปยอมเน่ืองมาจากสภาพแวดลอม อีกท้ังมีความเช่ือวา
หนวยพันธุกรรมของมนุษยสามารถนํามาเก็บรักษา และปรับปรุงใหมีคุณภาพดีย่ิงข้ึนได จึงเปนผูนํา
ในการเคลื่อนไหวเร่ือง Eugenics ซึ่งเก่ียวกับการรักษายีนดีใหคงอยูในหนวยพันธุกรรมของมนุษย 
และขจัดยีนเลวท้ิงไป 

จวบจนมาถึงคริสตศตวรรษท่ี 19 ซึ่งเปนสมัยของ Pre-Molecular Biology ความ
พยายามท่ีจะไขปริศนาของธรรมชาติเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆเพิ่มมากขึ้น การทดลองสวนใหญจะ
เก่ียวของกับสัตวคร่ึงบกคร่ึงนํ้า ดวยเหตุผลท่ีวาสัตวคร่ึงบกคร่ึงนํ้าใหไขจํานวนมาก มีขนาดโดย
เปรียบเทียบกับสัตวชนิดอ่ืนแลวมีขนาดใหญ อีกท้ังไขสามารถเจริญเติบโตภายนอกสิ่งมีชีวิตไดระยะ
หน่ึง ทําใหสะดวกตอการสังเกตในหองทดลอง ความกาวหนาทาง Embryology อันดับแรกเปนผล
เน่ืองมาจากการศึกษา และการคนพบของ August Weismann ศาสตราจารยชาวเยอรมัน สาขาวิชา
สัตววิทยา และสรีรวิทยาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัย Frieberg Weismann มีความเห็นวาสิ่งมีชีวิตอยู
ภายใตอิทธิพลของการถายทอดทางพันธุกรรม และส่ิงแวดลอม โดยเห็นวาอิทธิพลทางพันธุกรรม
สําคัญกวา Weismann ยังสนใจศึกษากระบวนการท่ีเซลลพัฒนาไปมีหนาท่ีเฉพาะ (Differentiation) 
ของส่ิงมีชีวิต เชน การท่ีเซลลสมองยังคงเปนเซลลสมอง ไมกลายเปนเซลลตับ ท้ังท่ีทุกเซลลมาจาก
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ไขท่ีไดรับการปฏิสนธิแลวใบเดียวกัน ราว ค.ศ. 1885 Weismann ต้ังสมมติฐานวาไขท่ีไดรับการ
ปฏิสนธิแลวมีขอมูลทางพันธุกรรมครบเพียงพอสําหรับการเจริญไปเปนตัวเต็มวัยท่ีสมบูรณ อยางไรก็
ตาม ในทุกคร้ังท่ีเกิดการแบงเซลล ซึ่งหมายถึงการแบงนิวเคลียสดวย ขอมูลทางพันธุกรรมในเซลล
ลูกจะลดลง โดยแตละเซลลในตัวออนระยะตนน้ีเรียกวา Blastomere ตามทฤษฎีของ Weismann 
เมื่อตัวออนแบงเซลลออกเปน 2 Blastomere เซลลดานขวาจะมีขอมูลทางพันธุกรรมที่จําเปนสําหรับ
การเจริญของอวัยวะซีกขวา และดานซายก็จะมีขอมูลทางพันธุกรรมท่ีจําเปนสําหรับการเจริญของซีก
ซาย ย่ิงมีการแบงเซลลไปเทาใด ขอมูลทางพันธุกรรมท่ีหลงเหลืออยูก็จะลดลงจนในท่ีสุดจะเหลือ
เฉพาะขอมูลทางพันธุกรรมท่ีจําเปนสําหรับอวัยวะหน่ึงใหทําหนาท่ีอยางสมบูรณเทาน้ัน เชน ในเซลล
ตับจะมีเฉพาะขอมูลทางพันธุกรรมท่ีจําเปนสําหรับการทํางานของตับ 

การทดลองแรกท่ีสนับสนุนสมมติฐานของ Weismann คือ การทดลองเก่ียวกับ
หนอนพันธุ Ascaris Megalocephala โดย Theodor Boveri ซึ่งสังเกตเห็นวาโครโมโซมของหนอน
หดตัว ระหวางท่ีเซลลพัฒนาไปมีหนาท่ีเฉพาะ เหตุการณเชนน้ี Boveri เรียกวา Chromosome 
Diminution เมื่อตัวออนของหนอนเจริญมาถึงระยะ 32 เซลล โครโมโซมของ 30 เซลลหดลง
กลายเปนเซลลรางกาย สวนอีก 2 เซลล โครโมโซมไมเกิดการหดตัวกลายเปนเซลลไข และสเปรม 
Boveri กลาววาสามารถบอกชนิดของเซลลไดลวงหนาโดยสังเกตการหดตัวของโครโมโซม อยางไรก็
ตาม Boveri มิไดพิสูจนวาเซลลท่ีโครโมโซมหดลงน้ันไดสูญเสียขอมูลทางพันธุกรรมไปจริง 

ตอมา Wilheim Roux ไดทําการทดลองกับไขท่ีผานการปฏิสนธิแลวของกบพันธุ 
Rana Esculenta โดยแบงเซลลไขออกเปน 2 สวน จากน้ันจึงกระตุนใหพัฒนาข้ึนเปนตัวเต็มวัย หาก
ในการทดลองของ Roux ไมสามารถกระตุนใหเซลลไขท่ีแบงออกแลวเจริญข้ึนเปนตัวเต็มวัยท่ีเปน
อิสระจากกันได จะเปนการพิสูจนทฤษฎีของ Weismann วาจริง เมื่อเซลลไขอยูในระยะ 2 
Blastomere แลว Roux ใชเข็มรอนเจาะทําลายเซลลไข Blastomere ละครึ่งสวน ผลการทดลอง คือ 
แตละ Blastomere สามารถพัฒนาจนเจริญเปนคร่ึงหน่ึงของตัวออน Roux ไดคนพบ 
Developmental Mechanics สนับสนุนทฤษฎีของ Weismann ในท่ีสุด 

หลังจากน้ันไมนาน การทดลองของ Hans Adolph Eduard Driesch ไดทําการ
ทดลองลักษณะคลายคลึงกับ Roux แตใช Sea Urchin ในการทดลองซึ่งมีไขขนาดเล็กกวากบมาก 
เมื่อตัวออนเจริญถึงระยะ 2 Blastomere แลว Driesch แยกเซลลไขออกเปนสองสวนโดยการเขยา 
ผลการทดลอง คือ Blastomere ท่ีแยกออกจากกันน้ันสามารถเจริญไปเปนตัวเต็มวัยท่ีสมบูรณได
แมวาจะแคระแกร็นกวาปกติก็ตาม Dreisch ไดทําการทดลองซํ้าแตคร้ังน้ีไดแยกตัวออนระยะ 4 
เซลลออกเปน 4 สวน ตัวออนก็สามารถเจริญเปนตัวเต็มวัย 4 ตัวไดเชนเดิม Driesch สรุปการ
ทดลองของ Roux วาการใชเข็มรอนทําลายคร่ึงหน่ึงของเซลลเปนการทําลาย และขัดขวางสวนท่ี
เหลือมิใหเจริญเปนตัวเต็มวัยท่ีสมบูรณได การทดลองของนักวิทยาศาสตรตอๆมากับสัตวคร่ึงบกครึ่ง



17 

นํ้า เชน กบ ซาลามานเดอร ไดพิสูจนเชนกันวาแมจะแยกตัวออนระยะตนออกแลว เซลลท่ีถูกแยก
ออกก็สามารถเจริญไปเปนตัวเต็มวัยท่ีสมบูรณ 

ค.ศ. 1902 Hans Spemann ไดแบงตัวออนของซาลามานเดอรออกเปนสองสวน
ดวยเสนผมท่ีผูกเปนหวง ตัวออนท่ีถูกแบงออกก็สามารถเจริญไปเปนซาลามานเดอรท่ีสมบูรณได
เชนกัน จึงสรุปไดวาในเซลลของตัวออนระยะตนน้ี ขอมูลทางพันธุกรรมยังคงมีครบสมบูรณเพียงพอ
สําหรับการเจริญไปเปนตัวเต็มวัย 

Jacques Loeb Embryologist ชาวเยอรมัน แหงมหาวิทยาลัยชิคาโกทําการทดลอง
โดยใชสารละลายท่ีมีสวนผสมระหวางนํ้าทะเล และแม็กนีเซียมคลอไรด จากการทดลองดังกลาว 
Loeb สามารถแยกเซลลไขของ Sea Urchin ท่ียังไมผานการปฏิสนธิ และกระตุนใหเซลลไขน้ันเกิด
การแบงเซลลคลายกับถูกกระตุนดวยสเปรม และเจริญไปเปนตัวเต็มวัยได ระหวางท่ีทําการทดลอง
บางคร้ัง เย่ือหุมเซลลไขขาด ทําให Cytoplasm บางสวนล้ําออกมา โดย Loeb เรียกสวนของ 
Cytoplasm ท่ีย่ืนออกมาน้ีวา �Appended Bleb� และในบางคร้ัง นิวเคลียสในเซลลใดเซลลหน่ึงของ
ตัวออนระยะตน หรือ Blastomere ท่ีอยูระหวางการแบงเซลลไดเขาไปอยูในสวน Cytoplasm ท่ีย่ืน
ออกนอกเซลลไขน้ันดวย เมื่อสวนท่ีย่ืนออกไปแบงแยกจากเซลลไขโดยเด็ดขาด ทําใหไดเสมือนเซลล
ไขอีกเซลลหน่ึงท่ีสามารถพัฒนาตอไปได ลักษณะดังกลาวน้ีอาจจัดไดวาเปนการโคลนน่ิงดวยวิธีการ
ตามธรรมชาติ เมื่อ Hans Spemann  จําลองเหตุการณเชนน้ีข้ึนอีกกับ สัตวจําพวกมีกระดูกสันหลัง 
คือ ซาลามานเดอร โดยใชเสนผม เซลลไขของซาลามานเดอรซึ่งอยูในระยะ 16 เซลลพบวาไดผลลัพธ
อยางเดียวกัน และสามารถสรุปไดวาตัวออนระยะ 16 เซลลยังคงมีความสามารถท่ีจะเจริญเติบโต
ตอไป 

ในชวงทศวรรษ 50 Robert Briggs � Embryologist ประจํา Institute for Cancer 
Research and Lenkenau Hospital Research Institute ใน Philadelphia Briggs ตองการศึกษา
การทํางาน และการไมทํางานของยีนแตละชนิดระหวางท่ีสิ่งมีชีวิตเจริญเติบโต Briggs ไดทําการ
ทดลองถายโอนนิวเคลียสในเซลลไขของกบ Rana pipiens ซึ่งเปนกบลายจุดท่ีพบในสหรัฐอเมริกา 
และแคนาดา โดยรอใหตัวออนอยูในระยะ Blastula ในการทดลองเทคนิคโคลนน่ิงระยะแรกๆน้ี 
Briggs ใช Pipette แกวซึ่งมีขนาดเสนผานศูนยกลางแคบกวาเซลลไข แตกวางกวาขนาดของ
นิวเคลียส ดูดนิวเคลียสออกจากเซลลไขท่ียังไมผานการปฏิสนธิ จากน้ันจึงใช Micropipette ใส
นิวเคลียสของเซลลระยะ Blastula ลงในเซลลไขท่ีไมมีนิวเคลียสน้ันหลังจากตัดแผนฟลมบางๆท่ีหุม
เซลลไข ในท่ีสุด Briggs สามารถโคลนกบไดสําเร็จในป ค.ศ. 1956 และพบวาทฤษฎีของ 
Weismann ถูกตองเพียงบางสวน คือ ขอมูลทางพันธุกรรมภายในเซลลลดลงขณะท่ีเซลลของ
สิ่งมีชีวิตน้ันพัฒนา เจริญเติบโตไปมีหนาท่ีเฉพาะอยาง จึงทําใหการโคลนทําไดยากข้ึน 
นักวิทยาศาสตรในยุคสมัยน้ันไมคาดคิดวาการโคลนสิ่งมีชีวิตท่ีเซลลผานการพัฒนาไปมีหนาท่ี
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เฉพาะอยางแลวจะสามารถทําได ดวยเหตุท่ีวาโครงสรางของสารพันธุกรรม (DNA) ไดเปลี่ยนแปลง
ไปแลว และนักวิทยาศาสตรยังไมทราบวิธีการทําใหเซลลยอนกลับกระบวนการเจริญเติบโตไปสูเซลล
ระยะเร่ิมตน 

ชวงปลายทศวรรษท่ี 60 John Gurdon Developmental Biologist แหง
มหาวิทยาลัย Oxford ไดทําการทดลองโคลนเซลลลําไสของลูกออด Zenopus Laevis ซึ่งเปนกบ
พันธุแอฟริกาใต เมื่อลูกออดพัฒนาถึงระยะท่ีสามารถกินอาหารได สันนิษฐานไดวาเซลลบริเวณ
ลําไสไดผานการพัฒนาไปมีหนาท่ีเฉพาะอยางแลว ในป 1962 Gurdon สามารถโคลนกบโดยเทคนิค
การถายโอนนิวเคลียสของเซลลลําไสลงในเซลลไขท่ีผานการดูดเอานิวเคลียสออกแลว จากการ
ทดลองดังกลาว Gurdon รายงานวาอัตราการประสบความสําเร็จมีเพียงรอยละ 2 และเห็นวาเหตุท่ี
โคลนสิ่งมีชีวิตไดยากน้ันมิไดเปนเพราะเปลี่ยนแปลงของยีนระหวางการพัฒนาของเซลล แตเปน
เพราะการถายโอนนิวเคลียส ไดแก การดูดนิวเคลียสออก การใสเขาไปในเซลลไขท่ีนิวเคลียสเดิมถูก
นําออกไปแลว ทําไดยาก โดยมากทําใหนิวเคลียสน้ันเสียหาย 

อยางไรก็ตาม Dennis Smith พบวาเซลลท่ี Gurdon ทําการโคลนมิใชเซลลท่ีพัฒนา
ไปมีหนาท่ีเฉพาะอยางแลว กลาวคือ เปนเซลลเพศในระยะเร่ิมตน (Primordial Germ Cell) ในกบ
หลายสายพันธุ รวมท้ังพันธุ Zenopus Laevis น้ีดวย เซลลเพศระยะเร่ิมตนจะเคลื่อนไปยังบริเวณ
อัณฑะ รังไขโดยผานบริเวณกระเพาะ และลําไส ดวยเหตุน้ี การโคลนกบของ Gurdon จึงเปนการ
โคลนเซลลเพศท่ียังไมผานกระบวนการไมโอซิส (Meiosis) ซึ่งทําใหโครโมโซมในเซลลลดลงครึ่งหน่ึง 
เซลลเพศนั้นจึงคงความสามารถที่จะเจริญไปเปนตัวเต็มวัยไวอยางสมบูรณ Smith ไดทําการทดลอง
รูปแบบเดียวกับ Gurdon ซ้ําโดยใชเซลลลําไสของกบพันธุอ่ืนๆ ท่ีเซลลเพศระยะเร่ิมตนไมเคลื่อนผาน
บริเวณดังกลาว  ผลปรากฏวาไมสามารถโคลนได 

ในชวงระหวางทศวรรษท่ี 50 � 70 ซึ่งเปนชวงท่ีวงการชีววิทยา สาขาพันธุศาสตรหา
คําตอบเก่ียวกับกําเนิดของของสิ่งมีชีวิต การพัฒนาไปตามกระบวนการเจริญเติบโต และคนหา
วิธีการขยายพันธุสิ่งมีชีวิตโดยไมอาศัยเพศ หรือเทคนิคโคลนน่ิง ซึ่งก็คือเทคนิคการถายโอน
นิวเคลียส แมวายังไมประสบความสําเร็จในการโคลนเซลลท่ีพัฒนาไปมีหนาท่ีเฉพาะอยางแลว หรือ
แมแตเทคนิคการปฏิสนธิ และเพาะเลี้ยงเซลลภายนอกรางกายจะยังไมประสบความสําเร็จเลยก็ตาม 
ไดมีขอถกเถียง อภิปรายประเด็นดานจริยธรรมเก่ียวกับเทคนิคดังกลาวเชนกัน 

J.B.S. Haldane นักชีววิทยาชาวอังกฤษ ผูเร่ิมใชคําวา Clone ซึ่งมาจากคําใน
ภาษากรีกท่ีหมายถึง ก่ิงไม (Twig) ไดกลาววาเทคนิคโคลนน่ิงมนุษยจะทําใหมนุษยสามารถควบคุม
วิวัฒนาการของตนเองได เปนการชวยพัฒนาคุณภาพของมนุษยโดยรวม นอกจาก Haldane แลวยัง
มีนักวิทยาศาสตร นักวิชาการอีกมากมาย รวมไปถึงนักเขียนนวนิยายเชิงวิทยาศาสตร (Science � 
Fiction) ท่ีเห็นวาการโคลนมนุษยจะชวยพัฒนาระดับคุณภาพของมนุษย และยอมทําใหเกิดสังคมใน
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อุดมคติ (Utopia) ในท่ีสุด บุคคลท่ีมีความคิดเห็นดังกลาว เชน Joshua Lederberg ผูไดรับรางวัล
โนเบล, Isaac Asimov นักเขียนนวนิยายเชิงวิทยาศาสตรชื่อดัง, Bently Glass ประธาน American 
Association for Advancement of Science, James Watson ผูคนพบโครงสราง Double Helix 
ของสารพันธุกรรม (DNA) ดวยเหตุท่ีวา ครอบครัวในยุคอนาคตจําเปนตองลดจํานวนบุตรลงเน่ือง
ดวยความจําเปนทางเศรษฐกิจ ทางสังคม ทางประชากรศาสตร ฯลฯ จึงมีแนวโนมท่ีจะใชเทคโนโลยี
ท่ีมีอยูในการคัดสรรเฉพาะยีนดี แกไข กําจัดยีนท่ีผิดปกติ ใชวิธียีนบําบัด (Gene Therapy) หรือรับ
ตัวออนจากคนท่ีถือวาสมบูรณแบบ (Embryo Adoption) เพื่อใหไดสมาชิกใหมท่ีมีคุณภาพท่ีสุด 
(Eugenism) 

อยางไรก็ดี เน่ืองจากทุกคนไมสามารถเขาถึงเทคโนโลยีดังกลาวไดอยางเทาเทียม 
จึงเกิดคําถามวา ใครสมควร หรือไมสมควรมีชีวิตอยู ควรจะใหสิทธิการมีชีวิตอยู ชวยเหลือเฉพาะคน
ท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดี มีความสามารถ สติปญญาเฉลียวฉลาด เปนนักกีฬา บุคคลมีชื่อเสียงใน
สังคม บุคคลเช้ือชาติใดเช้ือชาติหน่ึง หรือเพศชายเทาน้ันหรือ การทําเชนน้ันกอใหเกิดการแบงชนชั้น 
เชื้อชาติ ละเมิดสิทธิมนุษยชนเหมือนเหตุการณท่ีไดเกิดข้ึนตอไปน้ีหรือไม 

เหตุการณนาสลดเหตุการณหน่ึงในวงการแพทยท่ีเกิดข้ึนเมื่อ ค.ศ. 1972 คือ 
�การศึกษาโรคซิฟลิสในผูปวยชายชาวนิโกรท่ีไมไดรับการรักษา� (Tuskegee Study of Untreated 
Syphilis in the Negro Male) ซึ่งเปนโครงการศึกษาท่ีดําเนินการโดยหนวยงานสาธารณสุขของ
สหรัฐอเมริกาต้ังแต ค.ศ. 1932 � 1972 เปนระยะเวลา 40 ป ผูปวยชายชาวนิโกรท่ีเขารวมโครงการ
จะไดรับความชวยเหลือดานอาหาร ท่ีอยูอาศัย การตรวจสุขภาพ รวมไปถึงคาทําศพโดยไมคิดมูลคา 
วัตถุประสงคของการศึกษาน้ี คือ เพื่อศึกษาความเปนไปของโรค โดยปลอยใหผูปวยไมไดรับการ
รักษา แมวาในชวงน้ัน มีการคนพบยาเพนนิซิลินท่ีสามารถรักษาโรคซิฟลิส และมีการใชอยาง
แพรหลายแลวก็ตาม ย่ิงไปกวาน้ัน แพทยยังปดบังสาเหตุท่ีแทจริงของโรค อีกท้ังโอกาสท่ีจะรักษา
หายจากผูปวยอีกดวย 

นอกจากน้ี ยังมีอีกเหตุการณหน่ึง คือ Willowbrook Study ซึ่งมีวัตถุประสงคใน
การศึกษา คือ เพื่อพัฒนาวัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี (Hepatitis B) แพทยในโครงการได
ทําใหเด็กพิการทางสติปญญาในโรงพยาบาล Willowbrook State ใน Staten Island ติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบชนิดบีโดยเจตนาเพื่อใชทดลองวัคซีนท่ีคิดคนน้ันไดผลหรือไม แมจะไดรับความยินยอมจาก
ผูปกครองของเด็กโดยอธิบายวา เด็กในโรงพยาบาลดังกลาวยอมจะปวยเปนโรคตับอักเสบในท่ีสุด 
แตการกระทําดังกลาวถือเปนการเอาเปรียบบุคคลท่ีดอยกวาโดยใชเปนหนูทดลองเพื่อความกาวหนา
ในสายงานอาชีพของตน เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน และผิดจริยธรรมอยางรายแรง 

กรณีดังกลาวไดเปนอุทาหรณ และทําใหประชาชนท่ัวไปเกิดความระแวง สงสัยการ
ใชเทคโนโลยีท่ีคนพบใหม รวมถึง เทคนิคการโคลนน่ิงวาจะนําไปสูโศกนาฏกรรมเชนท่ีผานมา เปน
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การลวงล้ําขอบเขตอํานาจของพระผูเปนเจา ตามความเช่ือในบางศาสนา หรืออํานาจของธรรมชาติ
ท่ีมีอยูเหนือชีวิตมนุษยหรือไม 

หลังจากท่ีเทคนิคโคลนน่ิงเร่ิมเจริญกาวหนาข้ึน จากการท่ีนักวิทยาศาสตรคนพบ
เทคนิคการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ การเลี้ยง การยาย ถายฝากตัวออน เทคนิคตางๆในการปฏิสนธิแบบไม
อาศัยเพศ และวิธีการโคลนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม เชน แกะ หนู วัว ลิง โดยเริ่มจากการโคลนเซลลจาก
ตัวออนในระยะเร่ิมตน นอกจากน้ี ยังมีการคนพบการแยก ตัดออก หรือแทรกบางสวนของยีนเขาไป
ในเซลล หรือ Recombinant DNA โดยใชสื่อท่ีแตกตางกัน เชน แบคทีเรียจากลําไสมนุษย หรือไวรัส 
Sendai ท่ีถูกทําใหไมเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต จากน้ัน นักวิทยาศาสตรไดพัฒนาเทคนิคการโคลนน่ิง
ใหสามารถโคลนเซลลจากตัวออนระยะปลาย การคนพบคร้ังสําคัญ คือ การคนพบความสัมพันธ
ระหวางวัฎจักรเซลลกับเทคโนโลยีการโคลนน่ิงโดย Ian Wilmut และ Keith Campbell แหง
สถาบันวิจัยรอสลิน โดยพบวาจะสามารถโคลนเซลลของตัวออนระยะปลาย (ระยะ Fetus ซึ่งผาน
ข้ันตอนการแบงเซลลจนมีเซลลนับพันเซลลเปนตนไป) จนกระท่ังเซลลท่ีเจริญเต็มท่ี และพัฒนาไปมี
หนาท่ีเฉพาะอยางแลว (Adult Cell) เมื่อสามารถทําใหเซลลอยูในระยะสงบนิ่ง หรือ ระยะ G 0 (Gap 
Zero) เพื่อใหเซลลไขท่ีนํานิวเคลียสออกแลวยอมรับนิวเคลียสใหมจากเซลลรางกายที่ตองการโคลน
ไดงายย่ิงข้ึน และสามารถต้ังโปรแกรมใหมใหนิวเคลียสน้ัน ทําใหสามารถนําเซลลยอนกลับ
กระบวนการเจริญไปมีหนาท่ีเฉพาะอยาง (Differentiation) การคนพบดังกลาวนํามาสูความสําเร็จ
ในการโคลนแกะดอลล่ีในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 1997 ดังท่ีจะไดกลาวในบทตอไป 
 
ความสําเร็จในการโคลนแกะดอลล่ี 

กวาจะเปนแกะดอลลี่ Ian Wilmut และ Keith Campbell แหงสถาบัน Roslin 
Institute เมือง Edinburgh ประเทศ สก็อตแลนด ตองใชความพยายามในการโคลนถึง 277 คร้ัง แม
ความอัตราความสําเร็จจะอยูในระดับตํ่ามาก แตก็ถือวาเปนกาวแหงความสําเร็จทางวิทยาศาสตรท่ี
สําคัญอีกกาวหน่ึง การโคลนแกะในครั้งน้ีแตกตางจากท่ีเคยมีมาในอดีต คือ มีการใชเซลลท่ีโตเต็มท่ี 
(Adult Cell) น่ันคือ เซลลเตานมของแมแกะพันธุ Finn Dorset อายุ 6 ป และประสบความสําเร็จ Ian 
Wilmut ไดชี้แจงถึงสาเหตุท่ีใชเซลลเตานมวาเปนเพราะสะดวก นอกจากกลุมเซลลเตานมท่ีใชในการ
โคลน Ian Wilmut ยังไดแชแข็งเซลลเตานมเซลลอ่ืนๆไวเพื่อใชเปนเคร่ืองยืนยันวาแกะดอลล่ีมี
ลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันทุกประการกับเซลลเตานมน้ัน แมวาแมแกะเจาของเซลลเตานมจะ
ตายไปแลวก็ตาม 

ข้ันตอนของการโคลนแกะดอลล่ีโดยสังเขปมีดังน้ี 
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หลังจากดูดเอานิวเคลียสของเซลลไขท่ียังไมไดรับการปฏิสนธิจากแกะพันธุ White 

Sheep ออก และทําใหเซลลเตานมของแกะพันธุ Finn Dorset เขาสูระยะสงบนิ่ง หรือระยะหยุดพัก 
(G0) ซึ่งยีนเกือบท้ังหมดหยุดการทํางานดวยการปรับลดอาหารเลี้ยงเซลลแลว Ian Wilmut ไดใส
เฉพาะนิวเคลียสของเซลลเตานมดังกลาว ในบริเวณระหวางเย่ือหุมชั้นนอกของเซลลไข จากน้ันใช
กระแสไฟฟาออนๆกระตุนเปดรูบนผนังของเซลลไข และเซลลเตานมเพื่อวานิวเคลียสของเซลลเตา
นมจะเลื่อนเขาไปอยูในชองท่ีวางอยูในเซลลไขน้ัน การใชกระแสไฟฟาออนๆเทากับเปนการหลอม
รวม (Fusion) นิวเคลียสของเซลลเตานมกับเซลลไข อีกท้ังเปนการกระตุนใหเซลลท่ีหลอมรวมกัน
แลวเกิดการแบงตัว เร่ิมเจริญเปนตัวออนตอไปเชนเดียวกับการท่ีเซลลไขไดรับการกระตุนจากสเปรม 
จากน้ันจึงถายฝากเซลลไขท่ีผานการกระตุนและเพาะเลี้ยงในหองทดลองเปนระยะเวลาหน่ึงใน
มดลูกของแมแกะพันธุ Black Face ซึ่งเปนแมอุมทอง (Surrogate Mother) ในท่ีสุด แกะดอลลี่ไดถือ
กําเนิดข้ึนโดยมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันทุกประการกับเซลลเตานมของแกะพันธุ Finn 
Dorset ซึ่งพิสูจนไดจากเซลลเตานมท่ีนําออกมาจากแมแกะตัวเดียวกัน และแชแข็งไว อีกท้ังตางจาก
แมแกะพันธุ Black Face และ White Sheep นับเปนความสําเร็จในการโคลนสิ่งมีชีวิตจากเซลลของ
ตัวโตเต็มวัย (Adult Cell) เปนคร้ังแรก ความสําเร็จในการโคลน หรือในการต้ังโปรแกรมใหมใหกับ
เซลลท่ีผานกระบวนการพัฒนาจนโตเต็มวัยในคร้ังน้ีสืบเน่ืองมาจากการที่ Wilmut และทีมงานไดทํา
ใหเซลลอยูในระยะหยุดน่ิง (Quiescent หรือระยะ G0) กอนเพื่อค่ันจังหวะมิใหเซลลเตรียมพรอมท่ี
จะจําลอง DNA  และแบงเซลล 

เพื่อท่ีจะทําความเขาใจเก่ียวกับหลักการพื้นฐานของโคลนน่ิงไดดีย่ิงข้ึน จําเปนตอง
ศึกษา และทําความเขาใจความรูพื้นฐานเก่ียวกับเซลล และองคประกอบตางๆ ดังน้ี 
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ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับเซลล 
 
องคประกอบของเซลล และหนาท่ี 

เซลลซึ่งเปนสวนประกอบของส่ิงมีชีวิตทุกชนิดสามารถแบงออกเปนองคประกอบ
ยอยๆไดแก โครโมโซม ดีเอ็นเอ ยีน ฯลฯ ซึ่งตางก็มีลักษณะ โครงสราง บทบาท และหนาท่ีแตกตาง
กันไป 

 
โครโมโซม (Chromosome) ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญอยางหน่ึงภายในเซลล มี

หนาท่ีถายทอดสารพันธุกรรมจากเซลลหน่ึงไปยังอีกเซลลหน่ึงระหวางท่ีเกิดการแบงเซลลเพื่อการ
เจริญเติบโตโดยผานกระบวนการจําลองตัวเองของดีเอ็นเอ (DNA Replication) การลอกรหัส 
(Transcription) จากดีเอ็นเอเปนอารเอ็นเอ (RNA หรือ Ribonucleic Acid) และการแปลรหัส 
(Translation) เปนโปรตีน ผานการถายทอดสารพันธุกรรมจากเซลลหน่ึงสูอีกเซลลหน่ึง โครโมโซมจึง
มีสวนสําคัญในการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากสิ่งมีชีวิตหน่ึงไปยังอีกสิ่งมีชีวิตหน่ึงเพื่อดํารง
เผาพันธุของส่ิงมีชีวิตน้ันอีกดวย 

จีโนม (Genome) หมายถึง ปริมาณยีน ดีเอ็นเอ หรือจํานวนโครโมโซมทั้งหมด
ภายในเซลล ซึ่งจํานวนดังกลาวแสดงความจําเพาะของส่ิงมีชีวิตแตละชนิด (Species) จึงกลาวไดวา
สวนประกอบยอยของจีโนม คือ ดีเอ็นเอ 
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ดีเอ็นเอ (DNA) หรือ Deoxyribonucleic Acid มีหนาท่ีหลักในการจําลองตัวเอง 
(DNA Replication) เพื่อเพิ่มจํานวน และถายทอดดีเอ็นเอไปสูเซลลรุนตอๆไป นอกจากน้ี ยังมีหนาท่ี
หลักอีกประการหนึ่ง คือ ควบคุมกระบวนการทํางานของเซลลภายในรางกายทั้งหมดโดยผานการ
สรางโปรตีนท่ีรางกายตองการ ในการสรางโปรตีน ดีเอ็นเอตองผานกระบวนการลอกรหัส 
(Transcription) จากดีเอ็นเอ เปน messenger RNA (mRNA) และการแปลรหัส (Translation) จาก 
mRNA เปนกรดอะมิโน เมื่อกรดอะมิโนหลายโมเลกุลเรียงตัวกันกลายเปนสายโพลีเพพไทด หรือ
โปรตีน ดีเอ็นเอในสิ่งมีชีวิตแตละชนิดมีจํานวน และโครงสรางแตกตางกันไป โดยโครงสรางดีเอ็นเอ
ของมนุษยมีลักษณะสายเกลียวคู (Double Helix) ซึ่งโครงสรางดังกลาวถูกคนพบโดย James 
Watson และ Francis Crick เมื่อ ค.ศ. 1953 ประกอบไปดวยเบส 4 ชนิด คือ Adenine Thymine 
Guanine และ Cytosine โดยอาจเรียกตามอักษรนําหนาไดวา A T G และ C เชื่อมตอกันดวย
ฟอสเฟต และนํ้าตาลในลักษณะพันธะไฮโดรเจน ความยาวของดีเอ็นเอวัดเปนจํานวนคูเบส (base 
pair หรือ bp) จึงสามารถแยกดีเอ็นเอออกเปน 2 กลุมตามแหลงท่ีอยู คือ ดีเอ็นเอในนิวเคลียส และดี
เอ็นเอในไมโตคอนเดรีย โดยดีเอ็นเอกลุมแรกจะมีจํานวนมากกวา และมีปริมาณเปนสวนใหญของดี
เอ็นเอในสิ่งมีชีวิตแตละชนิด สําหรับมนุษย ดีเอ็นเอในนิวเคลียสยาวถึง 3,000 ลานคูเบส (3 x 109 
bp) ขณะท่ีดีเอ็นเอในไมโตคอนเดรียมีความยาว 16.6 พันคูเบส (kilobase) 

ยีน (Gene) เน่ืองจากไมท้ังหมดของสายดีเอ็นเอท่ีบรรจุสารพันธุกรรม คําวา �ยีน� 
จึงใชเรียกดีเอ็นเอเฉพาะสวนท่ีเปนสารพันธุกรรม ยีนมีหนาท่ีกําหนด และควบคุมการสังเคราะห
โปรตีนเพื่อใชควบคุมกระบวนการตางๆท้ังหมดในรางกาย ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนมีหลายชนิด เชน โปรตีน
โครงสราง โปรตีนท่ีทําหนาท่ีขนสง  
 
วัฏจักรของเซลล (Cell Cycle) 

ในสิ่งมีชีวิตชั้นสูงประเภท Eucaryote วัฏจักรของเซลลซึ่งใชระยะการแบงของ
นิวเคลียสเปนเกณฑ สามารถแบงออกเปนระยะกวางๆได 2 ระยะ คือ ระยะอินเทอรเฟส 
(Interphase) และระยะไมโทซิส (Mitosis) 

ระยะอินเทอรเฟสเปนระยะท่ีเซลลเตรียมพรอมสําหรับการแบงเซลล เชน จําลอง
โครโมโซม ฯลฯ โดยสามารถแบงออกเปน 3 ระยะยอย ไดแก ระยะ G1 (Gap 1 Phase) ซึ่งเปนระยะ
ท่ีเซลลยังไมมีการสังเคราะหดีเอ็นเอ (DNA : Deoxy Ribonucleic Acid) อยางไรก็ตาม ไดมีการ
จําลองอารเอ็นเอ (RNA : Ribonucleic Acid) และโปรตีนแลว ในระยะน้ี โครโมโซมจะมีเพียงโครมา
ทิด (Chromatid) หรือแทงโครโมโซมเพียงแทงเดียว และบนโครมาทิดน้ันมีองคประกอบเปนสาย 
Double Helix เพียงสายเดียวเชนกัน ระยะท่ีสอง คือ ระยะ S (Synthetic Phase) ซึ่งเปนระยะท่ีเกิด
การสังเคราะหดีเอ็นเอบนแทงโครโมโซม ทําใหสายดับเบิลเฮลิกซ (Double Helix) ของดีเอ็นเอซึ่งเดิม
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มีเพียงสายเดียวเพิ่มจํานวนข้ึนเปนสองสาย อีกท้ังจํานวนของโครมาทิดไดเพิ่มข้ึนเปนสองแทง
เชนกันเมื่อสิ้นสุดระยะ S น้ี ระยะ G2 (Gap 2 Phase) เปนระยะท่ีการสังเคราะหดีเอ็นเอหยุดลง แต
ยังมีการสังเคราะหอารเอ็นเอ และโปรตีนอยูแมในปริมาณนอย ท้ังดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ และโปรตีน
ไดรับการสังเคราะหข้ึนเปนการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูระยะไมโทซิสตอไป 

ระยะไมโทซิส (Mitosis) เปนระยะท่ีเซลลแบงตัวเพื่อเจริญเติบโต การแบงเซลลเพื่อ
เจริญเติบโตน้ีจะเกิดข้ึนตลอดเวลาเฉพาะในเซลลบางกลุมเทาน้ัน เชน เซลลบริเวณเน้ือเย่ือเจริญ 
(Meristematic Tissue) เซลลไขกระดูก หรือเซลลเย่ือบุผิว (Epithelial Cell) ซึ่งจัดอยูในกลุมของ
เซลลออน (Young Cell) ท่ีแตกตางจากกลุมเซลลท่ีหยุดการแบงตัวแบบไมถาวร และกลุมเซลลท่ี
หยุดการแบงเซลลอยางถาวรแลว หรือกลุมเซลลแก (Mature Cell) ระยะไมโทซิสยังสามารถแบง
ออกเปน 5 ระยะยอย ไดแก โพรเฟส (Prophase) โพรเมทาเฟส (Prometaphase) เมทาเฟส  
(Metaphase) แอนาเฟส (Anaphase) และเทโลเฟส (Telophase) โดยในแตละระยะยอยๆเหลาน้ี
ของระยะไมโทซิส มีความแตกตางกันท่ีชนิด จํานวน และลักษณะขององคประกอบภายในเซลล 
โดยเฉพาะอยางย่ิง โครโมโซม 

เมื่อการแบงนิวเคลียสภายในเซลลสิ้นสุดลง ไซโตพลาสซึม (Cytoplasm) จึงจะเร่ิม
แบงตัว เรียกการแบงตัวของไซโตพลาสซึมวา ไซโตคีเนซิส (Cytokenesis) 

เมื่อกระบวนการแบงเซลลท้ังสวนนิวเคลียส และไซโตพลาสซึมสิ้นสุดลง จะเกิดเปน
เซลลใหม 2 เซลลท่ีมีจํานวนโครโมโซมเทากัน อยางไรก็ตาม เซลลใหมท่ีเพิ่มเกิดข้ึนจะมีเพียงหน่ึง
โครมาทิด และสายโครงสรางดับเบิลเฮลิกซของดีเอ็นเอเพียงหน่ึงสาย นําไปสูการจําลองอารเอ็นเอ ดี
เอ็นเอ โปรตีนของระยะอินเทอรเฟสของวัฏจักรเซลลตอไป 
 
การแบงเซลลแบบไมโทซิส (Mitosis) 

ไมโทซิสมีหนาท่ีหลัก คือ ผลิตเซลลใหมเพื่อสิ่งมีชีวิตเจริญเติบโต เซลลท่ีผลิตไดจะ
เปลี่ยนแปลงรูปราง ไปทําหนาท่ีตามสภาพของเน้ือเย่ือ และอวัยวะตางๆของรางกาย ระยะไมโทซิส
เกิดข้ึนไดแมในสิ่งมีชีวิตโตเต็มวัยแลว โดยจะเกิดในการสรางเซลลเม็ดเลือด เซลลตอมนํ้าเหลือง 
เซลลปลายรากผม เปนตน 

ไมโทซิสสามารถทําใหเกิดสิ่งมีชีวิตข้ึนใหมได ท้ังในพืช สัตว และมนุษย กลาวคือ 
เปนการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ (Asexual Reproduction) ซึ่งเปนการสืบพันธุท่ีพบมากในสัตวชั้น
ตํ่า หรือสัตวเซลลเดียว ในพืชชั้นสูงดวยการปกชํา ตอนก่ิง สําหรับในมนุษย การสืบพันธุแบบไมซิสมี
โอกาสเกิดข้ึนได 1 ใน 250 ของการปฏิสนธิ น่ันคือ เมื่อเซลลไข และสเปรมเกิดการปฏิสนธิ และเกิด
เปนไซโกต (Zygote) ซึ่งปกติเปนเซลลเร่ิมตนเพียงเซลลเดียวแลวไซโกตอาจมีไมโทซิส ทําใหไซโกต 
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กลายเปน 2 เซลล หรือหลายเซลลแตรวมกลุมเปน 2 กลุม จากน้ัน แตละกลุมจะมี
การเจริญแบบไมโทซิส ทําใหเกิดเปนกลุมของเซลล เน้ือเย่ือ และอวัยวะของคน 2 คน โดยเรียกคน 2 
คนท่ีเกิดจากการปฏิสนธิของไขใบเดียวกันน้ีวา ฝาแฝดเหมือน หรือฝาแฝดแท (Monozygotic twins 
หรือ Identical Twins) ซึ่งมีองคประกอบของสารพันธุกรรมเหมือนกันทุกประการ แตกตางจากการ
เกิดของฝาแฝดไมเหมือน หรือฝาแฝดเทียม (Dizygotic หรือ Fraternal twins) ท่ีเกิดจากเซลลไข 
และสเปรมตางกัน 

อยางไรก็ตาม สําหรับการสรางเซลลสืบพันธุซึ่งเปนเซลลแฮพลอยด หรือเซลลท่ีมี
จํานวนโครโมโซมเหลือเพียงชุดเดียวน้ัน จําเปนตองมีการแบงเซลลแบบไมโอซิส (Meiosis) ดวย 
 
การแบงเซลลแบบไมโอซิส (Meiosis) 

ในการสรางเซลลสืบพันธุของสิ่งมีชีวิตท่ีมีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศน้ัน จําเปนตอง
ผานกระบวนการแบงเซลลแบบไมโอซิส กระบวนการสรางเซลลสืบพันธุดังกลาวเกิดข้ึนในเซลลท่ี
โครโมโซมคู หรือเซลลแบบดิพลอยดซึ่งอยูในอวัยวะสืบพันธุ เซลลสืบพันธุท่ีสรางข้ึน ไดแก เซลลไข 
และสเปรม จะประกอบดวยโครโมโซมเพียงชุดเดียว หรือเปนเซลลแบบแฮพลอยด การท่ีโครโมโซม
ลดลงเหลือเพียงชุดเดียวเปนผลเน่ืองมาจากการแบงเซลล หรือการแบงนิวเคลียส 2 คร้ัง แตมีการ
จําลองโครโมโซมเพียงคร้ังเดียว เมื่อเซลลสืบพันธุจากพอ และแมเกิดการปฏิสนธิ ไซโกตท่ีมี
โครโมโซมแบบดิพลอยดเทากับพอ และแมจึงถือกําเนิดข้ึน 

ความสําคัญอีกประการหน่ึงของการแบงเซลลแบบไมโอซิส คือ มีการเขาคูกันของโฮ
โมโลกัสโครโมโซม เปนผลทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนยีนบนโครโมโซมท่ีไดจากพอ และแม หรือ
ปรากฏการณท่ีเรียกวา Crossing Over เกิดการจัดเรียงยีนแบบใหมท่ีหลากหลายในแตละเซลล
สืบพันธุ หรือท่ีเรียกวา Recombination เปนเหตุใหเกิดความหลากหลายทางพันธุกรรม (Genetic 
Variation) ซึ่งรวมไปถึงการกลายพันธุ (Mutation) ดวย 
 
กระบวนการเจริญไปมีหนาท่ีเฉพาะอยาง (Differentiation) 

การท่ีมีโปรตีนเคลือบ DNA ในนิวเคลียสของเซลลทําใหยีนกวา 90% ในเซลลน้ันไม
ทํางาน ปลอยใหยีนท่ีจําเปนตอการเจริญเติบโต และทําหนาท่ี ณ ตําแหนงอวัยวะน้ันเทาน้ันท่ีจะ
ทํางาน ในการปรับโปรแกรมใหม (Reprogrammation) เพื่อท่ีจะทําการโคลน ตองทําให DNA ของ
เซลลน้ันๆคลายโปรตีนซึ่งเปนพันธะอยูกับ DNA ของเซลล จากน้ัน จึงนําไปตอเปนพันธะใหมกับ
เซลลไขท่ีเพิ่มผานการปฏิสนธิ ตรงจุดน้ีเองท่ีตองอาศัยความละเอียดออนอยางมากเน่ืองจากสารเคมี
ท่ีจะชวยนําโปรตีนออกไปอาจแรงเกินไปจนทําลาย DNA ของเซลล 
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การทําใหเซลลเขาสูระยะสงบน่ิง (Quiescent Stage) 
การทําใหเซลลเขาสูระยะ G0 เปนข้ันตอนสําคัญในการโคลนสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะ

อยางย่ิงในกรณีท่ีทําการโคลนเซลลของตัวออนท่ีเจริญจนถึงระยะปลาย หรือเซลลท่ีเจริญเต็มท่ีแลว 
นักวิทยาศาสตรสามารถทําใหเซลลท่ีพัฒนาจนถึงระยะปลายแลว หรือเซลลท่ีพัฒนาไปทําหนาท่ี
เฉพาะอยางแลว เชน กรณีของแกะดอลลี่ คือ เซลลเตานม ใหเขาสูระยะสงบนิ่งน้ีไดโดยการงดให
สารอาหารซึ่งจําเปนอยางย่ิงตอการเจริญเติบโตของเซลล 
 
ระยะการเจริญเติบโต กับศักยภาพในการยอนกลับกระบวนการเจริญไปมีหนาท่ีเฉพาะ
อยางของเซลล 

เมื่อเซลลพัฒนาไปถึงระยะตางๆตามวัฏจักรของเซลล ศักยภาพในการยอนกลับ
กระบวนการเจริญไปเปนเซลลชนิดตางๆ เชน เซลลตับ เซลลสมอง เซลลกลามเน้ือ ยอมมีแตกตาง
กัน กลาวไดวาย่ิงเซลลพัฒนาใกลระยะโตเต็มวัยมากเทาใด ความสามารถของเซลลท่ีจะยอนกลับ
กระบวนการเจริญเติบโตไปสูเซลลระยะเร่ิมตนย่ิงลดลงมากเทาน้ัน ความสามารถของเซลลในการ
ยอนกลับกระบวนการเจริญเติบโตแบงไดเปน 2 กลุม ไดแก  

Totipotence คือ การท่ีเซลลสามารถยอนกลับกระบวนการเจริญเติบโต และพัฒนา
ไปเปนเซลลชนิดใดก็ได เชน เซลลท่ีเพิ่งผานการปฏิสนธิ เซลลตนตอ (ES Cell หรือ Embryonic 
Stem Cell) 

Pluripotence คือ การท่ีเซลลสามารถยอนกลับกระบวนการเจริญเติบโตได แต
ความสามารถของการเจริญไปเปนเซลลชนิดตางๆมีอยูจํากัด เชน เซลลของตัวออนระยะปลาย 
 
เทคนิคพ้ืนฐานของการโคลนน่ิง 

เทคโนโลยีการโคลนน่ิงอยูบนพื้นฐานของเทคนิคไมโครมานิพูเลชัน (Micro-
manipulation) และเทคนิคการถายโอนนิวเคลียส (Nuclear Transfer) โดยเทคนิคไมโครมานิพูเลชัน
หมายรวมถึงการใชเคร่ืองมือขนาดเล็กมากในการถายโอนนิวเคลียส และข้ันตอนอ่ืนๆในการโคลนน่ิง 
เร่ิมต้ังแตการดูดนิวเคลียสของเซลลไขออกเหลือไวแตเพียงสวนไซโตพลาสซึม (Cytoplasm) จากน้ัน
ใช Pipette ซึ่งเปนเครื่องมือเฉพาะดานท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลางเล็กกวาเซลลไขประคองเซลลไข
ดังกลาวไว แลวจึงใช Pipette อีกอันท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลางเล็กกวาเสนผานศูนยกลางของเซลล
ไข แตใหญกวานิวเคลียสของเซลลรางกายท่ีตองการโคลนดูดเฉพาะนิวเคลียสออกจากเซลลดังกลาว
ไวภายใน ข้ันตอนตอมา คือ การนํานิวเคลียสของเซลลรางกายใสในเซลลไขบริเวณระหวางเย่ือหุม
นิวเคลียสกับผนังเซลล เทคนิคการหลอมรวมนิวเคลียสใหมเขากับเซลลไข (Fusion) มีหลายวิธี 
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อยางไรก็ตาม วิธีการท่ีใชโดยมาก คือ การใชกระแสไฟฟาออนๆกระตุนใหนิวเคลียสกับเซลลไขหลอม
รวมกัน ซึ่งเสมือนกับการกระตุนจากสเปรมในการปฏิสนธิตามธรรมชาติ 
 
การโคลนโดยใชวิธีการแบงตัวออน 

หลังจากท่ีเกิดการปฏิสนธิข้ึนเปนตัวออนระยะเร่ิมตนแลว นักวิทยาศาสตรอาจแบง
แยกตัวออนตามจํานวนของเซลลโดยใชเทคนิคท่ีแตกตางกัน ในอดีต และในกรณีของสัตวคร่ึงบก
คร่ึงนํ้า และสัตวเลื้อยคลานซึ่งเซลลไขมีขนาดใหญ สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา นักวิทยาศาสตร 
เชน Hans Adolph Eduard Driesch และ Hans Spemann ไดทําการโคลนสัตวโดยใชเทคนิคการ
แบงแยกตัวออนท่ีแตกตางกัน กลาวคือ Hans Adolph Eduard Driesch  ใชสารละลายท่ีมีสวนผสม
ของสารเคมีบางชนิด และเขยาเพื่อแยกเซลลตางๆออกจากตัวออนระยะเร่ิมตนน้ัน สวน Hans 
Spemann ใชเสนผมทําเปนหวงหลวมๆจากนั้นดึงปมใหแนนเขาเพื่อแยกเซลลของตัวออนออกจาก
กัน เห็นไดวาวิธีแบงแยกตัวออนน้ีเปนวิธีการโคลนท่ีนักวิทยาศาสตรใชในระยะเร่ิมแรก ไมซับซอน 
อยางไรก็ตาม ขอจํากัดของการแบงแยกตัวออน คือ ไมสามารถควบคุมลักษณะพันธุกรรมท่ีจะ
ปรากฏในรุนลูกหลานใหเปนไปตามท่ีตองการไดเน่ืองจากยังจําเปนตองอาศัยการผสมพันธุระหวาง
เพศผู และเพศเมียตามแบบธรรมชาติ ขอจํากัดดานจํานวนของตัวโคลนโดยจะจํากัดอยูท่ีจํานวน
เซลลของตัวออนในแตละระยะท่ีทําการโคลนเทาน้ัน อีกท้ังดานระยะเวลาในการแบงแยกตัวออนจะ
สามารถทําไดเมื่อตัวออนอยูในระยะเร่ิมแรกเทาน้ัน หลังจากท่ีผานกระบวนการพัฒนาเขาสูระยะ
ปลายแลว จะไมสามารถทําการแบงแยกตัวออนไดเลย 
 
เทคนิคการตัดตอยีน หรือพันธุวิศวกรรม  

พันธุวิศวกรรมเปนเทคนิคเพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต 
รวมถึงการยับย้ัง กระตุนการแสดงออกของยีน และการใสสารพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิตตางชนิดเขาไป
ในเซลล เทคนิคดังกลาวน้ีอาจเรียกวา เทคโนโลยีรีคอมบิแนนตดีเอ็นเอ (Recombinant DNA 
Technology) โดยมีหลักการพื้นฐาน คือ คัดเลือกเซลลของส่ิงมีชีวิตท่ีตองการตัดตอยีน แลวนํามา
เพาะเลี้ยงในหองทดลองจนถึงระยะท่ีเหมาะสม จากน้ันจึงตัดยีนท่ีไมตองการออก หรือตอยีนท่ี
ตองการเพิ่มเขาไปโดยใชเวคเตอรลูกผสมซึ่งจะมีสวนประกอบ และความเหมาะสมแตกตางกันไปกับ
สิ่งมีชีวิตแตละชนิด หากเซลลยอมรับยีนท่ีไดถายโอนเขาไป ยีนซึ่งมีหนาท่ีควบคุมการผลิตโปรตีน
เฉพาะอยางจะเร่ิมทํางาน สงผลใหท่ีเซลลน้ันๆ เกิดการแสดงออกของยีนตามท่ีตองการ หรือในกรณี
ของการตัดยีนบางชวงออก เซลลน้ันจะมีการแสดงออกของยีนท่ีเปลี่ยนไป ลักษณะการแสดงออก
ของยีนน้ีจะยังสืบทอดไปยังเซลลรุนตอๆไปเมื่อผานการโคลนซึ่งเปนการเพิ่มปริมาณโดยคงลักษณะ
เดียวกันกับตนแบบทุกประการ จะเห็นไดวาการแปลงยีนมีความซับซอนในหลายข้ันตอน เชน ในการ
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คัดเลือกเซลลชนิดท่ีจะใหผลตามท่ีตองการ การตัดตอพันธะระหวาง DNA การเลือกใชเวคเตอรท่ี
เหมาะสมสําหรับตัดตอยีนในสิ่งมีชีวิตแตละชนิด เปนตน จําเปนตองใชความชํานาญ และความ
ระมัดระวังอยางมาก เมื่อสามารถตัดตอยีน และถายโอนเขาไปในเซลลไดตามท่ีตองการแลว ข้ันตอน
ตอไป คือ การโคลนเซลล หรือสิ่งมีชีวิตดังกลาวใหไดจํานวนมากเพื่อประโยชนทางการแพทย หรือ
เชิงเศรษฐกิจตอไป 
 
ภายหลังความสําเร็จของการโคลนแกะดอลล่ี 

หลักการโคลนแกะดอลล่ีท่ีผานการคิดคน และพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตรสถาบัน
รอสลินไดรับการยอมรับจากนักวิทยาศาสตรโดยท่ัวไป สามารถนําไปประยุกตใชในการโคลน
สิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนๆได เชน ลิง หนู วัว และกระตาย เมื่อผนวกความรูเก่ียวกับเทคนิคพันธุวิศวกรรมเขา
กับเทคโนโลยีโคลนน่ิง ทําใหสามารถโคลนสัตวท่ีมียีนมนุษยเปนสวนประกอบ หรือมียีนท่ีผลิต
โปรตีนซึ่งจําเปนตอรางกาย เพื่อใชในการรักษาผูปวยโรคทางพันธุกรรม เชน ยีนท่ีสรางโปรตีนชวยให
เลือดแข็งตัวสําหรับรักษาผูปวยโรคฮีโมฟเลีย (Hemophilia) หลังจากข้ันตอนการดัดแปลงยีน และ
การถายโอนยีนเขาไปในเซลลแลว ข้ันตอนตอไป คือ การโคลนเซลลท่ีผานการดัดแปลงยีนน้ันดวย
การถายโอนนิวเคลียสเชนเดียวกับแกะดอลลี่ ผลลัพธท่ีได และเปนผลงานของ Ian Wilmut และทีม
นักวิทยาศาสตรสถาบันวิจัยรอสลิน คือ แกะพอลลี่ (Polly) ท่ีมียีนของมนุษย สําหรับสรางโปรตีนชวย
ใหเลือดแข็งตัว เพียงด่ืมนํ้านมของแกะแปลงยีน หรือสกัดเฉพาะโปรตีนชวยใหเลือดแข็งตัวจาก
นํ้านมดังกลาว ก็เปนการชวยบรรเทาอาการ หรือรักษาผูปวยโรคฮีโมฟเลียแลว 
 
ผลกระทบของเทคโนโลยีการโคลนน่ิง 

หลังจากท่ีเวลาผานมาหลายทศวรรษ นักวิทยาศาสตรประสบความสําเร็จในการ
โคลนเซลลระยะตางๆของสัตว ต้ังแตเซลลของตัวออนระยะเร่ิมตนจนถึงระยะปลาย และในท่ีสุด Ian 
Wilmut และ Keith Campbell ก็สามารถโคลนเซลลท่ีพัฒนาจนโตเต็มท่ีไดสําเร็จ เปนการชวยตอบ
ขอสงสัยท่ีมาเน่ินนานเก่ียวกับความเปนไปไดท่ีจะทําใหเซลลยอนกลับไปสูระยะเร่ิมตนอีกคร้ัง แมวา
เซลลน้ันจะพัฒนาไปมีหนาท่ีเฉพาะอยางแลวก็ตาม ความสําเร็จของเทคโนโลยีโคลนน่ิงสงผลกระทบ
หลายประการตอวิทยาการ ศาสตรแขนงอ่ืนๆ โดยผลกระทบดังกลาวหมายรวมท้ังประโยชน และ
โทษของเทคโนโลยี ดังตอไปน้ี 
 
โคลนน่ิงมีประโยชนอยางไร 

เทคโนโลยีการโคลนน่ิงสามารถใชเพื่อศึกษาการเกิด และความเปนไปของโรคทาง
พันธุกรรม สาเหตุของโรคทางพันธุกรรมสืบเน่ืองจากการที่ยีนบางยีนไมทํางาน หรือทํางานผิด



29 

ตําแหนง เชน ไมสามารถควบคุมสั่งการใหผลิตโปรตีนท่ีจําเปนตอการทํางานของรางกาย 
นักวิทยาศาสตรสามารถทดลองโดยควบคุมปจจัยท่ีกอใหเกิดโรคทางพันธุกรรมไดอยางแมนยําย่ิงข้ึน 
และสามารถทดลองซ้ําได 

การศึกษาโรคทางพันธุกรรม และการศึกษาบทบาท หนาท่ีของยีน หลังจากท่ีทําการ
โคลน ตัดตอยีน และสังเกตการณในหองทดลอง ทําใหไดขอมูลดิบเก่ียวกับการทํางานของยีน ความ
ผิดปกติท่ีจะเกิดข้ึนหลังจากยีนบกพรอง เมื่อนําลักษณะที่สังเกตไดมาเชื่อมโยงกับตําแหนงของยีน 
และปจจัยอ่ืนๆจากสิ่งแวดลอม จากน้ันประมวลผลดวยคอมพิวเตอร ทําใหไดฐานขอมูลทาง
พันธุกรรมท่ีสําคัญ ศาสตรสําคัญท่ีกลาวมาน้ี เรียกวา ชีวสารสนเทศ (Info-biotechnology) 
นักวิทยาศาสตรสาขาพันธุศาสตรจึงสามารถทราบลวงหนาถึงโรคทางพันธุกรรมท่ีจะเกิดกับผูท่ีมียีน
ใดยีนหน่ึงไมทํางาน หรือทํางานอยางไมปกติ แมวาอาการของโรคจะยังไมปรากฏก็ตาม ทําให
สามารถปองกันโรคทางพันธุกรรมท่ีรายแรงได หรือหากในกรณีท่ีโรคแสดงอาการแลว ก็สามารถใช
ขอมูลดังกลาวในการรักษา แกไขความผิดปกติได เรียกการรักษาน้ีวา ยีนบําบัด (Gene Therapy) 

สามารถใชศึกษาบทบาท หนาท่ีของยีน โดยเพาะเลี้ยงเซลลเปนจํานวนมากใน
หองทดลอง จากน้ันตัด หรือตอยีนท่ีตองการศึกษาเขาไปในเซลลเพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิด
ข้ึนกับเซลล เมื่อสามารถตัดตอยีนจนไดผลตมท่ีตองการแลว จึงทําการโคลน ทําใหไดเซลลจํานวน
มากซึ่งยีนท่ีตองการศึกษาอยูในตําแหนงเดียวกัน แลวสรุปเปนบทบาท หนาท่ีของยีน เทคโนโลยีการ
โคลนน่ิงน้ีชวยลดปจจัยท่ีผันแปร ทําใหสามารถศึกษาคราวละจํานวนมากๆ และตรวจสอบผลจาก
การทดลองได 

ประโยชนในการศึกษาความเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรม (DNA) ในชวงวงจร
ตางๆของส่ิงมีชีวิต ดังท่ีกลาวแลววาเซลลตางๆของสิ่งมีชีวิตมีระยะในวงจรชีวิตแตกตางกัน อีกท้ังใน
แตละระยะน้ัน องคประกอบ โครงสรางภายในเซลลเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีแตกตางกัน การศึกษา
ลักษณะ โครงสราง การทํางานของสารพันธุกรรมในเซลลของส่ิงมีชีวิตหน่ึงๆ จําเปนตองใชเซลลท่ีมี
ลักษณะเหมือนกันทุกประการเปนจํานวนมาก เทคโนโลยีโคลนน่ิงไดเขามามีบทบาทสําคัญในการ
เพิ่มปริมาณของเซลล ยีน หรือดีเอ็นเอท่ีตองการศึกษาโดยท่ีเซลล ยีน หรือดีเอ็นเอท่ีโคลนข้ึนน้ัน
เหมือนกันทุกประการ ชวยใหนักวิทยาศาสตรควบคุมปจจัยท่ีจะเขามามีอิทธิพลตอการทํางานของ
ยีน หรือดีเอ็นเอภายในเซลลได อีกท้ังชวยใหนักวิทยาศาสตรมีตัวอยางในการศึกษามากพอสําหรับ
ตรวจสอบผลการศึกษา และการทดลองน้ัน 

เทคโนโลยีโคลนน่ิงซึ่งอยูบนพื้นฐานของเทคนิคการถายโอนนิวเคลียสยังมีประโยชน
ในการสรางแหลงสํารองอวัยวะจากเซลลตนกําเนิด จากการคนพบคร้ังสําคัญของ Ian Wilmut และ 
Keith Campbell ท่ีทําใหเซลลซึ่งเจริญเต็มท่ีจนพัฒนาไปทําหนาเฉพาะอยางแลวสามารถ
ยอนกลับวัฏจักรของเซลลไปเปนเซลลระยะเร่ิมตนซึ่งยังคงความสามารถในการพัฒนาไปทําหนาท่ี
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ตางๆไดอยางครบถวน (Totipotency) ไมวาจะทําหนาท่ีเปนเซลลประสาท เซลลกลามเน้ือ เซลล
หัวใจ เซลลผิวหนัง เซลลตับ หรือเซลลสมอง ฯลฯ เน่ืองจากเซลลทุกเซลลมีสารพันธุกรรมครบถวน 
สาเหตุท่ีเซลลสมองไมทํางานเปนเซลลกลามเน้ือ หรือเซลลกลามเน้ือไมทํางานเปนเซลลตับเพราะ
ยีนตางๆท่ีผลิตโปรตีน ควบคุม และสั่งการทํางานตางๆน้ันไดรับการกระตุนท่ีแตกตางกัน ผลจากการ
คนพบในคร้ังน้ีประกอบกับเทคนิคกระตุนใหยีนใดยีนหน่ึงทํางาน อีกท้ังเทคนิคการเพาะเล้ียงเซลล 
และเน้ือเย่ือจะชวยแกปญหาการขาดแคลนอวัยวะซ่ึงตองรอใหมีผูบริจาค อีกท้ังอวัยวะท่ีไดรับ
บริจาคน้ันตองเขากันไดกับผูปวยเน่ืองดวยแตละบุคคลมีโครงสรางของดีเอ็นเอเฉพาะบุคคล 
กลาวคือ อวัยวะท่ีไดรับบริจาคตองไมถูกตอตานจากระบบภูมิคุมกันของผูปวย เทากับเปนการสราง
อวัยวะสํารองโดยใชเซลลของผูปวยเอง 

อีกแนวทางหน่ึงท่ีจะชวยแกปญหาการขาดแคลนอวัยวะ คือ การเปลี่ยนถายอวัยวะ
จากสัตวท่ีใกลเคียงกับอวัยวะของมนุษยมากท่ีสุด (Xenotransplantation) โดยเฉพาะอยางย่ิง สุกร 
เทคโนโลยีโคลนน่ิง และพันธุวิศวกรรมเขามาบทบาทชวยใหระบบภูมิคุมกันของมนุษยไมตอตาน
อวัยวะท่ีจะทําการปลูกถาย แมวาอวัยวะน้ันจะมาจากสัตวก็ตาม วิธีการดังกลาว คือ การแทรกยีน
บางสวนของมนุษย (ผูปวย) เขาไป เมื่ออวัยวะของสัตวยอมรับยีนของผูปวยแลว อวัยวะน้ันจึง
เสมือนวาเปนอวัยวะของผูปวยเอง โอกาสท่ีจะถูกระบบภูมิคุมกันของผูปวยตอตานก็ลดลง 

นอกเหนือจากการใชสัตวเปนแหลงอวัยวะสํารองแลว ยังสามารถดัดแปลงให
ผลิตภัณฑจากสัตว เชน นํ้านมวัว นํ้านมแกะ กลายเปนแหลงผลิตยารักษาโรคทางพันธุกรรมไดอีก
ดวย ดังกรณีของแกะดอลล่ีท่ีไดกลาวไปแลวขางตน กลาวคือ โดยการแทรกยีนของมนุษย เชน ยีนท่ี
ผลิตโปรตีนชวยใหเลือดแข็งตัว (Factor IX) เขาไปในเซลลสัตว แลวเพาะเลี้ยงใหเกิดการแบงเซลล 
จากน้ันนําเฉพาะเซลลท่ียอมรับยีนของมนุษยไดดีท่ีสุดมาโคลนโดยทําตามหลักการถายโอน
นิวเคลียส ประกอบกับการดัดแปลงยีนใหมีการผลิตโปรตีนดังกลาวปะปนมาพรอมกับนํ้านม เพียง
เทาน้ี สัตวท่ีทําการโคลนก็จะมียีนของมนุษยปะปนอยู และสามารถผลิตนํ้านมท่ีใชเปนยารักษาโรค
ทางพันธุกรรมได อีกท้ังยังสามารถเพิ่มจํานวนสัตวแปลงยีนดวยเทคโนโลยีโคลนน่ิง 

เน่ืองดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาของสาขาพันธุ
ศาสตร คาดการณวา ราวสิ้นป ค.ศ. 2003 นักวิทยาศาสตรจะสามารถถอดรหัสพันธุกรรมท้ังหมด
ของมนุษย ซึ่งสงผลใหรูจักยีนท้ังหมดท่ีมีอยูในจีโนมของมนุษย อีกท้ังทราบหนาท่ี การทํางานของยีน
ดังกลาว เมื่อนํามาประมวลเปนฐานขอมูลโรคทางพันธุกรรม ทําใหทราบไดวาโรคทางพันธุกรรมซึ่งมี
สาเหตุมาจากความผิดปกติของยีนน้ันเปนผลเน่ืองมาจากความผิดปกติของยีนใด และมีปจจัย
แวดลอมใดเปนองคประกอบ ทําใหสามารถปองกันโรคทางพันธุกรรม แกไขหนวยพันธุกรรมท่ี
ผิดปกติ และรักษาผูปวยไดอยางแมนยําดวยยีนบําบัด (Gene Therapy) การรักษาผูปวยจึงเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน อีกท้ังยังสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการรักษาใหเหมาะสมกับแตละบุคคล 
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หลังจากท่ีเทคโนโลยีโคลนน่ิงไดรับการคิดคน พัฒนาข้ึน นอกเหนือจากจะมี
คุณประโยชนดานการรักษาดังท่ีไดกลาวไปแลว ประโยชนอีกดานหน่ึงของเทคโนโลยีโคลนน่ิง คือ 
ดานการขยายพันธุ 

จากลักษณะสําคัญของโคลนน่ิงท่ีจะทําใหไดเซลล หรือสิ่งมีชีวิตท่ีเหมือนกับ
ตนแบบทุกประการ เทคโนโลยีการโคลนน่ิงจึงมีประโยชนอยางมากในการขยายพันธุพืช พันธุสัตวท่ี
เปนพันธุดี มีลักษณะตามท่ีตองการอยูแลว ไมวาลักษณะดีน้ันจะเปนผลเน่ืองมาจากการคัดสรรโดย
ธรรมชาติ หรือจากการดัดแปลงพันธุโดยมนุษยก็ตาม เชน มีผลดก ใหดอก ผลขนาดใหญ เห่ียวชา
เก็บไวไดนาน ใหเน้ือคุณภาพดี นํ้านมปริมาณมาก หรือมีคุณสมบัติปองกันโรค และแมลง เปนตน 
ทําใหพืช สัตวในรุนลูก หรือรุนตอๆไปยังคงคุณสมบัติดังเดิม ไมเกิดการกลายพันธุดังเชนการผสม
พันธุตามธรรมชาติ 

เน่ืองจากในการขยายพันธุดวยเทคโนโลยีโคลนน่ิงสามารถใชเซลลรางกาย 
(Somatic Cell) เซลลใดก็ได จากน้ันนํามาผานกระบวนการถายโอนนิวเคลียส (Nuclear Transfer) 
สูเซลลไขท่ีนํานิวเคลียสออกแลว เทคโนโลยีโคลนน่ิงจึงสามารถนํามาประยุกตใชเพื่อประโยชนใน
การอนุรักษพันธุสัตวใกลสูญพันธุได ตางจากการขยายพันธุแบบด้ังเดิมท่ีตองอาศัยเซลลเพศ (Germ 
Cell) จากท้ังตัวผู และตัวเมียท่ีตองการผสม ไดแก เซลลไข และสเปรม อีกท้ัง ประสิทธิผลท่ีไดจาก
การโคลนน่ิง ทําใหสามารถขยายพันธุสัตวหายาก ใกลสูญพันธุไดคราวละมากๆ แมหลังจากการถาย
ฝากตัวออน (Embryo Transplantation) ในมดลูกของแมอุมบุญ (Surrogate Mother) เพียงไมก่ีคร้ัง
ก็ตาม โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อเทคโนโลยีน้ีไดรับการพัฒนาจนถึงข้ันสูงสุดแลว เปนท่ีคาดการณวา 
การฟนฟูพันธุสัตวท่ีแมจะสูญพันธุไปแลวแตไดมีการเก็บเซลลตัวอยางของสัตวชนิดน้ันใน
หองทดลองก็สามารถทําไดเชนเดียวกันท้ังน้ีโดยอาศัยสัตวสายพันธุใกลเคียงเปนผูใหเซลลไข และ
แมอุมบุญ ตัวอยางของความสําเร็จในการโคลนเพ่ือประโยชนในการอนุรักษพันธุสัตว ไดแก 
ความสําเร็จในการโคลนกระทิง (Gaur) ชื่อโนอาร (Noah) ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งโคลนจาก
เซลลใบหูของกระทิงตัวผูท่ีตายไปแลว 

นอกจากน้ี เทคโนโลยีการโคลนน่ิงยังมีประโยชนในการรักษาภาวะมีบุตรยาก 
(Infertility) ซึ่งในอดีตจนถึงปจจุบันไดมีความพยายามที่จะแกปญหาน้ีดวยเทคนิคนานาประการ 
เชน การทํา GIFT (Gamete Intrafallopian Transfer) ซึ่งเปนเทคนิคฉีดเซลลไข และเซลลสเปรมให
เขาไปผสมกันในทอนําไขของผูหญิง การปฏิสนธิท่ีเกิดข้ึนเปนการปฏิสนธิภายในรางกาย (in Vivo 
Fertilization) ซึ่งแตกตางจากเทคนิคตอมา คือ เทคนิคการทําเด็กหลอดแกว เทคนิคน้ีแตกตางจาก
เทคนิคอ่ืนๆ คือ การปฏิสนธิระหวางเซลลไข และสเปรมเกิดข้ึนภายนอกรางกาย (In Vitro 
Fertilization) หลังจากท่ีวางเซลลไขท่ียังไมไดรับการผสมและสเปรมไวใกลกันบนจานทดลอง อาจ
ถายโอนตัวออนท่ีเกิดจากการปฏิสนธิน้ีในมดลูกของฝายหญิงเพื่อใหตัวออนเจริญตอไป หรืออาจแช
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แข็ง (Cryopreservation) เพื่อใชในภายหลัง เทคนิคน้ีเหมาะสําหรับแกไขภาวะมีบุตรยากในผูหญิง
เน่ืองจากเกิดความผิดปกติท่ีทอนําไข เทคนิคการทําเด็กหลอดแกวน้ีประสบความสําเร็จเปนคร้ังแรก
จากเด็กหลอดแกว Louise Browne เกิดท่ีประเทศอังกฤษ เมื่อ ค.ศ. 1978 สวนเทคนิค ICSI 
(Intracytoplasmic Sperm Injection) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อแกปญหาภาวะมีบุตรยากในชาย
เน่ืองจากสเปรมมีจํานวนนอย หรือไมแข็งแรงน้ัน เปนกระบวนการผสมเทียมโดยฉีดสเปรมท่ีผานการ
คัดเลือกแลวใหเขาไปผสมในเซลลไขจากฝายหญิงโดยตรง 

มนุษยยังคงมีความปรารถนาท่ีจะมีลูกหลานสืบสกุลท่ีมีลักษณะเหมือน หรือคลาย
ตนมากท่ีสุด ในการทําโคลนน่ิงซึ่งจัดเปนการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ อีกท้ังบุตรท่ีถือกําเนิดข้ึนจะมี
ลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกับผูใหกําเนิด (เจาของนิวเคลียสในเซลลรางกายท่ีถูกถายโอนเขาไป
ในเซลลไข) ทุกประการ และแนนอนวายอมมีลักษณะทางกายภาพเหมือนกันทุกประการเชนกัน 
เน่ืองจากการโคลนนิ่งทําใหอุปสรรคดานอายุในการมีบุตรหมดไป อีกท้ังในการมีบุตร ผูปรารถนามี
บุตรไมวาจะเปนชาย หรือหญิงเพียงคนเดียวก็เพียงพอแลว เชน ในกรณีท่ีเปนชาย การใหกําเนิดบุตร
ตองใชเซลลไขจากเพศหญิงท่ีอาจไดรับบริจาค หรือนํามาจากธนาคารเซลลไข หรือคลินิกชวยเหลือผู
มีบุตรยากซึ่งมักเก็บเซลลไข และสเปรมไวเปนจํานวนมากจากคูสามีภรรยาท่ีมาขอรับบริการอยูแลว 
และแมอุมบุญซึ่งอาจเปนอาสาสมัครท่ีจะไดรับผลตอบแทนภายหลัง หรือญาติพี่นองท่ียินดี
ชวยเหลือโดยสมัครใจ หรือหากในกรณีของผูหญิงเพียงคนเดียว ก็สามารถใหกําเนิดบุตรไดดวย
ตนเอง ไมจําเปนตองใชสเปรมจากธนาคารอสุจิ จึงเห็นไดวา ดวยเทคโนโลยีโคลนน่ิง ผูท่ีอยูรวมกัน
ฉันสามีภรรยา ไมวาจะเปนเพศเดียวกัน หรือตางเพศ ตางก็สามารถมีบุตรได กลาวไดวาอุปสรรค
ดานเพศในการมีบุตรไดหมดไป สมควรตองติดตามบทบาทของเทคโนโลยีการโคลนน่ิงน้ีอยาง
ใกลชิดวา ในอนาคต จะเขามามีสวนสําคัญในการแกปญหาภาวะมีบุตรยากทดแทนเทคนิคท่ีใชอยู
ในปจจุบันหรือไม 

เทคโนโลยีโคลนน่ิงเพื่อประโยชนดานการสืบพันธุ (Reproductive Cloning) เมื่อ
ประกอบกับเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม คือ ความสามารถท่ีจะตัดยีนผิดปกติซึ่งอาจกอใหเกิดโรคทาง
พันธุกรรม หรือลักษณะท่ีไมพึงประสงค หรือความสามารถท่ีจะแทรกเสริมดวยยีน การแกไขยีนน้ี
นอกจากจะทําใหคนรุนลูกหลานท่ีจะถือกําเนิดข้ึนในอนาคตปราศจากความผิดปกติ หรือโรคท่ีมี
ตนเหตุดานพันธุกรรมแลว ยังสามารถทําใหมีลักษณะพันธุกรรม และลักษณะภายนอก เชน สีตา สี
ผม รูปราง ฯลฯ ตามท่ี �ออกแบบ� อีกดวย ประเด็นเทคโนโลยีโคลนน่ิงเพื่อประโยชนดานการสืบพันธุ 
หรือการโคลนมนุษยน้ีจึงยังเปนท่ีถกเถียง อภิปรายกันอยางกวางขวาง เน่ืองจากอาจนํามาซึ่งปญหา
เชิงจริยธรรมมากมาย ไมวาจะเปน อาจกอใหเกิดการกีดกันทางพันธุกรรม การลวงละเมิดสิทธิความ
เปนปจเจกบุคคล สถานะของเทคโนโลยีโคลนน่ิงเมื่อนําไปประยุกตใชกับมนุษยเพื่อประโยชนดาน



33 

การสืบพันธุจึงยังไมเปนท่ียอมรับของคนสวนใหญในสังคม หรืออาจกลาวไดวามีกระแสตอตานอยูไม
นอย ดังรายละเอียดท่ีจะนําเสนอตอไป 
 
เทคโนโลยีการโคลนน่ิง ดานท่ีสองของเหรียญ 

ในการโคลนน่ิง ข้ันตอนการทําใหนิวเคลียสของเซลลรางกายเขาสูสภาวะหยุดพัก 
หรือ Gap 0 เพื่อจะถายโอนเขาสูเซลลไข และดําเนินการตามกระบวนการโคลนตอไป เปนการทําให
นิวเคลียสของเซลลซึ่งภายในเต็มไปดวยสารพันธุกรรมที่ทําใหเกิดการแสดงออกของยีนในลักษณะ
ตางๆ ยอนกลับสูระยะแรกของวัฏจักรเซลล ทําใหเซลลน้ันเสมือนเปนเซลลท่ีเร่ิมแบงตัวเชนเดียวกับ
เซลลจากตัวออน อยางไรก็ดี เมื่อทําการศึกษาสายเทโลเมียร (Telomere) ในโครโมโซม 
นักวิทยาศาสตรไดคนพบความสัมพันธแบบผกผันระหวางความยาวของสายเทโลเมียรกับอายุ 
กลาวคือ เมื่อสิ่งมีชีวิตเจริญเติบโตเขาสูระยะตางๆ สายเทโลเมียรบนโครโมโซมภายในเซลลกลับหด
สั้นลง และเน่ืองจากเซลลท่ีนํามาทําการโคลนน้ันเปนเซลลท่ีผานกระบวนการพัฒนาจนโตเต็มท่ี และ
ทําหนาท่ีเฉพาะอยางแลว (Differentiation) เปนไปไดวาการต้ังโปรแกรมใหมใหกับนิวเคลียสโดย
เซลลไขอาจไมสมบูรณ สายเทโลเมียรของสิ่งมีชีวิตท่ีเกิดจากการโคลนอาจยังมีความยาวเทาเดิม คือ 
ยาวไมเทาสายเทโลเมียรในเซลลเร่ิมตน ประเด็นท่ีวาสิ่งมีชีวิตซึ่งเกิดจากการโคลนอาจแกกวาวัย 
(Ageing) จึงยังคลุมเครืออยู 

เทคโนโลยีโคลนน่ิงอยูบนพื้นฐานของหลักการถายโอนนิวเคลียส เมื่อถายโอน
นิวเคลียสเซลลรางกายเขาสูเซลลไขท่ีนํานิวเคลียสออกแลว นิวเคลียสของเซลลรางกายนั้นจะใชไซ
โตพลาสซึม (Cytoplasm) เปนแหลงสรางพลังงานเพื่อเจริญเติบโตไปตามระยะตางๆ แมวา
นิวเคลียสจะเปนสวนท่ีควบคุมการทํางาน การแสดงออกของยีนภายในเซลลเกือบ 99.5% ก็ตาม ไม
โตคอนเดรียดีเอ็นเอ (Mitochondria DNA) โดยปกติจะมีโครงสรางเปนวงกลม มีคูเบส 16 คูซึ่งเปน
โปรตีน 13 ชนิดท่ีเก่ียวของกับการสรางพลังงาน ลักษณะสําคัญของไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอ คือ คง
จุดเดนของสายพันธุของแม หรือของสายพอผานทางสายแม ขณะท่ีเซลลผานระยะไมโอซิส ไมโต
คอนเดรียดีเอ็นเอจะไมจําลองตัวเอง ทําใหนิวเคลียสดีเอ็นเอแสดงบทบาทอยางเต็มท่ีในการควบคุม
การแสดงออกของยีน แตการคนควาวิจัยเก่ียวกับอิทธิพลของไซโตพลาสซึม (Cytoplasm) ท่ีมีตอการ
ควบคุม สั่งการ การทํางานของเซลล พบวาโครโมโซมของไมโตคอนเดรียในบริเวณไซโตพลาสซึมก็มี
บทบาทในการกําหนดพันธุกรรมใหแกเซลล สําหรับกรณีของการโคลนน่ิงก็คือนิวเคลียสท่ีไดรับการ
ถายฝากเชนกัน แมอิทธิพลดังกลาวจะมีอยูนอยมากก็ตาม ดังน้ัน โอกาสท่ีความผิดปกติบางประการ
อาจสืบทอดมาจากความผิดปกติของไมโตคอนเดรียบริเวณไซโตพลาสซึม (Cytoplasmic 
Mitochondria) ก็มีอยูในระดับหน่ึง 
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เน่ืองจากเทคโนโลยีการโคลนน่ิงเปนการสรางสารพันธุกรรม เซลล และส่ิงมีชีวิตท่ีมี
ลักษณะเหมือนกันทุกประการ และดังท่ีไดกลาวไปแลววา เทคโนโลยีการโคลนน่ิงมีประโยชนในการ
ปรับปรุงพันธุพืช พันธุสัตว ใหมีคุณภาพย่ิงข้ึน ชวยรักษาคุณลักษณะท่ีมีคุณคาทางการแพทย และ
ทางเศรษฐกิจหลังการปรับปรุงพันธุดวยเทคนิคพันธุวิศวกรรมใหสืบทอดไปยังรุนตอๆไป พืช และ
สัตวท่ีไดจากการโคลนตนแบบเดียวกันไมวารุนใดจึงมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกัน และ
เหมือนกับตนแบบทุกประการ ความนิยมท่ีจะโคลนพืช หรือสัตวท่ีมีลักษณะอยางหน่ึงอยางใด ท่ี
อํานวยประโยชนทางการแพทย โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจในชวงระยะเวลาหน่ึงจึงมีสูง ท้ังน้ีเพื่อสราง
ผลตอบแทน รายไดใหสูงข้ึน จึงมีขอสันนิษฐานวาการโคลนพืช และสัตวใหมีลักษณะเดิม ซ้ํากัน
หลายรุน และใหมีจํานวนมาก โดยละเลยพันธุอ่ืนๆ เชน พันธุพื้นเมืองท่ีมีอยูแลวตามธรรมชาติ พันธุ
ท่ีผานการปรับปรุงใหมีความตานโรคใดโรคหน่ึงในอดีต อาจมีสวนทําใหความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Biological Diversity) ลดลง ความสามารถในการตานทานโรคซึ่งไดรับการพัฒนาผาน
กระบวนการคัดสรรตามธรรมชาติจึงลดลง เมื่อเกิดศัตรูพืช หรือโรคระบาด หรือสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติไดเปลี่ยนแปลงไป พืช และสัตวจํานวนมากท่ีเกิดจากการโคลนน้ันจึงไมสามารถปรับตัวให
ตานทานโรค หรือปรับใหเขากับสภาพแวดลอมได จึงเปนไปไดวาพืช และสัตวพันธุท่ีไดจากการโคลน
น้ัน รวมไปถึงพืช และสัตวพันธุด้ังเดิมซึ่งไมไดรับความสนใจ จะสูญพันธุไปในท่ีสุด และจะนํามาซึ่ง
ความเดือดรอน และความขาดแคลนทรัพยากรทางธรรมชาติของมนุษยชาติ 
 
ประเด็นทางจริยธรรมเกี่ยวกับการโคลนน่ิง 

เทคโนโลยีตางๆทางพันธุศาสตรไดรับการพัฒนาใหกาวหนาไปอยางรวดเร็ว
จนกระท่ังไดเกิดชองวางแหงความเขาใจท่ีแทจริงระหวางกลุมผูคิดคนเทคโนโลยี และผูใช หรือ
ผูติดตามความเคลื่อนไหว ประเด็นทางจริยธรรมท่ีมีการวิพากษวิจารณอยางกวางขวางนอกจากจะ
เกิดข้ึนในกลุมผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาแลว ยังแพรกระจายไปยังผูท่ีจะมีสวนเก่ียวของ น่ันคือ ทุกคน
ในสังคมในฐานะสมาชิกของสังคม ความเขาใจท่ีแทจริงในเทคโนโลยีโคลนน่ิงจึงเหลื่อมล้ํากันอยาง
มาก การแสดงความคิดเห็นตอเทคโนโลยี รวมไปถึงการแสดงความวิตกกังวลถึงผลกระทบที่จะ
เกิดข้ึนจึงมีอยูหลากหลาย ผลกระทบโดยเฉพาะอยางย่ิงทางลบท้ังบนพื้นฐานของความวิตกกังวล
อันเน่ืองมาจากการขาดความเขาใจท่ีถูกตองในเทคโนโลยี และหลักเหตุ และผลตางก็มีโอกาสท่ีจะ
เกิดข้ึนไดมากนอยตางกัน จากการศึกษาเร่ืองเทคโนโลยีโคลนน่ิงขาพเจาไดรวบรวมประเด็นทาง
จริยธรรมซ่ึงเปนท่ีอภิปรายอยางกวางขวางไวโดยสังเขป ดังน้ี 

ตามหลักความเชื่อทางศาสนา เชน ในศาสนาคริสต เชื่อวาพระเจาเปนผูสรางชีวิต 
และใหกําเนิดชีวิต โดยผานการใชชีวิตคูของสามี และภรรยา ความปรารถนาท่ีจะมีลูกหลานเพื่อสืบ
ทอดตอไป โดยใหมีลักษณะละมายคลายตนมากท่ีสุดน้ันมีมานานแลว เทคโนโลยีดานพันธุศาสตร 
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ไมวาจะเปน เทคนิคพันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) การปฏิสนธิภายนอกรางกาย (In Vitro 
Fertilization) การทํากิฟท (GIFT) รวมไปถึงเทคนิคโคลนนิ่ง เหลาน้ีลวนเปนความพยายามของ
มนุษยท่ีจะมีอิทธิพลอยูเหนือธรรมชาติ ตามความเช่ือทางศาสนาจึงถือเปนการละเมิดกฎธรรมชาติ 
และลวงล้ําขอบเขตอํานาจของพระเจา หรือธรรมชาติซึ่งเชื่อวาเปนเพียงผูเดียวท่ีจะใหกําเนิดชีวิตบน
โลก 

เทคโนโลยีการโคลนน่ิงแตกตางจากการสรางตัวออนดวยเทคนิคทางพันธุศาสตร
อ่ืนๆตรงท่ีไมจําเปนตองใชเซลลเพศของท้ังสองฝาย การโคลนสามารถทําไดโดยใชเซลลรางกาย เชน 
เซลลผิวหนัง เซลลบริเวณรากผม เมื่อนําเฉพาะนิวเคลียสของเซลลรางกายน้ันออกมาเพาะเล้ียง และ
รอจนถึงระยะท่ีเหมาะสมก็นําไปถายฝากในเซลลไขท่ีนํานิวเคลียสออกแลวซึ่งอาจไดมาโดยการ
บริจาค เพียงเก็บรักษาเซลลรางกายใหอยูในสภาพสมบูรณ และเมื่อเทคโนโลยีกาวหนาถึงระดับท่ี
ความสําเร็จในการโคลนเพ่ิมสูงกวาในปจจุบัน การโคลนบุคคลท่ีมีพรสวรรค และความสามารถ เชน 
มีสติปญญาเปนเลิศ เปนยอดนักกีฬา ซึ่งเชื่อวาเปนลักษณะท่ีถายทอดทางพันธุกรรมไดน้ันจึงเปน
เร่ืองท่ีมีโอกาสเปนไปไดมาก การโคลนบุคคลท่ีมีความสามารถ แมจะเปนบุคคลท่ีเสียชีวิตไปแลว แต
โดยไมไดรับความยินยอมจากเจาของเซลลรางกายนั้นถือเปนการละเมิดความเปนสวนบุคคล อีกท้ัง
การไมเคารพสิทธิมนุษยชน และเกียรติภูมิของมนุษย (Human Dignity) 

นอกจากน้ี ดวยเทคโนโลยีการโคลนน่ิง หากไดเก็บเซลลของบุคคลท่ีเสียชีวิตไปแลว
ใหอยูในสภาพสมบูรณดวยเทคนิคแชแข็งเซลล (Cryopreservation) ก็จะสามารถนําเซลลของบุคคล
น้ันมาโคลน ทําใหเกิดบุคคลใหมท่ีมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันทุกประการกับบุคคลท่ีเสียชีวิต
แลว ในกรณีของอัจฉริยะบุคคล ผูมีชื่อเสียงเน่ืองจากความสามารถทางกีฬา ทางดนตรี หรือ
แมกระท่ังอาชญากร ผูท่ีเกิดจากการโคลนยังจะมีความสามารถที่โดดเดน ลักษณะนิสัย ทัศนคติ 
บุคลิกภาพเชนเดิมหรือไม ประเด็นน้ีแมจะยังไมมีคําตอบชัดเจนชี้ขาด แตจากการศึกษา 
เปรียบเทียบฝาแฝดแทท่ีเกิดจากไข และสเปรมเดียวกัน มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันทุก
ประการ เมื่อผานการอบรมเล้ียงดู อยูในสภาพแวดลอมท่ีตางกัน ยอมมีบุคลิกภาพ ความสามารถท่ี
แตกตางกัน จากการศึกษาน้ีพบวาสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลอยางมากในการกําหนด หลอหลอมบุคคล
หน่ึงๆข้ึน จึงเปนไปไดวาแมจะโคลนคนจํานวนมากจากเซลลตนแบบเดียวกัน หากมีปจจัยแวดลอม
ปจจัยใดแมเพียงประการเดียวแตกตางจากเดิม บุคลิกลักษณะของคนโคลนยอมแตกตางกัน และ
ยอมแตกตางจากเจาของเซลลตนแบบ กลาวไดวา ความเปนปจเจกบุคคลของคนๆหน่ึงเปนผลสืบ
เน่ืองมาจากทั้งพันธุกรรม และสิ่งแวดลอมประกอบกัน ดังน้ัน การโคลนบุคคลหน่ึงๆ โดยท่ีบุคคลน้ัน
อาจเปนผูมีความสามารถ มีบุคลิกลักษณะแบบใดแบบหนึ่งมิไดหมายความวาคนโคลนท่ีไดจะมี
บุคลิกลักษณะเหมือนกันดวยแมวาลักษณะทางพันธุกรรมจะเหมือนกันทุกประการก็ตาม 
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การคนพบคร้ังสําคัญในสาขาพันธุศาสตร คือ การคนพบโครงสรางของรหัส
พันธุกรรม หรือดีเอ็นเอ แมจะประกอบดวยเบส 4 ชนิดเชนเดียวกันก็ตาม แตลําดับการเรียงตัวของ
เบสซึ่งในมนุษยมีถึง 3,000 ลานคูเบส จะแตกตางกันไป ในสิ่งมีชีวิตแตละชนิด ในมนุษยแตละคน 
เน่ืองดวยความเปนเอกลักษณน้ี รหัสพันธุกรรมจึงมีความพิเศษเหนือกวาลายน้ิวมือในการบงชี้ตัว
บุคคล อยางไรก็ดี เทคโนโลยีการโคลนน่ิงจะทําใหสามารถสรางบุคคลท่ีมีลักษณะพันธุกรรม
เหมือนกันทุกประการไดเปนจํานวน ความสามารถในการบงชี้ตัวบุคคลดวยรหัสพันธุกรรมจึงหมดไป 
หากมีการโคลนมนุษย ผูท่ีเกิดจากการโคลนเซลลตนแบบเดียวกัน ยอมมีลักษณะทางพันธุกรรม
เดียวกัน ปญหาสังคมท่ีเกิดข้ึน คือ ไมสามารถบงชี้สมาชิกแตละคนในสังคมได ไมสามารถจําแนกได
วาใครเปนใคร รวมไปถึงไมสามารถจําแนกไดวาใครตองรับผิดชอบความผิดท่ีกอข้ึน 

กอนท่ีจะทําการโคลนมนุษย หรือยีนบําบัด จําเปนตองศึกษาโครงสราง การทํา
หนาท่ีของสารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) ของมนุษยท้ังหมดอยางละเอียด สามารถเชื่อมโยงระหวางความ
ผิดปกติของยีนอันเน่ืองมาจากโรคทางพันธุกรรม การแสดงออกของยีน อีกท้ังการแกไขความผิดปกติ
ดังกลาวเขาดวยกันได การถอดรหัสพันธุกรรมของมนุษยเปนกาวท่ีสําคัญ และจําเปนอยางย่ิง
สําหรับความกาวหนาทางพันธุศาสตรลําดับตอไป เน่ืองดวยความกาวหนาในเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เมื่อนํามาใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับหนวยพันธุกรรม การแสดงออกของหนวยพันธุกรรม 
และความผิดปกติตางๆ ตลอดจนนํามาใชในการประมวลผล ทําใหขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดมีความ
แมนยํา และประมวลผลไดอยางรวดเร็วย่ิงข้ึน คาดวาจะสามารถถอดรหัสพันธุกรรมของมนุษยซึ่งมี
กวา 3,000 ลานคูเบสไดสําเร็จภายในป ค.ศ. 2003 ผูท่ีมีสวนในความสําเร็จดังกลาว เชน โครงการ
ถอดรหัสพันธุกรรมของมนุษย (Human Genome Project) โดยรัฐบาลสหรัฐฯ การศึกษา และ
ถอดรหัสลําดับเบสในยีนโดยบริษัทเซเลรา จีโนมิกส (Celera Genomics) ขอมูลทางพันธุกรรมของ
มนุษยมีประโยชนอยางมหาศาลทางดานสาธารณสุข คือ ทําใหทราบไดวาโรคทางพันธุกรรมหน่ึงๆ 
เชน โรคฮีโมฟเลีย โรคเบาหวาน โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือความผิดปกติบางอยาง เชน ตาบอดสี 
โรคอวน ฯลฯ มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของยีนใด ท่ีตําแหนงใดบนโครโมโซม เมื่อทราบแลว ก็
สามารถหาวิธีแกไขท่ีตนเหตุของโรคน้ัน คือ ทําการแกไขท่ียีนน้ันโดยตรงแทนท่ีจะใหผูปวย
รับประทานยา หรือเขารับการบําบัดซึ่งอาจเปนการรักษาท่ีไมตรงจุดดังเชนท่ีเคยมีมา ทําใหการ
รักษามีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และประหยัดคาใชจายย่ิงข้ึนเมื่อคํานึงถึงผลในระยะยาว อยางไรก็ดี มี
ขอโตแยงจากหลายฝายเชนกันวา หากมีการอนุญาตใหเก็บขอมูลลักษณะโครงสรางทางพันธุกรรม
ของมนุษยเพื่อประโยชนทางสาธารณสุข ดังท่ีเห็นไดจากโครงการนํารองเพื่อศึกษาลักษณะทาง
พันธุกรรมของคนในประเทศไอรแลนด เปนตน หากไมระมัดระวัง มีการเปดเผยขอมูลดังกลาว หรือ
นําไปใชโดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากเจาของรหัสพันธุกรรมน้ันกอน เชนเดียวกับ
ประวัติการรักษาพยาบาลท่ีตองถือเปนความลับ ถือไดวาเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน และความ
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เปนปจเจกบุคคลของผูน้ัน นอกจากน้ี สิทธิครอบครอง ตลอดจนการนําขอมูลดังกลาวไปใชจะเปน
ของผูใด หนวยงานใด ขอบเขตของการนําไปใชจะจํากัดอยูท่ีใด ย่ิงไปกวาน้ัน เปนไปไดวาอาจเปน
การชักนําใหเกิดการกีดกันทางพันธุกรรม (Genetic Discrimination) เชนเดียวกับการกีดกันทางเชื้อ
ชาติ ศาสนาดังท่ีเคยมีมาในอดีต ตัวอยางเชน หากจําเปนตองเปดเผยขอมูลทางพันธุกรรมกอนท่ีจะ
ทําประกันชีวิต เขารับการรักษาในสถานพยาบาล หรือกอนท่ีจะรับสวัสดิการใดๆจากรัฐ บริษัท
ประกัน หรือรัฐอาจต้ังขอกําหนดวาผูท่ีมีความผิดปกติทางพันธุกรรมลักษณะใดลักษณะหน่ึงไม
สามารถทําประกัน หรือเขารับบริการดังกลาวได หากทําประกัน บริษัทประกันมีสิทธิท่ีจะไมใหความ
คุมครองความเสียหายซึ่งมีความเชื่อมโยงกับความผิดปกติทางพันธุกรรมน้ันๆ ปญหาจะย่ิงทวีความ
รุนแรงข้ึนเมื่อเกิดการแบงชนช้ันระหวางผูท่ีมียีนดี กับผูท่ีมียีนผิดปกติ หรือดอยกวาเมื่อใชความนิยม
ในสังคมขณะน้ันเปนเกณฑ ท้ังน้ีเน่ืองจากความสามารถในการเขาถถึงเทคโนโลยีของกลุมคนตางๆมี
ไมเทาเทียมกัน สืบเน่ืองมาจากสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคมของสมาชิกในสังคมไมเทาเทียมกัน ผู
ท่ีมีฐานะดีมากๆสามารถทําการแกไขความบกพรองทางพันธุกรรมของตนไดอยางเต็มท่ี ตลอดจน
สามารถดัดแปลงยีนใหย่ิงมีความไดเปรียบมากย่ิงข้ึน ในขณะท่ีผูท่ีดอยโอกาสทางเศรษฐกิจ และ
สังคมอยูแลวไมสามารถทําเชนน้ันได จึงเกิดการแบงชนชั้นอยางชัดเจน 

ในการศึกษา การทดลองทางชีววิทยาตางๆท้ังท่ีเก่ียวของกับสัตว และมนุษย
จําเปนตองใชตัวออนจํานวนมาก การรักษาภาวะมีบุตรยากก็เชนเดียวกัน หลังการปฏิสนธิระหวาง
เซลลไขกับสเปรม เพื่อใหการทดลอง และการรักษาภาวะมีบุตรยากมีอัตราความสําเร็จมากข้ึน จึง
ตองมีการเพิ่มจํานวนเซลลดวยเทคโนโลยีโคลนน่ิงเปนจํานวนมาก ตัวออนท่ีใชในการทดลอง และ
การรักษาภาวะมีบุตรยากมีอยูดวยกันหลายระยะ ประเด็นทางจริยธรรมไดเขามีเก่ียวของในสวนท่ี
เมื่อใดจึงจะถือวาตัวออนน้ันเปนอีกชีวิตหน่ึง มีสถานะเทาเทียมกับมนุษยคนหน่ึง หากพิจารณาตาม
ความเช่ือทางศาสนา ถือวาชีวิตไดกําเนิดข้ึนต้ังแตเร่ิมมีการปฏิสนธิ ดังน้ันแมเปนตัวออนในระยะ
เร่ิมแรก ก็ถือวาเปนชีวิตหน่ึงแลว เมื่อพิจารณาตามหลักการทางวิทยาศาสตร จะถือวาชีวิตเกิดข้ึน
เมื่อตัวออนน้ันอายุ 14 วันข้ึนไป ท้ังน้ีเพราะตัวออนท่ีมีอายุ 14 วันมีเซลลตางๆครบถวนรวมท้ังเซลล
ประสาท เพื่อแสดงความเปนมนุษยธรรม จึงมีการกําหนดหามใชตัวออนอายุมากกวา 14 วันในการ
ทดลอง ในกรณีของตัวออนระยะตน มีเพียงบางสวนท่ีจะถูกนํามาใชในการทดลอง และการรักษา
จริงๆ นอกน้ันสรางเพื่อสํารองไวใช เมื่อการทดลองโครงการนั้นๆเสร็จสิ้นลง หรือเมื่อสามีภรรยาคูน้ัน
ไดบุตรสมปรารถนาแลว ตัวออนท่ีแชแข็งสํารองไวตองถูกทําลาย การทําลายตัวออนท่ีไมตองการใช
อีกตอไปจะถือวาเปนการสูญเปลา เปนการทําลายชีวิต เปนการทารุณกรรมหรือไม และหากยังคง
เก็บตัวออนดังกลาวไว กรรมสิทธิ์ครอบครอง สิทธิการใชประโยชนตอไปจะเปนของผูใด เจาของเซลล
ไข และสเปรมซึ่งทําใหเกิดตัวออนน้ัน หรือผูท่ีทําการทดลอง จําเปนตองมีการกําหนดขอบเขต 
เงื่อนไขการใชประโยชนตอไป และบทลงโทษผูท่ีลวงละเมิดสิทธิดังกลาวหรือไม จากคําถามท่ียกข้ึน
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มาประกอบเปนตัวอยางเหลาน้ี จะเห็นไดวาประเด็นปญหาทางจริยธรรมมีความซับซอน เก่ียวของ
กับคนทุกฝาย จึงจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองสรางความกระจางในประเด็นตางๆทางจริยธรรมใหกับคน
ทุกฝาย สรางบรรทัดฐาน กําหนดกฎเกณฑใหทุกคนปฏิบัติรวมกันอยางเครงครัด 

ผลกระทบจากเทคโนโลยีโคลนนิ่งอีกประการหน่ึง คือ ผลกระทบตอลักษณะ
ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว และคนในสังคม ดวยเหตุผลท่ีวาการโคลนน่ิงไม
จําเปนตองใชเซลลเพศจากท้ังสองฝาย ใชเพียงนิวเคลียสของเซลลรางกายของผูท่ีตองการโคลน 
เซลลไขท่ีนํานิวเคลียสออกแลว และผูท่ีจะทําหนาท่ีอุมทองแทนเทาน้ัน คูสามีภรรยาเพศเดียวกัน 
(Homosexual) สามารถมีบุตรท่ีมีลักษณะพันธุกรรมเหมือนตนเพื่อสืบเชื้อสายได ไมจําเปนตองรับ
เลี้ยงดูบุตรบุญธรรมเชนในปจจุบัน หรือในกรณีของบุตรสาวท่ีมีมดลูก หรือทอนําไขผิดปกติ ไม
สามารถอุมทองบุตรของตนได อาจใหมารดา ญาติพี่นอง หรือคนอ่ืนท่ีเปนผูหญิงอุมทองแทนตนเอง 
อุปสรรคดานเพศ วัยจึงหมดไปดวยเทคโนโลยีโคลนน่ิง เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบความสัมพันธระหวาง
สามีภรรยาเพศเดียวกัน มารดา ญาติพี่นองท่ีอุมทองแทน เจาของเซลลรางกาย และเซลลไขท่ีใชใน
การโคลน ผูท่ีเลี้ยงดูเด็ก และเด็กท่ีเกิดจากการโคลน จะพบรูปแบบความสัมพันธท่ีซอนทับกัน 
เพื่อใหชัดเจนย่ิงข้ึน จําเปนตองแบงความสัมพันธท่ีมีตอเด็กโคลนออกเปน 2 รูปแบบหลักๆ คือ 
ความสัมพันธทางชีววิทยา และความสัมพันธทางสังคม ความสัมพันธทางชีววิทยาจะเชื่อมโยง
เจาของเซลลรางกาย และเซลลไขท่ีใชในการโคลนซึ่งอาจเปนคนๆเดียวกันหรือไมก็ได ผูท่ีเปนแมอุม
ทองซึ่งอาจเปนคนๆเดียวกันกับเจาของเซลลรางกาย หรือเจาของเซลลไข หรืออาจเปนอีกคนหน่ึงก็
ได กับเด็กท่ีเกิดจากการโคลนเขาดวยกัน จึงสามารถสรุปความเปนไปไดของบุคคลท่ีจะเปนมารดา
ทางชีววิทยาของเด็กโคลนอาจเปนไดต้ังแตคนเดียว หรือมากถึง 3 คน  สวนความสัมพันธทางสังคม
จะเชื่อมโยงระหวางเด็กท่ีเกิดจากการโคลนน้ันกับผูท่ีใหการเลี้ยงดูจนกระท่ังเด็กเจริญเติบโตซึ่งอาจ
เปนคนๆเดียวกับท่ีใหเซลลรางกาย เซลลไข แมอุมทอง หรืออาจเปนคนละคนโดยสิ้นเชิง เด็กท่ีเกิด
จากการโคลนจึงอาจมีผูใหกําเนิด ท้ังในรูปแบบความสัมพันธทางชีววิทยา และทางสังคม ไดมากถึง 
4 คนโดยอาจรวม หรือไมรวมบิดา หรืออาจมีเพียงคนเดียวในกรณีท่ีเจาของเซลลรางกาย เจาของ
เซลลไข ผูอุมทองและใหกําเนิด และผูท่ีเลี้ยงดูน้ันเปนคนๆเดียวกัน นอกจากน้ี เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนๆในครอบครัว ก็จะเห็นความซับซอนเชนเดียวกัน ตัวอยางเชน มารดาซึ่งมี
บุตรดวยวิธีการทางธรรมชาติ และบุตรน้ันโตเปนผูใหญแลว เมื่อมารดาทําการโคลน ตามหลักทาง
ชีววิทยาจะถือวาโคลนท่ีเกิดข้ึนเปนพี่นองฝาแฝดกับบุตรท่ีโตแลว แมระยะเวลาการเกิดจะหางกัน
หลายป หรือในกรณีท่ีมารดาเปนผูใหเซลลรางกายในการโคลน โคลนท่ีเกิดข้ึนจะถือวาเปนพี่นองฝา
แฝดแท เน่ืองจากทั้งมารดา และบุตรจากการโคลนมีลักษณะทางพันธุกรรมท่ีเหมือนกันทุกประการ 
ความสัมพันธจึงไมใชระหวางมารดา และบุตรตามท่ีควรจะเปน ในขณะท่ีเมื่อพิจารณาตามหลัก
ความสัมพันธทางสังคม ผูท่ีทําการโคลนเปนผูเลี้ยงดูเด็กท่ีเกิดจาการโคลน จึงเปนความสัมพันธ
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ระหวางมารดาและบุตร กรณีความสัมพันธท่ีเหลื่อมซอนกันเชนน้ีไดเกิดข้ึนแลวจากความพยายาม
ชวยเหลือผูมีบุตรยากในรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา แมจะไมใชดวยเทคโนโลยีโคลนน่ิงก็ตาม 
น่ันคือ มารดาอุมทองแทนลูกสาวของตนท่ีมีรังไข แตไมมีมดลูก เด็กท่ีเกิดมาจึงมีมารดาทางชีววิทยา
ถึงสองคน โดยท่ีคนหน่ึงเปนท้ังมารดา และยาย 

ประเด็นปญหาทางจริยธรรมท่ีสําคัญอีกประการหน่ึง คือ สิทธิมนุษยชน สถานะของ
คนโคลนในสังคม สิทธิ และหนาท่ีความรับผิดชอบตางๆท่ีมีตอสังคมวาจะเทาเทียมกับสมาชิกคน
อ่ืนๆท่ีเกิดดวยวิธีการธรรมชาติหรือไม หากเกิดจากการโคลนน่ิงเพื่อวัตถุประสงคใหเปนแหลงสํารอง
อวัยวะของผูท่ีถูกโคลนเทาน้ัน แนนอนวาสถานภาพความเปนมนุษยของคนโคลนผูน้ันไดถูกลิดรอน
ไป เหลือไวเพียงในฐานะของแหลงสํารองอวัยวะท่ียังมีชีวิตอยู การโคลนน่ิงเพื่อวัตถุประสงคน้ีจะ
สามารถทําไดหรือไม หรือหากเพื่อวัตถุประสงคอ่ืน เชน เพื่อทดแทนบุตร หรือสมาชิกในครอบครัวท่ี
ไดเสียชีวิตไป จะเกิดการแบงแยกระหวางผูท่ีถือกําเนิดจากการโคลนน่ิง จากผูท่ีถือกําเนิดดวยการ
ปฏิสนธิตามธรรมชาติหรือไม จะถือวาคนโคลนมีความเปนปจเจกบุคคลเทาเทียมกับสมาชิกคนอ่ืนๆ
ในสังคมหรือไม 

เพื่อเปนการปองกันมิใหการกระทําอันถือเปนการละเมิดหลักจริยธรรม อีกท้ังจะ
สงผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองท้ังท่ีคาดไดวาจะเกิดข้ึน และท่ีเหนือความคาดคิด 
ประเทศตางๆ เชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝร่ังเศส เยอรมัน ญี่ปุน ฯลฯ ไดรางขอตกลงรวมกันหาม
การโคลนน่ิงมนุษย อีกท้ังไดกําหนดมาตรการตางๆเพื่อปองกันการละเมิด และบทลงโทษผูท่ีทําการ
ฝาฝน ตัวอยางความเคลื่อนไหวดานกฎหมายเทคโนโลยีชีวภาพท่ีสําคัญ เชน ท่ีปรึกษาดาน
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (National Bioethics Advisory Commission) ของสหรัฐอเมริกาซึ่ง
แตงต้ังโดยประธานาธิบดีบิล คลินตัน (Bill Clinton) ใหพิจารณา และใหคําแนะนําเก่ียวกับประเด็น
ตางๆทางกฎหมาย และทางชีวจริยธรรมท่ีอาจเกิดข้ึนจากการนําเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงเทคโนโลยี
โคลนน่ิงไปใช ในยุโรปก็เชนเดียวกัน คณะกรรมการท่ีปรึกษาดานชีวจริยธรรมแหงยุโรป (European 
Commission) ไดรวบรวมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญสาขาวิทยาศาสตร ปรัชญา เทววิทยารวม 9 
คนเพื่อใหคําแนะนําเก่ียวกับผลทางจริยธรรมท่ีอาจเกิดข้ึน อยางไรก็ดี เพื่อไมเปนการสกัดก้ัน
ความกาวหนาดานงานคนควาวิจัยทางวิทยาศาสตร เน่ืองจากคุณประโยชนนานาประการของ
เทคโนโลยีโคลนน่ิง หลายประเทศไดแสดงความตกลงรวมกัน อนุญาตใหสามารถโคลนสิ่งมีชีวิต
ตางๆท่ีไมใชมนุษย ทําการโคลนยีน เซลล และดัดแปลงยีนเพื่อวัตถุประสงคทางการรักษา 
(Therapeutic Cloning) ได 
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บทท่ี 3 
ทฤษฎีการสรางประมวลศัพทเฉพาะทาง 

 
ในบทน้ีจะกลาวถึงความเปนมาของศัพทวิทยา ความสัมพันธระหวางศัพทวิทยา กับ

ศาสตรอ่ืน วัตถุประสงค ทฤษฎีทางศัพทวิทยา ตลอดจนหลักการตางๆท่ีเก่ียวของกับการสราง
ประมวลศัพทเฉพาะทาง 

ภาษาโดยธรรมชาติท่ีมนุษยใชในการสื่อสาร ไมวาภาษาใดในโลกน้ีเรียกวา
ภาษาธรรมชาติ (Natural Language) ในภาษาธรรมชาติน้ียังสามารถแบงไดเปน 2 กลุมตาม
ลักษณะการใชงาน ไดแก ภาษาท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการสื่อสารโดยท่ัวไป (Language for General 
Purpose หรือ LGP) และภาษาที่มีวัตถุประสงคเพื่อการสื่อสารเฉพาะสาขาวิชา (Language for 
Specific Purpose) ในการศึกษาทางดานภาษา จึงสามารถจําแนกองคประกอบสําคัญของภาษา
โดยใชวัตถุประสงคการสื่อสารของภาษาเปนเกณฑเปน 2 กลุม ไดแก คํา (Word) และ ศัพทเฉพาะ
ทาง (Term) โดยจะกลาวถึงความแตกตางระหวาง Word และ Term ในลําดับตอไป 
 
ความเปนมา และความเปนสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ของศัพทวิทยา 

ศัพทวิทยา (Terminology) เปนสาขาวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกับศัพทเฉพาะทาง (Term) 
วิชาการศึกษาศัพทเฉพาะสาขา รวมไปถึงการสรางประมวลศัพทเฉพาะสาขา (Terminology) น้ี E. 
Wüster บุคคลสําคัญของศาสตรการสรางประมวลศัพทเฉพาะสาขาสมัยใหมไดกลาววาการสราง
ประมวลศัพทเฉพาะสาขาถือเปนสหวิทยาการอีกแขนงหน่ึง(Sager, 1990:2) ท่ีกลาวเชนน้ีเพราะศัพ
ทวิทยามีความสัมพันธกับศาสตรแขนงอ่ืนๆในลักษณะท่ีนําทฤษฎีตางๆมาประยุกตใชในระดับท่ี
แตกตางกันไมวาจะเปน ปรัชญา และญาณวิทยาในสวนท่ีเก่ียวกับโครงสรางของความรู การสราง
มโนทัศน และลักษณะของการใหคําจํากัดความ จิตวิทยาในสวนท่ีเก่ียวของการการรับรู การทํา
ความเขาใจ และการสื่อสาร ภาษาศาสตรในสวนทฤษฎีเก่ียวกับคํา โครงสราง และการสรางคํา การ
สรางพจนานุกรม (Lexicography) ในสวนวิธีการจัดโครงสราง การอธิบายความหมาย และการ
นําเสนอขอมูลเก่ียวกับคํา (Sager, 1990:4) จะกลาวถึงความสัมพันธระหวางศัพทวิทยากับศาสตร
แขนงอ่ืนท่ีสําคัญๆ ดังน้ี 
 
ศัพทวิทยากับวิทยาศาสตรสารสนเทศ 

ศัพทวิทยากับวิทยาศาสตรสารสนเทศ (Information Science) มีความคลายคลึง
กันในหลายประเด็น เชน ดานวัตถุประสงค คือ เพื่อปรับปรุงการสื่อสารเฉพาะสาขาวิชาใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เปนการสรางมาตรฐานใหกับการใชภาษา ดานการวิเคราะหเน้ือหาในเอกสาร 
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และดานการบรรยาย และการสรางมาตรฐานใหกับกระบวนการสรางศัพท ท้ังสองศาสตรจําเปนตอง
ยกการใชภาษาเฉพาะในการส่ือสารจริง เปนตัวอยางประกอบซึ่งสอดคลองกับความจําเปน ความ
ตองการของผูท่ีใชภาษาเฉพาะสาขา และสังคมท่ีมีการใชภาษาเฉพาะสาขาน้ัน การเก็บตัวอยางการ
ใชภาษา รวมไปถึงการจัดระเบียบใหกับขอมูลจึงขยายขอบเขตจากระดับคํา ศัพท หรือวลีเปนระดับ
ท้ังตัวบท ระดับฐานขอมูล และเน่ืองดวยเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาขึ้นอยางมาก ศัพทวิทยา และ
วิทยาศาสตรสารสนเทศ จึงสามารถเก็บขอมูลไดมหาศาลอยางเปนระบบ และสามารถนํามาศึกษา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน สามารถดึงบริบทมาศึกษาโดยใชคําสําคัญในการสืบคน (Language 
Planning) (Sager, 1990:6-7) 
 
ศัพทวิทยากับจิตวิทยา 

มนุษยมีกระบวนการรับรู การเรียนรูท่ีเรียกวา กระบวนการปริชาน (Cognitive 
Process) กอนท่ีกระบวนการรับรู และเรียนรูจะเกิดข้ึน จําเปนตองมีการกระตุนจากปจจัยภายนอก 
การรับรูจึงเปนผลสืบเน่ืองมาจาก หรือเปนปฏิกิริยาตอการกระตุนโดยสิ่งเรา (Stimuli) ดังกลาว เมื่อ
ไดรับการกระตุน มนุษยจะรับจําลักษณะตางๆของสิ่งน้ัน จากน้ันจึงสรางเปนมโนทัศน (Concept) 
ซึ่งรวบรวมลักษณะตางๆของสิ่งน้ันท้ังท่ีเหมือน และแตกตางจากสิ่งอ่ืน กลาวไดวา มโนทัศนเปน
กระบวนการทางจิตท่ีเปนการรับรูสิ่งตางๆ และปรากฏการณตางๆในโลกแหงความเปนจริง จากมโน
ทัศนหน่ึงไปยังอีกมโนทัศนหน่ึง เรียงรอยเขาดวยกันตามความสัมพันธรูปแบบตางๆ เชน เปนสวน
หน่ึงของมโนทัศนท่ีใหญกวา เปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน จนเปนมโนทัศนสัมพันธ (Conceptual 
System) 

นักวิทยาศาสตร ผูทําการคนควาวิจัยทางภาษาศาสตร นักจิตวิทยา และผูเชี่ยวชาญ
ดานคอมพิวเตอรไดนําความสัมพันธระหวางศัพทวิทยากับกระบวนการปริชานไปจําลองเปนแบบ
แผนการเรียนรู เพื่อใหสามารถจดจํา นําสิ่งท่ีเรียนรูไปประยุกตใชใหเขากับสถานการณตางๆของ
มนุษย และสรางเปนปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) หรือระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert 
System) ท่ีสามารถโตตอบ ใหคําแนะนําในสาขาวิชาเฉพาะดาน ในสถานการณตางๆ โดยพัฒนา
ความสามารถดานการตอบสนอง และการใหเหตุผลใหกับปญญาประดิษฐโดยอาศัยแบบแผนการ
เรียนรูท่ีสรางข้ึน 
 
ศัพทวิทยากับภาษาศาสตร 

ภาษาศาสตรศึกษาเก่ียวกับองคประกอบตางๆของภาษา ต้ังแตระดับเล็กท่ีสุด เชน 
หนวยเสียง (Phoneme) หนวยคํา (Morpheme) ไปจนถึงระดับท่ีใหญข้ึน เชน คํา (Word) วลี 
(Phrase) รวมท้ังกฎเกณฑในการเรียงตอองคประกอบทางภาษาดังกลาวเขาดวยกันเพื่อใหสื่อ
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ความหมายในการสื่อสารไดอยางถูกตอง ตรงตามความตองการ ภาษาศาสตรจึงเปนการศึกษา
ลักษณะ องคประกอบ และโครงสรางของภาษาที่ใชโดยท่ัวไป (General Language) ตางจากศัพทวิ
ทยาซึ่งเก่ียวของกับการศึกษา และการใชระบบสัญลักษณ ใหความสําคัญกับมโนทัศน ศึกษา
ความสัมพันธระหวางมโนทัศนกับศัพทเฉพาะสาขาวิชา และเฉพาะภาษาท่ีไดกําหนดใน
วัตถุประสงคการศึกษาแลวอยางชัดเจนเทาน้ัน ความแตกตางท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงระหวางท้ัง
สองสาขาวิชา คือ เปาหมายในการศึกษา กลาวไดวา ศัพทวิทยามีเปาหมายในการศึกษา คือ ศัพท
เฉพาะ (Term) ซึ่งแทนมโนทัศนเพียงมโนทัศนเดียวในสาขาวิชาเฉพาะดานสาขาหน่ึงโดยไมให
ความสําคัญกับวากยสัมพันธ (Syntax) หรือระบบไวยากรณ (Grammar) ของภาษาเทาใดนัก 
ในขณะท่ีเปาหมายในการศึกษาของภาษาศาสตร คือ คํา (Word) และใหความสนใจทุกแงมุมท่ี
เก่ียวของกับภาษา นับต้ังแต ประวัติความเปนมาของภาษา ระบบไวยากรณ 
อยางไรก็ตาม ศัพทวิทยาแมจะถือวาเปนอีกศาสตรหน่ึง แตก็ไมสามารถแยกออกจากภาษาศาสตร
ไดอยางสิ้นเชิง ท้ังน้ีเพราะกฎเกณฑการประกอบหนวยเสียง การออกเสียง การประกอบหนวยคําเพื่อ
สรางคําท่ีมีความหมาย การสรางคําใหม การผูกประโยค ฯลฯ เหลาน้ีเปนสิ่งท่ีท้ังศัพทวิทยา และ
ภาษาศาสตรใชรวมกัน 
 
ศัพทวิทยากับเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร 

ในอดีต งานสรางประมวลศัพทเฉพาะทางเปนงานที่ผูสรางประมวลศัพทใชวิธีอาน 
เก็บบันทึกขอมูลท่ีมีอยูอยางมหาศาลจากตัวบทดวยตัวเอง เปนงานท่ีตองใชแรงงาน และเวลาอยาง
มาก จนกระท่ังเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอรไดรับการพัฒนาจนกาวหนา และบุคคลท่ัวไป
สามารถเขาถึงไดงาย เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเขามามีบทบาทในกิจกรรมแทบทุกอยางของมนุษย
รวมไปถึงการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการสรางประมวลศัพทเฉพาะทาง ชวยประหยัดเวลา และ
ทําใหการเก็บรวบรวมขอมูล ตลอดจนการประมวลผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพกวาเดิมมาก 
ผูสรางประมวลศัพทสามารถเก็บรวบรวมขอมูลจํานวนมากในคอมพิวเตอร สามารถดึงขอมูลตามท่ี
ตองการออกจากคลังขอมูลดังกลาว ประมวลผล เชื่อมโยงศัพทเฉพาะทางกับมโนทัศนเปนมโนทัศน
สัมพันธ รวมไปถึงการนําเสนอมโนทัศนสัมพันธดวยแผนผัง แผนภูมิแบบตางๆไดอยางรวดเร็ว สืบ
เน่ืองมาจากโปรแกรมที่ไดรับการพัฒนามาเพื่อรองรับการทําประมวลศัพท เชน โปรแกรม CODE 
 
ศัพทวิทยากับศาสตรแขนงอ่ืนๆ 

สืบเน่ืองจากการที่วิทยาการตางๆ ท้ังทางสังคมศาสตร เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี อีกท้ังแขนงอ่ืนๆไดรับการพัฒนาขึ้นมาเปนลําดับ และอยางรวดเร็ว ไดเกิด
แนวความคิด หรือมโนทัศน (Concept) และการรับรู (Perception) ใหมๆตอสภาพแวดลอมรอบตัว
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อยางมากมาย สงผลใหจําเปนตองมีการต้ังชื่อเรียก (Designation) มโนทัศนใหมๆท่ีเกิดข้ึน รวมไป
ถึงตรวจสอบ และปรับขอบเขตทางความหมายของช่ือเรียกมโนทัศนท่ีมีแลวกอนหนาน้ีวาชัดเจน
เพียงพอ หรือกอใหเกิดความคลุมเครือในสถานการณการสื่อสารหรือไม ชื่อท่ีใชเรียกมโนทัศนท่ี
กลาวถึงขางตนสามารถเรียกวา ศัพทเฉพาะสาขา (Term) ศัพทวิทยาจึงเปนการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางมโนทัศนกับศัพทเฉพาะในสาขาวิชาหน่ึงๆ การสรางประมวลศัพทจึงเปนกิจกรรมท่ีรวบรวม
การใชภาษาในสถานการณการสื่อสารจริง การเชื่อมโยงมโนทัศนเขากับศัพทเฉพาะในสาขาวิชาท่ี
เฉพาะเจาะจง การนําเสนอศัพทเฉพาะสาขาที่ไดเชื่อมโยงเขากับมโนทัศนอยางเปนระบบระเบียบ 
(Conceptual System) แลว ตลอดจน การอธิบายความสัมพันธระหวางมโนทัศนกับศัพทเฉพาะทาง
น้ันโดยใหคําจํากัดความ (Definition) รูปแบบตางๆ ท้ังน้ีเพื่อสรางมาตรฐานการใชภาษาเฉพาะ
สาขาวิชาใหเปนท่ีเขาใจตรงกัน ชัดเจน เพื่อใหการสื่อสารเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ความสัมพันธ
ระหวางศัพทวิทยากับสาขาวิชาอ่ืนจึงเปนไปในลักษณะของสรางศัพทเฉพาะสาขาเพื่อรองรับมโน
ทัศนใหมๆท่ีเกิดข้ึนในศาสตรแขนงตางๆ เปนคูขนานไปกับการพัฒนาของวิทยาการ และความ
เปนไปของโลก ตัวอยางเชน สาขาวิชาคอมพิวเตอรซึ่งเจริญกาวหนาข้ึนอยางมาก โดยเฉพาะในชวง 
2 � 3 ทศวรรษท่ีผานมา ไดมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของระบบคอมพิวเตอร การ
เชื่อมโยงเปนเครือขายอินเตอรเน็ต การคิดคน และประดิษฐชิ้นสวน อุปกรณตางๆเพื่อทําใหเคร่ือง
คอมพิวเตอรทํางานไดเร็วย่ิงข้ึน เปนตน ความเจริญกาวหนาท่ีเกิดข้ึนน้ีจําเปนตองมีการอางถึง และ
สื่อสารกับสมาชิกคนอ่ืนๆในสังคม เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน จึงมีการบัญญัติศัพทเฉพาะข้ึนดวย
วิธีการตางๆดังท่ีจะกลาวถึงในหัวขอการเขียนคําจํากัดความ และการสรางศัพทใหม 
 
วัตถุประสงคของการสรางประมวลศัพทเฉพาะสาขา 

วัตถุประสงคประการแรกของการสรางประมวลศัพทเฉพาะสาขา เน่ืองจาก
วิทยาการแขนงตางๆไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางย่ิง สาขาวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี ในการสื่อสารระหวางผูเชี่ยวชาญ บุคลากรในสาขาวิชาเฉพาะดาน และบุคคลท่ัวไปที่
สนใจติดตามพัฒนาการของความรู ความกาวหนาของเทคโนโลยี จําเปนตองมีศัพทเฉพาะเพื่อใช
เรียกสิ่งท่ีไดรับการคิดคนพัฒนาขึ้นใหมน้ัน (Pearson, 1998:9) ประการท่ีสอง เมื่อเกิดความ
เปลี่ยนแปลงในสังคม ทัศนคติของสมาชิกในสังคมยอมไดรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงน้ัน
ดวย เชน เมื่อเกิดวิกฤตการทางเศรษฐกิจ ความพยายามที่จะคิดหาแนวทางแกไข ฟนฟูสังคมจาก
สถานการณดังกลาวยอมเกิดข้ึนไปพรอมๆกันดวย ประการท่ีสาม เพื่อเปนการติดตามศึกษา
พัฒนาการของภาษา และความหมาย ดังท่ีไดกลาวแลววาพัฒนาการดานตางๆเกิดข้ึนในสังคม
อยางตอเน่ือง ศัพทเฉพาะสาขาคําหน่ึงเมื่อเวลาผานไปพรอมกับเทคโนโลยีทันสมัยท่ีกาวเขามา
แทนท่ี สงผลใหความหมายของศัพทเฉพาะสาขานั้นเปลี่ยนแปลงไปโดยความหมายอาจกวางข้ึน 
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หรือแคบลง ตัวอยางเชน �คอมพิวเตอร� ในยุคสมัยแรกๆท่ีเร่ิมมีคอมพิวเตอร ยอมอางถึง
คอมพิวเตอรรุนท่ีมีลักษณะภายนอก และประสิทธิภาพการทํางานที่แตกตางไปจากคอมพิวเตอรใน
ยุคปจจุบัน �คอมพิวเตอร� จึงมีความหมายกวางขวางย่ิงข้ึน ครอบคลุมลักษณะ ความเร็ว ตลอดจน
คุณสมบัติตางๆท่ีหลากหลายของคอมพิวเตอร 

วัตถุประสงคท่ีสําคัญประการตอมาของการสรางประมวลศัพทเฉพาะสาขา คือ เพื่อ
เก็บรวบรวมการใชภาษาท่ีเกิดข้ึนในสถานการณการสื่อสารจริง และเพื่อกําหนดความหมายของ
ศัพทเฉพาะสาขาใหชัดเจน ปราศจากความคลุมเครือ เปนการสรางมาตรฐานการใชศัพทเฉพาะ
สาขาในสาขาวิชาน้ันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร วัตถุประสงคประการสุดทาย คือ เพื่อนํามาใช
เปนเอกสารอางอิงในการศึกษาความหมาย บริบทสถานการณท่ีสามารถใชศัพทเฉพาะน้ันได ผลงาน
ประมวลศัพทเฉพาะสาขาที่เสร็จสมบูรณแลวจะเปนประโยชนสําหรับนักเขียนบทความเฉพาะสาขา 
นักแปล ลาม อาจารยสอนภาษา และการแปลบทความเฉพาะสาขาวิชา ฯลฯ ซึ่งจําเปนตองใชศัพท
เฉพาะสาขาที่ถูกตองตามมาตรฐาน นอกจากน้ียังเปนประโยชนกับผูท่ีสนใจศึกษาท่ัวไป ประมวล
ศัพทเฉพาะสาขามีขอไดเปรียบกวาพจนานุกรมท่ัวไปตรงท่ีมีการยกตัวอยางการใชศัพทเฉพาะน้ันใน
สถานการณการสื่อสารจริง จะเห็นไดวาวัตถุประสงคในการสรางประมวลศัพทโดยมากจะเปนไปเพื่อ
ตอบสนองความตองการในการสื่อสารภายในสังคมเดียวกัน หรือระหวางสังคม 
 
ทฤษฎีพ้ืนฐานของศัพทวิทยา 

ระบบภาษาที่มนุษยใชไมวาภาษาใด เรียกวา ภาษาตามธรรมชาติ (Natural 
Language) ซึ่งแตกตางจากภาษาที่คิดประดิษฐข้ึน (Artificial Language) เชนภาษาคอมพิวเตอรท่ี
ประกอบดวยเลขศูนย และหน่ึง ในภาษาธรรมชาติน้ี ยังสามารถจําแนกเปน 2 กลุมหลัก ไดแก ภาษา
ท่ัวไป (Language for General Purpose หรือ General Language: GL) ซึ่งเปนภาษาที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน เก่ียวของกับเร่ืองชีวิตความเปนอยูโดยท่ัวไป ผูใชสามารถใชเพื่อโตตอบสื่อสารกับ
สมาชิกอ่ืนๆในสังคมไดทันที ไมจําเปนตองใชความระมัดระวังเก่ียวกับแบบแผนการใชภาษา หรือใช
ความคิดเก่ียวกับเน้ือหาท่ีจะพูดมากนัก ในขณะท่ีภาษาเฉพาะสาขาวิชา (Language for Special 
Purpose หรือ Special Language:SL หรือ Sub-language) มีความจําเพาะในปจจัยตางๆท่ี
ประกอบข้ึนเปนองคประกอบในการส่ือสาร เชน ขอบเขตของเร่ืองท่ีจะสนทนา หรือสื่อสาร คุณสมบัติ 
พื้นฐานความรูของผูรวมการสนทนา บริบทสถานการณการสื่อสาร วัตถุประสงค หรือเจตนาในการ
สื่อสารซึ่งเฉพาะเจาะจงมากกวาภาษาท่ัวไป และสอดคลองกับสาขาวิชาน้ันๆ (Cabré, 1998:66) 
ตัวอยางของภาษาเฉพาะสาขาวิชา เชน ศัพททางเคมี ศัพททางการแพทย ศัพทดานพันธุศาสตร 
ศัพทดานวิศวกรรม ในสาขาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
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ภาษาเปนระบบท่ีซับซอนประกอบไปดวยระบบยอยตางๆมากมาย ความเหลื่อม
ซอนกันของภาษาท่ัวไป และภาษาเฉพาะสาขาวิชาตางๆ ไดแสดงในภาพตอไปน้ี 

 
จากภาพ Language คือ ระบบภาษาโดยรวมท้ังระบบ 
 General Language (GL) คือ ภาษาท่ัวไปที่ใชในชีวิตประจําวัน 
 Special Language (SL) คือ ภาษาเฉพาะสาขาวิชาซึ่งแยกออกเปน

กลุมยอยตามแตละสาขาวิชา 
 
ในภาพรวม เมื่อจําแนกตามวัตถุประสงคของการสื่อสาร ระบบภาษาจะ

ประกอบดวยภาษาท่ัวไป และภาษาเฉพาะสาขาวิชาแขนงตางๆโดยตางมีบางสวนท่ีเก่ียวของ
สัมพันธกัน เชน อาจมีการยืมกฎเกณฑบางประการ หรือศัพทเฉพาะบางคํามาใชในการสื่อ
ความหมาย 

นักวิชาการที่ศึกษาเก่ียวกับภาษาศาสตร และศัพทวิทยาหลายทานไดใหคําจํากัด
ความ และคําอธิบายเก่ียวกับภาษาเฉพาะสาขาวิชา เชน Juan C. Sager กลาววาภาษาเฉพาะ
สาขาวิชาเปนระบบยอยในระบบภาษาท้ังหมด เกิดจากการใชในสถานการณเฉพาะเจาะจง โดยผูใช
ตองเปนผูท่ีมีการศึกษาเก่ียวกับสาขาวิชาน้ันๆ และเปนการสื่อสารระหวางผูเชี่ยวชาญในสาขาน้ัน 
หรือสาขาใกลเคียง นอกจากน้ี Picht และ Draskau ก็ไดสนับสนุนความเห็นน้ีเชนกัน โดยกลาววา
ภาษาเฉพาะสาขาวิชามีวัตถุประสงคการใชเฉพาะอยาง ขอมูลในการสื่อสารในสาขาวิชาน้ันๆจะมี
ลักษณะ และระดับของความยากงายแตกตางกัน Picht และ Draskau ไดแยกภาษาเฉพาะสาขา
ออกเปนระดับตางๆ โดยระดับท่ียาก และซับซอนมากท่ีสุดเปนการสื่อสารระหวางผูเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาน้ัน จนถึงระดับท่ีความยาก และความซับซอนลดลงซึ่งเปนการสื่อสารระหวางผูสนใจ
ศึกษาสาขาวิชาในข้ันตนกับผูเชี่ยวชาญ หรืออาจารยในการฝกอบรม ระดับความยากงายของเน้ือหา
ท่ีแตกตางกันน้ีจะสงผลถึงรูปแบบการใชภาษาดวย (Cabré, 1998:62) จากความเห็นขางตน จะเห็น
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ไดวาในการจําแนกภาษาเฉพาะสาขา มีการนําปจจัยนอกเหนือจากองคประกอบทางภาษา (Extra � 
linguistic Factors) เขามาเก่ียวของดวย 

ดังท่ีกลาวแลววา ศัพทวิทยาใหความสําคัญกับการศึกษามโนทัศน และศัพทเฉพาะ
ในภาษาเฉพาะสาขาวิชา จึงจําเปนตองแยกภาษาเฉพาะสาขาวิชาออกจากระบบภาษาท่ัวไปใน
การศึกษาศัพทวิทยา เกณฑท่ีใชในการจําแนกภาษาเฉพาะสาขาวิชาออกจากภาษาท่ัวไปโดยสังเขป 
ไดแก สาขาวิชา (Subject Field) เชน สาขาพันธุศาสตร หัวขอเร่ือง (Topic) เชน ในหัวขอพันธุ
วิศวกรรม วัตถุประสงคของการสื่อสาร เชน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ขอมูลขาวสาร รูปแบบการใช
ภาษา เชน ใชภาษาทางการ มักไมใชสรรพนาม ศัพทเฉพาะท่ีปรากฏมักเปนคํานาม หรือนามวลี การ
เรียงประโยคมักมีรูปแบบเฉพาะ และเกิดข้ึนซ้ําๆกันในตัวบทหน่ึงๆ เกณฑสําคัญอีกประการหน่ึงท่ี
ชวยจําแนกภาษาเฉพาะสาขาวิชาออกจากระบบภาษาท่ัวไปไดอยางชัดเจน คือ สถานการณการ
สื่อสาร (Communicative Setting) 

สถานการณการสื่อสารสามารถแบงออกเปน 4 กลุมโดยแตละกลุมมีรายละเอียด
แตกตางกันดังน้ี กลุมท่ีหน่ึง เปนสถานการณการสื่อสารท่ีเกิดข้ึนระหวางผูเชี่ยวชาญกับผูเชี่ยวชาญ 
(Expert � Expert Communication) ในสถานการณการสื่อสารน้ี เน่ืองจากผูมีสวนรวมในการสื่อสาร
น้ีมีความรู ความเชี่ยวชาญเก่ียวกับสาขาวิชาน้ันอยางลึกซึ้ง ประกอบกับมีความคุนเคยกับแวดวง
เฉพาะสาขาวิชา ศัพทท่ีใชจึงมีความเฉพาะเจาะจงในสาขาวิชาอยางมาก มักไมมีการใชคําในภาษา
ท่ัวไปอธิบายความหมายของศัพทเฉพาะมากนักเน่ืองจากมีความรู และความเชี่ยวชาญระดับสูง
ใกลเคียงกัน นอกจากกรณีของศัพทท่ีคิด และใหความหมายข้ึนใหม ในบางกรณี อาจพบศัพทแสลง
เฉพาะสาขาอาชีพ (Jargon) ดวย นอกจากน้ี ศัพทท่ีใชในสถานการณการสื่อสารระหวางผูเชี่ยวชาญ
ยังมีความหมายท่ีชัดเจน เฉพาะเจาะจง จึงไมมีคําหลายความหมาย (Polyseme) ดังเชนในภาษา
ท่ัวไป ตัวอยางของตัวบทท่ีแสดงใหเห็นถึงสถานการณการสื่อสารระหวางผูเชี่ยวชาญน้ี เชน รายงาน
การคนควาวิจัย วารสารเฉพาะสาขาอาชีพ ในสถานการณกลุมน้ีจึงมีโอกาสพบศัพทเฉพาะไดมาก
ท่ีสุด 

กลุมท่ีสองเปนการสื่อสารระหวางผูเชี่ยวชาญกับผูสนใจศึกษาคนควาในสาขาวิชา
น้ันๆ (Expert � Initiate Communication) แมวาผูรวมในสถานการณการสื่อสารอยูในแวดวง
เดียวกัน แตเน่ืองจากมีระดับความรู ความเช่ียวชาญไมเทาเทียมกัน มีภูมิหลังทางการศึกษา การ
ฝกอบรมในระดับท่ีลึกซึ้งแตกตางกัน การใชศัพทเฉพาะบางครั้งจึงตองมีคําอธิบายดวยภาษาท่ัวไป 
หรือใหคําจํากัดความเปนศัพทเฉพาะท่ีเขาใจไดงายกวาควบคูไปดวย ตัวอยางของสถานการณการ
สื่อสารกลุมน้ี เชน ในเอกสารประกอบการศึกษาซึ่งเขียนโดยผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และผูอาน
เปาหมายเปนผูตองการหาความรูเพิ่มเติมในสาขาน้ัน 
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กลุมท่ีสามเปนการสื่อสารระหวางผูท่ีมีความรูในสาขาระดับหน่ึงแตยังไมถึงระดับ
ผูเชี่ยวชาญส่ือกับผูอานหรือผูฟงท่ัวไป (Relative Expert � Uninitiated Communication) ใน
สถานการณการสื่อสารน้ี ท้ังสองฝายตางเปนผูท่ีมีการศึกษา มีความรูเก่ียวกับภาษาท่ีใชสื่อ
ความหมายไดดี กลาวคือ มีความสามารถในการใชภาษาในระดับเปนท่ีนาพอใจ หรือสูง อยางไรก็
ตาม เน่ืองจากไมมีภูมิความรูเก่ียวกับเน้ือหาเฉพาะสาขาวิชา จึงมักไมใชศัพทเฉพาะในการส่ือสาร 
หากแตใชภาษาท่ัวไปในการสื่อถึงมโนทัศนเฉพาะสาขา ดังน้ัน ความเขาใจในศัพทเฉพาะสาขา และ
มโนทัศนสําคัญในสาขาวิชาจึงไมเทากัน และท้ังสองฝายไมจําเปนตองเขาใจในระดับท่ีเทาเทียมกัน
ดวย ตราบใดท่ีกรอบความคิดโดยรวมยังไมผิดเพี้ยนไป 

กลุมสุดทายเปนสถานการณการสื่อสารที่เกิดข้ึนระหวางอาจารยกับนักศึกษาใน
สาขาวิชาน้ันๆ (Teacher � Pupil Communication) ในท่ีน้ี นักศึกษาคือผูท่ีไมเคยมีความรูเก่ียวกับ
สาขาวิชาเฉพาะมากอนเลย หากแตจําเปนตองศึกษาเน่ืองจากมีวัตถุประสงค หรือความจําเปนทาง
การศึกษา จะเห็นไดวา ระดับความเชี่ยวชาญ ความลึกซึ้งในองคความรูของท้ังสองฝายน้ันแตกตาง
กันคอนขางมาก และท้ังสองฝายจําเปนตองสื่อสารถึงกันในเน้ือหาเฉพาะสาขาใหเขาใจ อาจารย 
หรือผูท่ีมีความเช่ียวชาญมากกวาจึงจําเปนตองใชศัพทเฉพาะสาขาพรอมๆกับใหคําจํากัดความ และ
คําอธิบายในภาษาทั่วไป หรือในภาษาเฉพาะสาขาระดับพื้นฐานประกอบ ตัวอยางของการสื่อสาร
กลุมน้ี ไดแก ในเอกสารแนะนําการใชงาน เอกสารท่ีใหความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับสาขาวิชาน้ันๆ 
(Pearson, 1998:35 - 40) 

การแบงสถานการณการสื่อสารออกเปน 4 กลุมขางตนทําใหทราบไดวา ใน
สถานการณการสื่อสารแบบใดจะพบศัพทเฉพาะไดมาก และมีความนาเชื่อถือเพียงพอสําหรับ
รวบรวมเปนคลังขอมูลเพื่อสรางประมวลศัพทเฉพาะสาขาตอไป กลาวคือ ในสถานการณการสื่อสาร
แบบที่ 1 2 และ 4 จะมีโอกาสพบศัพทเฉพาะสาขาไดมาก และดวยองคประกอบตางๆในการสื่อสาร
จึงมีความนาเชื่อถือมากกวาสถานการณการสื่อสารกลุมท่ี 3 
 
ความแตกตางระหวางคํา (Word) กับศัพทเฉพาะสาขา (Term) 

คําเปนองคประกอบพ้ืนฐานท่ีสําคัญในภาษาทั่วไป และในการสรางพจนานุกรม 
ขณะท่ีศัพทเฉพาะสาขาเปนองคประกอบพื้นฐานท่ีสําคัญในภาษาเฉพาะสาขาวิชา และในการสราง
ประมวลศัพท ตามลําดับ ประมวลศัพทเฉพาะสาขาวิชาท่ีสรางข้ึนจะรวบรวมศัพทเฉพาะสาขาวิชา
เทาน้ัน จะไมหมายรวมถึงคําในภาษาท่ัวไป คํา และศัพทเฉพาะสาขามีความคลายคลึงกันมาก ดวย
เหตุน้ีจึงจําเปนตองแยกศัพทเฉพาะสาขาออกจากคําใหชัดเจน 

มีผูใหคําจํากัดความมากมายแกศัพทเฉพาะสาขา เชน องคกรสรางมาตรฐานการใช
ภาษา ISO 1087 Vocabulary of Terminology ไดใหคําจํากัดความวา ศัพทเฉพาะสาขา (Term) 
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หมายถึง ชื่อเรียกมโนทัศนท่ีผานกระบวนการใหคําจํากัดความโดยใชองคประกอบ และรูปแบบของ
ภาษาเฉพาะสาขาวิชา (Pearson, 1998: 14) นอกจากน้ี ศัพทเฉพาะสาขาเปนรหัสทางภาษาท่ี
ประกอบดวยรูป (Form) และความหมาย (Content) ท่ีแทนมโนทัศน (Cabré, 1998:95) 

หลักเกณฑสําคัญท่ีใชในการจําแนกศัพทเฉพาะสาขาออกจากคําในภาษาทั่วไป คือ 
มโนทัศน โดยศัพทเฉพาะสาขาจะแทนมโนทัศนเพียงหน่ึงเดียวเทาน้ันในสาขาวิชาหน่ึงๆ ดังน้ัน ศัพท
เฉพาะสาขาที่รวบรวม หรือสรางข้ึน และใหคําจํากัดความดวยกระบวนการสรางประมวลศัพทเฉพาะ
สาขาจะมีความหมายท่ีชัดเจน แตกตางจากคําในภาษาท่ัวไปท่ีสามารถมีหลายความหมายเมื่อ
บริบทการสื่อสาร (Context) เปลี่ยนไป จึงตัดปญหาความหมายที่คลุมเครือของคําหลายความหมาย 
(Polyseme) ซึ่งพบมากในภาษาท่ัวไป ในทางศัพทวิทยาจะมีเพียงคําพองรูป (Homonym) เทาน้ัน 
เน่ืองจากศัพทเฉพาะสาขาวิชาเมื่อนําไปใชในวิทยาการแตละแขนงแมมีรูปเขียนเหมือนกัน จะมี
ความหมายท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับแตละสาขาวิชาท่ีใช (Pearson, 1998: 14) ตัวอยางเชน �Clone� 
ในสาขาวิชาพันธุศาสตร คือ สิ่งมีชีวิตท่ีมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันทุกประการ ขณะท่ี ใน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร คือ ผลิตภัณฑท่ีเกิดจากการทําสําเนา ลอกเลียนแบบ ดวยเหตุน้ี การทํา
ประมวลศัพทเฉพาะสาขาจึงแตกตางจากการทําพจนานุกรมสําหรับภาษาทั่วไปซึ่งมีการรวบรวม
ความหมายหลายความหมายสําหรับคําหน่ึงคํา 

เน่ืองจากศัพทเฉพาะสาขาแตกตางจากคํา จึงตองแยกผลงานท่ีรวบรวมศัพทเฉพาะ
สาขา หรือประมวลศัพทเฉพาะสาขาออกจากพจนานุกรมรวบรวมคําซึ่งอาจมีรวบรวมกฎเกณฑการ
ใชภาษาท่ัวไปออกจากกัน แมวาจะเปนการทํางานท่ีเก่ียวของกับภาษา และเปนความพยายามท่ีจะ
สรางมาตรฐานการใชภาษาเชนเดียวกัน แตงานท้ังสองแบบมีกระบวนการทํางานท่ีแตกตางกัน 
กลาวคือ ในการบัญญัติศัพทเพื่อสรางพจนานุกรมรวบรวมคําท่ัวไป (Lexicography) เปนการนํา
ศัพทท่ีมีการใชอยูมาใหคําจํากัดความ (Semasiological Process) ขณะท่ีการสรางประมวลศัพท
เปนการทํางานจากมโนทัศนไปสูศัพทเฉพาะสาขา (Onomasiological Process) คือ การกําหนด
ขอบเขตของมโนทัศน แลวเชื่อมโยงมโนทัศนตางๆเขาดวยกันอยางเปนระบบ จากน้ันจึงใชศัพท
เฉพาะท่ีมีอยูโดยขยาย หรือจํากัดขอบเขตทางความหมาย หรือสรางศัพทเฉพาะใหมเพื่อใชเรียกแทน
มโนทัศนน้ัน 

คําในภาษาทั่วไป และศัพทเฉพาะสาขานอกจากจะมีความแตกตางกันดาน
กระบวนการทํางานแลว ยังมีความแตกตางกันในตัวบทท่ีปรากฏดวย ดังท่ีกลาวแลววาศัพทเฉพาะ
สาขาวิชาจะพบเฉพาะในสถานการณการสื่อสารแบบที่ 1, 2 และ 4 เทาน้ัน และจะไมพบใน
สถานการณการสื่อสารแบบท่ี 3 การใชสถานการณการสื่อสารเปนเคร่ืองบงชี้ตัวบทท่ีจะพบศัพท
เฉพาะสาขาวิชาเปนการหมายรวมถึงความสัมพันธระหวางผูสงสาร และผูรับสาร ซึ่งตองเปนรูปแบบ
ความสัมพันธท่ีตางฝายมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาน้ันอยูในระดับพื้นฐานเปนข้ันตํ่า อีกท้ัง
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วัตถุประสงคการสื่อสารของตัวบทโดยจะพบศัพทเฉพาะสาขาวิชาในตัวบทท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อแจง
ใหทราบ (Informative) และเพื่อการสอน (Didactic) มากกวาวัตถุประสงคอ่ืน 
 
หลักเกณฑในการจําแนกศัพทเฉพาะสาขาชนิดตางๆ 

ศัพทเฉพาะสาขา (Term) สามารถแบงเปนชนิดตางๆ ตามเกณฑท่ีหลากหลาย
แตกตางกัน หลักเกณฑการแบงตามขอบเขตของสาขาวิชาท่ีนําเสนอโดย Hoffmann สามารถแบง
ศัพทเฉพาะสาขาออกเปน ศัพทเฉพาะสาขาใดสาขาหน่ึงเทาน้ัน (Subject specific vocabulary) 
ศัพทเฉพาะสาขาที่มีการใชในหลายสาขาวิชา (Non subject specific vocabulary หรืออาจเรียกอีก
อยางวา Sub technical term) ซึ่งพบไดท่ัวไปในตัวบทสาขาวิชาตางๆท่ีจัดอยูในวิทยาการแขนง
เดียวกัน และศัพทท่ัวไป (General vocabulary) โดยประการหลังน้ีถือวาเปนคําเทาน้ันมิใชศัพท
เฉพาะสาขา (Pearson, 1998:16) 

เมื่อพิจารณาโดยถือสถานะของศัพทเฉพาะสาขาตามท่ีหนวยงานเพื่อสราง
มาตรฐานการใชภาษาเปนเกณฑ จะสามารถแบงศัพทเฉพาะสาขาออกเปน ศัพทเฉพาะสาขาที่เปน
มาตรฐานแลว (Standardized Term) และศัพทเฉพาะสาขาที่มีการใชแตยังไมไดรับการกําหนดให
เปนศัพทมาตรฐาน (Non Standardized Term) จากเกณฑขอน้ี พบวาในกระบวนการสรางศัพท
เฉพาะสาขา ตลอดจนการใหคําจํากัดความเฉพาะในแตละสาขาวิชา ศัพทเฉพาะสาขาวิชาตางๆน้ัน
มีสถานะท่ีแตกตางกัน ศัพทบางคําถูกสรางโดยหนวยงานสรางมาตรฐานการใชภาษา ศัพทบางคํามี
การใชจนเปนท่ียอมรับของผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น และมีสถานะเปนศัพทมาตรฐานแลว การสราง
ประมวลศัพทถือเปนกระบวนการทํางานเพื่อสรางมาตรฐานการใชภาษาจากการใชจริงในแวดวง
เฉพาะสาขานั้น (Pearson, 1998:22 - 26) 

นอกจากน้ี ศัพทเฉพาะสาขายังสามารถแบงตามโครงสรางของศัพทเฉพาะสาขา
น้ันๆไดอีกดวย จึงสามารถแบงศัพทเฉพาะสาขาออกเปน 2 กลุม คือ ศัพทเฉพาะสาขากลุมท่ีมี
โครงสรางพื้นฐาน (Simple) อันประกอบดวยหนวยคําท่ีมีความหมาย (Lexical element) เพียง
หนวยเดียว และศัพทเฉพาะสาขากลุมท่ีมีโครงสรางซับซอน (Complex) อันประกอบไปดวยหนวยคํา
ท่ีมีความหมายสองหนวยข้ึนไป โดยอาจเปนคําประสม (Compounds) คําท่ีสรางโดยการเติม
อุปสรรค  (Prefix) และปจจัย (Suffix) ซึ่งมีความหมายอยูแลว วลี ฯลฯ (Wright and Budin, 
1997:25) เห็นไดวา ศัพทเฉพาะสาขากลุมท่ีมีโครงสรางซับซอนน้ียังสามารถแบงออกเปนกลุมยอย
โดยใชวิธีการทางภาษาศาสตรในการสรางศัพทใหมเปนเกณฑ 

หลักเกณฑอีกประการหน่ึงท่ีใชในการแบงชนิดของศัพทเฉพาะสาขา คือ การ
แบงกลุมตามมโนทัศนท่ีใชศัพทเฉพาะน้ันเรียกแทน ตามหลักเกณฑท่ีเสนอโดย M. Teresa Cabré น้ี 
มโนทัศนสามารถแบงออกเปนกลุมใหญ และกลุมยอยโดยสอดคลองกับคุณสมบัติพื้นฐานท่ีมโน
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ทัศนเหลาน้ันมีอยูรวมกันซึ่งเปนคุณลักษณะท่ีใชอธิบายกลุมของมโนทัศนน้ันดวย กลุมของมโนทัศน
ท่ีจัดแบงตามเกณฑดังกลาวมี 4 กลุม ไดแก วัตถุ (Object) กระบวนการ หรือการกระทํา (Process 
หรือ Action) คุณสมบัติ (Properties) และความสัมพันธ (Relationship) Cabré ไดใหขอสังเกตวา
กลุมของมโนทัศนท่ีไดจําแนกออกเปน 4 กลุมขางตนสัมพันธกับชนิดของคําดวย กลาวคือ ศัพท
เฉพาะสาขาที่แทนมโนทัศนกลุมวัตถุมักเปนคํานาม ศัพทเฉพาะสาขาท่ีแทนมโนทัศนกลุม
กระบวนการ หรือการกระทํา คือ คํากริยา หรือคํากริยาท่ีถูกทําใหเปนคํานาม ศัพทเฉพาะสาขาที่
แทนมโนทัศนกลุมคุณสมบัติ และกลุมความสัมพันธ คือ คําคุณศัพท (Cabré, 1998:87 � 88) 

การท่ีตองแบงศัพทเฉพาะสาขาออกเปนชนิดตางๆเน่ืองจากชนิดของศัพทเฉพาะ
สาขาจะมีความสัมพันธกับวิธีการสรางศัพทเฉพาะสาขา และการใหคําจํากัดความ (Definition) เพื่อ
อธิบายมโนทัศนท่ีศัพทเฉพาะสาขาน้ันแทน และความสัมพันธท่ีมโนทัศนน้ันมีตอมโนทัศนอ่ืน 
 
มโนทัศน (Concept) คืออะไร 

�มโนทัศน� ในหลักการและวิธีการสรางประมวลศัพท (Principles and Methods of 
Terminology) โดยหนวยงานเพื่อสรางมาตรฐานการใชภาษา ISO 704 (1978) ไดใหคํานิยามมโน
ทัศนวาเปน สิ่งท่ีสรางข้ึนภายในใจเพื่อจัดแบงสิ่งตางๆท้ังในโลกภายใน และโลกภายนอกดวย
กระบวนการแยกแยะท่ีไมมีกฎเกณฑแนนอน เห็นไดวามโนทัศนคือผลท่ีสืบเน่ืองมาจากกระบวนการ
คัดสรรเฉพาะลักษณะสําคัญตางๆของกลุมวัตถุ มิใชลักษณะโดยท่ัวไปของวัตถุแตละชิ้น มโนทัศน
เกิดจากการรวมลักษณะสําคัญตางๆเขาดวยกันเปนชุด การท่ีมโนทัศนหน่ึงแตกตางจากอีกมโนทัศน
หน่ึงสืบเน่ืองมาจากมีลักษณะท่ีแตกตางกันอยางนอยหน่ึงประการระหวางมโนทัศนเหลาน้ัน ในการ
ใหคําจํากัดความเพื่ออธิบายมโนทัศนจึงจําเปนตองระบุอยางชัดเจนถึงลักษณะรวม และลักษณะท่ี
แตกตางระหวางมโนทัศนหน่ึงกับอีกมโนทัศนหน่ึง ดังท่ีจะกลาวถึงตอไปในหัวขอคําจํากัดความ 
(Cabré, 1998:95) 

มโนทัศน คือ ชุดของลักษณะตางๆท่ีสัมพันธกัน ซึ่งใชอธิบายวัตถุในโลกความเปน
จริง (Cabré, 1998:99) 

ลักษณะตางๆท่ีประกอบข้ึนเปนมโนทัศนสามารถแบงออกเปนลักษณะท่ีสําคัญ 
(Essential Characteristics) ซึ่งจําเปนตองนําไปใชในการเขียนคําจํากัดความมโนทัศน และ
ลักษณะท่ีไมสําคัญแตมีสวนชวยใหมโนทัศนสมบูรณย่ิงข้ึน (Non Essential หรือ Complementary 
Characteristics) ซึ่งเปนขอมูลเสริม ไมจําเปนตองใสในคําจํากัดความของมโนทัศน 

นอกจากน้ี ยังสามารถแบงลักษณะท่ีประกอบข้ึนเปนมโนทัศนออกเปนลักษณะ
ภายใน (Intrinsic Characteristic) และลักษณะภายนอก (Extrinsic Characteristic) ลักษณะ
ภายในของมโนทัศนเก่ียวกับสิ่งๆหนึ่ง คือ สวนประกอบ ลักษณะตางๆของสิ่งน้ันเอง เชน รูปราง สี 
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ขนาด ชื่อ ฯลฯ ขณะท่ี ลักษณะภายนอก คือ ขอมูลแวดลอมอ่ืนๆ เชน วัตถุประสงคในการประดิษฐ
คิดคน เปาหมาย ท่ีมาของส่ิงน้ัน 

อยางไรก็ตาม ลักษณะสําคัญไมจําเปนตองตรงกับลักษณะภายใน เชนเดียวกับท่ี
ลักษณะท่ีไมสําคัญแตมีสวนชวยใหมโนทัศนสมบูรณย่ิงข้ึนไมจําเปนตองตรงกับลักษณะภายนอก
เสมอไป (Cabré, 1998:97 � 99) 

การจัดแบงลักษณะตางๆของมโนทัศนเชนน้ีมีประโยชนในการใหคําจํากัดความแก
มโนทัศน ทําใหทราบไดวา จําเปนตองใสขอมูลใดในคําจํากัดความเปนอันดับแรก (ลักษณะท่ี
สําคัญ) เน่ืองจากหากปราศจากขอมูลเหลาน้ัน คําจํากัดความจะคลุมเครือ สงผลใหองคความรูท่ีได
จากคําจํากัดความน้ันไมชัดเจนดวย และขอมูลใดท่ีไมจําเปน (ลักษณะท่ีไมสําคัญแตมีสวนชวยให
มโนทัศนสมบูรณย่ิงข้ึน) อาจเพิ่มเติมในคําจํากัดความเพื่อเปนเพียงขอมูลประกอบใหครอบคลุม
ย่ิงข้ึน 

เน่ืองจากศัพทเฉพาะสาขาวิชาจะไมปรากฏโดดๆโดยไมมีการระบุอยูในบริบทของ
สาขาวิชาเฉพาะ และในสาขาวิชาเฉพาะหน่ึงๆ ศัพทเฉพาะสาขาซึ่งใชเรียกมโนทัศนตางๆใน
สาขาวิชาเฉพาะน้ันๆยังมีความสัมพันธระหวางกันอีกดวย โดยความสัมพันธระหวางมโนทัศนน้ี
สามารถมองไดหลายรูปแบบ ไดแก มุมมองความสัมพันธเชิงตรรกะ (Logical Relationship) และ
มุมมองความสัมพันธตามลักษณะธรรมชาติของสิ่งตางๆในโลกแหงความจริง (Ontological 
Relationship) 

ในมุมมองความสัมพันธเชิงตรรกะ (Logical Relationship) ความสัมพันธระหวาง
มโนทัศนตางๆอยูบนพื้นฐานของความคลายคลึงกันระหวางมโนทัศน กลาวคือ มโนทัศนเหลาน้ันมี
ลักษณะหน่ึง หรือหลายลักษณะรวมกันอยู ดังน้ัน ในความสัมพันธแบบนี้ มโนทัศนหน่ึงจะมีขอบเขต
กวางขวางกวาอีกกวาอีกมโนทัศนหน่ึง โดยเรียกมโนทัศนท่ีมีขอบเขตกวางขวางกวาวา มโนทัศน
ท่ัวไป (Generic Concept) สวนอีกมโนทัศนหน่ึงเรียกวามโนทัศนท่ีมีความเฉพาะเจาะจง (Specific 
Concept) สิ่งท่ีทําใหมโนทัศนท้ังสองแตกตางกัน คือ ลักษณะท่ีแตกตางอยางนอยหน่ึงประการ โดย
มโนทัศนท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกวาอยูในกรอบของมโนทัศนท่ัวไป เรียกความสัมพันธระหวางมโน
ทัศนท่ัวไป และมโนทัศนท่ีมีความเฉพาะเจาะจงวา  Logical Subordination เชน ในประมวลศัพท
เทคโนโลยีการโคลนน่ิง ความสัมพันธระหวางมโนทัศน �กระบวนการท่ีเซลลพัฒนาไปทําหนาท่ี
เฉพาะอยาง� (Différenciation) กับมโนทัศน �ศักยภาพท่ีจะกลายเปนเซลลชนิดใดๆก็ไดท้ังหมด� 
(Totipotence)  เปนตัวอยางของความสัมพันธแบบ Generic-specific ในมุมมองความสัมพันธเชิง
ตรรกะ นอกจากน้ี ยังมีมโนทัศนท่ีมีความเฉพาะเจาะจงอยางนอยสองมโนทัศนซึ่งมีความสัมพันธท่ี
เทาเทียมกัน (Coordination) ในกรอบของมโนทัศนท่ัวไป ตัวอยางเชน มโนทัศน �ศักยภาพท่ีจะ
กลายเปนเซลลชนิดใดๆก็ไดท้ังหมด� (Totipotence) และมโนทัศน �ศักยภาพท่ีจะกลายเปนเซลล
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ชนิดใดๆก็ไดเกือบท้ังหมด� (Pluripotence) ตางก็เปนมโนทัศนท่ีเฉพาะเจาะจงของมโนทัศน 
�กระบวนการท่ีเซลลพัฒนาไปทําหนาท่ีเฉพาะอยาง� (Différenciation) กลาวไดวา ความสัมพันธ
ระหวางมโนทัศนแบบสวนยอยในสวนใหญ (Subordination) เปนการมองความสัมพันธในแนวด่ิง 
(Vertical Relationship) ขณะท่ีความสัมพันธแบบเทาเทียมกัน (Coordination) เปนการมอง
ความสัมพันธในแนวขวาง (Horizontal Relationship) 

สวนในมุมมองความสัมพันธตามลักษณะธรรมชาติของสิ่งตางๆในโลกความจริง 
(Ontological Relationship) อยูบนพื้นฐานของความใกลชิด (Proximity) ของส่ิงตางๆในโลกความ
จริงมากกวาความคลายคลึง และสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทยอย ไดแก ประเภทแรก คือ 
ความสัมพันธระหวางองคประกอบกับสิ่งหน่ึงสิ่งใด (Part � Whole Relationship หรือ Meronymic 
Relationship) ซึ่งยังแบงออกเปนความสัมพันธระหวางสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีมีตอสวนประกอบ เชน 
เทคโนโลยีการโคลนน่ิงกับการนํานิวเคลียสออกจากเซลล และความสัมพันธระหวางสวนประกอบ
ตางๆในสิ่งหน่ึงสิ่งใดซึ่งเปนความสัมพันธท่ีเทาเทียมกัน (Coordination Relationship) เชน ออโต
กราฟท (Autograft) และอัลโลกราฟท (Allograft)ตางก็เปนวิธีการปลูกถายเน้ือเย่ือ และอวัยวะ 
(Transplantation) ประเภทท่ีสอง คือ ความสัมพันธแบบสืบเน่ืองเปนลําดับข้ันตอนตามระยะเวลา 
(Chain Relations หรือ Sequential Relationship) ตัวอยางเชน ระยะโพรเฟส ระยะเมทาเฟส ระยะ
แอนาเฟส และระยะเทโลเฟส ตามลําดับซึ่งเปนระยะตางๆในการแบงเซลลรางกายแบบไมโทซิส 

กลาวโดยสรุปไดวา ความสัมพันธระหวางมโนทัศนแบงออกเปน 2 ประเภทหลักๆ 
ประเภทแรก คือ ความสัมพันธตามลําดับข้ัน (Hierarchical Relationship) ซึ่งรวมความสัมพันธแบบ 
Generic � Specific และความสัมพันธแบบ Part � Whole ไว ประเภทท่ีสอง คือ ความสัมพันธแบบ
ไมเปนตามลําดับข้ัน (Non Hierarchical Relationship) ซึ่งเปนความสัมพันธระหวางกันแบบเทา
เทียมกัน (Coordination) (Cabré, 1998:100 � 104) 

เมื่อศึกษามโนทัศน และความสัมพันธระหวางมโนทัศนตางๆท่ีปรากฏอยูใน
สาขาวิชาเฉพาะแลว เพื่อใหสามารถเขียนคําจํากัดความไดชัดเจน ครอบคลุมทุกแงมุมซึ่งเปนอีก
ข้ันตอนสําคัญในการสรางประมวลศัพทเฉพาะสาขา Lynne Bowker ไดเสนอวา ควรมีการใชแผนผัง 
และแผนภูมิรูปแบบตางๆเพื่ออธิบายความเชื่อมโยงระหวางมโนทัศนท้ังหมดในสาขาวิชาน้ัน เชน 
Flow chart, Tree diagram และ Bracket diagram ท้ังน้ีโดยคํานึงถึงความเหมาะสมในการนําเสนอ
มโนทัศน และความชัดเจน ความเขาใจงายเปนสําคัญ นอกจากน้ี ควรใชแผนภูมิหลายมิติ 
(Multidimensional graphical representation) พรอมท้ังแสดงความแตกตางระหวางมโนทัศน หรือ
ความสัมพันธดวยรูปแบบเสน สีสันท่ีชัดเจน เปนตน (Wright and Budin, 1997:95) 
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คลังขอมูล (Corpus) 
ในการสรางประมวลศัพทเฉพาะสาขาวิชา สิ่งท่ีสําคัญอีกประการหน่ึง

นอกเหนือจากองคประกอบพื้นฐานซึ่งไดแก มโนทัศน และศัพทเฉพาะสาขา คือ คลังขอมูล เน่ืองจาก
การสรางประมวลศัพทเปนการเก็บตัวอยางการใชภาษาเฉพาะสาขาวิชาจากการใชโดยผูเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาน้ันๆ ในสถานการณการสื่อสารจริงท่ีหลากหลายมากนอยตางกัน ผูสรางประมวลศัพท
จําเปนตองเก็บรวบรวมตัวอยางการใชศัพทเฉพาะสาขาน้ันอยางเปนระบบ กลาวคือ เก็บรวบรวมใน
รูปของคลังขอมูลเฉพาะสาขาวิชา ดังท่ี Sinclair ไดกลาวไววา คลังขอมูล คือ การเก็บรวบรวม
ผลงานการใชภาษาท่ีผานการคัดเลือก และจัดระเบียบตามหลักเกณฑทางภาษาที่ชัดเจนเพื่อใชเปน
ตัวอยางของการใชภาษา (Pearson, 1998:42) 

เกณฑท่ีใชในการเลือกตัวบทสําหรับเก็บเปนสวนหน่ึงของคลังขอมูล คือ ขอบเขต
ของสาขาวิชาซึ่งผูสรางประมวลศัพทตองจัดประเภท และบงชี้อยางชัดเจน โดยอาจไดรับความ
ชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ขอบเขตของสาขาวิชาจะตองไมกวางจนกระท่ังรวมศัพท
เฉพาะสาขามีความสัมพันธไมชัดเจนกับศัพทเฉพาะสาขาอ่ืน หรือเปนคําท่ีใชในภาษาท่ัวไป มิใช
ศัพทเฉพาะสาขา อีกท้ังจะตองไมแคบจนกระทั่งไมครอบคลุมมโนทัศนในสาขาวิชาน้ันๆ เกณฑ
ประการตอมาท่ีจะสามารถใชเลือกตัวบทเพื่อสรางเปนคลังขอมูล คือ สถานการณการสื่อสารชนิด
ตางๆซึ่งมีความสัมพันธโดยตรงกับการปรากฏของศัพทเฉพาะสาขา ดังท่ีไดกลาวแลวในตอนตนวา
สถานการณการสื่อสารท่ีเกิดข้ึนระหวางผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจะเปนสถานการณท่ีพบศัพทเฉพาะ
สาขาไดมาก และในขณะเดียวกันก็จะไมพบคําอธิบาย หรือการใหคําจํากัดความภายในตัวบท 
ขณะท่ีสถานการณการสื่อสารระหวางผูท่ีไมเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะกับบุคคลท่ัวไป หรือ
สถานการณการสื่อสารแบบท่ี 3 จะมีโอกาสพบศัพทเฉพาะสาขาไดนอยมาก หรืออาจไมมีเลย
เน่ืองจากผูสงสารจะใชภาษาท่ัวไปในการสื่อความคิด ซึ่งสงผลใหภาษาท่ีใชไมกระชับ ยืดเย้ือ และ
คลุมเครือ การใชภาษาในลักษณะเชนน้ีจึงไมถูกตองตามมาตรฐานการใชภาษาของผูเชี่ยวชาญ จึง
ไมควรนํามารวมไวในคลังขอมูล 

เน่ืองจากคลังขอมูลเก็บรวบรวมตัวอยางการใชภาษาในสถานการณจริง หากมีการ
รวบรวมอยางเปนระบบในรูปแบบท่ีสามารถนํามาประมวลผลในเครื่องคอมพิวเตอร (Machine 
Readable) เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และแมนยําในการดึงศัพทเฉพาะสาขา ฯลฯ จะทําใหสามารถ
ใชคลังขอมูลเปนแหลงอางอิงเก่ียวกับบริบทการใชภาษา ตัวอยางประกอบเพ่ืออธิบายความหมาย
ของศัพทเฉพาะสาขา และวิธีการใชภาษาท่ีถูกตองตามกฎเกณฑโดยสิ่งเหลาน้ีอาจเปนความรูท่ีผู
ศึกษามีอยูแลวเพียงตองการเครื่องยืนยันความรูเดิมท่ีมีอยูน้ัน หรืออาจเปนความรูใหมก็ได 
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คลังขอมูลชนิดตางๆ 
ตามความเห็นของ Sinclair คลังขอมูล (Corpus) ประกอบดวยคลังขอมูลยอย 

(Sub corpora) ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนคลังขอมูล (Corpus) ทุกประการ สามารถใชแทนคลังขอมูล
สมบูรณท่ีมีขนาดใหญกวาในคลังขอมูล และคลังขอมูลยอยสามารถแบงออกเปนองคประกอบของ
คลังขอมูล (Component of Corpora) ซึ่งเปนการเก็บรวบรวมตัวบทโดยใชเกณฑทางภาษาศาสตร
บางประการท่ีตองการศึกษาเทาน้ัน ดังน้ัน ตัวอยางการใชภาษาจึงอาจไมครอบคลุมทุกแงมุม 
(Pearson, 1998:45) 

คลังขอมูลสามารถแบงประเภทไดหลายชนิด เชน คลังขอมูลเพื่อตรวจสอบ 
(Monitor Corpus)  คลังขอมูลภาษาทั่วไป (General Reference Corpus) แตคลังขอมูลท้ังสองชนิด
น้ีมีวัตถุประสงคเพื่อใชศึกษาความเปลี่ยนแปลงของการใชภาษาท่ัวไป ความรูทางภาษาท่ีไดจาก
การศึกษาคลังขอมูลท้ังสองแบบขางตนจึงตองครอบคลุมลักษณะทุกประการของภาษา ขณะท่ี 
คลังขอมูลพิเศษ (Specialized Corpora หรือ Special Corpora) เปนการรวบรวมเฉพาะตัวบทท่ีมี
ลักษณะการใชภาษาตามที่ตองการศึกษาอยางใดอยางหน่ึง เชน เพื่อศึกษาการใชภาษา วิธีการสื่อ
ความหมายในรูปประโยคของเด็กซึ่งมักเปนประโยคท่ีปราศจากคํากริยา เพื่อศึกษาภาษาของ
ผูสูงอายุ หรือผูท่ีใชภาษาตางประเทศในฐานะท่ีมิใชภาษาแม (Non native speaker) อยางไรก็ตาม 
คลังขอมูลพิเศษนี้อาจมีนํ้าหนักของความนาเชื่อถืออยูนอยหากตองการศึกษาเพื่อสรางกฎเกณฑ
การใชภาษาเปนมาตรฐาน เน่ืองจากโดยมากเปนรูปแบบการใชภาษาท่ีผิดเพี้ยนไปจากมาตรฐาน
การใชภาษาปกติ ซึ่งข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ เชน องคประกอบดานเพศ วัย การศึกษาของแต
ละบุคคล นอกจากน้ียังมีคลังขอมูลท่ีเก็บเฉพาะขอมูลบางสวน เชน เก็บตัวบทบางสวนเพื่อเปน
ตัวอยาง (Sample Corpus) และคลังขอมูลท่ีเก็บตัวบทท่ีสมบูรณไวเปนขอมูล (Full Text Corpus) 
คลังขอมูลสามารถเปนไดท้ังภาษาเดียว (Monolingual Corpus) และคลังขอมูลหลายภาษา 
(Multilingual Corpus) ในการรวบรวม ศึกษาคลังขอมูลเพื่อสรางประมวลศัพทหลายภาษาจะมี
ความเก่ียวของกับคลังขอมูลสองชนิด คือ คลังขอมูลเทียบบท (Parallel Corpus) และคลังขอมูล
เทียบภาษา (Comparable Corpus) โดยจากคํานิยาม และคําอธิบายของผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
การสรางประมวลศัพทเฉพาะสาขา เชน Teubert, McEnery and Wilson, Barlow คลังขอมูลเทียบ
บทเปนการเก็บขอมูลการใชภาษาจากตนฉบับ และฉบับแปล ในขณะท่ีคลังขอมูลเทียบภาษาเปน
การเก็บขอมูลการใชภาษาจากตัวบทท่ีเปนตนฉบับในภาษาตางๆโดยมีเน้ือหา องคประกอบของตัว
บทเหมือนกัน (Pearson, 1998:43 - 48) 
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ขอแนะนําในการสรางคลังขอมูลเฉพาะสาขา 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลไวในคลังขอมูล ไมวาจะเปนคลังขอมูลชนิดใด สิ่งท่ีควร

คํานึงถึงมีดังตอไปน้ี (Wright and Budin, 1997:215 - 217) 
! กําหนดขอบเขตของสาขาวิชา วัตถุประสงคในการสรางคลังขอมูล ตลอดจน

เกณฑท่ีใชในการเลือกตัวบทเพื่อสรางเปนคลังขอมูลใหชัดเจน ไมวาจะเปนชนิด (Genre) รูปแบบ 
(Mode) ท่ีมา (Origin) วัตถุประสงค (Aim) ของตัวบทซึ่งจัดอยูในกลุมเกณฑภายนอก (External 
Criteria) หรือหัวขอ (Topic) และลีลาการเขียน (Style) ซึ่งจัดอยูในกลุมเกณฑภายใน (Internal 
Criteria) ตัวอยางเชน เพื่อสรางคลังขอมูลหัวขอเทคโนโลยีการโคลนน่ิง ในสาขาวิชาพันธุศาสตร ตัว
บทเขียนท่ีจะรวบรวมไวในคลังขอมูลภาษาเดียว น่ันคือ ตัวบทภาษาฝรั่งเศส ในชวงทศวรรษท่ี 1990 
ถึงปจจุบัน จัดอยูในสถานการณการสื่อสารในกลุมผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และระหวางผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขากับผูท่ีมีพื้นฐานความรูเก่ียวกับหัวขอน้ีเปนอยางดีแลว เปนบทความเชิงวิชาการซึ่งใช
ภาษาแบบทางการ เก็บรวบรวมจากหนังสือท่ีไดรับการตีพิมพ และเผยแพรในรูปของขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกสผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

! ควรเก็บตัวบทท้ังหมด (Full Text Corpus) ไมควรเก็บเฉพาะบางสวนเน่ืองจาก
จะทําใหขอมูลท่ีไดไมสมบูรณ อาจทําใหเกิดการเช่ือมไปสูมโนทัศนท่ีไมชัดเจน หรือทําใหตัวอยาง
การใชศัพทเฉพาะสาขานั้นไมสมบูรณ 

! ควรเก็บบันทึกตัวบทลงในคลังขอมูลโดยไมมีการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลงขอความ 
ตัวอักษร เชน หากในตัวบทซึ่งมิใชตําแหนงเร่ิมประโยคใหม แตปรากฏวามีการใชอักษรตัวใหญ น่ัน
อาจหมายถึงเปนชื่อเฉพาะ หรือมีความหมายพิเศษจากความหมายปกติ 

! ขนาดของคลังขอมูล แมวาจะไมมีการกําหนดขนาดของคลังขอมูลท่ีแนนอน
เน่ืองจากในแตละหัวขอ ขอบเขตของเน้ือหายอมหลากหลายแตกตางกัน สิ่งท่ีสามารถบงชี้ไดวา
คลังขอมูลมีขนาดท่ีเหมาะสม คือ การท่ีคลังขอมูลครอบคลุมทุกมโนทัศน และเพียงพอท่ีจะเปน
ตัวแทนของการใชภาษาในสาขาวิชาเฉพาะน้ัน 
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การบันทึกศัพทเฉพาะสาขาพรอมท้ังขอมูลประกอบ 
เมื่อสรางคลังขอมูลเฉพาะสาขาโดยพิจารณาสถานการณการสื่อสารของตัวบท 

และเกณฑตางๆในการสรางคลังขอมูลเฉพาะสาขาดังท่ีกลาวแลวในหัวขอกอนหนาน้ี และหลังจาก
ใชโปรแกรมประเภท Concordance ประมวลผลคลังขอมูลเพื่อดึงศัพทเฉพาะสาขาพรอมท้ังบริบท
โดยใชความถ่ีในการปรากฏของคําท่ีคาดวาเปนศัพทเฉพาะสาขา (Term candidate) ในคลังขอมูล 
จากน้ันพิจารณาคัดเลือกเพียงศัพทเฉพาะสาขาโดยคํานึงถึงความสัมพันธ ความสอดคลองกับมโน
ทัศนท่ีไดรับการบงชี้อยางชัดเจน ข้ันตอนตอมา คือ การเก็บบันทึกศัพทเฉพาะสาขา บริบทท่ีพบศัพท
เฉพาะสาขานั้น ขอบเขตของสาขาวิชาเฉพาะท่ีพบ ขอมูลทางภาษาศาสตรของศัพทเฉพาะสาขาแต
ละคํา เชน ชนิดของคํา ตลอดจนขอมูลประกอบอ่ืนๆ เชน ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับมโนทัศนตางๆจาก
แหลงอางอิงอ่ืนๆ เอกสารอางอิง ผูแตง และชวงเวลาท่ีสรางเอกสารซึ่งอางถึงโดยใชรหัสเอกสาร ฯลฯ 
ลงในแบบฟอรมเพื่อความสะดวกในการประมวลนําขอมูลเหลาน้ีไปเชื่อมโยงเปนมโนทัศนสัมพันธ 
และเขียนคําจํากัดความ แบบฟอรมตอไปน้ีเปนเพียงแบบฟอรมพื้นฐานท่ีเสนอแนะข้ึนเพื่อประโยชน
ในการเก็บบันทึกศัพทเฉพาะสาขา และขอมูลประกอบ 
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แบบฟอรมสําหรับบันทึกขอมูลศัพทเฉพาะสาขา 
แบบฟอรมสําหรับบันทึกขอมูลศัพทเฉพาะสาขาที่เสนอแนะน้ีประยุกตจาก

แบบฟอรมท่ีเสนอโดยผูจัดทําประมวลศัพทหลายทาน (Cabré, 1998:122 � 126) เพื่อใชเปน
มาตรฐานสําหรับบันทึกศัพทเฉพาะสาขา และขอมูลประกอบในการทําประมวลศัพทเทคโนโลยีการ
โคลนน่ิง ดังท่ีแสดงไวในภาคผนวก ใหมีลักษณะดังน้ี 
 
ตารางที่ 2 แบบฟอรมสําหรับบันทึกขอมูลศัพทเฉพาะสาขา 
 
TNxx 
ลําดับท่ี 

Concept:  
มโนทัศน 

Fr.: ศัพทภาษาฝร่ังเศส  
[แหลงท่ีมา] 

Th.: ศัพทภาษาไทย 
[แหลงท่ีมา] 

Grammatical Category / Gender : 
ชนิดของคํา และเพศของศัพทภาษา
ฝร่ังเศส  

Subject Field :  
สาขาวิชา 

Conceptual Relations: 
 

แผนผังแสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศน 
 

คําอธิบายความสัมพันธดังกลาว 
 
Extraction:  
ศัพท และบริบทท่ีดึงไดจากคลังขอมูล [แหลงท่ีมา] 

 
Additional Information:  
ขอมูลเพิ่มท่ีคนหาไดจากแหลงขอมูลอ่ืน นอกเหนือจากคลังขอมูล [แหลงท่ีมา] 

 
Definition:  
คําจํากัดความท่ีเขียนข้ึนจากขอมูลท่ีรวบรวมได 

 
Linguistic Specification:  
ศัพทท่ีมีความหมายเหมือน ศัพทท่ีมีความหมายตรงขาม อักษรยอ [แหลงท่ีมา] 
Cross Reference:  
ศัพทซึ่งแสดงมโนทัศนท่ีเก่ียวของ [TN no.] 
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คําจํากัดความ (Definition) 
หนวยงานสรางมาตรฐานการใชภาษา ISO โดยใน ISO 1087 (1990) ไดอธิบาย

ความหมายของ �คําจํากัดความ� วาเปนขอความท่ีอธิบายมโนทัศนหน่ึงๆ และบรรยายความ
แตกตางระหวางมโนทัศนน้ันจากมโนทัศนอ่ืนในมโนทัศนสัมพันธ ในสาขาวิชาเดียวกัน (Cabré, 
1998:104) มโนทัศนประกอบดวยลักษณะตางๆท่ีเก่ียวเน่ืองกันซึ่งอธิบายกลุมของวัตถุในโลกแหง
ความเปนจริง การใหคําจํากัดความศัพทเฉพาะสาขา หรือการใหคําอธิบายมโนทัศนจึงเปนการ
บรรยายลักษณะรวมของกลุม และลักษณะจําเพาะท่ีทําใหสิ่งน้ัน หรือมโนทัศนน้ันแตกตางจากสิ่งอ่ืน 
หรือมโนทัศนอ่ืน กระบวนการใหคําจํากัดความโดยสรุปจึงแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก Intension ซึ่ง
เปนการบรรยายคุณลักษณะภายในของมโนทัศนน้ัน โดยเร่ิมจากลักษณะทั่วไปจนถึงลักษณะ
เฉพาะเจาะจง เชน Wolf : Mammal " Carnivore " Fissiped " Canine และกระบวนการให
คําจํากัดความแบบ Extension ซึ่งเปนการอธิบายโดยอางอิงถึงคุณลักษณะภายนอก พรอมท้ัง
ยกตัวอยางสิ่งท่ีมีคุณลักษณะเดียวกับมโนทัศนท่ีอธิบาย ตัวอยางเชน Halogen: Fluorine, 
Chlorine, Bromine, Iodine และ Astaine (Cabré, 1998:99) การใหคําจํากัดความแกมโนทัศนจึง
เปนการอธิบายลักษณะท่ีเหมือน และแตกตาง ลักษณะท่ัวไป และเฉพาะเจาะจง ลักษณะภายใน 
และภายนอกของมโนทัศนหน่ึงๆ ตลอดจนความสัมพันธระหวางมโนทัศนน้ันกับมโนทัศนอ่ืนใน
รูปแบบตางๆ 
 
ส่ิงท่ีชวยบงชี้ศัพทเฉพาะสาขา และคําจํากัดความในตัวบท 

ผูจัดทําประมวลศัพทสามารถระบุศัพทเฉพาะสาขา และคําจํากัดความของศัพท
เฉพาะสาขานั้นในตัวบทท่ีประกอบขึ้นเปนคลังขอมูลเฉพาะสาขา จากการศึกษาโดยผูเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาการสรางประมวลศัพทเฉพาะสาขา เชน Swales, Widdowson, Flowerdew, Trimble and 
Trimble และ Darian พบวา คําจํากัดความมักปรากฏใกลกับศัพทเฉพาะสาขา มีรูปแบบเฉพาะท่ี
สามารถสังเกตได สิ่งท่ีชวยบงชี้ศัพทเฉพาะสาขา และคําจํากัดความ เรียกวา เคร่ืองหมายทาง
ภาษาศาสตร (Linguistic Signal) โดยเครื่องหมายทางภาษาศาสตรน้ีหมายรวมถึงคํา และ
เคร่ืองหมายวรรคตอนบางอยางซึ่งไดมีการเก็บรวบรวมเปนสถิติวาพบรวมกับศัพทเฉพาะสาขาและ
คําจํากัดความบอยคร้ัง อยางไรก็ตาม เคร่ืองหมายทางภาษาศาสตรท่ีชวยบงชี้ศัพทเฉพาะสาขา 
และคําจํากัดความจะมีความหลากหลายแตกตางกันไปในแตละคลังขอมูลเฉพาะสาขาวิชา 
ตัวอยางเชน e.g., i.e., known as, called, denotes, the term และเครื่องหมายอัญประกาศ (�.��) 
นอกจากน้ี คําในกลุม Generic Reference เชน This process, This method, This device ซึ่งเปน
คําท่ีใชอางถึงศัพทเฉพาะสาขาในตําแหนงกอนหนา หากปรากฏในตําแหนงข้ึนตนของประโยค ก็เปน
อีกสิ่งหน่ึงท่ีชวยบงชี้ศัพทเฉพาะสาขา และคําจํากัดความ 
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นอกเหนือจากเคร่ืองหมายทางภาษาศาสตรดังกลาว ผูศึกษา และสรางประมวลศัพทเฉพาะสาขา
สามารถบงชี้ศัพทเฉพาะสาขา และทราบไดวาขอความใดเปนคําจํากัดความไดจากรูปแบบการใหคํา
จํากัดความซึ่งใชโดยท่ัวไปทั้งในภาษาทั่วไป (General Language) และภาษาเฉพาะสาขาวิชา 
(Special Language) สรุปเปนรูปแบบการใหคําจํากัดความ 3 รูปแบบ ดังน้ี 

รูปแบบแรก คือ การใหคําจํากัดความแบบสมบูรณ (Complete defining 
expositive) หรือรูปแบบท่ี Trimble เรียกวาการใหคําจํากัดความแบบทางการ (Formal definition 
formula) สูตรของการใหคําจํากัดความในรูปแบบน้ี คือ X = Y + ลักษณะท่ีทําใหแตกตาง โดย X คือ 
ศัพทเฉพาะสาขา = คือ คํากริยาท่ีเชื่อมตอศัพทเฉพาะสาขาเขากับขอความท่ีเปนคําจํากัดความ 
(Connective verb) และ Y คือ กลุมท่ีมีลักษณะทั่วไป และศัพทเฉพาะสาขานั้นเปนสมาชิกอยู 
(Class word หรือ Super ordinate) โดยศัพทเฉพาะสาขามักปรากฏอยูในตําแหนงข้ึนตนประโยค 
ตามดวยคําจํากัดความ อยางไรก็ตาม ในบางกรณีพบวาอาจสลับตําแหนงกันโดยสวนท่ีเปนคําจํากัด
ความข้ึนตนประโยค แลวตามดวยศัพทเฉพาะสาขา ตามสูตร Y + ลักษณะท่ีทําใหแตกตาง = X ก็ได 
การใหคําจํากัดความแบบสมบูรณ หรือแบบทางการโดยสลับตําแหนงกันน้ีมักใชเพื่อเกร่ินนําศัพท
เฉพาะสาขาเขาสูปริเฉจการสนทนา (Discourse) เปนคร้ังแรก การใหคําจํากัดความแบบทางการยัง
สามารถแยกยอยออกเปนแบบพื้นฐาน (Simple formal definition) และแบบซับซอน (Complex 
formal definition) โดยแตกตางกันท่ีแบบพื้นฐาน ศัพทเฉพาะสาขา และคําจํากัดความจะอยูใน
ประโยคเดียวกัน ขณะท่ีแบบซับซอน ศัพทเฉพาะสาขา และคําจํากัดความจะอยูตางประโยคกัน เชน 
ประโยคหน่ึงเปนขอความท่ีใหคําจํากัดความ และประโยคตอมาประกอบดวย Generic reference 
หรือ Demonstrative pronoun, คํากริยา และตามดวยศัพทเฉพาะสาขา  หรือศัพทเฉพาะสาขาใน
ประโยคหน่ึง แลวตามดวยประโยคท่ีเปนคําจํากัดความ การท่ีแยกคําจํากัดความออกเปนสอง
ประโยคน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อหลีกเลี่ยงประโยคซับซอนท่ียืดยาวซึ่งอาจทําใหเกิดความสับสน 

รูปแบบท่ีสอง คือ การใหคําจํากัดความแบบบางสวน (Partial defining expositive) 
หรือแบบท่ี Trimble เรียกวาการใหคําจํากัดความแบบก่ึงทางการ (Semi � formal definition 
formula) สูตรของการใหคําจํากัดความในรูปแบบน้ี คือ X =  ลักษณะท่ีทําใหแตกตาง โดย X คือ 
ศัพทเฉพาะสาขา และ = คือ คํากริยาท่ีเชื่อมตอศัพทเฉพาะสาขาเขากับขอความท่ีเปนคําจํากัด
ความ (Connective verb) สังเกตไดวาในรูปแบบน้ีไมมี Y ซึ่งเปนกลุมท่ีมีลักษณะท่ัวไป และศัพท
เฉพาะสาขานั้นเปนสมาชิกอยู (Class word หรือ Super ordinate) โดย Trimble ไดใหเหตุผลวา 
อาจมีการบงชี้ Y ในประโยคกอนหนาน้ีแลว และสามารถมองไดวาการใหคําจํากัดความรูปแบบน้ีแท
ท่ีจริงแลวเปนสวนหน่ึงของการใหคําจํากัดความแบบสมบูรณ 

รูปแบบสุดทาย คือ การใหคําจํากัดความแบบไมทางการ (Non - formal definition 
formula) หรือการแทนท่ี (Substitution หรือ Substitutable defining strategy) โดยใชภาษาท่ัวไป
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อธิบายความหมายของศัพทเฉพาะสาขา  (Paraphrasing) และดวยการใชคําความหมายเหมือน 
(Synonymy) แนวคิดของการใหคําจํากัดความรูปแบบน้ีคือคําจํากัดความ หรือคําในภาษาท่ัวไปตอง
สามารถนํามาแทนท่ีศัพทเฉพาะสาขาในบริบทท่ีศัพทเฉพาะสาขาปรากฏอยูเพื่ออธิบายมโนทัศน
ของศัพทเฉพาะสาขาน้ัน วิธีการน้ีไดรับการสนับสนุนโดยผูเชี่ยวชาญดานการสรางพจนานุกรม 
(Lexicographer) และผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาประมวลศัพทเฉพาะสาขา (Terminologist) หลาย
ทาน เชน ตามความเห็นของ Landau, Landheer และ ISO คําความหมายเหมือนเปนการแสดง
ความสัมพันธท่ีเทาเทียมกันระหวางศัพทเฉพาะสาขากับคําท่ีนํามาแทนท่ี คําความหมายเหมือนท่ี
นํามาแทนท่ีน้ันจึงตองสามารถใชแทนไดอยางสมบูรณในบริบทตางๆโดยไมทําใหความหมายของ
ศัพทเฉพาะสาขานั้นผิดเพี้ยนไป (Absolute synonym) กลาวคือ เปนคําท่ีเหมือนกับศัพทเฉพาะ
สาขาท้ังดานความหมาย และการใช  อยางไรก็ดี ไมมีศัพท และคําใดท่ีจะเหมือนกันท้ังดาน
ความหมาย และการใช ไมมีศัพทเฉพาะสาขา และคําในภาษาทั่วไปใดที่สามารถใชแทนกันไดอยาง
สมบูรณในทุกสถานการณการสื่อสาร ในกรณีท่ีมีความหมายเหมือนกัน ก็มักจะมีระดับของภาษาที่
แตกตางกัน หรือใหขอมูลเก่ียวกับผูใชภาษาท่ีแตกตางกันเน่ืองดวยการใชภาษาเปนการสื่อถึงภูมิ
หลังของแตละบุคคล ไมวาจะเปนสังคมท่ีตนเปนสมาชิกอยู การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ทัศนคติ 
ฯลฯ หลักการแทนท่ีศัพทเฉพาะสาขาจึงไมอาจนําไปใชในทุกสถานการณเน่ืองจากเมื่อแทนท่ีดวยคํา 
หรือคําจํากัดความในภาษาทั่วไป จะพบวาภาษาไมเปนธรรมชาติ หรือยังอธิบายความหมายไม
ชัดเจนเพียงพอ จึงมีการอนุโลมใหใชคําความหมายเหมือนซึ่งสามารถนําไปใชในบริบทการส่ือสารท่ี
ใกลเคียงกัน (Approximate synonym) (Pearson, 1998:89 � 104; 130 � 134) 
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แนวทางการใหคําจํากัดความ 
เมื่อศึกษาขอมูลจากคลังขอมูลในหัวขอเฉพาะสาขาซึ่งเก็บรวบรวมไวอยางเปน

ระบบแลว ผูสรางประมวลศัพทเฉพาะสาขาอาจจําเปนตองหาขอมูลนอกเหนือตัวบท (Extra - 
linguistic) เพิ่มเติมเพื่ออธิบายศัพทเฉพาะสาขาที่เชื่อมโยงเขากับมโนทัศนสัมพันธในสาขาวิชาน้ันๆ
แลวดวยคําจํากัดความที่ครอบคลุมคุณลักษณะตางๆของมโนทัศน เพื่อใหคําจํากัดความมีรูปแบบท่ี
ถูกตองตามหลักการสรางประมวลศัพท ขอควรคํานึงในการเขียนคําจํากัดความของมโนทัศน
สามารถสรุปเปนขอเสนอแนะดังน้ี (Wright and Budin, 1997:215) (Cabré, 1998:106 � 112) 
(Pearson, 1998:88) 

! ระบุสาขาวิชาของศัพทเฉพาะสาขา และวัตถุประสงคของคําจํากัดความ 
เน่ืองจากแมจะเปนของสิ่งเดียวกันในโลกแหงความเปนจริง ยอมแสดงถึงมโนทัศน และนําไปสูคํา
จํากัดความท่ีเฉพาะเจาะจงแตกตางกัน เมื่ออยูในกรอบของสาขาวิชาเฉพาะท่ีแตกตางกัน และ
รูปแบบคําจํากัดความที่ใหยอมแตกตางกันข้ึนอยูกับวัตถุประสงคในการใหคําจํากัดความ 

! ในแตละคําจํากัดความ ควรอธิบายมโนทัศนเพียงมโนทัศนเดียว ไมควรอธิบาย
ศัพทเฉพาะสาขาอ่ืน 

! อธิบายลักษณะท่ีมโนทัศนน้ันมีรวมกับมโนทัศนอ่ืนซึ่งจัดอยูในกลุมเดียวกัน ใน
สาขาวิชาเดียวกัน 

! เน่ืองจากแตละมโนทัศนมีความแตกตางกันท่ีลักษณะอยางนอยหน่ึงประการ ใน
การเขียนคําจํากัดความแตละมโนทัศน จําเปนตองระบุลักษณะท่ีทําใหมโนทัศนน้ันแตกตางจากมโน
ทัศนอ่ืนดวย 

! อธิบายความสัมพันธรูปแบบตางๆระหวางมโนทัศนในสาขาวิชาเดียวกันอยาง
เปนระบบ ไมวาจะเปนความสัมพันธแบบตามลําดับข้ัน (Hierarchical Relationship) หรือ
ความสัมพันธแบบไมเปนตามลําดับข้ัน (Non Hierarchical Relationship) พรอมท้ังตรวจสอบวาได
อธิบายอยางครอบคลุมทุกความสัมพันธระหวางมโนทัศนน้ันกับมโนทัศนอ่ืนแลวหรือไม 

! เร่ิมขอความท่ีใหคําจํากัดความดวยคําท่ีมีความหมายท่ัวไปกวาศัพทเฉพาะ
สาขาน้ันลําดับหน่ึง (Super ordinate) 

! ควรใหคําจํากัดความท่ีกระชับ ชัดเจน ไมวกวน โดยอาจเปนประโยคเดียว หรือ
ประโยคซับซอน (Complex Sentence) ก็ได 

! ใหคําจํากัดความโดยใชรูปแบบท่ีเปนมาตรฐานในสาขาวิชาน้ันๆ 
! ใชภาษาทางการ 
! คําข้ึนตนของคําจํากัดความควรจัดอยูในชนิดของคํา (Part of speech) เดียวกับ

ศัพทเฉพาะสาขา 
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! ควรเลือกบริบทจากคลังขอมูลเพื่อเปนตัวอยางการใชศัพทเฉพาะสาขาอยาง
เพียงพอ และเหมาะสม คือ เลือกเฉพาะบริบทท่ีแสดงความหมายของศัพทเฉพาะสาขานั้นอยาง
ชัดเจน 

! สามารถอางอิงคําจํากัดความท่ีพบในเอกสารอางอิงอ่ืน นอกเหนือจากท่ีพบใน
คลังขอมูลเฉพาะสาขาไดโดยทําเครื่องหมายบงชี้ตางหาก เชน เคร่ืองหมาย [�] 

! ไมควรใหศัพทเฉพาะสาขาที่กําลังใหคําจํากัดความปรากฏอยูในคําจํากัดความ 
! ไมใหคําจํากัดความโดยใชการขยายขอความ (Paraphrase) ท่ีไมจําเปน 
! ไมควรใหคําจํากัดความในรู)ประโยคปฏิเสธเน่ืองจากอาจกอใหเกิดความสับสน

ได 
! ไมใชคําท่ียากกวาศัพทเฉพาะสาขาท่ีตองการใหคําจํากัดความ ใชภาษาท่ี

สอดคลองกับความสามารถในการทําความเขาใจของผูใชประมวลศัพทเฉพาะสาขา หรือผูรับสาร
เปาหมาย 

! ไมใชคําแสลงเฉพาะสาขาอาชีพ (Jargon) ซึ่งจะทําใหคําจํากัดความไมชัดเจน 
เปนเหตุใหเขาใจไมตรงกัน 
 
การสรางศัพทเฉพาะสาขาใหม (Neology) 

ในการศึกษาท้ังทางภาษาศาสตร และศัพทวิทยา พบวาความจําเปนในการสราง
ศัพทใหมเพิ่มข้ึนเร่ือยๆโดยแปรผันกับวิทยาการ เทคโนโลยีท่ีพัฒนาขึ้น รวมไปถึงความเปนไปของ
โลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางไมหยุดย้ัง แมวาศัพทวิทยาจะถือวาเปนศาสตรอีกแขนงหน่ึงท่ีแยกออกมา
จากภาษาศาสตร มีหลักทฤษฎี และหลักปฏิบัติท่ีแตกตางจากภาษาศาสตร แตเน่ืองจากภาษาซึ่ง
เปนเปาหมายของการศึกษาไมวาจะเปนภาษาใด ภาษาท่ัวไป หรือภาษาเฉพาะสาขาวิชา ตางก็จัด
อยูในระบบภาษาเดียวกันภายในกรอบของภาษาธรรมชาติซึ่งหมายรวมถึงภาษามนุษย หลักการ
ตางๆของภาษาศาสตรซึ่งเก่ียวของกับภาษาท่ัวไปจึงสามารถนํามาประยุกตใชกับภาษาเฉพาะ
สาขาวิชาในศาสตรการสรางประมวลศัพทได หลักการดังกลาวรวมถึงหลักการสรางศัพทใหมดวย 

สาเหตุ หรือความจําเปนซึ่งเปนแรงผลักดันใหเกิดการสรางศัพทเฉพาะสาขาใหมมี
อยูดวยกันหลายสาเหตุ หน่ึงในนั้น คือ ปจจัยท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาเฉพาะ สาขาวิชาเฉพาะ
ประกอบดวยมโนทัศนตางๆท่ีเชื่อมตอกันอยางมีระบบ ศัพทเฉพาะสาขาสรางข้ึนเพื่ออธิบายมโน
ทัศน และมโนทัศนสัมพันธในสาขาวิชาน้ัน อยางไรก็ตาม เมื่อวิทยาการตางๆเจริญกาวหนาข้ึน หรือ
เกิดความเปลี่ยนแปลงอยางหน่ึงอยางใดข้ึนในโลก มโนทัศนตางๆในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับความ
เปลี่ยนแปลงน้ันยอมไดรับผลกระทบไปดวย ความสัมพันธระหวางมโนทัศนตางๆอาจเร่ิมเกิดความ
คลุมเครือ ทําใหจําเปนตองกําหนดขอบเขตของมโนทัศนตางๆ และศัพทเฉพาะสาขาตางๆ หรืออาจ
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ตองสรางศัพทเฉพาะสาขาใหมเพื่อรองรับมโนทัศนใหมๆท่ีเกิดข้ึน เพื่อใหศัพทเฉพาะสาขานั้น
สะทอนมโนทัศน และความสัมพันธระหวางมโนทัศนไดอยางชัดเจนย่ิงข้ึน (Transparent Term) และ
เพื่อใหการสื่อสารในสาขาวิชาน้ันมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน การสรางศัพทเฉพาะสาขาขึ้นใหมน้ันสามารถ
ทําไดโดยใชองคประกอบทางภาษา เชน หนวยคํา หนวยความหมาย ท่ีมีอยูแลวในระบบภาษา โดย
ในแตละสาขาวิชาจะนิยมการสรางศัพทเฉพาะสาขาในรูปแบบท่ีตางกัน ลักษณะของศัพทใหมท่ี
สรางข้ึนก็แตกตางกันสืบเน่ืองมาจากสิ่งท่ีกระตุนใหเกิดการสรางศัพทใหมแตกตางกัน เชน ใน
สาขาวิชาเคมี การสรางศัพทใหมมักมีรูปแบบท่ีไดรับการกําหนดไวแลว มีการเติม Prefix และ Suffix 
เฉพาะ เมื่อพิจารณาศัพทเฉพาะสาขาในวิชาเคมี จะทราบไดวาสารชนิดตางๆจัดอยูในกลุมใด มา
จากสารพื้นฐานชนิดใด ศัพทเพื่อใชเรียกสารท่ีไดรับการคิดคน พัฒนาขึ้นใหมโดยยังมีคุณสมบัติ 
สวนประกอบของสารเดิมก็จะมี Prefix และ / หรือ Suffix น้ันประกอบอยูในชื่อดวย ตางจากการต้ัง
ชื่อสิ่งประดิษฐท่ีเพิ่มไดรับการคิดคนข้ึนใหม ซึ่งมักไมมีรูปแบบท่ีแนนอน 

การสรางศัพทเฉพาะสาขาสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ แบบปฐมภูมิ 
(Primary Term Formation) และแบบทุติยภูมิ (Secondary Term Formation) โดยแบบแรกเปนการ
สรางศัพทเฉพาะสาขาขึ้นใหมสําหรับมโนทัศนท่ีเพิ่งสรางข้ึนใหม เชน ในสถานการณท่ีมีการ
ประดิษฐคิดคนสิ่งใดสิ่งหน่ึงเปนคร้ังแรก ในขณะท่ีแบบท่ีสองเปนการสรางศัพทเฉพาะสาขาใหม
สําหรับใชเรียกมโนทัศนท่ีมีอยูแลว เชน ในกรณีของการทบทวนความหมายของศัพทเฉพาะสาขา
ตางๆ การปรับขยาย หรือกระชับขอบเขตทางความหมายของศัพทเฉพาะสาขา หรือในกรณีของการ
ถายโอนความรูระหวางสังคม 

รูปแบบของการสรางศัพทใหมซึ่งสามารถประยุกตใชในการสรางศัพทเฉพาะสาขา
ใหม และในการสรางคําใหมในภาษาท่ัวไป มีอยู 3 รูปแบบ การสรางศัพทใหมรูปแบบท่ีหน่ึงเปนการ
สรางโดยใชคําท่ีมีอยูแลวในระบบภาษา โดยมากเปนการขยายขอบเขตของความหมายใหกวางข้ึน 
เปนการอนุโลมใชศัพทซึ่งอางถึงสิ่งท่ีมีลักษณะ หรือคุณสมบัติอยางหน่ึงกับอีกสิ่งท่ีมีลักษณะ หรือ
คุณสมบัติคลายคลึงกัน เชน แขน หรือ Arm สามารถหมายถึงแขนของเครื่องจักรกล หรือแขนของ
มนุษย การขยายความใหศัพทท่ีมีอยูแลวครอบคลุมถึงสิ่งใหมท่ีเกิดจากเทคโนโลยีท่ีไดรับการ
พัฒนาขึ้น เชน โทรศัพท ดาวเทียม ฯลฯ ซึ่งอางถึงสิ่งท่ีมีเทคโนโลยีเจริญกาวหนาตางกันเมื่อใชในยุค
สมัยท่ีตางกัน เชนเดียวกับคอมพิวเตอร การอุปมาอุปไมยไมวาจะเปน Simile หรือ Metaphor ตางก็
เปนการสรางศัพทใหมโดยเปรียบเทียบลักษณะ วัสดุ การทํางาน ฯลฯ ท่ีเหมือนกัน 

การสรางศัพทใหมรูปแบบท่ีสองเปนการสรางศัพทใหมโดยดัดแปลงองคประกอบ
ทางภาษาที่มีอยูแลวในระบบภาษา ตัวอยางของการสรางศัพทใหมรูปแบบน้ีเชน การเติม Prefix, 
Suffix (Affixation) ซึ่งตางก็มีความหมายที่เฉพาะเจาะจงตางกันไป การทําเปนคําประสม 
(Compounding) การเปลี่ยนชนิดของคําโดยไมเปลี่ยนรูปเขียน (Conversion) การทอนใหสั้นลง 
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(Compression) ไมวาจะเปนการใชอักษรยอ (Abbreviation) การตัดคํา (Clipping) การใชคํายอ
จากพยัญชนะตัวแรกของแตละคํา (Acronym) 

รูปแบบสุดทายเปนการสรางศัพทใหมเพื่อใชสื่อมโนทัศนใหมท้ังหมด สามารถแบง
ไดเปน 2 กลุมยอย คือ หน่ึง การสรางศัพทเฉพาะสาขาข้ึนใหมท้ังหมดดวยองคประกอบทางภาษา 
หรือหนวยความหมายใหม วิธีน้ีพบไดนอยมาก มีไวสําหรับรองรับมโนทัศนท่ีเพิ่งมีข้ึนเปนคร้ังแรก
โดยไมสามารถใชองคประกอบทางภาษาท่ีมีอยูในการส่ือมโนทัศนใหมน้ีได สอง การใชคํายืม หรือ
องคประกอบทางภาษาจากภาษาอ่ืน ซึ่งมักมาพรอมกับองคความรู เทคโนโลยีท่ีไดรับการถายโอน
จากสังคม วัฒนธรรมอ่ืน ตัวอยางท่ีเห็นไดอยางชัดเจน คือ ศัพททางวิทยาศาสตรในภาษาอังกฤษมัก
เปนคํา หรือองคประกอบทางภาษาท่ียืมมาจากภาษากรีก ละติน แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลท่ีภาษา
ตางๆมีตอกัน นอกจากน้ี ยังสามารถเห็นถึงอิทธิพลของการแปลท่ีมีตอภาษาตางๆ เน่ืองจากคําแปล
ของศัพทเฉพาะสาขาในภาษาหนึ่งอาจกลายเปนศัพทเฉพาะสาขาในอีกภาษาหนึ่งได (Loan 
Translation) เปนปรากฏการณทางภาษาที่พบไดมากในสังคมท่ีระดับความกาวหนาทางเทคโนโลยี
นอยกวา และเปนฝายท่ีตองรับถายโอนความรู และเทคโนโลยี 

ไมวาจะเปนการสรางศัพทเฉพาะสาขาประเภทใด รูปแบบใด สิ่งท่ีสําคัญ คือ การ
ยอมรับของสมาชิกในสาขาวิชาเฉพาะน้ัน เชนเดียวกับการสรางประมวลศัพทเฉพาะสาขา แมวา
วัตถุประสงคหน่ึงของการสรางประมวลศัพทจะเปนไปเพื่อสรางมาตรฐานการใชภาษา แตบทบาท
ของผูสรางประมวลศัพทเฉพาะสาขาจํากัดอยูในฐานะเพียงผูกําหนดขอบเขตของมโนทัศนใหชัดเจน
ย่ิงข้ึนเน่ืองดวยความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เปนผูนําเสนอมโนทัศนตางๆ รวมถึงมโน
ทัศนสัมพันธ พรอมท้ังเปนผูเสนอแนะศัพทเฉพาะสาขาท่ีสามารถสื่อมโนทัศน และมโนทัศนสัมพันธ
น้ันไดชัดเจน รัดกุมท่ีสุด สวนศัพทเฉพาะสาขาที่รวบรวม และเสนอจะกลายเปนศัพทมาตรฐานใน
สาขาวิชาเฉพาะน้ันๆหรือไมข้ึนอยูกับประสิทธิภาพในการสื่อสาร และการยอมรับจากผูใชเปนสําคัญ 
(Cabré, 1998:204 � 213) 
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บทท่ี 4 
บทสรุป 

 
ประมวลศัพทเฉพาะสาขา เร่ืองเทคโนโลยีการโคลนน่ิงน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอ

ทฤษฎีศัพทวิทยา และข้ันตอนตางๆในกระบวนการจัดทําประมวลศัพทเฉพาะสาขา ความรูพื้นฐาน
เก่ียวกับเทคโนโลยีการโคลนน่ิง ตลอดจนประมวลศัพทเฉพาะสาขาซึ่งรวบรวมศัพทเฉพาะสาขา 
บริบทในสถานการณการสื่อสารจริง มโนทัศนสัมพันธ  คําจํากัดความ และขอมูลประกอบท่ีคาดวา
จะเปนประโยชนตอผูใชประมวลศัพทเปนแหลงอางอิงในการทํางานแปล ลาม และผูท่ีสนใจศึกษา
เทคโนโลยีการโคลนน่ิง 

ในการจัดทําประมวลศัพทเฉพาะสาขาน้ี ผูจัดทําพยายามครอบคลุมเน้ือหาให
ไดมากที่สุด ท้ังในสวนบันทึกขอมูลศัพท และความรูพื้นฐานเก่ียวกับเทคโนโลยีการโคลนน่ิง 
รายละเอียดท้ังหมดไมสามารถใสลงในแบบฟอรมบันทึกขอมูลศัพทเน่ืองจากมีความเก่ียวของนอย
กับมโนทัศนท่ีอธิบาย หรือเปนรายละเอียดปลีกยอย เน้ือหาสวนท่ีไมสามารถใสลงในบันทึกขอมูล
ศัพทน้ี ผูจัดทําไดประมวลไวในสวนความรูพื้นฐานเพื่อเปนการสรางพื้นฐานความเขาใจใหกับผูใช
ประมวลศัพทซึ่งมิใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 

ผูจัดทําไดรวบรวมขอมูลเก่ียวกับหลักการพื้นฐานทางพันธุศาสตร ความเปนมา 
และพัฒนาการของเทคโนโลยีการโคลนน่ิง กระบวนการตางๆในการทําโคลนน่ิง องคประกอบ
พื้นฐานของส่ิงมีชีวิต กิจกรรมตางๆท่ีเกิดข้ึนในองคประกอบพื้นฐานดังกลาว และหลักชีวจริยธรรม 
นอกจากน้ี ยังไดรวบรวมขอมูลเก่ียวกับเทคนิคเพื่อชวยเหลือการเจริญพันธุ และเทคนิคพันธุ
วิศวกรรมซึ่งมีความเก่ียวของกับเทคโนโลยีการโคลนน่ิงดังท่ีแสดงในมโนทัศนสัมพันธ เพื่อใหผูอาน
เกิดความเขาใจเทคโนโลยีการโคลนน่ิงในภาพรวม 

อยางไรก็ดี เทคโนโลยีการโคลนน่ิงเปนวิทยาการใหมท่ีเพิ่งคนพบ และพิสูจนวา
สามารถทําไดในสิ่งมีชีวิตท่ีมีความซับซอนมากข้ึนเร่ือยๆ และจะยังมีการพัฒนาตอยอดข้ึนไปเร่ือยๆ 
สงผลใหเกิดมโนทัศนใหมๆ ซึ่งประมวลศัพทเฉพาะสาขาน้ียังครอบคลุมไมถึง สมควรท่ีผูทํางานแปล 
และลาม ตลอดจนผูสนใจศึกษาสาขาวิชาน้ีจะติดตามความกาวหนาของวิทยาการ และกระบวนการ
สรางศัพทเพื่อรองรับมโนทัศนใหมเหลาน้ันตอไป 
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รหัสอางอิง ความหมาย 
FRCxxx เอกสารภาษาฝร่ังเศสท่ีใชเปนแฟมขอมูลในคลังขอมูล 
FRRxx เอกสารภาษาฝร่ังเศสท่ีใชอางอิงในการนิยามศัพท 
THCxx เอกสารภาษาไทยที่ใชแสดงศัพท หรือพบคําเทียบเคียง 
THRxx เอกสารภาษาไทยที่ใชอางอิงในการนิยามศัพท 
TNxx  รหัสอางอิงศัพท 
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(abbr.) อักษรยอ  
(syn.) ศัพทท่ีมีความหมายเหมือน 
(ant.) ศัพทท่ีมีความหมายตรงขาม 
(f.) คํานามภาษาฝร่ังเศสเพศหญิง 
(m.) คํานามภาษาฝร่ังเศสเพศชาย 
Fr. ศัพทภาษาฝร่ังเศส 
Th. คําเทียบเคียงภาษาไทย 
 
 

ศัพท หรือมโนทัศนหน่ึง 

 
 

ความสัมพันธระหวางมโนทัศน โดยอักษรยอภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพใหญสองตัวอักษรเปนเครื่องกํากับรูปแบบ
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A1 มโนทัศนสัมพันธจําแนกตามปญหา และแนวทางแกปญหา (PS = PROBLEM - 
SOLUTION) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TN01 
 

Concept: Stérilité Fr.: Stérilité 
[FRC005.TXT] 

Th.: ภาวะมีบุตรยาก 
[THC14] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (f.) 

Subject Field:  
Biologie " Génétique " Reproduction 

Conceptual Relations: 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram Stérilité 
PS = PROBLEM - SOLUTION; PU = PROCESS - PURPOSE 
Explanatory: การท่ีสิ่งมีชีวิตในวัยเจริญพันธุไมสามารถมีบุตรไดอันเน่ืองมาจากความบกพรอง
ทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในระบบสืบพันธุ สามารถแกไขไดดวยเทคนิคการชวยเจริญ
พันธุ และเทคโนโลยีการโคลนน่ิงเพื่อการขยายพันธุ 
Extraction:  
1. Il existe cependant des formes de stérilité plus conséquentes : dysplasies ou 
atrophies testiculaires sévères, ambiguïtés sexuelles, voire même couples 
d'homosexuelles féminins, où n'existe aucune trace de la lignée germinale mâle. 
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[FRC005.TXT] 
2. Cependant, la demande de grossesses par des femmes ménopausées, les dons 
d'embryons ou les dons d'ovocytes pour pallier une  stérilité, montrent l'extraordinaire 
capacité de réappropriation maternelle de l'embryon que constitue la grossesse, 
même lorsque la mère receveuse n'est pas la mère biologique. [FRC005.TXT] 
3. Car pour l�essentiel, les techniques d�assistance médicale à la procréation et les 
recherches entreprises sur l�embryon à l�étranger ont pour objectif de faire reculer la 
souffrance humaine résultant de la stérilité, du handicap ou de certaines maladies 
dégénératives. [FRC031.TXT] 
4. Pour des couples dont la forme de  stérilité peut être surmontée par une 
insémination artificielle, l�AMP prend la forme d�une injection directe du sperme dans 
l�ovocyte in utero, et la concrétisation de la demande parentale doit être jugée 
réalisée lors du recueil du sperme et non lors de la fécondation.  [FRC031.TXT] 
5. L�ICSI a même été réalisée avec des spermatides prélevés directement dans les 
testicules d�hommes azoospermiques dont la stérilité est due à l�absence de 
transformation de ces spermatides en spermatozoïdes. [FRC031.TXT] 
6. En outre, les couples âgés recourant à la FIV pour cause de stérilité peuvent 
demander un DPI pour détecter des anomalies chromosomiques (voir la section 5a). 
Un groupe à risque accru de descendance affectée comprend les parents porteurs 
d�une translocation chromosomique équilibrée. [FRC038.TXT] 
Additional Information: - 
Definition:  
ภาวะท่ีคูสามีภรรยามีบุตรยาก หรือไมสามารถมีบุตรไดอันเน่ืองมาจากความบกพรองของเซลล
สืบพันธุ หรืออาจหมายรวมถึงภาวะท่ีผูรักรวมเพศ หรือหญิงในวัยหมดประจําเดือนไมสามารถมี
บุตรได ภาวะดังกลาวสามารถแกไขไดดวยการชวยเหลือการเจริญพันธุซึ่งมีหลายเทคนิค เชน 
การผสมเทียม การฉีดสเปรมในเซลลไขบริเวณไซโตพลาสซึม การทําเด็กหลอดแกว ฯลฯ 
Linguistic Specification: Infertilité (syn.) [FRC005.TXT] 
Cross Reference: Procréation Médicalement Assistée [TN02], Clonage [TN03] 
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TN02 
 

Concept: Procréation   
Médicalement 
Assistée 

Fr.: Procréation   
Médicalement Assistée 
[FRC005.TXT] 

Th.: การชวยเหลือการ
เจริญพันธุ [THC12] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (f.) 

Subject Field:  
Biologie " Génétique " Reproduction 

Conceptual Relations: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram Procréation Médicalement Assistée 
PS = PROBLEM - SOLUTION; PM = PROCESS - METHOD 
Explanatory : กระบวนการชวยเหลือการเจริญพันธุซึ่งชวยแกไขภาวะมีบุตรยากสามารถทําได
หลายวิธี ไดแก การผสมเทียม การทํากิฟท และการปฏิสนธิภายนอกรางกาย หรือไอวีเอฟ 
Extraction:  
1. Cette interprétation des termes "procréation médicalement assistée" est bien celle 
des praticiens, soucieux de ne proposer à leurs patients un recours contre l'infertilité 
qui soit autre chose que le rétablissement d'un processus naturel. [FRC005.TXT] 
2. De même, comment parvenir à résoudre le problème éthique des embryons 
surnuméraires, si cette interdiction de la recherche bloque la mise au point des 
techniques permettant de limiter la production embryonnaire aux stricts besoins de la  
procréation médicalement assistée? On touche là, bien évidemment, à l�une des 
questions fondamentales qui se reposeront à l�occasion de la révision. [FRC032.TXT] 
3. Cependant l�utilisation d�embryons humains pose des problèmes éthiques évidents 
puisque toutes ces expériences aboutissent à leur utilisation comme matériel 
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d�expérimentation et à leur destruction ; ces embryons sont issus soit de la 
procréation médicalement assistée (embryons sans projet parental), soit 
délibérément produits par fécondation in vitro ou clonage. [FRC041.TXT] 
Additional Information:  
Procréation médicalement assistée (P.M.A. ou A.M.P.: Assistance Médicale à la 
Procréation) : ensemble de pratiques, cliniques ou biologiques, permettant de 
remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter de transmettre à l'enfant une maladie 
particulièrement grave. Certaines techniques se pratiquent avec les seuls gamètes 
du couple (insémination artificielle avec le sperme du conjoint, fécondation in vitro) et 
d'autres mettent en �uvre le recours aux gamètes d'un donneur (don de sperme, 
don d'ovocytes...). [FRR04] 
Definition:  
การใชเทคนิคตางๆทางการแพทย นอกเหนือจากกระบวนการสืบพันธุตามธรรมชาติ เพื่อแกไข
ภาวะมีบุตรยาก หรือไมสามารถมีบุตรได ตลอดจนชวยปองกันโรครายแรงทางพันธุกรรมมิให
ถายทอดจากพอแมสูลูกหลาน การชวยเหลือการเจริญพันธุน้ีสามารถทําไดหลายวิธี เชน การ
ผสมเทียม การทํากิฟท การทําเด็กหลอดแกว การฉีดสเปรมในบริเวณไซโตพลาสซึมของเซลลไข 
การฉีดสเปรมในบริเวณเปลือกหุมเอมบริโอ (Zona Pellucida) โดยเซลลสีบพันธุ (สเปรม และ
เซลลไข) ท่ีใชในกระบวนการชวยเหลือการเจริญพันธุน้ันอาจนํามาจากผูประสบภาวะมีบุตรยาก
เอง หรือจากผูบริจาคก็ได อยางไรก็ตาม การใชเทคนิคตางๆเพื่อชวยเหลือการเจริญพันธุได
กอใหเกิดปญหาจริยธรรมตามมา เชน การทําลายตัวออนมนุษยซึ่งเกินความจําเปน [FRR04] 
Linguistic Specification: PMA (abbr.), Assistance Médicale à la Procréation (syn.),  
APM (abbr.) 
Cross Reference: Stérilité [TN01], Insémination Artificielle [TN08], GIFT [TN09], 
Fécondation in vitro [TN10] 

 
 
TN03 
 

Concept: Clonage Fr.: Clonage 
[FRC002.TXT] 

Th.: เทคโนโลยีโคลนน่ิง 
การโคลนน่ิง [THC05] 
การทําโคลนน่ิง [THC13] 
[THC16] 

Grammatical Category / Gender: Subject Field:  
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(n.) (m.) Biologie " Génétique " Génie Génétique 

Conceptual Relations: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Diagram Clonage 
PS = PROBLEM - SOLUTION 
Explanatory: เทคโนโลยีโคลนนิ่งเปนอีกแนวทางหน่ึงในการแกปญหาภาวะมีบุตรยาก และโรค
ทางพันธุกรรม 
Extraction:  
1. Cette technique, maîtrisée depuis peu, sert à explorer, chez les mammifères, les 
possibilités encore très réduites du clonage, c'est-à-dire, de la multiplication d'un être 
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vivant après transfert du noyau et de ses cellules dans un oeuf fécondé et énucléé. 
[FRC002.TXT] 
2. On peut alors envisager de recourir au clonage de l'embryon par transfert 
nucléaire pour multiplier à l'identique un embryon donné mais le taux de succès de 
cette méthode est encore très limité. [FRC002.TXT] 
3. Le clonage cellulaire, c'est-à-dire la production de populations de cellules 
génétiquement identiques, est déjà couramment utilisé chez l'homme, et a abouti à 
d'importantes applications dans les domaines de la recherche, du diagnostic et des 
traitements. [FRC005.TXT] 
4. Dans ce type de reproduction, qui n'est autre qu'un clonage, le patrimoine 
génétique de l'espèce contenu dans les chromosomes est transmis aux individus 
nouvellement formés par le processus de division cellulaire mitotique qui assure la 
duplication en principe fidèle de l'ADN des chromosomes des cellules somatiques. 
[FRC005.TXT] 
5. Le clonage d'embryons femelles ainsi produits donnerait naissance à des groupes 
de femelles génétiquement identiques parmi lesquelles pourraient être choisies les 
futures donneuses destinées à assurer la poursuite du programme d'amélioration 
[FRC013.TXT] 
6. La technique de clonage par transfert nucléaire consiste à introduire le noyau 
d'une cellule, qui contient son programme génétique, lequel est reprogrammé, dans 
un ovocyte non fécondé. Il suffit d'une mère porteuse pour, après de nombreux 
essais, donner naissance à un individu porteur du même patrimoine   génétique que 
celui de la cellule initiale. [FRC022.TXT] 
7. En effet, le clonage peut être défini comme une technique consistant à reproduire 
des organismes vivants génétiquement identiques. Il peut donc concerner de simples 
cellules (clonage cellulaire) ou des êtres humains, des animaux, ou des végétaux 
(clonage reproductif). [FRC031.TXT] 
Additional Information:  
Clonage: Constitution de populations de cellules (ou fragments d'ADN) identiques 
issues d'un même individu (même génome). La population de cellules résultantes est 
baptisée clone. Aussi, forme de reproduction asexuée: - clonage de cellules : 
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obtention par voie de culture de nombreuses cellules vivantes identiques à partir 
d'une cellule unique - clonage d'êtres vivants: obtention d'un être vivant à partir d'un 
seul noyau de cellule d'un être vivant de la même espèce. Il s'agit donc de 
reproduction génétiquement conforme. [FRR04] 
Clonage: Ce mot recouvre tout et n'importe quoi. Tout dépend de ce qui est cloné. 
Par exemple, le clonage d'un gène consiste simplement à le multiplier dans une 
bactérie. Le clonage d'une plante consiste à utiliser les propriétés de ses cellules qui 
permettent d'avoir un clone par bouturage par exemple (ou par division cellulaire au 
niveau cellulaire). Le clonage d'un animal consiste à avoir deux animaux dont le 
génome est identique. [FRR05] 
Création intentionnelle d'une ou de plusieurs copies d'individus identiques au plan 
génétique. Ce processus décrit généralement une forme de reproduction asexuée au 
cours de laquelle le génome d'une cellule d'un individu est utilisé pour créer un ou 
plusieurs autres individus identiques au plan génétique. Il existe actuellement deux 
méthodes de clonage : le transfert de noyaux de cellules somatiques (TNCS) et la 
segmentation d'embryon. Le clonage peut se faire à des fins de reproduction ou à 
des fins thérapeutiques. [FRR07] 
Definition:  
กระบวนการเพิ่มจํานวนของเซลล หรือ สิ่งมีชีวิตไดคราวละมากๆ โดยท่ีเซลล หรือสิ่งมีชีวิต
เหลาน้ันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกับเซลล หรือสิ่งมีชีวิตตนแบบทุกประการ นอกจากน้ี 
ยังสามารถเพิ่มปริมาณเซลล หรือสิ่งมีชีวิตจากรุนหน่ึงตอไปยังอีกรุนหน่ึงไดเร่ือยๆ การทําโคลน
น่ิงเปนการเลียนแบบการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของส่ิงมีชีวิตชั้นตํ่า เชน การแบงตัวของ
แบคทีเรีย โปรโตซัว และการแตกหนอของพืช หรือการเกิดของฝาแฝดแท ในยุคแรกเร่ิม การ
โคลนน่ิงทําโดยแบงแยกตัวออน แตเน่ืองจากสิ่งมีชีวิตท่ีไดจากวิธีน้ีมีจํานวนจํากัด ตอมาจึงใช
วิธีการถายโอนนิวเคลียสของเซลลรางกายเขาไปในเซลลไขท่ีนิวเคลียสถูกนําออกไปแลวซึ่งเปน
หลักการพื้นฐานของการโคลนน่ิงจนถึงปจจุบันไมวาจะมีวัตถุประสงคเพื่อรักษา หรือเพื่อ
ขยายพันธุ การโคลนน่ิงสามารถทําไดหลายระดับ ท้ังในระดับยีน เซลล เน้ือเย่ือ และสิ่งมีชีวิต 
โดยใชเทคนิคท่ีแตกตางกัน โดยท่ัวไปประกอบดวย การเก็บเซลลไข และเซลลรางกายจาก
รางกาย หรือตัวออน การเพาะเล้ียงเซลลไขใหสุก การดูดนิวเคลียสออกจากเซลลไข การนํา
เฉพาะนิวเคลียสออกจากเซลลท่ีตองการโคลนน่ิง การถายโอนนิวเคลียส การหลอมเซลล การ
ยายฝากตัวออนหรือการเพาะเล้ียงเซลลใหพัฒนาเปนเซลลท่ีตองการ แมวานักวิทยาศาสตรจะ
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ประสบความสําเร็จในการทําโคลนน่ิงสิ่งมีชีวิตหลายสายพันธุแลว แตอัตราความสําเร็จยังจํากัด
อยูมาก 
ประโยชนของการโคลนน่ิง นอกจากทําใหไดสิ่งมีชีวิตท่ีมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันทุก
ประการเปนจํานวนมากเพื่อนําไปใชประโยชนดานการวิจัย และทดลองแลว หากมีการใช
เทคโนโลยีตัดแตงยีนรวมดวย จะทําใหไดสิ่งมีชีวิตท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ นอกจากน้ี 
ยังสามารถใชเปนแหลงสํารองอวัยวะ ตลอดจนฟนฟู และอนุรักษท้ังพืช และสัตวใกลสูญพันธุได 
อยางไรก็ตาม การโคลนน่ิงมีขอเสีย คือ อาจทําใหขาดความหลากหลายทางชีวภาพ กอใหเกิด
ปญหาทางชีวจริยธรรมตามมาอีกมากมาย [THR03] [THR04] [FRR04] [FRR05] 
Linguistic Specification: - 
Cross Reference: Clonage reproductif [TN06], Clonage thérapeutique [TN07], Clone 
[TN33] 

 
 
TN04 
 

Concept:  
Transgénèse 

Fr.:  
Transgénèse 
[FRC024.TXT] 

Th.: การตกแตง
พันธุกรรม การถายฝาก
ยีน [THC05] การถายยีน 
[THC14] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (f.) 

Subject Field:  
Biologie " Génétique " Génie Génétique 
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Conceptual Relations: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram Transgénèse 
PA = PROCESS - PATIENT; PP = PROCESS - PRODUCT; PM = PROCESS - 
METHOD 
Explanatory: กระบวนการตกแตงพันธุกรรม มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่ม และ / หรือตัดยีนออกจาก
เซลลเพื่อใหสิ่งมีชีวิตน้ันมีคุณสมบัติ หรือลักษณะตามท่ีตองการ สามารถทําไดหลายวิธี เชน 
ทรานสเฟกชัน การใชกระแสไฟฟาชวยใหเย่ือหุมเซลลเปนรู และการใชไวรัสเปนพาหะ 
Extraction:  
1. La transgénèse au contraire a pour but fondamental de modifier le patrimoine 
génétique d'un individu voire d'une espèce. [FRC024.TXT] 
2. La transgénèse implique le transfert d'ADN étranger et son maintien dans le 
génome de l'hôte. [FRC024.TXT] 
3. La micro-injection d'ADN, qui est la méthode de loin la plus efficace, est utilsée 
dans certaines situations pour les cellules en culture et très généralement pour la 
transgénèse. [FRC024.TXT] 
4. Les buts et le principe de la transgénèse animale. Par définition, la transgénèse  
est l'opération qui consiste à introduire dans le génome d'un organisme pluricellulaire 
une séquence d'ADN exogène de manière à ce que celle-ci puisse être présente 
dans un grand nombre de ses cellules et être éventuellement transmise la 
descendance. Le mot transgénèse ne s'applique donc en pratique qu'aux plantes et 
aux animaux. Des levures, des bacteries ou des cellules en culture ayant reçu un 
fragment d'ADN étranger sont dites recombinantes. [FRC024.TXT] 
5. La transgénèse ne doit pas être confondue avec la thérapie génique. Celle-ci 

Micro-injection

Transgénèse Transgénique Transgène 
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consiste à introduire de l'ADN étranger dans les cellules somatiques d'un être humain 
ou d'un animal à l'exclusion des cellules germinales. [FRC024.TXT] 
6. La transgénèse pourrait également être utilisée pour compenser un déficit 
génétique : une recherche pré-clinique est en cours sur l�animal avec le gène du 
facteur IX et le gène codant les récepteurs du cholestérol, dont l�absence provoque, 
dans le premier cas l�hémophilie, dans le second une hypercholestérolémie. 
[FRC039.TXT] 
Additional Information:  
Transgénèse (transgenesis): Consiste à transférer dans le génome d'un organisme 
vivant un gène qui lui est étranger (transgène) afin de lui permettre d'exprimer dans 
son phénotype un caractère particulier (résistance à une maladie, à un insecte, 
qualités gustatives, nutritives ...). La protéine responsable de ce caractère doit 
d'abord être identifiée chez un autre organisme, puis on réalise une construction 
génique, séquence d'ADN qui contient le gène d'intérêt et des séquences 
indispensables à son fonctionnement. Cette construction est alors clonée dans un 
plasmide bactérien puis transférée dans le génome de la plante au moyen d'une 
bactérie ou par projection de microbilles métalliques porteuses de cet ADN. Le 
contrôle de la réussite de la transgénèse se fait au moyen d'un marqueur génétique. 
[FRR01] 
Transgénèse: intégration stable d'un gène dans un génome hôte. [FRR04] 
Transgénèse: ensemble des opérations qui consistent à modifier a priori des 
organismes vivants (humains, animaux, plantes, bactéries) ou non vivants (virus). 
[FRR05] 
Definition:  
กระบวนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิต ท้ังคน สัตว พืช รวมถึง
ยับย้ัง กระตุนการแสดงออกของยีน การตัด และการสอดแทรกสารพันธุกรรม (หน่ึงเดียว หรือ
มากกวา) ของสิ่งมีชีวิตตางชนิดเขาไปในเซลลของอีกสิ่งมีชีวิตหน่ึงเพื่อรักษาความผิดปกติ โรค
ทางพันธุกรรม หรือในสิ่งมีชีวิตเดียวกัน เพื่อเพิ่มการแสดงออกของยีน เพื่อปรับปรุงพันธุพืช 
พันธุสัตวใหแสดงคุณสมบัติตามท่ีตองการ เชน ความตานทานโรค แมลง เพิ่มขนาด และ
จํานวนของผลผลิต และสังเคราะหโปรตีนเพื่อประโยชนในการรักษา การเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ทางพันธุกรรมดังกลาวสามารถกระทําไดหลายวิธี เชน การใชสารชักนํา การใชกระแสไฟฟา
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กระตุนใหเกิดรูท่ีเย่ือหุมเซลล การใชไวรัส หรือแบคทีเรียท่ีผานกระบวนการทําใหปลอดภัยตอ
สิ่งมีชีวิตแลวเปนพาหะ ยีนท่ีสอดแทรกจะปรากฏในหลายเซลลเมื่อผานกระบวนการแบงเซลล
ตามวงจรปกติ  การดัดแปลงพันธุกรรมสามารถทําไดท้ังกับเซลลรางกาย และเซลลสืบพันธุ โดย
ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีไดรับการเปลี่ยนแปลงไปน้ันจะสามารถสืบทอดสูรุนลูกหลานได ใน
กรณีของเซลลสืบพันธุ หรือตัวออนระยะเซลลเดียว [THR01] [FRR03] [FRR05] [FRR10] 
Linguistic Specification: Transfert de gène (syn.) [FRC002.TXT] [FRC024.TXT] 
Cross Reference: Transgénique [TN34], Transgène [TN43], Transfection [TN13], 
Electroporation [TN14], Infection [TN15], Micro-injection [TN16] 

 
 
TN05 
 

Concept: 
Transplantation  

Fr.: Transplantation 
[FRC031.TXT] 

Th.: การปลูกถาย 
[THC07] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (f.) 

Subject Field:  
Biologie " Génétique " Génie Génétique 

Conceptual Relations: 
 

 
 
 
 
 
Diagram Transplantation 
PS = PROBLEM - SOLUTION 
Explanatory: Transplantation เปนอีกวิธีการหน่ึงท่ีสามารถใชเพื่อรักษาโรคทางพันธุกรรม โดย
สามารถใชรวมกับเทคนิคพันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีโคลนนิ่ง ได 
Extraction:  
1. Toutefois, leur avenir semble compromis en raison des nombreuses difficultés 
techniques rencontrées, dès la phase d�expérimentation sur l�animal, et des risques 
éventuels de transmission de maladies infectieuses encourus par l�espèce humaine 
en cas de transplantation de greffons d�origine animale. [FRC031.TXT] 
2. Sur le plan thérapeutique, la transplantation de cellules souches hépatiques 
embryonnaires a été réalisée pour traiter les déficits immunitaires héréditaires. 

Transplantation

Autogreffe

Allogreffe
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[FRC032.TXT] 
3. C�est dire qu�il convient d�envisager avec prudence les ressources thérapeutiques 
offertes par les animaux transgéniques dans le domaine de la transplantation 
d�organes. [FRC039.TXT] 
Additional Information:  
ผูใหเน้ือเย่ือ หรืออวัยวะในการปลูกถายเปน Donor และผูรับเปน Recipient เน้ือเย่ือ หรือ
อวัยวะท่ีนํามาปลูกถายเรียกวา Graft ปญหาสําคัญในการปลูกถายเน้ือเย่ือ หรืออวัยวะ คือ การ
ไมยอมรับกราฟท หรือการสลัดกราฟทท่ีรางกายของผูรับกระทําตอเน้ือเย่ือท่ีนํามาปลูกถาย 
กอนท่ีจะทําการปลูกถายจึงตองเลือกผูใหท่ีมีความเหมาะสมโดยคํานึงถึง ความเขากันไดของ
หมูเลือด ความใกลเคียงกันท่ีสุดของ Histogencompatibility Antigen บนผิวเซลล  และผูรับไม
มีแอนติบอดีท่ีทําปฏิกิริยากับลิมโฟไซทของผูให  [THR01] 
Definition:  
กระบวนการแกไข รักษา ความเสื่อมของเซลล เน้ือเย่ือ และอวัยวะ ท้ังท่ีเปนความเส่ือมตาม
ธรรมชาติ และความเสื่อมจากการมีพยาธิสภาพ การปลูกถายสามารถจําแนกออกเปน 3 
ประเภทหลักๆตามแหลงท่ีมาของเซลล เน้ือเย่ือ และอวัยวะท่ีจะนํามาปลูกถาย ไดแก ออโต
กราฟท อัลโลกราฟท และซีโนกราฟท ปจจัยในการปลูกถายประกอบดวยผูให ผูรับ และเน้ือเย่ือ 
หรืออวัยวะท่ีนํามาปลูกถาย ปญหาสําคัญในการปลูกถายเน้ือเย่ือ หรืออวัยวะ คือ การท่ีระบบ
ภูมิคุมกันของผูรับการปลูกถายไมยอมรับเน้ือเย่ือ หรืออวัยวะท่ีนํามาปลูกถายน้ัน โดยอาจ
เกิดข้ึนอยางรวดเร็วภายในไมก่ีนาที หรืออาจนานเปนปหลังการปลูกถาย กอนท่ีจะทําการปลูก
ถายจึงตองเลือกผูใหท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดท้ังดานหมูเลือดท่ีเขากันได และระบบภูมิคุมกัน
ของ  ผูรับ และผูใหตองไมทําปฏิกิริยาตอตานกัน [THR01] [THR04] 
Linguistic Specification: - 
Cross Reference: Autogreffe [TN017], Allogreffe [TN18], Xénogreffe [TN19] 
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A2 มโนทัศนสัมพันธจําแนกตามวัตถุประสงคของกระบวนการ (PU = PROCESS - 
PURPOSE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TN06 
 

Concept:  
Clonage  reproductif 

Fr.:  
Clonage  reproductif 
[FRC005.TXT] 

Th.: โคลนน่ิงเพื่อการ
ขยายพันธุ โคลนน่ิงในเชิง
สืบพันธุ [THC05] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (m.) 

Subject Field: Biologie " Génétique " Génie 
Génétique " Clonage 

Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Clonage 
PS = PROBLEM SOLUTION; PU = PROCESS - PURPOSE; PP = PROCESS - 
PRODUCT; PN = PROCESS - NEXT PROCESS 
Explanatory: สามารถจําแนกการทําโคลนน่ิงโดยใชวัตถุประสงคเปนเกณฑออกเปน 2 วิธี การ
ทําโคลนน่ิงเพื่อการขยายพันธุน้ีจะทําใหเกิดสิ่งมีชีวิตใหมท่ีมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกัน 
และเหมือนกับสิ่งมีชีวิตตนแบบทุกประการ เปนการเพิ่มจํานวนประชากรของสิ่งมีชีวิตน้ันคราว
ละมากๆแบบไมอาศัยเพศ  
Extraction:  
1. Le danger pour la condition et la dignité humaines d'un recours à ces techniques 
de clonage reproductif dans le but d'engendrer des personnes est tel qu'une 
concertation mondiale est indispensable afin que toutes les nations déterminent les 
moyens de s'en prémunir. [FRC005.TXT] 
2. Si le fait d'avoir même génome n'entraîne nullement que deux individus aient aussi 
même psychisme, le clonage reproductif n'en inaugurerait pas moins un 
bouleversement fondamental de la relation entre identité génétique et identité 

PU

Clonage

Clonage Reproductif Clonage Thérapeutique 
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personnelle dans ses dimensions biologiques et culturelles. [FRC005.TXT] 
3. En ce qui concerne le clonage reproductif, il convient également de distinguer 
entre les différentes techniques existantes : le clivage d�un embryon de quelques 
cellules en deux, afin de créer deux individus distincts génétiquement identiques ; le 
clonage par transfert dans des ovocytes énucléés des noyaux de cellules d�un même 
embryon ou le clonage par transfert de noyaux provenant d�un organisme adulte 
comme dans le cas de la brebis Dolly ou en mars 1998 de la génisse Marguerite à 
l�INRA. [FRC031.TXT] 
Additional Information:  
Clonage reproductif: Le clonage reproductif consiste à prélever le noyau - contenant 
le patrimoine génétique - d'une cellule du corps d'un humain ou d'un animal. Ce 
patrimoine génétique est introduit dans un ovule auparavant vidé. Il se forme un 
embryon. Contrairement à ce qui se passe pour le clonage thérapeutique, cet 
embryon est implanté dans la cavité utérine d'un être vivant. La brebis Dolly est née 
suite à un clonage reproductif. [FRR08] 
Definition:  
การทําโคลนน่ิงโดยมีวัตถุประสงคเพื่อขยายพันธุพืช และสัตวโดยมีลักษณะทางพันธุกรรม
เหมือนกันทุกประการ ทําใหไดพืช และสัตวท่ีมีคุณลักษณะตามความตองการของตลาดเปน
จํานวนมาก นํามาซึ่งผลประโยชนทางเศรษฐกิจ หรือเพื่อนําพืช และสัตวท่ีมีลักษณะทาง
พันธุกรรมตามท่ีตองการจํานวนมากเหลาน้ันมาใชในการวิจัย เพื่อใหไดผลการทดลองท่ีแมนยํา 
ไมแปรผันไปตามลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว หรือพืชท่ีแตกตางกัน นอกเหนือจากการผาตัด
แบงแยกตัวออน การทําโคลนน่ิงเพื่อการขยายพันธุมีหลักการพื้นฐาน คือ การถายโอนนิวเคลียส 
และเมื่อสิ้นสุดกระบวนการถายโอนนิวเคลียสแลว จึงนําตัวออนท่ีเร่ิมแบงตัวมาถายฝากใน
มดลูกของแมอุมบุญ เพื่อใหกําเนิดชีวิตใหม เชน แกะดอลลี่ท่ีโคลนจากเซลลเตานม แมจะมีการ
ทําโคลนน่ิงในพืช และสัตวอยางมาก หลายประเทศท่ัวโลกไดออกกฎหมายหามทําการโคลนน่ิง
เพื่อการขยายพันธุในมนุษยเน่ืองจากกอใหเกิดประเด็นปญหาทางจริยธรรม เชน เปนการลด
คุณคาความเปนมนุษย สงผลกระทบตอความสัมพันธในสังคม [THR01] [THR04] [FRR03] 
Linguistic Specification: - 
Cross Reference: Clonage [TN03], Clonage thérapeutique [TN07] 
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TN07 
 

Concept: Clonage 
thérapeutique 

Fr.:  
Clonage thérapeutique 
[FRC045.TXT] 

Th.: โคลนน่ิงเพื่อการ
รักษาโรค โคลนน่ิงในเชิง
รักษาโรค [THC05] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (m.) 

Subject Field: Biologie " Génétique " Génie 
Génétique " Clonage 

Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Clonage 
Explanatory: สามารถจําแนกการทําโคลนน่ิงโดยใชวัตถุประสงคเปนเกณฑออกเปน 2 วิธี ใน
การทําโคลนน่ิงเพื่อการรักษาโรคน้ี จะไดยีน เซลล หรือเน้ือเย่ือใหมคราวละมากๆเพียงพอท่ีจะ
นําไปทดแทนสวนท่ีผิดปกติ 
Extraction:  
1. Contrairement au clonage reproductif, le clonage thérapeutique ne cherche pas à 
préparer la naissance d�un clone, mais se contente de fabriquer un embryon pour 
utiliser ses cellules dans un but thérapeutique. [FRC045.TXT] 
2. Les cellules souches obtenues à partir de clonage thérapeutique, qui seront donc 
des cellules souches embryonnaires, pourraient avoir comme intérêt de ne poser 
aucun problème de tolérance immunologique vis à vis du patient qui sera traité. Par 
contre elles nécessitent successivement de produire un embryon non destiné à ce 
développer et de réaliser un clone. [FRC061.TXT] 
3. En quoi consiste le clonage thérapeutique? Il ne s'agit pas de reproduire à 
l'identique un être vivant (ce que l'on appelle le "clonage reproductif"), mais de créer 
des lignées de cellules souches, toutes semblables, à partir d'un embryon issu d'un 
transfert nucléaire. En cas de traitement médical, le noyau transféré viendrait d'une 
cellule appartenant au malade. [FRC062.TXT] 
Additional Information:  
Expression parfois utilisée pour désigner le clonage d'un embryon en vue d'obtenir 
des cellules souches à des fins thérapeutiques. [FRR07] 
Clonage thérapeutique (transfert de cellules): Le clonage thérapeutique consiste à 
prélever le noyau - contenant le patrimoine génétique - d'une cellule du corps d'un 
humain ou d'un animal. Cette substance génétique est ensuite introduite dans un 
ovule énucléé. Il se forme un embryon. L'embryon reste dans une boîte de Pétri où 
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des substances nutritives et des facteurs de croissance favoriseront la division des 
cellules. Au stade du blastocyste, on pourra alors prélever des cellules souches. Du 
fait du prélèvement des cellules souches, l'embryon est détruit. [FRR08] 
Definition:  
การทําโคลนน่ิงโดยมีวัตถุประสงคเพื่อรักษาโรคทางพันธุกรรม แกไขความผิดปกติของยีน เซลล 
และเพื่อซอมแซมอวัยวะท่ีเสื่อมไป เชนเดียวกับการทําโคลนน่ิงเพื่อการขยายพันธุ กระบวนการ
สําคัญอยางหน่ึงในการทําโคลนน่ิงเพื่อการรักษา คือ การถายโอนนิวเคลียส อยางไรก็ตาม เมื่อ
สิ้นสุดกระบวนการถายโอนนิวเคลียสแลว จะไมมีการถายฝากตัวออนเพื่อใหเกิดสิ่งมีชีวิตใหม 
หากแตจะมีการเพาะเล้ียงตัวออนใหเจริญถึงระยะบลาสโตซีส จากน้ันจึงเก็บเซลลตนกําเนิด 
หรือเซลลตนตอซึ่งมีศักยภาพท่ีจะเจริญไปเปนเซลลชนิดใดก็ได เพื่อนําไปกระตุนใหกลายเปน
เซลลของอวัยวะท่ีตองการ เชน เซลลระบบประสาท เซลลกลามเน้ือหัวใจ เซลลตับออน การทํา
โคลนน่ิงเพื่อการรักษาน้ีจึงสามารถแกปญหาความเขากันไดของเซลล เน้ือเย่ือ และอวัยวะท่ี
ปลูกถายใหกับผูรับ ไมจําเปนตองปรับระบบภูมิคุมกันของผูรับดวยยากดภูมิคุมกัน [THR04] 
[FRR03] 
Linguistic Specification: Clonage non reproductive (syn.) [FRC023.TXT] 
Cross Reference: Clonage [TN03], Clonage reproductif [TN06] 
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A3 มโนทัศนสัมพันธจําแนกตามวิธีการ (PM = PROCESS - METHOD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TN08 
 

Concept:  
Insémination 
Artificielle 

Fr.: Insémination 
Artificielle 
[FRC002.TXT] 

Th.: การผสมเทียม 
[THC05] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (f.) 

Subject Field: Biologie " Génétique "

Reproduction 
Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Procréation Médicalement Assistée 
Explanatory: การผสมเทียมเปนวิธีการหน่ึงในกระบวนการชวยเหลือการเจริญพันธุเพื่อแกไข
ภาวะมีบุตรยาก 
Extraction:  
1. Il se distingue de l'embryon in vivo qui résulte d'une fécondation naturelle ou après 
insémination artificielle (IA). - Les embryons humain in vitro sont créés dans le cadre 
des programmes de FIVETE, moyen thérapeutique aujourd'hui reconnu de lutte 
contre l'infertilité du couple. [FRC002.TXT] 
2. Elle a consisté successivement à favoriser ou non les accouplements, à procéder 
à l'insémination artificielle, au transfert d'embryon, à la fécondation in vitro et enfin au 
clonage. [FRC024.TXT] 
3. Pour des couples dont la forme de stérilité peut être surmontée par une 
insémination artificielle, l�AMP prend la forme d�une injection directe du sperme dans 
l�ovocyte in utero, et la concrétisation de la demande parentale doit être jugée 

Insémination sous la Zone Pellucide (SUZI)

Procréation Médicalement Assistée (PMA)

Insémination Artificielle (IA)

Fécondation in vitro (FIV)

Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI) 
GIFT
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réalisée lors du recueil du sperme et non lors de la fécondation. [FRC031.TXT] 
4. Le diagnostic préimplantatoire (DPI) permet aux couples risquant de transmettre 
une maladie génétique à leur enfant, de recourir à l' insémination artificielle et de 
sélectionner un embryon sain, qui sera ainsi réimplanté. [FRC045.TXT] 
Additional Information:  
การผสมเทียมในมนุษยซึ่งกระทําโดยเอานํ้าอสุจิจากชายฉีดเขาไปในชองคลอดของหญิงใน
ระยะเวลาใกลกับไขสุก เพื่อใหเกิดการต้ังครรภแทนการสืบพันธุโดยวิธีธรรมชาติ ท้ังน้ี รูปแบบ
การผสมเทียมมีหลายลักษณะ ไดแก โดยการใชอสุจิของสามีเน่ืองจากความผิดปกติท่ีอวัยวะ
เพศของสามี หรือสามีภรรยาไมสามารถอยูรวมกันตามปกติได โดยการใชนํ้าอสุจิของบุคคลอ่ืน
แทนสามีในกรณีท่ีสามีเปนหมัน และโดยการใชนํ้าอสุจิของสามีกับหญิงอ่ืนท่ีรับต้ังครรภในกรณี
ท่ีภรรยาไมสามารถมีบุตรไดเอง  [THR05] 
Definition:  
วิธีการหน่ึงในกระบวนการชวยเหลือการเจริญพันธุ โดยการฉีดนํ้าอสุจิเขาไปโดยตรงผานทาง
ชองคลอดในระยะเวลาใกลกับไขสุกเพื่อใหไปผสมกับเซลลไขในรางกายของผูหญิง เกิดการ
ปฏิสนธิในรางกาย และต้ังครรภ แทนการสืบพันธุโดยวิธีธรรมชาติ วิธีการน้ีเหมาะสําหรับใชใน
กรณีท่ีผูหญิงตกไขเปนปกติ ผูชายมีอสุจิจํานวนนอย หรืออสุจิไมแข็งแรง หรืออสุจิแข็งแรงแต
อาจมีความผิดปกติท่ีอวัยวะสืบพันธุ ทําใหนํ้าอสุจิไมสามารถพุงออกมาผสมกับไขไดตามปกติ 
นอกจากน้ียังสามารถใชแกไขภาวะมีบุตรยากในกรณีท่ีสามี หรือภรรยาคนใดคนหน่ึงเปนหมัน 
กลาวคือ ฉีดนํ้าอสุจิของคนอ่ืน หรือฉีดนํ้าอสุจิของสามีเขาในมดลูกของหญิงอ่ืนท่ีรับต้ังครรภ
แทน แตหากเปนสองกรณีหลังน้ี บุตรจะมิไดเกิดจากการปฏิสนธิระหวางเซลลสืบพันธุของสามี
ภรรยาคูน้ัน [THR01] [THR04] [THR05] 
Linguistic Specification: IA (abbr.) 
Cross Reference: Procréation Médicalement Assistée [TN02], GIFT [TN09], 
Fécondation in vitro [TN10] 

 
 
TN09 
 

Concept: Gamete 
Intrafallopian 
Transfer 

Fr.: Gamete 
Intrafallopian Transfer 
[FRC002.TXT] 

Th.: การทํากิฟท 
[THC05] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (m.) 

Subject Field: Biologie # Génétique  #  
Reproduction 
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Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Procréation Médicalement Assistée 
Explanatory: การทํากิฟทเปนหน่ึงในหลายวิธีการในกระบวนการชวยเหลือการเจริญพันธุเพื่อ
แกไขภาวะมีบุตรยาก 
Extraction:  
Une variante de la FIVETE, désignée par le signe GIFT (pour gametes intrafallopian 
transfer) consiste à replacer immédiatement les ovocytes (en général deux à trois) 
avec le sperme dans l'oviducte; la fécondation peut alors être réalisée in vivo mais 
après exposition des gamètes dans un milieu de culture in vitro. En moyenne, 50 à 70 
% des ovocytes sont fécondés, les taux de succès sont toutefois variables et 
dépendent notamment de la qualité du sperme du conjoint. [FRC002.TXT] 
Additional Information: - 
Definition:  
วิธีการหน่ึงในกระบวนการชวยเหลือการเจริญพันธุ โดยการกระตุนใหไขตกมากกวาหน่ึงใบ 
จากน้ันนําไขออกจากทอนําไขมาปฏิสนธิกับอสุจิ แลวจึงนํากลับไปยังมดลูกเพื่อใหเกิดการฝง
ตัว และเจริญเติบโตตอไปจนครบกําหนดคลอด อยางไรก็ดี การปฏิสนธิอาจเกิดข้ึนภายหลัง ใน
รางกายของผูหญิง หลังจากท่ีนําอสุจิ และไขออกมาเพาะเล้ียงใหมีความสมบูรณในสภาวะท่ี
เหมาะสม อัตราความสําเร็จของวิธีการชวยเหลือการเจริญพันธุน้ีข้ึนอยูกับความแข็งแรงของ
อสุจิดวย [THR04] 
Linguistic Specification: GIFT (abbr.) 
Cross Reference: Procréation Médicalement Assistée [TN02], Insémination Artificielle 
[TN08], Fécondation in vitro [TN10], ICSI [TN11], SUZI [TN12] 

 
 
TN10 
 

Concept:  
Fécondation In Vitro 

Fr.: Fécondation In 
Vitro [FRC005.TXT] 

Th.: การปฏิสนธิ
ภายนอกรางกาย ไอวีเอฟ 
การทําเด็กหลอดแกว 
[THC05] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (f.) 

Subject Field: Biologie # Génétique  # 
Reproduction 
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Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Procréation Médicalement Assistée 
Explanatory: การปฏิสนธิภายนอกรางกาย หรือการทําไอวีเอฟเปนวิธีการหน่ึงในกระบวนการ
ชวยเหลือการเจริญพันธุเพื่อแกไขภาวะมีบุตรยาก 
Extraction:  
1. La fécondation in vitro (FIV), puis l'ICSI (intracytoplasmic sperm injection) ont 
permis de repousser progressivement les limites de l'infertilité masculine alors 
qu'auparavant les seules possibilités laissées aux couples dont l'homme était stérile, 
pour avoir des enfants, reposaient sur l'adoption ou sur l'insémination avec sperme 
de donneur. [FRC005.TXT] 
2. Ces techniques se sont organisées autour de trois technologies principales : la 
transplantation embryonnaire, associant la production et la  collecte  d'embryons  in  
vivo  et  intégrant maintenant le plus souvent les possibilités offertes par leur 
congélation ou l'examen de leur cellules (sexage) ; le prélèvement in vivo d'ovocytes 
par ponction folliculaire (OPU) suivi de leur maturation, leur fécondation in vitro (FIV) 
puis de la culture des embryons ; enfin le clonage qui ouvre la voie à la multiplication 
de génotypes embryonnaires identiques et pourrait demain être étroitement associé à 
la modification contrôlée du génome par transgénèse. [FRC013.TXT] 
3. Le deuxième intérêt est d'améliorer l'efficacité  de  la  sélection  même  en  
raisonnant  à niveau constant de prolificité. En effet, l'OPU-FIV permet de réaliser des 
"accouplements in vitro" et donc de mieux planifier le choix des reproducteurs  mâles  
(à  la  limite  ovocyte  par ovocyte). [FRC013.TXT] 
4. Très opérante pour pallier les stérilités féminines, la FIV est en revanche inadaptée 
aux cas de stérilité masculine sévère (oligozoospermies et asthénospermies) dont la 
fréquence pourrait s�accroître selon des études récentes. [FRC032.TXT] 
Additional Information:  
La fécondation in vitro est une technique de procréation médicalement assistée. il 
s'agit de la rencontre en tube à essai d�un ovocyte et de spermatozoïdes afin 
d�obtenir un �uf fécondé puis un embryon qui sera transféré deux jours plus tard 
dans l�utérus maternel. L�utilisation d�hormones permet de stimuler les follicules 
ovariens afin d�obtenir une super ovulation. Plusieurs ovocytes sont recueillis et 
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donnent, après fécondation, plusieurs embryons dont trois au maximum seront 
réimplantés afin d�éviter les grossesses multiples. [FRR04] 
Fécondation in vitro (FIV): Prélévement dans l'ovaire d'ovocytes que l'on met en 
contact avec des spermatozoïdes dans un contenant dans un laboratoire, pour 
obtenir une fécondation. Le ou les embryons ainsi obtenus sont ensuite réimplantés 
dans l'utérus de la femme. [FRR07] 
Fécondation in vitro (FIV): La fécondation in vitro désigne la fécondation de l'ovule, 
auparavant prélevé sur le corps d'une femme. L'ovule est fécondé par un 
spermatozoïde et se développe dans une éprouvette, puis il est implanté dans la 
cavité utérine de la mère. Lors de la FIV, il est courant de prélever et de féconder 
plusieurs ovules afin d'effectuer éventuellement plusieurs tentatives d'induction de la 
grossesse. En Suisse, ne peuvent être développés hors du corps de la femme que le 
nombre d'ovules humains pouvant être immédiatement implantés. Les embryons 
surnuméraires issus de ce procédé doivent être détruits. En Suisse, il est permis de 
congeler ce qu'il est convenu d'appeler les pré-embryons (ovule fécondé avant la 
fusion des noyaux). [FRR08] 
Definition:  
วิธีการหน่ึงในกระบวนการชวยเหลือการเจริญพันธุ ชวยแกไขภาวะมีบุตรยากในกรณีท่ีเปน
ความบกพรองในระบบสืบพันธุของผูหญิง เชน ไขไมสามารถตกลงมาท่ีมดลูกได อสุจิไม
สามารถเขาไปปฏิสนธิกับไขในทอนําไขเน่ืองจากทอนําไขตัน วิธีการน้ีทําโดยกระตุนใหไขตก
มากกวาหน่ึงใบดวยฮอรโมน จากน้ันเจาะเอาไขท่ีอยูในระยะพรอมปฏิสนธิออกมาใหปฏิสนธิกับ
อสุจินอกรางกาย โดยอาจทําการปฏิสนธิเปนตัวออนมากกวาหน่ึง แลวเลี้ยงตัวออนเหลาน้ันให
เจริญจนถึงระยะท่ีเหมาะสม จึงถายฝากกลับไปยังมดลูกโดยอาจถายฝากตัวออนมากกวาหน่ึง
แตไมเกินสาม เพื่อใหฝงตัวและเจริญเติบโตตอไป จนครบกําหนดคลอด สวนตัวออนท่ียังไม
ตองการใชสามารถแชแข็งไวใชในครั้งตอไปหากไมประสบความสําเร็จ [THR04] 
Linguistic Specification: FIV (abbr.) 

Cross Reference: Procréation Médicalement Assistée [TN02], Insémination Artificielle 
[TN08], GIFT [TN09], ICSI [TN11], SUZI [TN12] 
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TN11 
 

Concept: 
Intracytoplasmique 
Injection de 
Spermatozoide 

Fr.: Intracytoplasmique 
Injection de 
Spermatozoide 
[FRC005.TXT] 

Th.: การฉีดอสุจิเขาไปใน
ไซโตพลาสซึมของเซลลไข 
[THC15] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (f.) 

Subject Field: Biologie # Génétique # 
Reproduction 

Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Procréation Médicalement Assistée 
Explanatory: การฉีดอสุจิเขาไปในไซโตพลาสซึมของเซลลไขเปนอีกวิธีการหน่ึงในกระบวนการ
ชวยเหลือการเจริญพันธุเพื่อแกไขภาวะมีบุตรยาก 
Extraction:  
1. La fécondation in vitro (FIV), puis l'ICSI (intracytoplasmic sperm injection) ont 
permis de repousser progressivement les limites de l'infertilité masculine alors 
qu'auparavant les seules possibilités laissées aux couples dont l'homme était stérile, 
pour avoir des enfants, reposaient sur l'adoption ou sur l'insémination avec sperme 
de donneur.  [FRC005.TXT] 
2. L'ADN étranger pénètre aisément dans le spermatozoide qui est ensuite utilisé 
pour féconder des ovocytes en injection directe dans le cytoplasme (ICSI). Cette 
opération particulièrement simple et séduisante dans son principe a permis 
d'engendrer des animaux transgéniques, des mammifères (souris, pore, vache) ainsi 
que des poulets et diverses espèces de poissons (figure 2.5a). [FRC024.TXT] 
3. L'efficacité du procédé est limitée par le succès de l' ICSI qui n'est actuellement 
maîtrisée que chez l'espèce humaine, où elle est devenue une des méthodes de 
reproduction médicalement assistée, la souris et le xénope. [FRC024.TXT] 
4. En matière d�AMP, 238 établissements sont autorisés à pratiquer le recueil et le 
traitement de sperme � 102 le recueil d�ovocytes et le transfert d�embryons � 93 à 
pratiquer des FIV classiques � 71 des FIV avec ICSI � 68 à recueillir des 
spermatozoïdes. [FRC031.TXT] 
5. C�est à l�occasion d�une SUZI pratiquée au Centre de médecine de la 
reproduction de l�Université libre de Bruxelles qu�a été réalisée, accidentellement, la 
première ICSI : en tentant d�injecter des spermatozoïdes entre les deux membranes 
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de l�ovule, le praticien a fait pénétrer  un unique spermatozoïde dans le cytoplasme.  
[FRC032.TXT] 
6. En cas de stérilité masculine ou pour éviter toute contamination lors de l�analyse 
consécutive en laboratoire, on peut recourir à l�injection intracytoplasmique de 
spermatozoïdes (ICSI). 17. 70% environ des ovocytes fécondés se développent le 
troisième jour dans des conditions in vitro vers un embryon au stade de 8 cellules. 
[FRC038.TXT] 
Additional Information:  
Injection intracytoplasmique d'un spermatozoïde (IICS): Injection d'un spermatozoïde 
dans un ovocyte à l'aide d'une aiguille microscopique. On emploie cette technique 
lorsque les spermatozoïdes du partenaire sont défectueux ou peu nombreux. 
[FRR07] 
Definition:  
วิธีการหน่ึงในกระบวนการชวยเหลือการเจริญพันธุ ชวยแกไขภาวะมีบุตรยากความบกพรองใน
ระบบสืบพันธุของผูชาย เชน อสุจิไมแข็งแรง หรือมีอสุจิจํานวนนอย ทําโดยการฉีดอสุจิเขาไปใน
เซลลไขบริเวณไซโตพลาสซึมโดยตรง เมื่อเกิดการปฏิสนธิแลว จึงเพาะเล้ียงจนถึงระยะท่ี
เหมาะสม และทําการยายฝากไปยังมดลูกของผูหญิงเพื่อใหเกิดการฝงตัว และเจริญเติบโต
ตอไป [FRR07] [FRR10] 
Linguistic Specification: ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) (abbr.) [FRC005.TXT],  
Injection Intracytoplasmique d'un spermatozoïde (IICS) (abbr.) [FRR07] 

Cross Reference: Procréation Médicalement Assistée [TN02], Fécondation in vitro 
[TN10], SUZI [TN12] 
 
 
TN12 
 

Concept:  
Insémination  Sous la 
Zone Pellucide 

Fr.: Insémination Sous 
la Zone Pellucide 
[FRC032.TXT] 

Th.: การฉีดอสุจิเขาไปใน
เซลลไขบริเวณเปลือกหุม
ตัวออน [THC15] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (f.) 

Subject Field: Biologie # Génétique # 
Reproduction 
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Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Procréation Médicalement Assistée 
Explanatory: การฉีดอสุจิเขาไปในเซลลไขบริเวณเปลือกหุมตัวออน (Zona Pellucida) เปน
วิธีการหน่ึงในกระบวนการชวยเหลือการเจริญพันธุเพื่อแกไขภาวะมีบุตรยาก 
Extraction:  
1. Pour parer à ce type d�infertilité, a été mise en �uvre, dans un premier temps, la 
technique dénommée SUZI (subzonal insemination) consistant à injecter directement 
quelques spermatozoïdes sous la zone pellucide, au contact de la membrane de 
l�ovocyte. [FRC032.TXT] 
2. C�est à l�occasion d�une SUZI pratiquée au Centre de médecine de la reproduction 
de l�Université libre de Bruxelles qu�a été réalisée, accidentellement, la première ICSI 
: en tentant d�injecter des spermatozoïdes entre les deux membranes de l�ovule, le 
praticien a fait pénétrer  un unique spermatozoïde dans le cytoplasme.  
[FRC032.TXT] 
3. Sous la zone pellucide (SUZI) [FRC032.TXT] 
Additional Information: - 
Definition:  
วิธีการหน่ึงในกระบวนการชวยเหลือการเจริญพันธุ เปนการฉีดอสุจิเขาไปในเซลลไขบริเวณ
เปลือกหุมตัวออน (Zona Pellucida) โดยตรง เชนเดียวกับการฉีดอสุจิเขาไปในไซโตพลาสซึม
ของเซลลไข สามารถชวยแกไขภาวะมีบุตรยากเน่ืองจากความบกพรองในระบบสืบพันธุของ
ผูชาย เชน อสุจิไมแข็งแรง หรือมีอสุจิจํานวนนอย  เมื่อเกิดการปฏิสนธิแลว จึงเพาะเลี้ยงจนถึง
ระยะท่ีเหมาะสม และยายไปฝากในมดลูกของผูหญิงเพื่อใหเกิดการฝงตัว และเจริญเติบโต
ตอไปเชนเดียวกับวิธีการอ่ืนๆในการชวยเหลือการเจริญพันธุ [THR04] 
Linguistic Specification: SUZI (abbr.) 

Cross Reference: Procréation Médicalement Assistée [TN02], Fécondation in vitro 
[TN10], ICSI [TN11] 
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TN13 
 

Concept: 
Transfection 

Fr.: Transfection 
[FRC024.TXT] 

Th.: ทรานสเฟกชัน 
[THC14] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (f.) 

Subject Field: Biologie # Génie Génétique 

Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Transgénèse 
Explanatory: ทรานสเฟกชันคือวิธีการหน่ึงท่ีใชเพื่อตัดแตงยีน หรือทําเทคนิคพันธุวิศวกรรม ผล
ท่ีไดรับคือสิ่งมีชีวิตท่ีมีองคประกอบทางพันธุกรรมเปลี่ยนแปลงไปโดยอาจเพิ่มข้ึน หรือลดลง 
เพื่อใหสิ่งมีชีวิตดังกลาวมีลักษณะ หรือแสดงคุณสมบัติตามท่ีตองการ 
Extraction:  
1. La transfection, qui est la méthode la plus utilisée pour les cellules animales en 
culture, consiste à préformer un complexe entre l'ADN et une substance qui favorise 
ensuite son entrée dans la cellule. Ces substances peuvent être du chlorure de 
calcium. Le phosphate de l'ADN se lie au calcium et l'ensemble devient insoluble 
pour former un précipité abondant grâce à un entraîneur phosphate ajouté à la 
solution. Ce complexe insoluble est mis au contact des cellules qui spontanément, 
endocytosent une partie de ce complexe insoluble. L'ADN se résolubilise dans la 
cellule et une partie migre vers le noyau pour y être transcrit.  [FRC024.TXT] 
2. Le devenir de l'ADN étranger est donc à peu près le même lorsqu'il est introduit 
dans le cytoplasme par micro-injection, transfection ou lectroporation. [FRC024.TXT] 
3. Il est possible d'ajouter de l'ADN étranger dans les cellules ES par transfection ou 
électroporation et d'y adjoindre des gènes de sélection qui permettent de ne 
conserver que celles porteuses du futur transgène. [FRC024.TXT] 

Micro-injection

Transgénèse

Transfection

Infection

Electroporatio

PM

PM

PM

PM
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4. Les méthodes de transfection dans les ovocytes sont à peu près inopérantes. Ceci 
est dû à la présence de la zone pellucide qui interdit l'accès de l'ADN à la cellule. 
Une introduction de l'ADN au-delà de la zone pellucide est possible mais peu 
efficace. [FRC024.TXT] 
5. La transfection des cellules avant le clonage permet aussi, en théorie, de modifier 
un génome de façon plus importante et plus précise en utilisant des chromosomes 
artificiels ou en réalisant un remplacement de gène. [FRC039.TXT] 
Additional Information:  
Transfection (transfection): Mise au point en 1973. Introduction de matériel génétique 
viral dans une cellule. Par extension, introduction de tout matériel génétique étranger 
dans la cellule rendue compétente. [FRR01] 
1. Introduction de matériel génétique viral dans une cellule. 2. Par extension, 
introduction de tout matériel génétique étranger dans la cellule rendue compétente. 
[FRR06] 
Definition:  
วิธีการหน่ึงในกระบวนการถายยีนเพื่อเปลี่ยนแปลง แกไขลักษณะทางพันธุกรรมท่ีไมตองการ 
วิธีการน้ีใชสําหรับถายยีนในเซลลสัตวท่ีเพาะเลี้ยง มีหลักการ คือ สรางสารประกอบ (Complex) 
โดยรวมดีเอ็นเอ หรือยีนท่ีตองการถายเขากับสารท่ีจะชวยใหดีเอ็นเอ หรือยีนน้ันสอดแทรกเขา
ไปในเซลลไดงายย่ิงข้ึน จากน้ันตกตะกอนดวยแคลเซียมคลอไรดในสารละลายบัฟเฟอร
ฟอสเฟต เน่ืองจากฟอสเฟตซึ่งเปนองคประกอบอยางหน่ึงของดีเอ็นเอจะจับกับแคลเซียม เมื่อ
เซลลสัมผัสกับตะกอนสารประกอบ เซลลจะดูดรับเขาไปบางสวน ดีเอ็นเอจึงสามารถถายเขาไป
ในเซลล และบางสวนก็สามารถเขาถึงนิวเคลียสของเซลลเพื่อแปลงเปนรหัสสั่งการทํากิจกรรม
ตางๆ  [THR01] [FRR10] 
Linguistic Specification: - 

Cross Reference: Transgénèse [TN04], Electroporation [TN14], Infection [TN15], Micro-
injection [TN16] 
 
 
TN14 
 

Concept:  
Électroporation 

Fr.: Électroporation 
[FRC024.TXT] 

Th.: การใชกระแสไฟฟา
ชวยใหเย่ือหุมเซลลเปนรู 
[THC14] 
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Grammatical Category / Gender: 
(n.) (f.) 

Subject Field: Biologie # Génie Génétique 

Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Transgénèse 
Explanatory: การใชกระแสไฟฟาชวยใหเย่ือหุมเซลลเปนรูเพื่อใหยีนท่ีตองการเขาสูเซลล คือ 
วิธีการหน่ึงท่ีใชเพื่อตัดแตงยีน หรือทําเทคนิคพันธุวิศวกรรม ผลท่ีไดรับคือสิ่งมีชีวิตท่ีมี
องคประกอบทางพันธุกรรมเปลี่ยนแปลงไปโดยอาจเพิ่มข้ึน หรือลดลง เพื่อใหสิ่งมีชีวิตดังกลาวมี
ลักษณะ หรือแสดงคุณสมบัติตามท่ีตองการ 
Extraction:  
1. L'électroporation consiste à soumettre les cellules en suspension à l'action d'un 
champ électrique alternatif. Celui-ci crée transitoirement des pores dans la 
membrane par lesquels pénètre l'ADN en solution. [FRC024.TXT] 
2. Il est possible d'ajouter de l'ADN étranger dans les cellules ES par transfection ou 
électroporation et d'y adjoindre des gènes de sélection qui permettent de ne 
conserver que celles porteuses du futur transgène. [FRC024.TXT] 
3. L'électroporation est utilisée depuis 1982 dans des cellules mammaliennes, mais 
l'usage s'en est très largement répandu. Ses limitations résident dans le fort 
pourcentage de cellules ne supportant pas ce mauvais traitement, et dans la difficulté 
d'optimisation. [FRC024.TXT] 
4. L'électroporation: l'utilisation de faibles voltages mais à haute fréquence qui 
n'entraînent que des dégâts cellulaires transitoires [FRC055.TXT] 
5. Les auteurs traitent des techniques mécaniques (injection et projection d'ADN) et 
électriques (électroporation), avec des applications surtout sur les tissus superficiels 
(peau, cornée et muscles) mais détaillent surtout les méthodes faisant intervenir des 
emballages chimiques des ADNs. [FRC055.TXT] 
Additional Information:  
Electroporation: méthode de pénétration d'ADN dans des cellules, basée sur 
l'utilisation d'impulsions électriques qui augmentent la perméabilité membranaire. 
[FRR06] 
Definition:  
วิธีการหน่ึงในกระบวนการถายยีนจากสิ่งมีชีวิตหน่ึงเขาสูอีกสิ่งมีชีวิตหน่ึง มีหลักการ คือ ใช
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ไฟฟากระแสสลับกระตุนใหเกิดรูเพียงชั่วคราวท่ีเย่ือหุมเซลล สวนยีน หรือดีเอ็นเอที่ตองการถาย 
และไดเตรียมไวในสารละลายแลวจะเขาสูเซลลแบบสุม วิธีการน้ีสามารถใชไดกับเซลลพืช และ
เซลลสัตว อยางไรก็ตาม วิธีการน้ีมีขอจํากัด คือ เซลลมักไมสามารถทนกับกระแสไฟฟาได 
ตอมาจึงมีการพัฒนาเทคนิคโดยใชกระแสไฟฟาแรงดันตํ่า แตความถ่ีสูง [THR01] [FRR10] 
Linguistic Specification: - 

Cross Reference: Transgénèse [TN04], Transfection [TN13], Infection [TN15], Micro-
injection [TN16] 
 
 
TN15 
 

Concept: Infection Fr.: Infection 
[FRC002.TXT] 

Th.: การตัดตอยีนโดยใช
ไวรัสเปนพาหะ [THC14] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (f.) 

Subject Field: Biologie # Génie Génétique 

Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Transgénèse 
Explanatory: การใชไวรัสเปนพาหะเพื่อนํายีนเขาสูเซลลคือวิธีการหน่ึงท่ีใชเพื่อตัดแตงยีน หรือ
ทําเทคนิคพันธุวิศวกรรม ผลท่ีไดรับคือสิ่งมีชีวิตท่ีมีองคประกอบทางพันธุกรรมเปลี่ยนแปลงไป
โดยอาจเพิ่มข้ึน หรือลดลง เพื่อใหสิ่งมีชีวิตดังกลาวมีลักษณะ หรือแสดงคุณสมบัติตามท่ี
ตองการ 
Extraction:  
1. D'autres méthodes de modification du génome sont à l'étude, comme par exemple 
l'infection de l'embryon par des virus recombinés, ou la formation de chimères par 
injection de cellules particulières (cellules EK) dans le blastocyste. [FRC002.TXT] 
2. L'infection à l'aide de vecteurs viraux: Divers vecteurs viraux sont mis en oeuvre 
pour faire pénétrer des gènes dans des cellules. Le principe de cette méthode est en 
général le même quel que soit le vecteur viral utilisé. Un génome viral est débarrassé 
de certains de ces gènes pour devenir incapable de s'autorépliquer. Cette opération 
crée par ailleurs une place dans le génome viral pour introduire des gène étranger. 
De tels génomes recombinés ne peuvent fonctionner seuls puisqu'ils sont délétés de 
gène essentiels. Ils sont donc transférés dans des cellules dites 
transcomplémentantes, ayant préalablement reçu les gènes viraux, manquant et 
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synthétisant de manière constitutive les protéines virales correspondantes. Les 
génomes viraux peuvent, dans de telles cellules, former des particules virales qui 
sont sécrétées et ensuite utilisées pour infecter des cellules et ainsi leur transférer les 
gènes étrangers. [FRC024.TXT] 
Additional Information: - 
Definition:  
วิธีการถายยีนจากสิ่งมีชีวิตหน่ึงเขาสูอีกสิ่งมีชีวิตหน่ึงโดยใชไวรัสเปนพาหะนํายีนเขาสูเซลล 
ไวรัสท่ีใชเปนพาหะในการถายยีนมีอยูดวยกันหลายชนิดข้ึนอยูกับชนิดของโรคทางพันธุกรรมท่ี
ตองการบําบัดรักษา เชน Adenovirus ใชในการรักษาโรค Cystic Fibrosis เน่ืองจากมีผลกับท้ัง
เซลลท่ีไมแบง และเซลลท่ีกําลังแบง โดยเฉพาะเซลลท่ีเก่ียวของกับระบบทางเดินหายใจ 
Herpes Virus สําหรับบําบัดโรคมะเร็งสมอง ไวรัสกอนท่ีจะนํามาใชในการถายยีน ตองผานการ
ตัดยีนสวนท่ีทําใหสามารถจําลองตัวเอง จึงเกิดท่ีวางสําหรับใสยีนท่ีตองการถาย ไวรัสท่ีใชเปน
พาหะจะไมเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตท่ีรับการถายโอนยีนเน่ืองจากโครงสรางทางพันธุกรรมใหม
น่ันเอง [THR01] [FRR10] 
Linguistic Specification: - 
Cross Reference: Transgénèse [TN04], Transfection [TN13], Electroporation [TN14], 
Micro-injection [TN16] 

 
 
TN16 
 

Concept:  
Micro-injection 

Fr.: Micro-injection 
[FRC024.TXT] 

Th.: การถายยีนเขาไปใน
เซลลไขท่ีผสมแลว หรือ
เอมบริโอท่ีกําลังแบงเซลล 
[THC14 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (f.) 

Subject Field: Biologie # Génie Génétique 

Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Clonage 
Explanatory: การถายยีนเขาไปในเซลลไขท่ีผสมแลว หรือเอมบริโอท่ีกําลังแบงเซลลเปนวิธีการ
หน่ึงในกระบวนการดัดแปลงลักษณะพันธุกรรม 
Extraction:  
1. La micro-injection d�ADN: L'ADN en solution peut être injecté directement dans le 
cytoplasme ou le noyau des cellules. Cette opération est laborieuse et elle demande 
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un appareillage spécial (microscope, micro-injecteur) ainsi qu'une habileté 
particulière. [FRC024.TXT] 
2. Aujourd'hui, on utilise des bactéries ou, mieux encore, des animaux transgéniques 
comme " usines " à molécules actives pour certains médicaments compliqués. Or les 
techniques de micro-injections d�ADN actuellement utilisées chez les gros 
mammifères sont hautement aléatoires, et extrêmement lourdes. [FRC056.TXT] 
Additional Information: - 
Definition:  
วิธีการหน่ึงในกระบวนการดัดแปลงพันธุกรรมโดยถายยีนจากสิ่งมีชีวิตตางชนิดเพื่อรักษาโรค
ทางพันธุกรรม หรือเพื่อปรับปรุงพันธุใหมีคุณลักษณะตามท่ีตองการ สามารถกระทําไดท้ังใน
กรณีของเซลลพืช และเซลลสัตว มีหลักการ คือ ฉีดยีน หรือดีเอ็นเอเขาไปในไซโตพลาสซึม หรือ
นิวเคลียสของเซลลไขภายหลังการปฏิสนธิในหลอดแกว แตนิวเคลียสของสเปรมยังไมรวมตัวกับ
นิวเคลียสของเซลลไข สามารถฉีดเขานิวเคลียสของเซลลของสเปรม หรือนิวเคลียสของเซลลไข
ก็ได จึงจําเปนตองใชเคร่ืองมือ และทักษะพิเศษ จากน้ันจึงนําไปถายฝากในมดลูกเพื่อใหเกิด
การพัฒนา และเจริญเติบโตตอไป ชีวิตใหมก็จะมียีนท่ีสอดแทรกเขาไปดวย [THR01] [FRR10] 
Linguistic Specification: - 
Cross Reference: Transgénèse [TN04], Transfection [TN13], Electroporation [TN14], 
Infection [TN15] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TN17 
 

Concept: Autogreffe Fr.: Autogreffe 
[FRC032.TXT] 

Th.: ออโตกราฟท 
[THC14] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (f.) 

Subject Field: Biologie  # Génie Génétique 

Transplantation

Autogreffe

Allogreffe

Xénogreffe

PM 

PM 

PM 
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Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Transplantation 
PM = PROCESS - METHOD 
Explanatory: ออโตกราฟท คือ วิธีการหน่ึงในกระบวนการปลูกถายเซลล เน้ือเย่ือ เพื่อรักษา
ความผิดปกติทางพันธุกรรม ท่ีมาของเซลล เน้ือเย่ือ ท่ีใชในการปลูกถายน้ีมาจากตัวผูรับเอง 
Extraction:  
1. Si l'utilisation de ces facteurs est légalement possible chez les patients dans le but 
de pratiquer une autogreffe de moelle, elle ne l'est pas de la même façon chez un 
donneur sain qui n'a pas de bénéfice direct à cette administration et qui devrait donc 
bénéficier sur ce point d�une information particulière. [FRC032.TXT] 
2. L'utilisation envisagée des tissus (diagnostic, allogreffe ou autogreffe, fabrication 
de produits pharmaceutiques, recherche, production de lignées cellulaires pour 
usages divers...). [FRC032.TXT] 
Additional Information:  
ออโตกราฟทเปนการปลูกถายเน้ือเย่ือของผูรับเอง โดยยายเน้ือเย่ือจากบริเวณหน่ึงไปยังอีก
บริเวณหน่ึงในคนเดียวกัน เชน การนําผิวหนังจากบริเวณหน่ึงไปปลูกอีกบริเวณหน่ึงของรางกาย
ในการทําศัลยกรรม ในการปลูกถายแบบออโตกราฟทไมมีปญหาการสลัดกราฟทเวนแตจะเกิด
การติดเชื้อ  [THR01] 
Definition:  
วิธีการหน่ึงในการปลูกถายเซลล เน้ือเย่ือ อวัยวะ เพื่อแกไขความเส่ือมตามธรรมชาติ และความ
เสื่อมจากการมีพยาธิสภาพ แหลงท่ีมาของเซลล เน้ือเย่ือ และอวัยวะท่ีใชในการปลูกถายน้ีมา
จากตัวผูรับเอง กลาวคือ เปนการยายเน้ือเย่ือจากบริเวณหน่ึงไปยังอีกบริเวณหน่ึง เน่ืองจากเปน
เซลล เน้ือเย่ือ และอวัยวะของตนเอง จึงไมมีปญหารางกายของผูรับตอตานเซลล เน้ือเย่ือ และ
อวัยวะท่ีรับการปลูกถายน้ัน อยางไรก็ตาม เน้ือเย่ือ และอวัยวะของแตละบุคคลมีจํากัด 
เทคโนโลยีการโคลนน่ิงจึงเขามามีบทบาทในการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือใหเพิ่มจํานวนข้ึนอยาง
รวดเร็ว ขอจํากัดอีกประการหน่ึงของออโตกราฟท คือ สวนใหญเน้ือเย่ือ อวัยวะของผูรับมีสาร
พันธุกรรมท่ีผิดปกติอยูแลว จึงไมสามารถใชวิธีการน้ีกับผูท่ีเซลล อวัยวะเสื่อมเน่ืองจากความ
ผิดปกติทางพันธุกรรม [THR01] [THR04] 
Linguistic Specification: - 

Cross Reference: Transplantation [TN05], Allogreffe [TN18], Xénogreffe [TN19] 
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TN18 
 

Concept: Allogreffe Fr.: Allogreffe 
[FRC005.TXT] 

Th.: อัลโลกราฟท 
[THC14] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (f.) 

Subject Field: Biologie # Génie Génétique 

Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Transplantation 
Explanatory: อัลโลกราฟท คือ วิธีการหน่ึงในกระบวนการปลูกถายเซลล เน้ือเย่ือ เพื่อรักษา
ความผิดปกติทางพันธุกรรม ท่ีมาของเซลล เน้ือเย่ือ และอวัยวะท่ีใชในการปลูกถายน้ีมาจากอีก
สิ่งมีชีวิตหน่ึงซึ่งมีสารพันธุกรรมตางกัน แตอยูในสายพันธุเดียวกัน 
Extraction:  
1. De plus, une des stratégies développées aujourd'hui de thérapie génique est 
basée sur la greffe de cellules corrigées ex vivo. Lorsque la greffe utilise des cellules 
provenant d'une autre personne que le receveur (on parle alors d'allogreffe), son 
efficacité et sa sécurité sont compromises par les phénomènes d'incompatibilité 
tissulaire. [FRC005.TXT] 
2. Une communauté scientifique dans l'expectative face aux risques potentiels: Au-
delà des risques classiques de transmission d'une maladie infectieuse, comparables 
à ceux d'une allogreffe, les scientifiques s'interrogent aujourd'hui sur l'éventuel 
franchissement de la barrière des espèces par un agent d'origine animale jusqu'alors 
inconnu, lequel pourrait ensuite se répandre par contagion dans l'espèce humaine 
tout entière. [FRC032.TXT] 
Additional Information:  
อัลโลกราฟท เปนการปลูกถายเน้ือเย่ือจากผูให และผูรับท่ีมีพันธุกรรมแตกตางกัน แตเปน
สิ่งมีชีวิตชนิด (Species) เดียวกัน เชน การนําเน้ือเย่ือจากคนหน่ึงไปปลูกใหอีกคนหน่ึง 
[THR01] 
Allografts คือ การปลูกถายเซลล เน้ือเย่ือ หรืออวัยวะใหระหวางสัตวสายพันธุ (Species) 
เดียวกัน แตมีพันธุกรรมตางกัน [THR04] 
Definition: วิธีการหน่ึงในการปลูกถายเซลล เน้ือเย่ือ อวัยวะ เพื่อแกไขความเส่ือมตามธรรมชาติ 
และความเส่ือมจากการมีพยาธิสภาพ เซลล เน้ือเย่ือ และอวัยวะท่ีใชในการปลูกถายน้ีมาจาก
อีกสิ่งมีชีวิตหน่ึงซึ่งมีสารพันธุกรรมตางกัน แตอยูในสายพันธุเดียวกัน เชน จากคนหน่ึงไปปลูก
ถายใหอีกคนหน่ึง จึงมีโอกาสท่ีรางกายผูรับไมยอมรับเน้ือเย่ือ อวัยวะท่ีนํามาปลูกถายน้ัน จึงมี
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การใชยากดระบบภูมิคุมกัน หากใชเปนเวลานาน อาจทําใหเกิดมะเร็ง หรือปฏิกิริยาตอตาน
เน้ือเย่ือ หรืออวัยวะท่ีนํามาปลูกถายเร้ือรัง อยางไรก็ตาม เปนวิธีการท่ีใชกันโดยสวนใหญ
เน่ืองจากสามารถหาเนื้อเย่ือ อวัยวะไดงายกวาแบบออโตกราฟท และความแตกตางทาง
พันธุกรรมระหวางผูใหกับผูรับไมมากเทากับแบบซีโนกราฟท โอกาสความสําเร็จจะเพิ่มสูงข้ึน
หากผูใหเปนพอ แม ญาติพี่นองท่ีมีลักษณะทางพันธุกรรมใกลเคียงกัน [THR01] [THR04] 
Linguistic Specification: - 
Cross Reference: Transplantation [TN05], Autogreffe [TN17], Xénogreffe [TN19] 

 
 
TN19 
 

Concept: Xénogreffe Fr.: Xénogreffe 
[FRC024.TXT] 

Th.: การปลูกถายขาม
สายพันธุ [THC05] การ
เปลี่ยนถายอวัยวะจากหมู
สูคน [THC08] ซีโน
กราฟท [THC14] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (f.) 

Subject Field: Biologie # Génie Génétique 

Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Transplantation 
Explanatory: ซีโนกราฟท คือ วิธีการหน่ึงในกระบวนการปลูกถายเซลล เน้ือเย่ือ เพื่อรักษา
ความผิดปกติทางพันธุกรรม ท่ีมาของเซลล เน้ือเย่ือ และอวัยวะท่ีใชในการปลูกถายน้ีมาจาก
สิ่งมีชีวิตซึ่งมีสายพันธุตางจากตัวผูรับ 
Extraction:  
1. La xénogreffe: Le manque croissant d'organes d'origine humaine pour des greffes 
à des patients a fait envisager depuis longtemps l'utilisation d'organes ainsi que de 
cellules d'origine animale. [FRC024.TXT] 
2. Le succès de la xénogreffe n�est pas assuré tant les problèmes à résoudre sont 
considérables mais il fait peu de doute que cet ambitieux projet, s'il devait arriver à 
son terme, devra beaucoup à la transgénèse. [FRC024.TXT] 
3. Le CCNE, dans son rapport précité, formule les principales questions éthiques 
induites par une telle pratique et note, en particulier, que par rapport à l�allogreffe, le 
risque infectieux induit par la xénogreffe ne concerne pas le seul patient mais 
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l�ensemble de la population. [FRC031.TXT] 
4. Une réalité expérimentale pour l�instant décevante. Depuis la première xénogreffe 
de reins pratiquée sans succès à Lyon en 1905, de multiples tentatives encouragées 
notamment par le développement des immunosuppresseurs ont été tentées au cours 
de la seconde moitié de ce siècle mais aucune xénotransplantation d'organe n'a à ce 
jour survécu plus de quelques mois.  [FRC032.TXT] 
5. Ce document souligne par ailleurs l�intérêt de la création de porcs transgéniques 
tout en estimant qu�il convient de multiplier les essais expérimentaux de greffes 
d�organes de porcs transgéniques sur des singes qui représentent un excellent mais 
très coûteux modèle de xénogreffe humaine. [FRC039.TXT] 
Additional Information:  
ซีโนกราฟท เปนการปลูกถายเน้ือเย่ือจากผูให และผูรับซึ่งเปนสิ่งมีชีวิตตางชนิดกัน เชน การนํา
เน้ือเย่ือจากลิง หรือหมูมาปลูกใหคน [THR01] 
Xenografts คือ การปลูกถายเซลล เน้ือเย่ือ หรืออวัยวะจากสัตวชนิด (Species) หน่ึงไปสูสัตว
อีกชนิด (Species) หน่ึง เปนการปลูกถายขามสายพันธุ [THR04] 
Definition:  
วิธีการการปลูกถายเซลล เน้ือเย่ือ และอวัยวะ เพื่อแกไขความเส่ือมตามธรรมชาติ และความ
เสื่อมจากการมีพยาธิสภาพอีกวิธีหน่ึง เน่ืองจากเซลล เน้ือเย่ือ และอวัยวะท่ีจะนํามาปลูกถายมี
จํานวนจํากัด จึงจําเปนตองนําเน้ือเย่ือ อวัยวะ จากแหลงท่ีมาอ่ืน น่ันคือ สิ่งมีชีวิตตางสายพันธุ 
โดยสิ่งมีชีวิตท่ีสายพันธุใกลเคียง และมีอวัยวะขนาดใกลเคียงกับคนมากท่ีสุด คือ หมู และ
เน่ืองจากเปนสิ่งมีชีวิตตางสายพันธุกัน ลักษณะทางพันธุกรรมแตกตางโดยสิ้นเชิง ปญหาการไม
ยอมรับเน้ือเย่ือ และอวัยวะท่ีนํามาปลูกถายจึงรุนแรงกวาการปลูกถายในสายพันธุเดียวกัน 
เพื่อใหรางกายของผูรับยอมรับเน้ือเย่ือ และอวัยวะท่ีนํามาปลูกถายใหมน้ีไดงายย่ิงข้ึน แทนการ
ใชยากดระบบภูมิคุมกัน เทคโนโลยีการตัดตอยีน และเทคโนโลยีการโคลนน่ิงจึงมีบทบาทสําคัญ
ในการสอดแทรกยีนของมนุษยเขาไปในสัตวซึ่งเปนแหลงท่ีมาของอวัยวะท่ีจะนํามาปลูกถาย 
อวัยวะท่ีปลูกถายแลวจึงเสมือนเปนอวัยวะจากบุคคลน้ันเอง อยางไรก็ตาม ปญหาสําคัญในการ
ปลูกถายขามสายพันธุ คือ อาจทําใหเชื้อไวรัสสัตวถายทอดสูมนุษยได [THR01] [THR04] 
Linguistic Specification: Xénotransplantation (syn.) [FRC032.TXT] 
Cross Reference: Transplantation [TN05], Autogreffe [TN17], Allogreffe [TN18] 
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A4 มโนทัศนสัมพันธจําแนกตามกระบวนการ (PN = PROCESS - NEXT PROCESS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TN20 
 

Concept: 
Micromanipulation 

Fr.: Micromanipulation 
[FRC002.TXT] 

Th.: เทคนิคไมโครมานิ
พูเลชัน [THC13] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (f.) 

Subject Field: Biologie # Génétique # Génie 
Génétique # Clonage 

Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Clonage 
Explanatory: เทคนิคไมโครมานิพูเลชัน คือ กระบวนการข้ันตนในการทําโคลนน่ิง 
Extraction:  
1. La reconstitution d'embryons précoces par micromanipulation des cellules 
entières ou de leurs noyaux est une approche expérimentale utilisée maintenant aussi 
bien pour les études d'embryologie fondamentale que pour les recherches à finalités 

Cryoconservation

Clonage

Micromanipulation

Transfert Nucléaire

Electrofusion Reprogrammation 

Culture In Vitro (CIV) Diagnostic Préimplantatoire (DPI)

Transfert Embryonnaire 

Différenciation 

PW 

PN 

PN 

PN

PN

PN 

PN 
PN

PN
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économiques (espèces domestiques). [FRC002.TXT] 
2. Des noyaux isolés de cellules embryonnaires de xénope ont ainsi été transférés 
par micromanipulation dans le cytoplasme d'ovocytes énuclées. Des noyaux isolés 
de cellules embryonnaires de xénope ont ainsi été transférés par micromanipulation 
dans le cytoplasme d'ovocytes énuclées. [FRC024.TXT] 
3. Elle consiste à injecter par micromanipulation une cellule diploide intacte entre la 
zone pellucide et la membrane plasmique de l'ovocyte préalablement énucléé. Cette 
première étape est suivie d'une autre qui consiste à soumettre l'ensemble à un 
champ électrique alternatif. [FRC024.TXT 
4. Une autre observation récente a montré que des cellules souches d'organes 
introduites par micromanipulation dans des embryons précoces redeviennent 
spontanément pluripotentes et capables de participer à la formation de chimères, 
comme le font les cellules ES. [FRC024.TXT] 
5. Par micromanipulation, 1 ou 2 cellules de l�embryon à 8 cellules sont biopsiées et 
analysées dans un laboratoire de haute technologie. [FRC038.TXT] 
Additional Information: - 
Definition:  
กระบวนการใชเคร่ืองมือเฉพาะดานท่ีมีความแมนยําสูง และมีขนาดเล็ก ยึดจับ เก็บเซลลจาก
รางกายของสิ่งมีชีวิต หรือนําสวนประกอบบางสวนออกเพื่อเตรียมพรอมสําหรับการดัดแปลง
พันธุกรรม การถายทอดนิวเคลียส การถายฝากตัวออน การชวยเหลือการเจริญพันธุดวยวิธี
ตางๆ และการทําโคลนน่ิง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขยายพันธุ หรือเพื่อรักษาโรค และแกไขความ
ผิดปกติทางพันธุกรรม 
Linguistic Specification: - 

Cross Reference: Clonage [TN03] 
 
 
TN21 
 

Concept: 
Cryoconservation 

Fr.: Cryoconservation 
[FRC005.TXT] 

Th.: การแชแข็ง การแช
แข็งตัวออน และแชแข็ง
เซลล [THC05] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (f.) 

Subject Field: Biologie # Génétique  # Génie 
Génétique  # Clonage 
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Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Clonage 
Explanatory: การแชแข็งไมวาจะเปนเซลล อวัยวะของสิ่งมีชีวิต หรือตัวออน เปนกระบวนการ
ตอเน่ืองจากเทคนิคไมโครมานิพูเลชั่น ซึ่งสวนหน่ึงก็คือ การเก็บเซลลสืบพันธุท้ังเพศหญิง และ
เพศชาย เพื่อใหสามารถเก็บรักษาเซลล ตัวออน เปนระยะเวลานาน เพื่อใชในการทําโคลนน่ิง 
หรือการชวยเหลือการเจริญพันธุคร้ังตอไป 
Extraction:  
1. Une fois les embryons obtenus par fécondation in vitro, le taux d'implantation est 
approximativement de 10% par embryon transféré (en moyenne deux à trois 
embryons sont transférés à la fois). Après cryoconservation et décongélation 
embryonnaire, les chances de nidation peuvent diminuer, et les techniques de 
congélation d'ovocytes sont très peu performantes. [FRC005.TXT] 
2. Par un avis du 23 juin 1998, l�Académie de médecine s�est également prononcée 
pour l�autorisation de la recherche sur l�embryon, mais dans le but d�améliorer les 
techniques d�assistance médicale à la procréation: « il apparaît nécessaire de 
reconnaître que pour l�embryon, comme tout autre âge de la vie, la recherche sur le 
processus de fécondation, de cryoconservation et d�implantation de l�embryon est un 
devoir médical. [FRC031.TXT] 
3. De ce fait, le problème des embryons surnuméraires reste entier en 1999. Deux 
types de situation doivent être ici distingués: � S�agissant des embryons encore 
inscrits dans un projet parental, la question qui se pose est celle des effets de la 
cryoconservation en ce qui concerne, d�une part les chances d�implantation, d�autre 
part les effets sur l�enfant à naître. [FRC032.TXT] 
Additional Information: - 
Definition:  
ข้ันตอนหน่ึงในการชวยเหลือการเจริญพันธุ และกระบวนการโคลนนิ่ง ทําใหสามารถเก็บรักษา
เซลล ท้ังเซลลไข และอสุจิท่ีเก็บออกมาจากรางกาย รวมท้ังตัวออนท่ีเพิ่งผานการปฏิสนธิ
ภายนอกรางกาย ซึ่งยังไมจําเปนตองใช ใหคงสภาพอยูไดเพื่อนํามาใชในภายหลัง ชวยให
หลีกเลี่ยงการใชฮอรโมนเพื่อกระตุนใหไขตก และการใชเคร่ืองมือเจาะเขาไปในรางกายเพื่อเก็บ
เซลลไขน้ันหลายครั้งได อีกท้ังชวยใหคูสามีภรรยาสูงอายุสามารถมีบุตรได อยางไรก็ตาม 
เทคนิคน้ีสงผลกระทบเชิงจริยธรรม เน่ืองจากหากทําการแชแข็งตัวออนไวเปนเวลานาน ตัวออน
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อาจเสื่อมสภาพ หรือเมื่อเก็บถึงระยะเวลาหนึ่งแลว ไมตองการใชตัวออนท่ีทําการปฏิสนธิเผื่อไว
จํานวนมาก สงผลใหตองทําลายตัวออนซึ่งถือไดวาเปนชีวิตใหม 
Linguistic Specification: Cryopréservation (syn.) [FRC032.TXT] 

Cross Reference: Clonage [TN03] 
 
 
TN22 
 

Concept: Transfert 
nucléaire 

Fr.: Transfert nucléaire 
[FRC002.TXT] 

Th.: การยายฝาก
นิวเคลียส [THC05] การ
ถายทอดนิวเคลียส 
[THC13] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (m.) 

Subject Field: Biologie # Génétique # Génie 
Génétique # Clonage 

Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Clonage 
Explanatory: การถายทอดนิวเคลียสเปนกระบวนการหลังจากดูดเอานิวเคลียสออกจากเซลล
ไขซึ่งเปนสวนหน่ึงของเทคนิคไมโครมานิพูเลชัน 
Extraction:  
1. On peut alors envisager de recourir au clonage de l'embryon par transfert 
nucléaire pour multiplier à l'identique un embryon donné mais le taux de succès de 
cette méthode est encore très limité; plusieurs exemplaires pourraient alors être 
affectés au diagnostic génétique directement ou après leur mise en culture. 
[FRC002.TXT] 
2. Le clonage avec transfert nucléaire peut créer des embryons dont le cytoplasme 
et ses organites, d'une part, le noyau, d'autre part, ont des origines différentes. 
[FRC005.TXT] 
3. La technique de clonage par transfert nucléaire consiste à introduire le noyau 
d'une cellule, qui contient son programme génétique, lequel est reprogrammé, dans 
un ovocyte non fécondé. Il suffit d'une mère porteuse pour, après de nombreux 
essais, donner naissance à un individu porteur du même patrimoine   génétique que 
celui de la cellule initiale. [FRC022.TXT] 
4. Il s�agit de la technique de transfert de noyaux de cellules somatiques ou 
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technique de clonage. Le prélèvement de cellules ES sur des blastocystes créés par 
transfert nucléaire devrait en théorie permettre la production de cellules 
génétiquement identiques à celles du receveur, à des fins thérapeutiques. Les 
embryons obtenus par transfert de noyaux de cellules somatiques pourraient 
également être implantés dans l�utérus dans le but de produire un enfant 
génétiquement identique au donneur du noyau. [FRC037.TXT] 
5. La technique de création d'embryon par clonage consiste à substituer le génome 
d'une cellule diploïde contenu dans son noyau. Cette manipulation est aussi nommée 
transfert nucléaire. L'ADN transféré dans l'ovule retrouve un état embryonnaire sous 
l'influence de facteurs contenus dans le cytoplasme de l'ovule et la première division 
de cet ovule fécondé survient quelques heures après le transfert nucléaire. 
[FRC045.TXT] 
Additional Information: - 
Definition:  
ข้ันตอนหน่ึงในกระบวนการโคลนน่ิง หลังจากข้ันตอนการดูดเอานิวเคลียสออกจากเซลลไขซึ่งยัง
ไมไดรับการปฏิสนธิ และการนําเฉพาะนิวเคลียสซึ่งบรรจุสารพันธุกรรมเกือบท้ังหมดออกจาก
เซลลท่ีตองการโคลนโดยอาจเปนเซลลรางกายในระยะตางๆแลวแตกรณี โดยมาก คือ เซลลจาก
ตัวออนในระยะบลาสโตซิส เน่ืองจากเซลลยังคงความสามารถท่ีจะกลายเปนสิ่งมีชีวิตใหม หรือ
เน้ือเย่ือชนิดใดก็ไดท้ังหมด จากน้ันจึงใสนิวเคลียสใหมลงในเซลลไขท่ีดูดเอานิวเคลียสออกแลว
โดยใชเคร่ืองมือ และทักษะเฉพาะดาน กอนท่ีจะทําการหลอมใหเปนเซลลเดียวกัน โดยบริเวณท่ี
ใสนิวเคลียสใหมข้ึนอยูกับแตละเทคนิค เชน บริเวณไซโตพลาสซึม ในการถายทอดนิวเคลียสซึ่ง
เปนหลักในการทําโคลนน่ิงท้ังเพื่อขยายพันธุ และเพื่อรักษาโรค จําเปนตองคํานึงถึงระยะของ
นิวเคลียสตนแบบ และเซลลไขผูรับการถายทอดนิวเคลียสวาตองสอดคลองกัน โดยอาจปรับ
โปรแกรมใหมใหกับนิวเคลียสตนแบบกอนดวยวิธีตางๆเพื่อเพิ่มอัตราความสําเร็จในการโคลนให
สูงข้ึน [THC05] 
Linguistic Specification: - 

Cross Reference: Clonage [TN03], Micromanipulation [TN20], Reprogrammation 
[TN24] 
 
 
TN23 Concept:  Fr.: Électrofusion Th.: การหลอมเซลล การ
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 Électrofusion [FRC055.TXT] เชื่อมเซลลกับไขสุก 
[THC05] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (f.) 

Subject Field: Biologie # Génétique # Génie 
Génétique # Clonage 

Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Clonage 
Explanatory: เมื่อผานกระบวนการถายทอดนิวเคลียส ข้ันตอนตอมาคือการนํานิวเคลียสใหม
กับเซลลไขมาหลอมรวมเขาดวยกันกระแสไฟฟา 
Extraction:  
La fusion (en général par électrofusion) de cellules porteuses du génome à cloner 
avec un ovocyte énucléé porteur qui donnera l'embryon clonal est la technique qui a 
été utilisée pour les animaux ne présentant pas une stabilité génétique suffisante en 
culture, comme les bovins, ovins et caprins.  [FRC055.TXT] 
Additional Information: - 
Definition:  
ข้ันตอนหน่ึงในกระบวนการโคลนน่ิง หลังจากถายทอดนิวเคลียสของเซลลท่ีตองการโคลนลงใน
เซลลไขท่ีทําการดูดเอานิวเคลียสออกแลว จึงทําการหลอมนิวเคลียสท่ีทําการถายฝากใหเปน
เซลลเดียวกันกับเซลลไขท่ีดูดเอานิวเคลียสออกแลวโดยใชกระแสไฟฟาออนๆ 
Linguistic Specification: - 

Cross Reference: Clonage [TN03] 
 
 
TN24 
 

Concept: 
Reprogrammation 

Fr.: Reprogrammation 
[FRC005.TXT] 

Th.: การปรับโปรแกรม
ใหม [THC05] [THC14] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (f.) 

Subject Field: Biologie # Génétique # Génie 
Génétique # Clonage 

Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Clonage 
Explanatory: กระบวนการหลังจากการหลอมรวมนิวเคลียสเขากับเซลลไขท่ีดูดนิวเคลียสออก
แลว คือ การท่ีไซโตพลาสซึมของเซลลไขปรับโปรแกรมนิวเคลียสของเซลลรางกายท่ีเพิ่งผานการ
ยายฝากใหเสมือนเปนเซลลใหมซึ่งสามารถเจริญเติบโตเปนตัวออนได 
Extraction:  
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1. De nombreux gènes non actifs dans des cellules de peau ou de sang peuvent être 
utilisés si les noyaux sont soumis à des influences activatrices nouvelles émanant du 
cytoplasme d'autres cellules. En d'autres termes, ils peuvent être reprogrammés 
démontrant ainsi que la stabilité du génome est maintenue lors de la différenciation 
cellulaire. [FRC005.TXT] 
2. Cette technique, utilisée de longue date chez les amphibiens pour des tentatives 
de reprogrammation de l'activité de noyaux somatiques (Gurdon et al 1975, 
DiBerardino et al 1986), consiste à fusionner une cellule donneuse de noyau avec un 
ovocyte receveur préalablement énucléé. [FRC013.TXT] 
3. Toutefois, dans certaines conditions expérimentales actuellement en cours de 
définition, il apparaît que des noyaux issus de cellules somatiques cultivées peuvent 
donner un taux de blastocystes élevé (plus de 30 % à partir de cellules foetales par 
exemple) ce qui révèle un pouvoir important de reprogrammation de l'activité des 
gènes par le cytoplasme de l'oeuf. [FRC013.TXT] 
4. Plus la cellule donneuse de noyau est différenciée, plus sa « reprogrammation » 
est difficile et plus, par voie de conséquence, les chances de succès sont aléatoires. 
[FRC042.TXT] 
Additional Information:  
Reprogrammation cellulaire: Phénomène qui consiste à obtenir une cellule totipotente 
à partir d'une cellule différentiée, c'est à dire spécialisée au sein d'un tissu donné. 
Cette cellule indifférenciée peut alors régénérer un organisme entier. Si ce 
phénomène est très largement répandu au sein du règne végétal, il semble 
naturellement inexistant dans le règne animal (sauf cas de la parthénogenèse) et 
c'est pourquoi l'application du clonage à l'animal ou l'homme nécessitera la maîtrise 
d'une technique de reprogrammation cellulaire, ce qui n'est à l'heure actuelle pas le 
cas... [FRR09] 
Definition:  
กระบวนการหน่ึงในการทําโคลนน่ิง ท่ีเกิดข้ึนหลังกระบวนการหลอมรวมนิวเคลียสเขากับไซโท 
พลาสซึมโดยใชกระแสไฟฟาออนๆกระตุน เซลลไขซึ่งนิวเคลียสถูกดูดออกไปแลว เหลือไวเพียง
สวนไซโตพลาสซึม และไดรับการถายทอดนิวเคลียสจากเซลลรางกายท่ีผานกระบวนการพัฒนา
ไปทําหนาท่ีเฉพาะแลวในกรณีท่ีใชเซลลโตเต็มวัยเปนเซลลตนแบบ หรือจากเซลลท่ีนํามาจาก
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ตัวออนระยะตางๆ ทําหนาท่ีปรับสภาพใหกับนิวเคลียสใหมน้ัน ทําใหเกิดเซลลใหมท่ีสามารถ
เจริญเปนสิ่งมีชีวิตใหม หรือเน้ือเย่ือสวนใดก็ไดท้ังหมด หรือเกือบท้ังหมด ความสามารถท่ีจะ
พัฒนาเปนสิ่งมีชีวิตใหมมีในพืชอยูแลว เห็นไดจากการท่ีเน้ือเย่ือพืชสามารถเจริญเปนตนใหม
เมื่อทําการตอนก่ิง ปกชํา 
Linguistic Specification: - 
Cross Reference: Clonage [TN03] 

 
 
TN25 
 

Concept:  
Différenciation 

Fr.: Différenciation 
[FRC002.TXT] 

Th.: กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงจากเซลล
เร่ิมตนไปเปนเซลลท่ีมี
ลักษณะเฉพาะของเซลล
ชนิดตางๆ [THC16] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (f.) 

Subject Field: Biologie # Génétique # Génie 
Génétique # Clonage 

Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Clonage 
Explanatory: กระบวนการท่ีเกิดข้ึนกับเซลลไขภายหลังจากท่ีไซโตพลาสซึมของเซลลไขไดปรับ
โปรแกรมใหกับนิวเคลียสของเซลลรางกายท่ีเพิ่งผานการถายทอดนิวเคลียสเสมือนเปนเซลล
ใหมเพื่อเจริญเติบโตตอไปเปนตัวออนระยะตางๆ 
Extraction:  
1. Le développement se réalise par la multiplication des cellules, leur différenciation 
et l'acquisition des formes et des fonctions spécialisées de l'organisme. 
[FRC002.TXT] 
2. La culture de l'embryon peut aussi être utilisée pour l'établissement de lignées de 
cellules qui conservent les potentialités de différenciation des cellules de l'embryon 
précoce, mais qui ne s'organisent pas entre elles comme au cours de 
l'embryogenèse normale. [FRC002.TXT] 
3. L'oeuf se segmente alors rapidement, d'abord en deux, puis en quatre cellules, 
quatre jours environ après la fécondation les segmentations ont abouti à un embryon 
formé de seize cellules qui prennent une configuration particulière: c'est le stade 
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morula qui, in vivo, est constitué à peu près au moment où l'embryon atteint la cavité 
utérine. Une première différenciation apparaît alors entre les cellules qui se disposent 
de façon à former une petite sphère creuse remplie de liquide, caractéristique d'un 
nouveau stade, le blastocyte: les cellules de la paroi formeront le placenta et les 
membranes foetales; à l'intérieur du blastocyte, une région plus dense de la paroi 
forme une masse cellulaire interne dont une partie se différenciera à son tour pour 
donner le futur foetus. [FRC002.TXT] 
4. Différenciation cellulaire : Processus par lequel une cellule totipotente acquiert 
progressivement les caractéristiques des cellules constituant les différents tissus d'un 
organisme (par exemple, le cerveau, le coeur, le foie etc...). [FRC005.TXT] 
Additional Information: - 
Definition:  
กระบวนการท่ีสิ่งมีชีวิตพัฒนาผานกระบวนการแบงเซลล ทําใหเซลลมีลักษณะรูปราง และทํา
หนาท่ีจําเพาะซึ่งจะแตกตางไปตามชนิดของเซลล โดยเซลลท่ีนํามาจากตัวออนระยะเร่ิมตน 
หรือเซลลตนตอ จะมีความสามารถในการพัฒนาไปเปนเซลลชนิดใดก็ไดตอไป ท้ังน้ีข้ึนอยูกับวา
กระตุนใหยีนใดทํางาน ความสามารถในการพัฒนาไปมีหนาท่ีจําเพาะดังกลาวจะลดลงไป
เร่ือยๆเมื่อเซลลพัฒนาจนถึงระยะโตเต็มวัย จนกระท่ังมีการคนพบวาสามารถปรับใหเซลลโต
เต็มวัยท่ีผานกระบวนการพัฒนาไปมีหนาท่ีจําเพาะแลวกลับเขาสูระยะสูญเสมือนเปนเซลล
ระยะเร่ิมตน และผานเขาสูกระบวนการพัฒนาไปเปนเซลลชนิดใดก็ได  การคนพบน้ีสงผลให
สามารถทําการโคลนน่ิงโดยใชเซลลรางกายไดเปนผลสําเร็จ [FRR03] 
Linguistic Specification: - 

Cross Reference: Totipotence [TN31], Pluripotence [TN32] 
 
 
TN26 
 

Concept: Culture In 
vitro 

Fr.: Culture In vitro 
[FRC002.TXT] 

Th.: การเพาะเล้ียงใน
หองปฏิบัติการ การนําตัว
ออนหลังปฏิสนธิมาเลี้ยง
ใหโต [THC05] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (f.) 

Subject Field: Biologie # Génétique # Génie 
Génétique # Clonage 
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Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Clonage 
Explanatory: เมื่อไซโตพลาสซึมปรับโปรแกรมใหกับนิวเคลียสท่ีถูกยายแลวจึงเขาสู
กระบวนการเพาะเลี้ยงใหเตริญเติบโตเปนตัวออนในสภาวะท่ีเหมาะสมภายนอกรางกาย 
Extraction:  
1. GIFT (pour gametes intra fallopian transfer) consiste à replacer immédiatement les 
ovocytes (en général deux à trois) avec le sperme dans l'oviducte; la fécondation 
peut alors être réalisée in vivo mais après exposition des gamètes dans un milieu de 
culture in vitro. [FRC002.TXT] 
2. Les embryons sont maintenus en culture in vitro à 37° pendant un à trois jours 
avant leur transplantation. [FRC002.TXT] 
3. La culture in vitro est largement utilisée avec les embryons précoces car elle 
permet d'intervenir sur son développement avant sa transplantation dans une femelle 
receveuse. [FRC002.TXT] 
Additional Information: - 
Definition:  
ข้ันตอนหน่ึงซึ่งจําเปนสําหรับกระบวนการชวยเหลือการเจริญพันธุ ตลอดจนการทําโคลนน่ิง 
เปนการนําเซลลท่ีไดจากการปฏิสนธิระหวางเซลลสืบพันธุเพศชายกับเพศหญิงภายนอก
รางกาย หรือจากการโคลนน่ิงดวยการถายทอดนิวเคลียสมาเพาะเลี้ยงในหองปฏิบัติการ หรือ
ภายนอกรางกาย โดยจัดใหอยูในสภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต เชน 
อุณหภูมิ สารอาหารเพาะเล้ียง กอนท่ีจะนําตัวออนท่ีเพาะเล้ียงน้ันไปถายฝากในมดลูกของแม
อุมทองตอไป 
Linguistic Specification: CIV (abbr.) 

Cross Reference: Clonage [TN03] 
 
 
TN27 
 

Concept: Diagnostic 
Préimplantatoire 

Fr.: Diagnostic 
Préimplantatoire 
[FRC032.TXT] 

Th.: การตรวจวินิจฉัยโรค
กอนการยายฝาก 
[THC05] กระบวนการพีจี
ดี [THC08] 
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Grammatical Category / Gender: 
(n.) (m.) 

Subject Field: Biologie # Génétique # Génie 
Génétique # Clonage 

Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Clonage 
Explanatory: กอนท่ีจะทําการถายฝากตัวออน โดยเฉพาะกรณีของมนุษย สามารถตรวจหา
ความผิดปกติทางพันธุกรรมของตัวออนน้ันกอนท่ีจะทําการถายฝากได 
Extraction:  
1. L�intérêt du DPI est, dans les deux cas, de permettre le dépistage précoce de 
l�anomalie et d�éviter une interruption de grossesse. [FRC032.TXT] 
2. Des barrières peuvent néanmoins être posées en n�autorisant le DPI que sur une 
seule mutation génétique et sur les anomalies chromosomiques ayant de très graves 
conséquences. La recherche du sexe en tant que tel devrait être proscrite en tout état 
de cause. [FRC032.TXT] 
3. Le DPI destiné aux couples à risque a été jusqu�à présent réalisé en vue de 
dépister les principales aberrations chromosomiques et une trentaine de maladies 
monogéniques différentes. [FRC038.TXT] 
4. En outre, les couples âgés recourant à la FIV pour cause de stérilité peuvent 
demander un DPI pour détecter des anomalies chromosomiques (voir la section 5a). 
[FRC038.TXT] 
5. Le premier exemple publié de DPI concernait un diagnostic de sexe chez un 
couple présentant un risque d�anomalie génétique liée au chromosome X, laquelle ne 
peut affecter cliniquement que les enfants de sexe masculin. [FRC038.TXT] 
6. Le diagnostic préimplantatoire (DPI) permet aux couples risquant de transmettre 
une maladie génétique à leur enfant, de recourir à l'insémination artificielle et de 
sélectionner un embryon sain, qui sera ainsi réimplanté. Il oppose d'un côté la volonté 
des parents d'avoir un enfant sain, de l'autre, les craintes exprimées par les éthiciens 
sur une éventuelle sélection humaine. Les embryons porteurs de maladies 
génétiques seraient détruits ou utilisés à des fins de recherche. [FRC045.TXT] 
Additional Information:  
Diagnostic génétique pré-implantatoire: Techniques qui consistent à soumettre des 
embryons in vitro à des analyses visant à déceler certaines anomalies génétiques 
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particulières (p. ex. la fibrose kystique) ou à déterminer d'autres caractéristiques (p. 
ex. le sexe) avant de les transférer dans l'utérus. [FRR07] 
Diagnostic préimplantatoire (DPI): Trois jours après la fécondation artificielle (FIV) 
hors de la cavité utérine, l'embryon est soumis à un examen en vue de déceler des 
gènes éventuellement modifiés par une maladie. Le but est de n'implanter dans la 
cavité utérine de la mère que des embryons sains. Pour pratiquer le DPI, on détache 
une cellule sur l'embryon à 8 cellules. Une cellule totipotente est donc détruite lors de 
l'analyse génétique. Le DPI est interdit en Suisse. [FRR08] 
Definition:  
ข้ันตอนหน่ึงภายหลังกระบวนการชวยเหลือการเจริญพันธุใหเกิดการปฏิสนธิภายนอกรางกาย 
หรือการทําโคลนน่ิงในเชิงสืบพันธุ และกอนการถายฝากตัวออนในมดลูกของแมอุมทอง เปน
การปองกันโรค หรือความบกพรองทางพันธุกรรมซึ่งอาจถายทอดจากพอแมท่ีความบกพรอง
ทางพันธุกรรมปรากฏ หรือความบกพรองทางพันธุกรรมไมปรากฏแตเปนพาหะ หรือมีความ
เสี่ยงตอการทําใหบุตรเกิดความบกพรองทางพันธุกรรม เชน มีบุตรเมื่ออายุมาก ท้ังน้ีเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิใหเกิดการแทงบุตร บุตรเสียชีวิตหลังคลอดไมนาน หรือ บุตรเกิดมาพรอมกับความ
บกพรองทางพันธุกรรม นอกจากน้ียังชวยใหสามารถกําหนดเพศของตัวออนได ในกรณีท่ีตรวจ
พบลักษณะทางพันธุกรรมท่ีผิดปกติ ตัวออนน้ันจะถูกทําลาย หรือนําไปใชในการทดลอง จึงทํา
ใหเกิดประเด็นปญหาเชิงจริยธรรม  
Linguistic Specification: DPI (abbr.)  
Cross Reference: Clonage [TN03] 

 
 
TN28 
 

Concept: Transfert 
embryonnaire 

Fr.:  
Transfert embryonnaire 
[FRC002.TXT] 

Th.: การถายฝากตัวออน 
[THC05] [THC15] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (m.) 

Subject Field: Biologie # Génétique # Génie 
Génétique # Clonage 

Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Clonage 
Explanatory: เมื่อตัวออนไดรับการเพาะเล้ียงใหเจริญเติบโตจนถึงระยะหน่ึงแลวจึงนําไปถาย
ฝากใหแมอุมทอง 
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Extraction:  
1. La fécondation in vitro et le transfert d'embryons chez l'homme (FIVETE) n'ont pu 
devenir des moyens de lutte contre certaines formes d'infertilité qu'après de 
nombreuses années de recherches menées initialement par quelques équipes dans 
le monde. [FRC002.TXT] 
2. Le rendement économique des sommes investies collectivement dans le transfert 
embryonnaire pour l'amélioration des taureaux d'insémination est nettement positif 
alors que cela n'est pas le cas pour un éleveur individuel utilisant cette technique 
(Colleau 1993). [FRC013.TXT] 
3. La connaissance des génotypes marqueurs (et des performances des ascendants 
ou apparentés qui ont transmis ces marqueurs) permet d'affiner le choix des 
reproducteurs mâles et femelles d'élite impliqués dans les opérations de reproduction 
intensive (transfert embryonnaire et accouplements raisonnés). [FRC013.TXT] 
4. L�homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, 
mariés ou en mesure d�apporter la preuve d�une vie commune d�au moins deux ans 
et consentants préalablement au transfert des embryons ou à l�insémination. 
[FRC031.TXT] 
Additional Information: - 
Definition:  
ข้ันตอนหน่ึงในกระบวนการชวยเหลือการเจริญพันธุ ตลอดจนการทําโคลนน่ิง หลังจาก
เพาะเลี้ยงตัวออนท่ีไดจากการปฏิสนธิระหวางเซลลสืบพันธุเพศหญิง และเพศชายภายนอก
รางกาย หรือหลังจากการถายทอดนิวเคลียสใหมในเซลลไขท่ีถูกดูดนิวเคลียสออก และรวมให
เปนเซลลเดียวกัน ใหเจริญจนถึงระยะหน่ึง โดยมาก คือ ระยะบลาสโตซิส ข้ันตอนน้ีเปนการใช
เคร่ืองมือ และเทคนิคเฉพาะดานทําการถายฝากตัวออนในมดลูกของแมอุมทองเพื่อใหตัวออน
น้ันสามารถเจริญเติบโตจนครบกําหนดคลอด 
Linguistic Specification: - 
Cross Reference: Clonage [TN03] 

 
 
 
 
 

GS

Ovum Pick - Up (OPU)
GS

Micromanipulation
Enucléation
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TN29 
 

Concept:  
Prélèvement In Vivo 
d'Ovocytes par 
Ponction Folliculaire 

Fr.: Prélèvement In Vivo 
d'Ovocytes par 
Ponction Folliculaire 
[FRC013.TXT] 

Th.: การเก็บเซลลไข 
[THC05] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (f.) 

Subject Field: Biologie # Génétique # Génie 
Génétique # Clonage 

Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Clonage 
Explanatory: การเก็บเซลลไขออกจากรางกายของสิ่งมีชีวิตเปนสวนหน่ึงของเทคนิคไมโครมานิ
พูเลชัน เพื่อนํามาใชในการทําโคลนน่ิง หรือเทคนิคอ่ืนๆเพื่อชวยเหลือการเจริญพันธุ 
Extraction:  
1. Ces techniques se sont organisées autour de trois technologies principales : la 
transplantation embryonnaire, associant la production et la collecte d'embryons in 
vivo et intégrant maintenant le plus souvent les possibilités offertes par leur 
congélation ou l'examen de leur cellules (sexage) ; le prélèvement in vivo d'ovocytes 
par ponction folliculaire (OPU) suivi de leur maturation, leur fécondation in vitro (FIV) 
puis de la culture des embryons ; enfin le clonage qui ouvre la voie à la multiplication 
de génotypes embryonnaires identiques et pourrait demain être étroitement associé 
[FRC013.TXT] 
2. (Pieterse et al 1988). Cette méthode, dite OPU pour "Ovum Pick Up", est 
directement dérivée de celle utilisée en routine en clinique humaine. [FRC013.TXT] 
Additional Information: - 
Definition:  
ข้ันตอนหน่ึงของกระบวนการโคลนนิ่ง ในกรณีของการเก็บเซลลไขจากสิ่งมีชีวิตเพศเมียซึ่งยังมี
ชีวิตอยู หลังจากใชฮอรโมนกระตุนใหไขตกมากกวาปกติ จึงใชเคร่ืองมือเฉพาะดานท่ีมีขนาดเล็ก
เจาะเขาไปในถุงหุมเซลลไข พรอมท้ังใชเทคนิคอัลตราซาวดรวมดวย เพื่อเก็บเซลลไขท่ียังไมได
รับการปฏิสนธิ และนําไปผานกระบวนการชวยเหลือการเจริญพันธุ และ / หรือการทําโคลนน่ิง
ตอไป 
Linguistic Specification: OPU (abbr.) 
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Cross Reference: Clonage [TN03], Micromanipulation [TN20] 
 
 
TN30 
 

Concept: Énucléation Fr.: Énucléation 
[FRC024.TXT] 

Th.: การดูดนิวเคลียส
ออก [THC05] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (f.) / (adj.) 

Subject Field: Biologie # Génétique # Génie 
Génétique # Clonage 

Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Clonage 
Explanatory: การดูดเอานิวเคลียสออกเปนข้ันตอนหน่ึงของเทคนิคไมโครมานิพูเลชันในการทํา
โคลนน่ิง 
Extraction:  
1. Le noyau provenant d'une des cellules encore indifférenciées d'un jeune embryon 
au stade blastula (la blastula est constituée de cellules encore totipotentes formées 
au cours des premières divisions de l'oeuf) est alors introduit dans le cytoplasme 
énucléé de l'ovocyte activé. [FRC005.TXT] 
2. Les seules cellules qui, à ce stade, ont pu fournir des noyaux capables de 
remplacer le noyau de l'oeuf sont les cellules germinales (destinées à subir la méïose 
et à fournir les gamètes). De tels noyaux transplantés dans un ovocyte activé énucléé 
ont permis d'obtenir un développement normal dans 40% des embryons qui avaient 
initié un développement (Smith, 1956). [FRC005.TXT] 
3. Ce noyau transplanté dans un ovocyte énucléé a réacquis la capacité de se 
diviser et de diriger le développement d'un oeuf jusqu'au stade têtard (Orr et al.,1986 
; Di Bernardino, 1989). [FRC005.TXT] 
4. Elle consiste à injecter par micromanipulation une cellule diploide intacte entre la 
zone pellucide et la membrane plasmique de l'ovocyte préalablement énucléé. 
[FRC024.TXT] 
5. On transfère enfin le noyau dans des ovocytes énucléés et on espère un mouton. 
[FRC028.TXT] 
6. Le CCNE évoque incidemment à ce propos les problèmes éthiques que 
soulèverait le transfert des noyaux de ces cellules dans des ovocytes énucléés, 
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ouvrant une possibilité de clonage déjà réalisé chez les mammifères domestiques. 
[FRC032.TXT] 
Additional Information: - 
Definition:  
หลังจากเก็บเซลลไขจากรางกายแลว จึงใชเคร่ืองมือปลายแหลมขนาดเล็ก เสนผานศูนยกลาง
เทากับเสนผมเจาะเขาไปในเซลลไข แลวดูดเฉพาะนิวเคลียสออก เหลือไวเพียงไซโตพลาสซึม
เพื่อรอรับการถายฝากนิวเคลียสของเซลลรางกาย หรือเซลลสืบพันธุในระยะตางๆตามแตละ
เทคนิคของการทําโคลนน่ิง แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของไซโตพลาสซึมในการสรางแหลง
พลังงานใหกับนิวเคลียสท่ีรับการถายฝาก 
Linguistic Specification: - 

Cross Reference: Clonage [TN03], Micromanipulation [TN20] 
 
 
TN31 
 

Concept: 
Totipotence 

Fr.: Totipotence 
[FRC005.TXT] 

Th.: ศักยภาพท่ีจะกลาย
ชนิดเปนเซลลอ่ืนๆได
ท้ังหมด [THC05] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (f.) 

Subject Field: Biologie # Génétique # Génie 
Génétique 
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Conceptual Relations: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PP = PROCESS - PRODUCT, PN = PROCESS - NEXT PROCESS, GS = GENERIC 
- SPECIFIC 
Diagram Differenciation 
Explanatory: ศักยภาพท่ีเซลลเร่ิมตนจะกลายชนิดเปนเซลลชนิดใดๆก็ไดท้ังหมด คือ ศักยภาพ
สูงสุดของเซลล อันเปนหน่ึงในกระบวนการที่เซลลเปลี่ยนแปลงจากเซลลเร่ิมตนไปเปนเซลลท่ีมี
ลักษณะเฉพาะ และทําหนาท่ีเฉพาะอยาง 
Extraction:  
1. Totipotence, cellule totipotente: Capacité qu'ont des cellules (embryonnaires) de 
contribuer au développement de toutes les parties et organes d'un organisme entier. 
[FRC005.TXT] 
2. John Gurdon a reproduit ces expériences chez le Xénope et trouvé aussi que les 
noyaux somatiques perdaient progressivement leur capacité de promouvoir un 
développement embryonnaire complet et normal au fur et à mesure que 
l'embryogenèse progresse. Il remarque cependant que, dans cette espèce, les 
noyaux conservent leur totipotence plus longtemps que chez Rana. De plus, il 
démontre que certains tissus même bien différenciés tels que l'épithélium intestinal 
provenant de têtards de Xénope peuvent fournir des noyaux capables de diriger un 
développement embryonnaire complet. [FRC005.TXT] 
3. Ainsi les commentateurs ont-ils tous souligné que la nouveauté scientifique 
fondamentale mise en relief par l'existence de Dolly était le réveil de la totipotence de 
cellules somatiques adultes pleinement différenciées, mais sans mentionner 

Différenciation 
Totipotence

Pluripotence
Zygote

Embryon

FoetusPP 

GS

PP 

PP 

PN

PN

GS
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l'importante remarque de Ian Wilmut et al. [FRC005.TXT] 
Additional Information:  
Cellules totipotentes: Les cellules totipotentes sont capables de former un organisme 
complet. Les cellules d'un embryon humain sont considérées comme étant 
totipotentes jusqu'au stade de huit cellules. [FRR08] 
Definition:  
การท่ีเซลลสามารถพัฒนา และกลายเปนเซลลชนิดใดก็ได ท้ังน้ีหมายรวมถึงการท่ีเซลลสามารถ
เจริญไปเปนสิ่งมีชีวิตใหมท่ีสมบูรณไดในกระบวนการพัฒนาไปมีหนาท่ีจําเพาะ โดย
ความสามารถน้ีจะมีอยูในเซลลของตัวออนระยะเร่ิมตนจนถึงระยะ 8 เซลล และเซลลตนกําเนิด
เทาน้ัน การทําโคลนน่ิงโดยใชเซลลรางกายเปนการปรับใหเซลลโตเต็มวัยกลับไปมี
ความสามารถท่ีจะเจริญเปนเซลลชนิดใดก็ได หรือสิ่งมีชีวิตใหมท่ีสมบูรณโดยเหน่ียวนําเซลล
รางกายใหเขาสูสภาวะหยุดน่ิง 
Linguistic Specification: - 

Cross Reference: Différeciation [TN25], Pluripotence [TN32] 
 
 
 
 
 
 
 
TN32 
 

Concept: 
Pluripotence 

Fr.: Pluripotence 
[FRC031.TXT] 

Th.: ศักยภาพท่ีจะกลาย
ชนิดเปนเซลลอ่ืนๆได
เกือบท้ังหมด [THC05] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (f.) 

Subject Field: Biologie # Génétique # Génie 
Génétique 

Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Differenciation 
Explanatory: ศักยภาพท่ีเซลลระยะเร่ิมตนจะกลายชนิดเปนเซลลชนิดใดๆก็ไดเกือบท้ังหมด คือ 
ศักยภาพอันดับรองลงมาของเซลล อันเปนหน่ึงในกระบวนการท่ีเซลลเปลี่ยนแปลงจากเซลล
ระยะเร่ิมตนไปเปนเซลลท่ีมีลักษณะเฉพาะ และทําหนาท่ีเฉพาะอยาง 
Extraction:  
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1. En effet, bien que des expériences récentes montrent que les cellules souches 
présentes dans tous les tissus dont elles assurent le renouvellement sont capables de 
se comporter plus ou moins efficacement comme des cellules souches d�autres 
tissus, les cellules embryonnaires issues du blastocyste ou les cellules germinales 
primordiales par leur pluripotence sont les meilleurs modèles pour comprendre le 
processus de différenciation cellulaire et servir de base à l�élaboration de lignées 
cellulaires différenciées. [FRC031.TXT] 
2. Cette matière, appelée Hyper-IL-6, permet d'inciter les cellules à se retransformer 
en un stade plus précoce, moins spécialisé, c'est-à-dire au moment où la cellule 
garde toute sa pluripotence. [FRC045.TXT] 
3. Entre la totipotence et le développement d'un embryon dans sa plénitude (dans 
des conditions précises), et la pluripotence, qui ne permet pas le développement 
d'organisme entier, mais uniquement des cellules, tissus et organes, un doute semble 
perdurer. [FRC045.TXT] 
Additional Information:  
Cellules pluripotentes: De nombreux tissus et organes peuvent se former à partir de 
cellules pluripotentes, mais non un organisme entier. Selon le stade de 
développement d'une cellule, il y a plusieurs niveaux de pluripotence. La règle 
générale est la suivante: moins une cellule est avancée dans son développement, le 
moins de voies de développement lui sont ouvertes. [FRR08] 
Definition:  
การท่ีเซลลสามารถพัฒนาไปทําหนาท่ีเปนเซลลชนิดใดก็ไดเกือบท้ังหมดข้ึนอยูกับวายีนใดไดรับ
การกระตุนใหทํางาน แตจะไมสามารถพัฒนาไปเปนสิ่งมีชีวิตใหมท่ีสมบูรณไดใน
กระบวนการพัฒนาไปมีหนาท่ีจําเพาะ ความสามารถนี้จะปรากฏในเซลลของตัวออนระยะ
มากกวา 8  เซลล 
Linguistic Specification:  
Cross Reference: Différenciation[TN25], Totipotence [TN31] 
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A5 มโนทัศนสัมพันธจําแนกตามผลของกระบวนการ (PP = PROCESS - PRODUCT) 
 
 
 
 
TN33 
 

Concept: Clone Fr.: Clone 
[FRC005.TXT] 

Th.: โคลน [THC13] 
[THC16] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (m.) 

Subject Field: Biologie # Génétique # Génie 
Génétique # Clonage 

Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Clonage 
Explanatory: สิ่งมีชีวิตท่ีเปนผลมาจากการทําโคลนน่ิง 
Extraction:  
1. Tous les organismes obtenus par reproduction asexuée d'un organisme particulier 
ont un ensemble de gènes identiques dans le noyau de leurs cellules: ils forment un 
clone. [FRC005.TXT] 
2. Le terme de clone est de fait employé aujourd'hui pour désigner un animal produit 
par la technique dite de "transfert nucléaire". [FRC013.TXT] 
3. Copie conforme de sa mère génétique, Dolly constitue le premier clone d�un 
mammifère adulte. [FRC032.TXT] 
4. Si la cellule initiale de Dolly n�est pas un embryon de mouton, alors Dolly n�est pas 
un mouton, elle qui a pourtant donné naissance à des agneaux tout à fait standards: 
le clone existe donc à partir du moment de l�introduction du noyau dans l�ovule qui 
crée un nouvel embryon; l�originalité de cet embryon est sa voie d�obtention par un 
mode asexué. [FRC041.TXT] 
5. La même équipe, par exemple, avait déjà réussi l�année dernière à donner 
naissance a une brebis clonée à partir d�un foetus (2). Ce qui est par contre 
entièrement nouveau, c�est qu�aujourd'hui le clone a été obtenu à partir de cellules 
différenciées, c�est à dire des cellules dont la forme est définitive, issues d�un individu 
adulte. [FRC056.TXT] 
Additional Information:  
Ensemble d'entités (molécules, virus, cellules, organismes dont l�information 

Clonage ClonePP
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génétique est rigoureusement la même car ils dérivent d'une même unité ancestrale. 
[FRR01] 
Clone: Ce mot, comme celui de clonage a un sens très fumeux. Au sens strict, deux 
clones sont deux organismes qui ont le même génome. Pour un biologiste, cela suffit. 
Mais alors deux frères jumeaux homozygotes sont des clones pour un tel scientifique. 
Il faudrait alors ne pas voir que le clonage d'humain par les savants fous et les 
jumeaux ont un diffférence fondamentale qu'un scientifique ne peut voir : c'est 
l'intention des parents (du parent dans le cas du clonage qui ne nécessite qu'un 
parent) qui diffère. Dans un cas, les enfants sont faits pour ... être identiques, dans 
l'autres, il ne sont pas prédestinés avant même leur naissance ! Cf. une conférence 
d'Isabelle Rieusset-Lemarié que nous avons organisée sur ce sujet. [FRR05] 
โคลน หมายถึง กลุมของดีเอ็นเอ กลุมของเซลล หรือกลุมของสิ่งมีชีวิตท้ังพืช และสัตวท่ีมี
ลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันทุกประการ โดยเกิดการถายทอด และเพิ่มจํานวนข้ึนแบบไม
อาศัยเพศ และสามารถเกิดข้ึนไดท้ังจากฝมือของธรรมชาติ และฝมือมนุษย [THR06] 
Definition:  
ผลผลิตท่ีเกิดจากการทําโคลนน่ิงซึ่งเปนการเพิ่มจํานวนคราวละมากๆ หรือการขยายพันธุแบบ
ไมอาศัยเพศ ผลจากกระบวนการดังกลาว ไดแก กลุมของยีน เซลล และส่ิงมีชีวิตซึ่งมีลักษณะ
ทางพันธุกรรมเหมือนกัน และเหมือนกับยีน เซลล และสิ่งมีชีวิตตนแบบทุกประการ จึงหมาย
รวมถึงกรณีของฝาแฝดแทท่ีเกิดจากการปฏิสนธิของไข และสเปรมเดียวกัน 
Linguistic Specification: - 

Cross Reference: Clonage [TN03] 
 
 
 
 
TN34 
 

Concept: 
Transgénique 

Fr.: Transgénique 
[FRC024.TXT] 

Th.: สิ่งมีชีวิตแปลงยีน 
[THC05] สิ่งมีชีวิตตัด
แตงยีน [THC14] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (m.) / (adj.) 

Subject Field: Biologie # Génétique # Génie 
Génétique 

Transgénèse TransgéniquePP
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Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Transgénèse 
Explanatory: สิ่งมีชีวิตท่ีเปนผลมาจากเทคนิคตางๆในการทําพันธุวิศวกรรม 
Extraction:  
1. Le remplacement de gène est surtout utilisé en pratique pour inactiver un gène. Il 
consiste en effet le plus souvent à remplacer un gène de l'hôte par le même gène 
mais muté pour être devenu inactif. Cette opération, d'une autre manière que 
l'addition de gène, est susceptible de révéler quelle est la fonction du gène dans 
l'organisme. On peut en effet s'attendre a ce que, dans le meilleur des cas, les deux 
situations sont responsables de modifications observables ou mesurables chez 
l'animal transgénique. [FRC024.TXT] 
2. Le maïs transgénique est infiniment moins dangereux que ces expériences sur 
l�homme de quelques savants qui pensent que tout ce que la science permet doit 
être réalisé. [FRC041.TXT] 
3. Depuis la naissance, en juillet 1996, de Dolly, premier clone somatique d�un 
mammifère adulte, les expériences se sont multipliées: obtention en 1997 d�une 
brebis clonée transgénique dont le lait est susceptible de produire une protéine 
thérapeutique, puis de deux primates clonés à partir de cellules embryonnaires; 
naissance en juillet 1998 de 22 clones de souris à partir de cellules adultes dans un 
laboratoire de Hawaï; annonce, en novembre 1998 � non confirmée par une 
publication scientifique � de l�obtention d�un embryon par implantation d�une cellule 
somatique humaine dans un ovule de vache énucléé. [FRC042.TXT] 
4. Si des gènes humains sont transposé dans une cellule animale comme brebis ou 
cochon, cet animal transgénique peut produire des proteines humains dans son lait. 
[FRC047.TXT] 
Additional Information:  
Transgénique: qualificatif désignant une plante ou un animal chez lequel on a 
transféré un gène émanant d'une espèce différente. [FRR04] 
Transgénique: qualifie un être vivant dans lequel a été introduit un ADN étranger. 
L'organisme transgénique possède dans la majorité ou dans toutes ses cellules l'ADN 
étranger introduit. Le gène étranger peut donc se transmettre à la descendance s'il 
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est dans une cellule sexuelle (gamète). Pour un humain sur lequel on aurait fait de la 
thérapie génique, la modification est dans un nombre très limité de cellules. [FRR05] 
Transgéniques (animaux): Animaux possédant dans chaque cellule une information 
génétique nouvelle, préalablement introduite au niveau de l'ovule fécondé. Les 
premiers animaux transgéniques furent des souris. On préleva à cet effet des oeufs 
fécondés à une femelle et on leur injecta un gène étranger. Les oeufs ainsi traités 
furent ensuite réimplantés dans l'utérus d'une autre souris qui les porta à terme. Sur 
les 15 à 20 descendants par portée, 2 à 4 au maximum, sont porteurs de l'information 
génétique étrangère. Ils deviennent mères et pères de lignées de souris 
transgéniques. Les souris transgéniques sont utilisées par exemple dans la 
recherche fondamentale en immunologie ainsi que dans la recherche sur le cancer et 
la maladie d'Alzheimer. Les animaux transgéniques permettent d'étudier l'influence 
de gènes déterminés sur l'ensemble de l'organisme, ce qui n'est pas possible en 
éprouvette. Il est ainsi possible de mieux connaître les bases biomoléculaires de 
certaines maladies. Ces découvertes servent à développer des médicaments et des 
traitements agissant sur les causes de maladies jusqu'alors difficiles à guérir, voire 
incurables. Exemples: recherche sur le cancer, SIDA, maladies cardio-vasculaires, 
maladie d'Alzheimer, etc. Le recours aux animaux transgéniques est régi, comme 
celui des autres animaux d'expérimentation, par la loi sur la protection des animaux. 
Aujourd'hui déjà, toute expérience effectuée sur des animaux est soumise à 
autorisation et doit répondre à des critères fixés par la loi. La commission chargée de 
délivrer les autorisations compte également parmi ses membres un représentant de 
la protection des animaux. Les contrôles portant sur le respect des prescriptions de 
détention ont lieu à l'improviste. Les infractions sont passibles d'amendes, voire du 
retrait de l'autorisation de pratiquer des expériences sur des animaux. 
Transgéniques (plantes): Plantes dans lesquelles ont été introduits des gènes d'une 
autre espèce et qui les transmettent à leur descendance. [FRR11] 
Definition:  
สิ่งมีชีวิตท้ังสัตว และพืชท่ีเปนผลมาจากกระบวนการดัดแปลงพันธุกรรม ไดแก การตัดตอยีน 
จากสิ่งมีชีวิตตางชนิด เพื่อใหสิ่งมีชีวิตน้ันมีคุณสมบัติตามท่ีตองการ เชน มีสมรรถภาพในการ
ตานทานโรค และแมลง ใหผลผลิตท่ีมีคุณภาพเปนจํานวนมาก คุณสมบัติดังกลาวสามารถ
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ถายทอดไปยังรุนลูกหลานไดหากทําการดัดแปลงพันธุกรรมกับเซลลสืบพันธุ หรือเซลลรางกาย
ท่ีจะนําไปทําการโคลนน่ิงตอไป นอกจากน้ี ยังมีประโยชนในการศึกษาทดลองหนาท่ีของยีน ทํา
ใหทราบวาเมื่อมี หรือไมมียีนชนิดใดชนิดหน่ึง กระบวนการทํางานตางๆของเซลลในสิ่งมีชีวิตแต
ละชนิดจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร อยางไรก็ตาม ในกรณีของมนุษย การดัดแปลงพันธุกรรมยัง
จํากัดอยูท่ีระดับเซลลเทาน้ัน น่ันคือ ยีนบําบัด 
Linguistic Specification: - 

Cross Reference: Transgénèse [TN04] 
 
 
TN35 
 

Concept: Cellule 
Souche 
Embryonnaire 

Fr.: Cellule Souche 
Embryonnaire 
[FRC001.TXT] 

Th.: เซลลตนกําเนิดเอมบ
ริโอ [THC05] สเต็มเซลล 
เซลลตนตอจากตัวออน 
[THC07] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (f.) 

Subject Field: Biologie # Génétique # Génie 
Génétique # Clonage 

Conceptual Relations: 
 
 
 
PP = PROCESS - PRODUCT 
Diagram Reprogrammation 
Explanatory: ในการทําโคลนน่ิง เมื่อผานกระบวนการถายทอดนิวเคลียส การใชกระแสไฟฟา
กระตุนใหนิวเคลียส และไซโตพลาสซึมหลอมรวมกัน ไซโตพลาสซึมจะปรับโปรแกรมนิวเคลียส
ใหมใหยอนกลับกระบวนการพัฒนาไปทําหนาท่ีเฉพาะของเซลล กลายเปนเซลลใหมในระยะ
เร่ิมตน เสมือนเปนเซลลของตัวออนระยะเร่ิมแรกจากการปฏิสนธิ 
Extraction:  
1. L'avantage de la technique est qu'elle ne marche pas seulement au stade 
indifférencié de l'embryogenèse à partir des cellules ES, mais au cours de leur 
différenciation et même in-vivo dans leurs dérivés dans l'embryon. [FRC001.TXT] 
2. Ces conditions sont bien définies pour les lignées de cellules ES qui sont capables 
de rester pluripotentes. [FRC024.TXT] 
3. Ceci a été facilité, chez la souris, par l'existence et l'exploitation des cellules 

Reprogrammation Cellule Souche Embryonnaire (Cellule ES) PP 
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souches embryonnaires (cellules ES). Chez les autres espèces on sait le faire dans 
des cellules en culture, mais il faut ensuite cloner les cellules transformées et les 
multiplier en nombre suffisant pour les caractériser. [FRC028.TXT] 
4. Le législateur l�avait alors écartée mais il sera néanmoins, lors du réexamen de la 
loi, confronté à la persistance de cette demande ainsi qu�à une demande nouvelle 
née des découvertes récentes sur les cellules souches embryonnaires qui ouvrent 
des perspectives thérapeutiques nouvelles en réponse à des maladies ou des 
handicaps actuellement incurables. [FRC031.TXT] 
5. Cet infléchissement de la position du CCNE est motivé par les perspectives 
thérapeutiques que laissent entrevoir la constitution et l�utilisation de cellules souches 
embryonnaires (« Embryonic stem cells ») qui, cultivées ex vivo, peuvent conserver 
leur totipotence ou se différencier en cellules précurseurs des différents tissus 
somatiques, en fonction des artifices expérimentaux utilisés. [FRC032.TXT] 
Additional Information:  
Cellules ES (Embryonic stem cells): cellules souches embryonnaires présentent dans 
l'épiblaste du blastocyste (embryon). Elles sont douées de pluripotentialité génétique, 
ou totipotence, et peuvent donner une grande variété de lignées cellulaires. [FRR04] 
Cellules souches embryonnaires: Les cellules souches embryonnaires sont prélevées 
sur l'embryon au stade dit du blastocyste. Le blastocyste est une boule creuse à 
l'intérieur de laquelle se trouve une accumulation de cellules. Les cellules souches 
sont extraites de cette masse cellulaire intérieure. A ce stade, elles ne sont plus 
totipotentes mais pluripotentes; elles ne peuvent plus donner naissance à un 
organisme vivant. Elles peuvent néanmoins croître pour donner plus de 200 différents 
types de tissus. Les cellules souches embryonnaires sont produites selon différentes 
méthodes (cf. chapitre 2). [FRR08] 
Definition:  
เซลลรางกายท่ีกระบวนการเจริญเติบโตถูกทําใหยอนกลับดวยเทคโนโลยีการโคลนน่ิงเชิงรักษา
ซึ่งอาศัยเทคนิคการถายโอนนิวเคลียส ทําใหมีคุณสมบัติเสมือนเซลลท่ียังไมผาน
กระบวนการพัฒนาไปทําหนาท่ีเฉพาะ เซลลชนิดน้ีจึงยังมีความสามารถท่ีจะกลายเปนสิ่งมีชีวิต
ใหมท้ังหมด หรือกลายเปนเซลลชนิดใดก็ไดหากไดรับการกระตุนท่ีเหมาะสม จึงสามารถ
แกปญหาการขาดแคลนอวัยวะท่ีรางกายผูปวยไมทําปฏิกิริยาตอตาน ตลอดจนโรคทาง
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พันธุกรรมรายแรงท่ียังไมพบวิธีการรักษา นอกเหนือจากการทําโคลนน่ิงแลว ยังสามารถเก็บ
เซลลชนิดน้ีไดจากตัวออนระยะตน เชน ระยะบลาสโตซีส 
Linguistic Specification: Cellule ES (abbr.) 
Cross Reference: Reprogrammation [TN24] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TN36 
 

Concept: Zygote Fr.: Zygote 
[FRC002.TXT] 

Th.: ไซโกต [THC15] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (m.) 

Subject Field: Biologie 

Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Différenciation 
Explanatory: ไซโกต คือ ตัวออนระยะแรกสุดอันเปนผลมาจากการปฏิสนธิ และการท่ีเซลล
ตางๆของไซโกตเร่ิมเขาสูกระบวนการพัฒนาไปทําหนาท่ีเฉพาะอยาง 
Extraction:  
1. Dans la pratique scientifique, on utilise également (et le plus souvent 
indifféremment), les termes de zygote ou d'oeuf segmenté, (plus rarement de pré-
embryon), pour désigner la période correspondant, chez les mammifères, aux toutes 
premières divisions cellulaires (4 a 6), avant que n'apparaissent les deux lignées de 
cellules à partir desquelles se forment, soit le disque embryonnaire ou bouton 
embryonnaire (appelé également la masse cellulaire interne), soit une partie du futur 
placenta (le trophoectoderme ou trophoblaste). On se réfère aussi couramment à 

Différenciation

Zygote

Embryon

Foetus

PP

PP

PP

PN

PN
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l'embryon aux stades pré ou post implantatoires pour désigner les périodes de 
développement situées avant ou après l'implantation dans l'utérus maternel. 
[FRC002.TXT] 
2. Elle aboutit à la formation d'un zygote (puis d'un embryon) provenant de la 
fécondation d'un ovule (ou ovocyte) par un spermatozoïde. [FRC005.TXT] 
3. Seuls le zygote et les cellules embryonnaires initiales sont totipotents chez les 
vertébrés. [FRC005.TXT] 
4. Ces 23 paires sont enfermées dans un zygote totipotent et omnipotent, cellule 
initiale née du mariage entre le spermatozoïde du père et l�ovule de la mère ; celui-ci 
contient toutes les instructions nécessaires à notre création puis survie. [FRC027.TXT] 
Additional Information:  
ไซโกต หมายถึง ชีวิตใหมภายหลังท่ีมีการรวมระหวางนิวเคลียสของไข และสเปรม ไดเปน
เซลลดิพลอยด 1 เซลล [THR02] 
Definition:  
เซลลเร่ิมตนของสิ่งมีชีวิต เกิดจากการปฏิสนธิระหวางนิวเคลียสของไข และสเปรม เกิดเปนเซลล 
1 เซลลท่ีมีโครโมโซมครบท้ัง 23 คู (ดิพลอยด) 
Linguistic Specification: - 
Cross Reference: Différenciation [TN25], Embryon [TN37], Foetus [TN38] 

 
 
TN37 
 

Concept: Embryon Fr.: Embryon 
[FRC001.TXT] 

Th.: เอมบริโอ [THC05] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (m.) 

Subject Field: Biologie 

Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Différenciation 
Explanatory: เอมบริโอ คือ ตัวออนระยะตน ตอจากไซโกต สามารถแบงออกเปนระยะยอยๆ
โดยใชศักยภาพท่ีจะพัฒนาไปทําหนาท่ีเฉพาะอยางเปนเกณฑประการหน่ึงในการแบง 
Extraction:  
1. L'avantage de la technique est qu'elle ne marche pas seulement au stade 
indifférencié de l'embryogenèse à partir des cellules ES, mais au cours de leur 
différenciation et même in vivo dans leurs dérivés dans l'embryon. [FRC001.TXT] 
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2. Sur le plan scientifique, les recherches sur l'embryon humain sont motivées en 
pratique par les problèmes de stérilité et par l'espérance d'améliorer l'efficacité 
encore faible de la FIVETE. [FRC002.TXT] 
3. Ne doivent pas, aujourd'hui, faire l'objet d'essais cliniques, les recherches qui 
visent à prédire certaines caractéristiques génétiques de l'embryon, notamment 
celles relatives à la prédiction de son sexe ou d'éventuelles anomalies. [FRC002.TXT] 
4. Dans son acception générale, on utilise le terme d'embryon pour désigner le stade 
du développement qui marque le passage d'une cellule unique, I'oeuf, à un 
ensemble complexe de cellules, le foetus. Au cours de cette période, l'oeuf 
commence par se diviser, puis les cellules obtenues se différencient les unes des 
autres et s'organisent pour définir progressivement les caractéristiques propres du 
f�tus (voir annexe 1). [FRC002.TXT] 
5. Elle aboutit à la formation d'un zygote (puis d'un embryon) provenant de la 
fécondation d'un ovule (ou ovocyte) par un spermatozoïde. [FRC005.TXT] 
Additional Information:  
Embryon (aux fins de l`avant-projet de loi): Organisme humain jusqu'au 56e jour de 
développement suivant la fécondation ou la création, à l'exclusion de toute période 
pendant laquelle son développement a été suspendu (p. ex. congélation). [FRR07] 
Embryon: La transition entre l'embryon et le foetus n'est pas définie de manière 
unitaire. En médecine, on entend le stade se situant entre celui de l'ovule fécondé et 
le terme de l'organogenèse, c'est-à-dire au troisième mois de la grossesse. La loi 
suisse sur la procréation médicalement assistée donne la même définition de 
l'embryon. [FRR08] 
Embryon: En zoologie et en anthropologie, organisme qui se développe à partir de 
l'oeuf fécondé jusqu'à la naissance ou jusqu'à la première prise autonome de 
nourriture. Chez l'être humain et les mammifères, on parle d'embryon au sens strict 
du terme de la fécondation jusqu'au développement complet des organes (fin du 3e 
mois de gestation). L'embryon devient ensuite foetus. En Suisse, la recherche sur les 
embryons et les foetus est interdite depuis le 17 mai 1992. [FRR11] 
Definition:  
ผลจากการปฏิสนธิระหวางเซลลไขกับอสุจิ ไมวาการปฏิสนธิน้ันจะเกิดข้ึนภายใน หรือภายนอก
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รางกาย เปนระยะตางๆท่ีมีการเจริญเติบโตดวยการแบงเซลลในรางกายของแมอุมทองนับต้ังแต
เซลลเพียงเซลลเดียวจนกระท่ังมีหลายเซลล และมีการพัฒนาเกิดเปนอวัยวะตางๆแลว 
(ชวงเวลา 3 เดือนแรกของการต้ังครรภ) เปนระยะระหวางตัวออนระยะตน หรือไซโกตกับฟตัส 
เซลลจากตัวออนสามารถนํามาใชในการวิจัย และทดลองทางวิทยาศาสตร อยางไรก็ตาม บาง
ประเทศไดออกกฎหมายหามทําการทดลองเก่ียวกับตัวออนมนุษยเน่ืองจากผิดหลักจริยธรรม 
Linguistic Specification: - 
Cross Reference: Différenciation [TN25], Zygote [TN36], Foetus [TN38] 

 
 
TN38 
 

Concept: F�tus Fr.: F�tus 
[FRC002.TXT] 

Th.: ตัวออนระยะปลาย 
[THC03] [THC05] ฟตัส 
[THC14] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (m.) 

Subject Field: Biologie 

Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Différenciation 
Explanatory: ตัวออนระยะปลาย หรือฟตัส คือ ตัวออนระยะสุดทายกอนท่ีจะพัฒนาเปนตัวเต็ม
วัย 
Extraction:  
1. Le mot de foetus est utilisé pour désigner les stades de développement à partir 
desquels tous les principaux organes sont constitués, et la forme générale, 
caractéristique de l'espèce, acquise (chez l'homme, la fin de la huitième semaine 
après la fécondation). [FRC002.TXT] 
2. Il s�agit, en l�espèce, de prélever des cellules sur des f�tus morts, à la suite d�un 
avortement spontané ou d�une interruption de grossesse, afin de les utiliser pour des 
thérapies cellulaires. [FRC031.TXT] 
3. Ces prélèvements devraient n'être opérés que sur des embryons et f�tus dont la 
non-viabilité est certaine (c'est-à-dire avant la 22ème semaine gestationnelle) et dont 
la mort a été préalablement constatée par arrêt de la circulation sanguine. 
[FRC032.TXT] 
4. En mars 1998, Marguerite, première génisse obtenue en France à partir du 
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clonage d�une cellule musculaire prélevée sur un f�tus de 60 jours, était présentée 
par l�INRA au Salon de l�agriculture. [FRC032.TXT] 
5. Elles sont qualifiées de « totipotentes » (capables de former un nouveau f�tus et 
les membranes qui l�entourent) ou « pluripotentes » (capables de former de multiples 
tissus mais non un organisme complet). À l�autre extrémité du spectre, les cellules 
souches entrent dans la composition d�organismes adultes, où on les trouve 
[FRC037.TXT] 
Additional Information:  
Foetus (aux fins de l'avant-projet de loi): Organisme humain au cours de la période 
de développement allant du 57e jour suivant la fécondation (ou la création) à la 
naissance. [FRR07] 
Foetus: Cette notion n'est pas utilisée de manière homogène en Suisse. Les 
médecins parlent de foetus à compter du troisième mois de la grossesse, lorsque le 
développement des organes de l'enfant est terminé. [FRR08] 
Definition:  
ตัวออนซึ่งมีการเจริญเติบโตจนถึงระยะท่ีมีการสรางอวัยวะตางๆครบสมบูรณแลว น่ันคือ ต้ังแต
ประมาณ 2-3 เดือนภายหลังการปฏิสนธิจนครบกําหนดคลอด 
Linguistic Specification: - 
Cross Reference: Différenciation [TN25], Zygote [TN36], Embryon [TN37] 

 
 
TN39 
 

Concept: Morula Fr.: Morula 
[FRC002.TXT] 

Th.: ตัวออนระยะมอรูลา 
[THC05] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (m.) 

Subject Field: Biologie 
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Conceptual Relations: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GS = GENERIC - SPECIFIC, PROCESS - NEXT PROCESS 
Diagram Embryon 
Explanatory: ตัวออนระยะเร่ิมตน หรือเอมบริโอ สามารถจําแนกออกเปนตัวออนระยะตางๆ
โดยใชความสามารถในการพัฒนาไปทําหนาท่ีเฉพาะอยางของเซลลเปนเกณฑประการหน่ึงใน
การแบง ตัวออนระยะมอรูลาจัดอยูในระยะแรกของเอมบริโอ 
Extraction:  
1. L'oeuf se segmente alors rapidement, d'abord en deux, puis en quatre cellules, 
quatre jours environ après la fécondation les segmentations ont abouti à un embryon 
formé de seize cellules qui prennent une configuration particulière: c'est le stade 
morula qui, in vivo, est constitué à peu près au moment où l'embryon atteint la cavité 
utérine. [FRC002.TXT] 
2. Ceci est réalisé chez des ovins ou bovins par scission en deux parties égales d'un 
embryon âgé de 5 à 6 jours (au stade morula). De tels succès ont été obtenus chez la 
brebis et la vache par Willadsen (1979, 1989). [FRC005.TXT] 
Additional Information:  
Morula: Embryon au tout premier stade du développement : de huit à trente-deux 
cellules environ. Les cellules qui constituent la morula sont toutes totipotentes, et sont 
largement utilisées pour le clonage par transfert nucléaire  [FRR03] 
Definition:  
ตัวออนท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิสนธิ หรือจากการถายโอนนิวเคลียสในการทําโคลนน่ิง และมีการ
พัฒนาโดยการแบงเซลลจากหน่ึงเปนสอง จากสองเปนสี่เซลลเร่ือยไปจนถึง 32 เซลลโดยใช
เวลาประมาณ 4-6 วัน เซลลของตัวออนระยะน้ีมีความสามารถท่ีจะกลายเปนสิ่งมีชีวิตใหม หรือ
เน้ือเย่ือชนิดใดก็ไดท้ังหมดหากมีการชักนําท่ีเหมาะสม จึงมีการนําเซลลจากตัวออนระยะน้ีไปใช

Blastocyste

Gastrula

Neurula

Morula

Embryon 

GS

PN

GS

GS

GS

PN

PN
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ในการทําโคลนน่ิงอยางมาก 
Linguistic Specification: - 
Cross Reference: Embryon [TN37], Blastocyste [TN40], Neurula [TN41], Gastrula 
[TN42] 

 
 
TN40 
 

Concept: 
Blastocyste  

Fr.: 
Blastocyste [FRC002.T
XT] 

Th.:  
ตัวออนระยะบลาสโตซีส 
[THC05] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (f.) 

Subject Field: Biologie 

Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Embryon 
Explanatory: ตัวออนระยะบลาสโตซีสพัฒนามาจากตัวออนระยะมอรูลา 
Extraction:  
1. La congélation de l'embryon peut être réalisée avec succès à tous les stades du 
développement, depuis le stade une cellule (deux pronoyaux) jusqu'au stade 
blastocyste (quatre jours environ après la fécondation). Une partie seulement des 
embryons (60 à 80 %) survit à ce traitement: ils conservent alors leurs capacités de 
développement normal, mais on ne connaît pas encore les taux de succès que l'on 
peut attendre d'une utilisation en routine de cette technologie. [FRC002.TXT] 
2. Toutefois, dans certaines conditions expérimentales actuellement en cours de 
définition, il apparaît que des noyaux issus de cellules somatiques cultivées peuvent 
donner un taux de blastocystes élevé (plus de 30 % à partir de cellules foetales par 
exemple) ce qui révèle un pouvoir important de reprogrammation de l'activité des 
gènes par le cytoplasme de l'oeuf. [FRC013.TXT] 
3. Les embryons injectés sont cultivés jusqu'au stade blastocyste. [FRC024.TXT] 
4. En effet, bien que des expériences récentes montrent que les cellules souches 
présentes dans tous les tissus dont elles assurent le renouvellement sont capables de 
se comporter plus ou moins efficacement comme des cellules souches d�autres 
tissus, les cellules embryonnaires issues du blastocyste ou les cellules germinales 
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primordiales par leur pluripotence sont les meilleurs modèles pour comprendre le 
processus de différenciation cellulaire et servir de base à l�élaboration de lignées 
cellulaires différenciées. [FRC031.TXT] 
Additional Information:  
Blastocyste: Stade embryonnaire précoce, composé de quelques dizaines à une 
centaine de cellules seulement (de 32  à 128 cellules exactement). Les cellules qui 
composent les blastocystes sont les « blastomères ». Une partie de ces cellules 
formant la « masse cellulaire interne », est  à l�origine de l�embryon proprement dit ; le 
reste donnant le placenta et les enveloppes. Les cellules de la masse cellulaire 
interne sont totipotentes. [FRR03] 
Embryon à un stade trés précoce de développement. Il comprend une masse 
cellulaire interne (qui est à l'origine de l'embryon et dont on peut prélever des cellules 
souches embryonnaires), recouverte d'une mince couche de cellules appelées le 
trophoblaste. [FRR07] 
Blastocyste: Le blastocyste est un embryon au 5e et 6e jour du développement. Le 
blastocyste est une sphère creuse. Les cellules de l'enveloppe formeront plus tard les 
éléments du placenta. C'est à partir de la masse cellulaire interne que l'enfant se 
développera par la suite. Les cellules souches embryonnaires sont prélevées dans 
cette masse cellulaire interne. L'embryon est détruit. [FRR08] 
Definition:  
ตัวออนท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิสนธิ หรือจากการถายโอนนิวเคลียสในการทําโคลนน่ิงเมื่อมี
พัฒนาการผานระยะมอรูลาซึ่งใชเวลา 4 วันภายหลังการปฏิสนธิ จึงเขาสูระยะท่ีเกิดโพรงข้ึน
ภายในตัวออน และเซลลเร่ิมอยูรวมกันเปนกลุมทางดานหน่ึงโดยมีจํานวนต้ังแต 32 ถึง 128 
เซลลซึ่งจะพัฒนาเปนเน้ือเย่ือสวนตางๆของตัวออนตอไป เซลลของตัวออนในระยะน้ียังคง
ความสามารถท่ีจะกลายเปนสิ่งมีชีวิตใหมหรือเน้ือเย่ือชนิดใดก็ไดท้ังหมดหากมีการชักนําท่ี
เหมาะสมเชนเดียวกับตัวออนระยะมอรูลา จึงมีการนําเซลลจากตัวออนระยะน้ีไปใชใน
การศึกษากระบวนการที่เซลลพัฒนาไปทําหนาท่ีเฉพาะ และในการทําโคลนน่ิงอยางแพรหลาย 
Linguistic Specification: Blastula (syn.) [FRC005.TXT] 

Cross Reference: Embryon [TN37], Morula [TN39], Neurula [TN41], Gastrula [TN42] 
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TN41 
 

Concept: Neurula  Fr.: 
Neurula [FRC005.TXT] 

Th.: ตัวออนระยะนิวรูลา 
[THC14] [THC15] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (m.) 

Subject Field: Biologie 

Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Embryon 
Explanatory: ตัวออนระยะนิวรูลาพัฒนาตอจากตัวออนระยะบลาสโตซีส 
Extraction:  
1. Pour répondre à ces critiques, Gurdon a alors mis en culture des cellules 
épithéliales de la membrane palmaire de crapaud adulte et transplanté les noyaux de 
ces cellules dans des ovocytes énucléés. Aucun ne fut capable de promouvoir le 
développement de l'embryon au-delà du stade neurula. [FRC005.TXT] 
2. Si les noyaux sont prélevés sur des cellules d'embryons plus avancés dans leur 
développement, leur capacité à diriger l'embryogenèse décroît qu'il s'agisse de 
noyaux prélevés dans l'endoderme (Briggs et King, 1957) ou dans d'autres tissus 
d'embryons au stade gastrula ou neurula (Di Bernardino et King, 1967). 
[FRC005.TXT] 
Additional Information:  
Embryon au stade avancé: la neurula marque l�apparition d�une lignée cérébrale 
primitive. Elle précède l�apparition d�un foetus, et ensuite le stade gastrula. [FRR03] 
Definition:  
ตัวออนท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิสนธิ หรือจากการถายโอนนิวเคลียสในการทําโคลนน่ิงเมื่อ
เจริญเติบโตผานระยะมอรูลา ระยะบลาสโตซีสซึ่งใชเวลาราว 6-7 วันภายหลังการปฏิสนธิ ใน
ระยะน้ี เร่ิมมีการพัฒนาของระบบประสาท ถือเปนระยะปลายของตัวออน ความสามารถท่ีจะ
กลายเปนสิ่งมีชีวิตใหม หรือเน้ือเย่ือชนิดใดก็ไดจึงลดลงตามลําดับ 
Linguistic Specification: - 

Cross Reference: Embryon [TN37], Morula [TN39], Blastocyste [TN40], Gastrula 
[TN42] 
 
 
TN42 
 

Concept: Gastrula Fr.: Gastrula 
[FRC005.TXT] 

Th.:  
ตัวออนระยะกาสทรูลา 
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[THC14] [THC15] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (m.) 

Subject Field: Biologie 

Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Embryon 
Explanatory: ตัวออนระยะกาสทรูลาพัฒนาตอจากตัวออนระยะนิวรูลา ถือเปนตัวออนระยะ
สุดทายของเอมบริโอกอนท่ีจะเจริญเติบโตเขาสูตัวออนระยะปลาย หรือฟตัสตอไป 
Extraction:  
1. C'est alors que Gurdon et ses collègues imaginèrent d'effectuer des 
transplantations nucléaires en séries à partir des noyaux des gastrulas ainsi 
obtenues. [FRC005.TXT] 
2. Si les noyaux sont prélevés sur des cellules d'embryons plus avancés dans leur 
développement, leur capacité à diriger l'embryogenèse décroît qu'il s'agisse de 
noyaux prélevés dans l'endoderme (Briggs et King, 1957) ou dans d'autres tissus 
d'embryons au stade gastrula ou neurula (Di Bernardino et King, 1967).  
[FRC005.TXT] 
Additional Information:  
Stade embryonnaire qui correspond à la formation de tous les feuillets 
embryonnaires, marquant l�ébauche des organes (et plus particulièrement du 
système digestif) [FRR03] 
Definition:  
ตัวออนท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิสนธิ หรือจากการถายโอนนิวเคลียสในการทําโคลนน่ิงเมื่อ
เจริญเติบโตผานระยะมอรูลา ระยะบลาสโตซีส และระยะนิวรูลาซึ่งใชเวลาราว 8-9 วันภายหลัง
การปฏิสนธิ ในระยะน้ี กลุมเน้ือเย่ือตางๆของตัวออนเร่ิมกลายเปนอวัยวะ เร่ิมมีการพัฒนาเปน
อวัยวะในระบบยอยอาหาร ระยะน้ีถือเปนระยะปลายของตัวออน ความสามารถท่ีจะกลายเปน
สิ่งมีชีวิตใหม หรือเน้ือเย่ือชนิดใดก็ไดจึงลดลงตามลําดับ เน่ืองจากเนื้อเย่ือซึ่งจะเจริญเปน
อวัยวะสวนตางๆไดพัฒนาไปทําหนาท่ีเฉพาะแลว อัตราความสําเร็จในการทําโคลนน่ิงจึงได
ลดลงไปดวย 
Linguistic Specification: - 

Cross Reference: Embryon [TN37], Morula [TN39], Blastocyste [TN40], Neurula [TN41] 
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A6 มโนทัศนสัมพันธจําแนกตามส่ิงท่ีนําไปผานกระบวนการ (PA = PROCESS - PATIENT) 
 
 
 
 
TN43 
 

Concept: Transgène Fr.: Transgène 
[FRC024.TXT] 

Th.: ยีนท่ีถูกตัดตอ 
[THC05] [THC07] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (m.) 

Subject Field: Biologie # Génétique # Génie 
Génétique 

Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Transgénèse 
Explanatory: ยีนท่ีจะนําไปสอดแทรก และ / หรือ ตัดตอในเซลลของสิ่งมีชีวิต กลาวคือ ผาน
กระบวนการพันธุวิศวกรรม 
Extraction:  
1. Il peut paraître logique d'introduire le gène étranger dans les gamètes avant la 
fécondation. C'est en effet en principe un moyen imparable pour transmettre le 
transgène directement à la descendance. [FRC024.TXT] 
2. Au-delà de la transgénèse, le clonage peut permettre de multiplier les porcs chez 
lesquels les transgènes font un effet satisfaisant ainsi que ceux qui ont le patrimoine 
génétique le plus compatible avec les hôtes humains. [FRC024.TXT] 
3. Il est concevable de maintenir les spermatides en culture pendant un temps 
suffisant pour permettre l'introduction et l'intégration de gènes étrangers. De telles 
cellules devenues spermatozoides après maturation dans un testicule apportent alors 
le transgène lors de la fécondation. [FRC024.TXT] 
4. Le clonage par transfert nucléaire peut être précédé d�une intégration ciblée du 
transgène dans la séquence d�ADN dont on souhaite modifier le fonctionnement. 
[FRC039.TXT] 
Additional Information:  
Transgène: gène d�intérêt transféré dans le génome d�un organisme. [FRR04] 
Transgène: gène introduit dans le génome d'un organisme par transgénèse. [FRR05] 
Transgène: gène introduit dans le génome d'un organisme par génie 
génétique.[FRR09] 

TransgénèseTransgène PA
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Definition:  
ยีนจากสิ่งมีชีวิตตางชนิดซึ่งสอดแทรกเขาไปในจีโนม หรือยีนท้ังหมดในเซลลของสิ่งมีชีวิตหน่ึงๆ
ผานเทคนิคตางๆดานพันธุวิศวกรรมเพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใหสิ่งมีชีวิตน้ันมีคุณสมบัติตามท่ี
ตองการ ยีนใหมท่ีไดรับการตัดตอน้ีจะสามารถถายทอดไปยังรุนลูกหลานไดหากทําการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมกับเซลลสืบพันธุ หรือในกรณีท่ีมีการทําโคลนน่ิงเซลล
รางกายซึ่งไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมน้ัน 
Linguistic Specification: - 
Cross Reference: Transgénèse [TN04], Transgénique [TN34] 

 
 
TN44 
 

Concept: 
Pseudogestante 

Fr.: Pseudogestante 
[FRC005.TXT] 

Th.: แมอุมบุญ แมตัวรับ 
[THC05] แมอุมทอง 
[THC13] [THC16] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (f.) / (adj.) 

Subject Field: Biologie # Génétique # Génie 
Génétique # Clonage 

Conceptual Relations: 
 

 
 
PA = PROCESS - PATIENT 
Diagram Transfert Embryonnaire 
Explanatory: ในการทําโคลนน่ิง จําเปนตองมีแมอุมทองเพื่อรองรับการยายฝากตัวออนท่ีผาน
การเพาะเล้ียงใหเจริญเติบโตจนถึงระยะหน่ึงแลว 
Extraction:  
La transplantation nucléaire a été réalisé chez les souris après que les pronuclei du 
spermatozoide et de l'ovule aient été expulsés avant leur fusion et remplacés par 
ceux provenant d'un autre oeuf (Mc Grath et Solter, 1983, 1984). Ces oeufs 
reconstitués subissent un clivage normal et sont ensuite implantés dans une femelle 
pseudogestante où ils achèvent leur développement. Les caractéristiques génétiques 
des souris nées de tels oeufs correspondent évidement à celles des noyaux 
implantés. [FRC005.TXT] 
Additional Information:  

Pseudogestante PATransfert Embryonnaire
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Maternité de substitution: Activités mises en oeuvre lorsqu'une femme accepte de 
porter un enfant pour une autre femme dans l'intention de le lui céder à la naissance. 
Il y a deux types de maternité de substitution : génétique (la mère porteuse a un lien 
de parenté génétique avec l'enfant) et gestationnelle (la mère porteuse porte le foetus 
à terme, mais n'a pas de lien de parenté génétique avec l'enfant). En ce qui a trait 
aux accords de maternité de substitution, il y en a deux types: à visée altruiste (sans 
rémunération) et à visée commerciale (avec rémunération). [FRR07] 
Mère porteuse: Femme qui se substitue à la mère biologique durant la période de la 
gestation et remet l'enfant à celle-ci après la naissance. On ne parle de mère 
porteuse que lorsque celle-ci n'a pas de parenté génétique avec l'enfant * 
fécondation in vitro. En Suisse, le recours à des mères porteuses est interdit en vertu 
de l'art. 24 novies de la Constitution fédérale. En Allemagne, la médiation de mères 
porteuses est punissable en vertu de la loi modifiée sur l'adoption du 27 novembre 
1989. La fécondation in vitro n'est pas un procédé de génie génétique. [FRR11] 
Definition:  
สิ่งมีชีวิตเพศเมีย ในสายพันธุเดียวกับตัวออนท่ีทําการยายฝาก ทําหนาท่ีอุมทองแทนแมทาง
ชีววิทยา หรือเจาของเซลลไขเพื่อใหตัวออนเจริญเติบโตจนครบกําหนดคลอด โดยแมอุมทอง
อาจมีความสัมพันธทางสายเลือดกับเจาของเซลลไขและตัวออนหรือไมก็ได สวนตัวออนท่ียาย
ฝากจะมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกับเจาของนิวเคลียสในกรณีของการทําโคลนน่ิง และมี
ลักษณะทางพันธุกรรมเปนผลจากการปฏิสนธิระหวางอสุจิ และเซลลไขในกรณีของการสืบพันธุ
แบบอาศัยเพศ 
Linguistic Specification: Mère porteuse (syn.) [FRC022.TXT] [FRC031.TXT] 

Cross Reference: Transfert embryonnaire [TN28] 
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TN45 
 

Concept: Cellule Fr.: Cellule 
[FRC001.TXT] 

Th.: เซลล [THC05] 
[THC08] [THC09] 
[THC14] [THC16] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (f.) 

Subject Field: Biologie # Génétique 

Conceptual Relations: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GS = GENERIC - SPECIFIC; PW = PART - WHOLE 
Diagram Composés Cellulaires 
Explanatory: เซลล คือ องคประกอบพื้นฐานของส่ิงมีชีวิตเกือบทุกชนิด ภายในประกอบดวย
องคประกอบมากมายท่ีจําเปนสําหรับการดํารงอยูของเซลล สามารถจําแนกออกเปน 2 ชนิด
ตามหนาท่ี การทํางานในระบบตางๆของรางกาย ไดแก เซลลรางกาย (Cellule somatique) 
และเซลลสืบพันธุ (Gamète) 
Extraction:  

Procréation Médicalement 
Assistée (PMA) Clonage Transgénèse Transplantation

Cellule

PA

Acide Adénoribonucléique 

Acide Ribonucléique (ARN) 

Gène Génome 

Cellule 
Noyau

Cytoplasme Mitochondrie 
Cellule Somatique 

Gamète 

Chromosome 

GS 
PW 

GS 

PW 

PW

PW

PW 

PWPW

PW 
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1. La filiation a été suivie grâce à un marqueur introduit dans les cellules de peau. 
[FRC001.TXT] 
2. Sont concernées ici exclusivement les recherches qui associent le prélèvement 
par micromanipulations (biopsie) d'une partie des cellules (ou des noyaux) de 
l'embryon et l'analyse des caractéristiques génétiques de ces cellules. [FRC002.TXT] 
3. La congélation de l'embryon peut être réalisée avec succès à tous les stades du 
développement, depuis le stade une cellule (deux pronoyaux) jusqu'au stade 
blastocyste (quatre jours environ après la fécondation). Une partie seulement des 
embryons (60 à 80 %) survit à ce traitement: ils conservent alors leurs capacités de 
développement normal, mais on ne connaît pas encore les taux de succès que l'on 
peut attendre d'une utilisation en routine de cette technologie. [FRC002.TXT] 
4. Le développement se réalise par la multiplication des cellules, leur différenciation 
et l'acquisition des formes et des fonctions spécialisées de l'organisme. 
[FRC002.TXT] 
Additional Information:  
Cellule: C�est un petit élément qui compose les être vivants, un peu comme les 
briques d�une maison. Cependant, ces briques sont tellement petites qu�il faut un 
microscope pour les voir. Contrairement à une brique, la cellule est vivante: elle 
« mange »   et elle « respire ». En plus, elle ne se contente pas d�avoir un rôle 
architectural, elle accomplit aussi des fonctions spéciales. Chaque cellule a ainsi un 
rôle particulier : certaines servent à fabriquer des substances (comme les cellules 
dans l�estomac qui produisent des sucs pour digérer), d�autres conduisent des 
informations comme si elles étaient des fils de téléphone (c�est le cas des cellules 
nerveuses), d�autres encore servent de protection (les cellules qui forment la peau). 
Parfois, elles ont même plusieurs rôles à la fois. Bien sûr, elles sont différentes selon 
la fonction qu�elles ont à remplir. Structure d�une cellule (pour les animaux): la cellule 
est délimitée par une membrane plasmique qui fait un peu comme une peau. A 
l�intérieur, il y a une sorte de gel : le cytoplasme qui contient des vésicules (des petits 
sacs de membrane remplis de produits), des mitochondries (c�est ce qui sert à 
produire de l�énergie) et d�autres « outils ». Dans ce gel se trouve le noyau de la 
cellule, lui même entouré d�une membrane (comme celle qui entoure la cellule) et 
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dans lequel sont rangés des chromosomes. Chez les végétaux, les cellules sont un 
peu différentes: en plus de la membrane plasmique, elles sont entourées d�une paroi 
plus solide (comme une carapace). Dans leur cytoplasme, on trouve des 
chloroplastes qui permettent à la cellule des végétaux de se servir de la lumière pour 
fabriquer de l�énergie. Comme elles sont vivantes les cellules peuvent se multiplier et 
mourir. [FRR04] 
Cellule: La cellule est l'unité de base des êtres vivants. Certains organismes, comme 
les bactéries, ne sont constitués que d'une seule cellule. Les cellules sont toutes 
constituées à partir de quatre matériaux organiques de base: les glucides, les lipides, 
les protéines et les acides nucléiques (ADN et ARN). 
On distingue deux types de cellules : 
- les cellules somatiques qui constituent l'ensemble de l'organisme d'un être vivant ; 
- les cellules germinales qui vont donner les futures cellules reproductrices. [FRR05] 
Cellule: Plus petite unité de vie reproductible des règnes animal et végétal. Les êtres 
supérieurs (eucaryotes) possèdent un noyau contenant les chromosomes, porteurs 
du patrimoine héréditaire, alors que chez les organismes inférieurs (procaryotes), le 
matériel génétique flotte librement dans la cellule sans noyau (généralement sous 
forme d'anneau). [FRR11] 
Definition:  
องคประกอบท่ีสําคัญ จัดเปนหนวยเล็กท่ีสุดของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตประกอบดวยเซลลเพียงเซลล
เดียว บางชนิดประกอบดวยหลายเซลล เซลลของสิ่งมีชีวิตแตละชนิดมีลักษณะโครงสรางท่ี
แตกตางกัน โดยท่ัวไปประกอบดวยเย่ือหุมเซลลซึ่งลอมรอบเซลล มีคุณสมบัติยอมใหแกส และ
โมเลกุลของสารบางอยางผานเขาในเซลลได ทําใหเซลลสามารถคงรูปรางอยูได องคประกอบ
ภายในเซลล ไดแก นิวเคลียส และไซโตพลาสซึม โดยนิวเคลียสอาจอยูก่ึงกลาง หรือชิดขอบ
เซลล และมีเย่ือหุมนิวเคลียสลอมรอบ นิวเคลียสเปนสวนสําคัญท่ีสุดของเซลลเน่ืองจากบรรจุ
สารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ และอารเอ็นเอ) ซึ่งทําหนาท่ีสั่งการกระบวนการทํางานตางๆในรางกาย 
สวนไซโตพลาสซึมจะอยูลอมรอบนิวเคลียส มีหนาท่ีสรางพลังงานที่จําเปนสําหรับกิจกรรมตางๆ
ของเซลล ลําเลียงสารตางๆระหวางนิวเคลียสกับไซโตพลาสซึม เก็บสะสมอาหาร และขับถาย
สารภายในเซลล ตลอดจนยอยสลายส่ิงแปลกปลอมท่ีเขาสูเซลล โครงสรางของเซลลท่ีเสื่อม 
หรือเซลลท่ีตายแลว จากการศึกษาเซลลท่ีสรางเปนเน้ือเย่ือของสิ่งมีชีวิตชั้นสูง พบวา เซลลแบง
ไดเปน 3 จําพวกโดยอาศัยการแบงเซลลเปนเกณฑ ไดแก เซลลออนซึ่งมีการแบงตัวตลอดเวลา 
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เปนเซลลท่ีไมเปลี่ยนแปลงไปทําหนาท่ีเฉพาะในรางกาย แตเขาวัฏจักรของเซลลเพื่อใหได
ปริมาณเซลลมากขึ้นตลอดเวลา ตัวอยางเชน เซลลออนในสัตว เซลลไขกระดูก เซลลเย่ือบุผิว 
พวกที่สอง คือ เซลลแกซึ่งหยุดการแบงตัวอยางถาวรสวนใหญจะเปลี่ยนแปลงรูปรางเพื่อให
เหมาะสมกับการทําหนาท่ีตอไป ตัวอยางเชน เซลลกลามเน้ือ เซลลประสาท พวกสุดทาย คือ 
เซลลท่ีหยุดการแบงตัวแบบไมถาวร โดยผานการเปนเซลลออนมาแลว และออกจากวัฏจักรของ
เซลลกลายเปนเซลลแกทําหนาท่ีตางๆใหกับรางกาย อยางไรก็ตาม ถาไดรับการกระตุนดวยสาร
ท่ีเหมาะสม ก็สามารถเหน่ียวนําใหเซลลท่ีหมดสภาพการแบงเซลลน้ีกลับเขาวัฏจักรกลายเปน
เซลลออนท่ีมีการแบงตัวไดตอไป ตัวอยางเชน เซลลเม็ดเลือดขาว และเซลลตับ นอกจากน้ี ยัง
สามารถแบงชนิดของเซลลออกเปน 2 กลุมใหญๆ ตามโครงสราง และตําแหนงของเซลล ไดแก 
เซลลรางกายซึ่งประกอบเปนเน้ือเย่ือ อวัยวะตางๆของรางกาย และเซลลสืบพันธุซึ่งทําหนาท่ี
เก่ียวกับการสืบพันธุ [THR01] [THR02] 
Linguistic Specification: - 

Cross Reference: Cellule somatique [TN46], Gamète [TN47], Division cellulaire [TN56], 
Noyau [TN48], Cytoplasme [TN49] 
 
 
TN46 
 

Concept: Cellule 
somatique 

Fr.: Cellule somatique 
[FRC002.TXT] 

Th.: เซลลรางกาย 
[THC05] [THC16] 
[THC18] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (f.) 

Subject Field: Biologie # Génétique 

Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Composés Cellulaires 
Explanatory: เซลลรางกาย (Cellule somatique) คือ เซลลประเภทหน่ึงท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับ
กระบวนการทํางานตางๆของรางกาย ยกเวนการสืบพันธุ 
Extraction:  
1. Si on suppose que cet obstacle puisse être un jour levé, l'utilisation du transfert de 
gène sur l'embryon in vitro au début de son développement serait alors susceptible 
de modifier, non seulement le patrimoine génétique des cellules somatiques du futur 
foetus, mais aussi celui de ses cellules germinales puisque celles-ci (dérivant de 
l'ectoderme primitif) se différencient seulement au cours de la troisième semaine 
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après la fécondation. [FRC002.TXT] 
2. Cellules somatiques: Cellules d'un organisme, à l'exclusion des cellules 
germinales. [FRC005.TXT] 
3. Tous les organismes multicellulaires ne se reproduisent pas par l'intermédiaire de 
cellules sexuelles spécialisées, les gamètes, aussi appelées cellules germinales par 
opposition aux cellules somatiques qui constituent l'ensemble des tissus de 
l'organisme. [FRC005.TXT] 
4. Dans ce type de reproduction, qui n'est autre qu'un clonage, le patrimoine 
génétique de l'espèce contenu dans les chromosomes est transmis aux individus 
nouvellement formés par le processus de division cellulaire mitotique qui assure la 
duplication en principe fidèle de l'ADN des chromosomes des cellules somatiques. 
[FRC005.TXT] 
5. La transgénèse ne doit pas être confondue avec la thérapie génique. Celle-ci 
consiste à introduire de l'ADN étranger dans les cellules somatiques d'un être humain 
ou d'un animal à l'exclusion des cellules germinales. [FRC024.TXT] 
Additional Information:  
Cellule germinale, cellule somatique: Un organisme animal est formé de nombreux 
types cellulaires structurés en tissus et organes. On distingue usuellement les cellules 
dites "somatiques" qui constituent l'ensemble des tissus qui servent au 
fonctionnement propre de cet organisme (os, foie, reins, muscles...), par opposition 
aux cellules génératrices des gamètes dites "cellules germinales" que sont les 
ovogonies (mères des ovules) au sein des ovaires ou les spermatogonies (mère des 
spermatozoïdes) dans les tubes séminifères des testicules. [FRR04] 
Definition:  
เซลลประเภทหน่ึงซึ่งประกอบข้ึนเปนเน้ือเย่ือ อวัยวะตางๆของรางกาย เชน ตับ ไต กระดูก 
กลามเน้ือ ฯลฯ มีกระบวนการแบงเซลลแบบไมโทซิสเพื่อซอมแซมสวนท่ีสึกหรอ และ
เจริญเติบโต โดยในเซลลรางกายของมนุษย มีจํานวนโครโมโซม 23 คู เซลลประเภทน้ีแยกออก
จากเซลลสืบพันธุเน่ืองดวยความแตกตางของหนาท่ีการทํางานในรางกาย 
Linguistic Specification: - 

Cross Reference: Cellule [TN45], Gamète [TN47] 
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TN47 
 

Concept: Gamète Fr.: Gamète 
[FRC002.TXT] 

Th.: เซลลสืบพันธุ 
[THC05] [THC14] 
[THC15] แกมีท 
[THC15] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (m.) 

Subject Field: Biologie # Génétique 

Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Composés Cellulaires 
Explanatory: เซลลสืบพันธุ (Gamète) คือ เซลลประเภทหน่ึงท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับการสืบพันธุของ
สิ่งมีชีวิต 
Extraction:  
1. Une variante de la FIVETE, désignée par le signe GIFT (pour gametes intra 
fallopian transfer) consiste à replacer immédiatement les ovocytes (en général deux à 
trois) avec le sperme dans l'oviducte; la fécondation peut alors être réalisée in vivo 
mais après exposition des gamètes dans un milieu de culture in vitro. [FRC002.TXT] 
2. Fondamentalement, ces recherches visent à la compréhension des événements 
qui permettent à une cellule unique, (l'oeuf) résultant de la fusion de deux gamètes 
de se développer pour donner un être vivant. [FRC002.TXT] 
3. Chez les animaux, les gamètes femelles sont appelés ovocytes (ou ovules), et les 
gamètes mâles spermatozoïdes. [FRC005.TXT] 
4. Ceux-ci, dont le nombre est fixe pour chaque espèce (2n), lui sont transmis par 
moitié par chacun de ses parents lors de la reproduction sexuée lorsque les noyaux 
des gamètes fusionnent pour constituer celui de l'oeuf. [FRC005.TXT] 
5. Lors de la méiose, au cours de la formation des gamètes, les gènes parentaux 
sont rédistribués entre les chromosomes homologues. [FRC024.TXT] 
Additional Information:  
Gamètes: type de cellules qui interviennent dans la reproduction sexuelle. Chez 
l'humain ce sont les ovules et les spermatozoïdes. Ces cellules ont moitié de 
chromosomes que les autres cellules (dites somatiques) de l'organisme afin de 
permettre que, par leur fusion, ils constituent un organisme ayant le même nombre de 
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chromosomes que les parents. [FRR05] 
Gamètes: Spermatozoïdes et/ou ovocytes. [FRR07] 
Definition:  
เซลลประเภทหน่ึงท่ีทําหนาท่ีเก่ียวกับการสืบพันธุของส่ิงมีชีวิต มีกระบวนการแบงเซลลแบบไม
โอซิส เซลลสืบพันธุในเพศชาย คือ อสุจิ หรือสเปรม (spermatozoïde) สวนในเพศหญิง คือ 
เซลลไข (ovocyte) โดยในเซลลสืบพันธุของมนุษยเพศหญิงจะมีโครโมโซมเพียงคร่ึงหน่ึง หรือ 
23 แทง เพื่อเตรียมพรอมปฎิสนธิกับเซลลสืบพันธุเพศตรงขามในกระบวนการปฏิสนธิ 
Linguistic Specification: Cellule germinale (syn.) [FRC024.TXT] 
Cross Reference: Cellule [TN45], Cellule somatique [TN46] 

 
 
TN48 
 

Concept: Noyau Fr.: Noyau 
[FRC002.TXT] 

Th.: นิวเคลียส [THC05] 
[THC14] [THC15] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (m.) 

Subject Field: Biologie # Génétique 

Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Composés Cellulaires 
Explanatory: นิวเคลียส คือ องคประกอบพื้นฐานท่ีสําคัญอยางหน่ึงของเซลลทุกประเภท ไมวา
จะเปนเซลลรางกาย หรือเซลลสืบพันธุ 
Extraction:  
1. Le transfert nucléaire est utilisé pour étudier les modifications fonctionnelles du 
noyau au cours de la différenciation des cellules. [FRC002.TXT] 
2. Tous les organismes obtenus par reproduction asexuée d'un organisme particulier 
ont un ensemble de gènes identiques dans le noyau de leurs cellules: ils forment un 
clone. [FRC005.TXT] 
3. Le patrimoine génétique de chaque individu est contenu dans le noyau de 
chacune de ses cellules et plus précisément dans les molécules d'ADN qui 
constituent l'essentiel de ses chromosomes. [FRC005.TXT] 
4. Les expériences de transplantation de noyaux de cellules différenciées dans 
l'ovocyte montrent que ces régulations géniques sont efficaces dans un système 
nucléocytoplasmique hautement hétérochronique c'est-à-dire où le noyau et le 
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cytoplasme proviennent de cellules à des stades très différents du développement. 
[FRC005.TXT] 
5. Il est également impossible de s'assurer de l'intégrité du patrimoine génétique de 
la cellule sur laquelle on prélève le noyau. [FRC061.TXT] 
6. Dolly est une brebis clonée à partir du noyau d'une cellule de glande mammaire. 
[FRC062.TXT] 
Additional Information: - 
Definition:  
องคประกอบพื้นฐานภายในเซลล ขนาด และตําแหนงของนิวเคลียสข้ึนอยูกับชนิดของเซลล 
และสิ่งมีชีวิต ลอมรอบดวยไซโตพลาสซึม นิวเคลียสเปนสวนท่ีมีความสําคัญท่ีสุดของเซลล
เน่ืองจากบรรจุสารพันธุกรรม ไดแก ดีเอ็นเอ และอารเอ็นเอซึ่งทําหนาท่ีสังเคราะหโปรตีนสําหรับ
กระบวนการทํางานตางๆในรางกาย เกือบท้ังหมดของเซลล ในการทําโคลนน่ิงซึ่งอยูบนพื้นฐาน
ของการถายทอดนิวเคลียส ผลท่ีไดคือ  เซลล หรือสิ่งมีชีวิตท่ีมีลักษณะเหมือนกับเซลล หรือ
สิ่งมีชีวิตตนแบบทุกประการ 
Linguistic Specification: - 
Cross Reference: Cellule [TN45], Cytoplasme [TN49] 

 
 
TN49 
 

Concept: 
Cytoplasme 

Fr.: Cytoplasme 
[FRC005.TXT] 

Th.: ไซโตพลาสซึม 
[THC05] [THC14] 
[THC15] [THC16] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (m.) 

Subject Field: Biologie # Génétique 

Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Composés Cellulaires 
Explanatory: ไซโตพลาสซึม คือ องคประกอบพื้นฐานท่ีสําคัญอยางหน่ึงของเซลลทุกประเภท 
ไมวาจะเปนเซลลรางกาย หรือเซลลสืบพันธุ นอกเหนือจากสวนนิวเคลียส 
Extraction:  
1. Le noyau provenant d'une des cellules encore indifférenciées d'un jeune embryon 
au stade blastula (la blastula est constituée de cellules encore totipotentes formées 
au cours des premières divisions de l'oeuf) est alors introduit dans le cytoplasme 
énucléé de l'ovocyte activé. [FRC005.TXT] 
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2. En effet, le cytoplasme ovocytaire intervient dans la formation de l'embryon au 
moins de deux manières: d'une part, il contient les systèmes biochimiques 
susceptibles d'activer la division cellulaire et de reprogrammer le génome nucléaire; 
d'autre part, ses mitochondries, qui sont dotées de leur propre génome, interviennent 
dans la production d'énergie nécessaire à la cellule. [FRC005.TXT] 
3. Toutefois,  dans  certaines  conditions expérimentales actuellement en cours de 
définition, il apparaît que des noyaux issus de cellules somatiques cultivées peuvent 
donner un taux de blastocystes élevé (plus de 30 % à partir de cellules foetales par 
exemple) ce qui révèle un pouvoir important de reprogrammation de l'activité des 
gènes par le cytoplasme de l'oeuf. [FRC013.TXT] 
4. Il est possible que le noyau isolé est plus rapidement apte à se reprogrammer car 
immédiatement mis au contact du cytoplasme de l'ovocyte. [FRC024.TXT] 
Additional Information: - 
Definition:  
องคประกอบพื้นฐานภายในเซลล อยูลอมรอบนิวเคลียส มีโครงสราง และสวนประกอบยอยๆ
แตกตางกันไปตามสิ่งมีชีวิตแตละชนิด มีหนาท่ีสรางพลังงานที่จําเปนสําหรับกิจกรรมตางๆของ
เซลล ลําเลียงสารตางๆระหวางนิวเคลียสกับไซโตพลาสซึม เก็บสะสมอาหาร และขับถายสาร
ภายในเซลล ตลอดจนยอยสลายส่ิงแปลกปลอมท่ีเขาสูเซลล โครงสรางของเซลลท่ีเสื่อม หรือ
เซลลท่ีตายแลว อีกท้ัง มีบทบาทในการปรับโปรแกรมใหมใหกับนิวเคลียสท่ีเพิ่งผานการยายฝาก 
ไซโตพลาสซึมมีสารพันธุกรรมอยูเชนเดียวกับนิวเคลียส (ไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอ) แตในปริมาณ
ท่ีนอยกวา และมีความซับซอนนอยกวา 
Linguistic Specification: - 
Cross Reference: Cellule [TN45], Noyau [TN48] 

  
 
TN50 
 

Concept: 
Chromosome 

Fr.: Chromosome 
[FRC002.TXT] 

Th.: โครโมโซม [THC03] 
[THC05] [THC14] 
[THC15] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (m.) 

Subject Field: Biologie # Génétique 
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Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Composés Cellulaires 
Explanatory: โครโมโซม คือ องคประกอบภายในนิวเคลียสของเซลลไมวาจะเปนเซลลรางกาย 
หรือเซลลสืบพันธุ 
Extraction:  
1. Jean Gelamur Décembre 1986 Rapport scientifique Une macromolécule codée, un 
gène, un  chromosome, un ovocyte: tout cela est de l'ordre du vivant. [FRC002.TXT] 
2. Il résulte de l'activité différentielle des gènes, fragments d'ADN portés par les 
chromosomes. [FRC002.TXT] 
3. Elle permet aussi d'étudier quelle est la contribution respective du génome 
(ensemble des chromosomes), d'origine mâle et femelle, dans le développement. 
[FRC002.TXT] 
4. Le génome est avant tout nucléaire, composé de l'ADN des chromosomes. 
[FRC005.TXT] 
Additional Information:  
Molécule d�ADN associée à des protéines qui est présente dans le noyau des 
cellules. Pour chaque espèce, le nombre de chromosomes par cellule est constant 
(23 paires pour l�homme). [FRR02] 
Chromosome: c�est un peu comme un livre ou un dossier qui contiendrait les plans 
(les gènes). L�ensemble des chromosomes formerait alors une bibliothèque de tout 
ce dont a besoin la cellule pour fonctionner correctement. Par contre, la cellule ne se 
sert pas de tous les plans: une cellule de peau n�aura jamais besoin de fabriquer des 
sucs digestifs et ne lira jamais le plan correspondant à la fabrication du collier suc 
digestif. Les chromosomes sont rangés dans le noyau et n�en sortent jamais. Ces 
dossiers sont en fait de très longs fils de ACGT. Seulement, tous les plans ne sont 
pas fonctionnels: il y en a certains dont on ignore le rôle, et qui ne sont jamais lus, ce 
sont des introns. A certains moments, les fils sont soigneusement enroulés en pelote 
et finissent par former des petits bâtons que l�on peut voir avec un microscope: c�est 
un peu comme une pelote de laine. Si elle est totalement déroulée, de loin, on ne peut 
pas la voir, car le fil est trop fin. Par contre, si on l�enroule, on voit une boule. Chaque 
petit bâton est un chromosome (un dossier avec des pages de plan et des pages 



172 

d�introns). [FRR04] 
Chromosome: unité physique de matériel génétique correspondant à une molécule 
continue d'ADN. Les cellules eucaryotes (possédant un noyau individualisé) 
comportent plusieurs chromosomes dont la substance de bases est la chromatine 
(association de l'ADN et des protéines histones) ; les cellules bactériennes n'en 
comportent qu'un. Ils sont doués du pouvoir d'autoreproduction. [FRR05] 
Chromosome: unité physique de matériel génétique correspondant à une molécule 
continue d'ADN. Les cellules eucaryotes (possédant un noyau individualisé) 
comportent plusieurs chromosomes; les cellules bactériennes n'en comportent qu'un. 
[FRR09] 
Chromosome :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Structure composée d' ADN et de protéines. Les chromosomes représentent le 
support de l'information génétique d'un être vivant, et entre autres l'information 
nécessaire à la constitution des protéines. Toutes les cellules d'un organisme 
supérieur contiennent le même nombre de chromosomes. Chez l'être humain, il se 
compose, dans les cellules somatiques, de 23 paires de chromosomes, l'une 
paternelle et l'autre maternelle. Les cellules de la reproduction (ovules et 
spermatozoïdes) ne contiennent que 23 chromosomes. [FRR11] 
Definition:  
ขอมูลทางพันธุกรรมท่ีเกิดจากการขดรวมกันของสายดีเอ็นเอซึ่งมีโครงสรางเกลียวคู กับโปรตีน 
และอารเอ็นเอบางชนิด แตละนิวเคลียสของเซลลจะถูกอัดแนนดวยเสนสายโครโมโซม โดย
โครโมโซมจะยืดยาวออกในวงจรการแบงเซลลระยะอินเทอรเฟส และจะหดสั้นท่ีสุดในชวงเมทา
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เฟส วิธีการหดตัวของโครโมโซมเปนการพันเกลียวซอนเกลียวของดีเอ็นเอ สิ่งมีชีวิตแตละชนิด
จะมีจํานวนโครโมโซมไมเทากัน โดยในเซลลของมนุษยมีโครโมโซมจํานวน 23 คู โครโมโซมใน
สิ่งมีชีวิต หรือโครโมโซมรางกาย สามารถแบงออกเปน 2 กลุม คือ โครโมโซมเพศ ไดแก 
โครโมโซม X และ Y ซึ่งมียีนควบคุมลักษณะเพศ และออโตโซมซึ่งหมายถึงโครโมโซมท่ี
นอกเหนือจากโครโมโซมเพศ และมียีนสําหรับควบคุมลักษณะท่ีไมเก่ียวของกับเพศ เซลล
รางกายทุกเซลลจะมีโครโมโซมเปนคู คือ 23 คู หรือ 46 แทง (Diploid) โดยไดรับจากพอ
คร่ึงหน่ึง และจากแมอีกคร่ึงหน่ึง และในชวงการแบงเซลลแบบไมโทซิส สวนเซลลสืบพันธุ
หลังจากผานกระบวนการแบงเซลลแบบไมโอซิสแลวจะเหลือโครโมโซมเพียงคร่ึงหน่ึง หรือ 23 
แทง (Haploid) เพื่อเตรียมพรอมผสมกับเซลลสืบพันธุตางเพศระหวางการปฏิสนธิ [THR01] 
[THR02] [FRR03] 
Linguistic Specification: - 
Cross Reference: Cellule [TN45], Noyau [TN48] 

 
 
TN51 
 

Concept: 
Mitochondrie 

Fr.: Mitochondrie 
[FRC005.TXT] 

Th.: ไมโตคอนเดรีย 
[THC05] [THC14] 
[THC15] [THC16] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (f.) 

Subject Field: Biologie # Génétique 

Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Composés 
Explanatory: ไมโตคอนเดรีย คือ สวนประกอบสําคัญภายในไซโตพลาสซึม 
Extraction:  
1. Mitochondries: Organites localisés dans le cytoplasme des cellules et exerçant 
diverses fonctions biochimiques, parmi lesquelles la production d'énergie. 
[FRC005.TXT] 
2. Cependant, des organites cytoplasmiques possèdent eux aussi un génome; chez 
les animaux, seules les mitochondries sont dans ce cas. [FRC005.TXT] 
3. En effet, le cytoplasme ovocytaire intervient dans la formation de l'embryon au 
moins de deux manières: d'une part, il contient les systèmes biochimiques 
susceptibles d'activer la division cellulaire et de reprogrammer le génome nucléaire; 
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d'autre part, ses mitochondries, qui sont dotées de leur propre génome, interviennent 
dans la production d'énergie nécessaire à la cellule. [FRC005.TXT] 
Additional Information:  
Mitochondrie: c�est ce qui produit l�énergie de la cellule. Elle est en suspension dans 
le cytoplasme. C�est un petit organite rond entouré lui aussi de membrane. [FRR04] 
Definition:  
สวนประกอบยอย (ออรกาแนล) อยางหน่ึงในไซโตพลาสซึมของเซลล มีรูปรางกลม ลอมรอบ
ดวยเย่ือหุม 2 ชั้น ภายในมีดีเอ็นเอ และอารเอ็นเอ จึงสามารถจําลองตัวเอง และเปนแหลงสราง
พลังงานสําหรับเซลล [THR01] 
Linguistic Specification: - 
Cross Reference: Cellule [TN45], Cytoplasme [TN49] 

 
 
TN52 
 

Concept: Acide 
Déoxyribonucléique 

Fr.:  
Acide 
Déoxyribonucléique 
[FRC002.TXT] 

Th.: ดีเอ็นเอ [THC05] 
[THC14] [THC15] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (m.) 

Subject Field: Biologie # Génétique 

Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Composés Cellulaires 
Explanatory: ดีเอ็นเอเปนองคประกอบพื้นฐานซึ่งเปนตัวกําหนดพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิต พบท้ัง
ในโครโมโซม และไมโตคอนเดรีย 
Extraction:  
1. Le développement se réalise par la multiplication des cellules, leur différenciation 
et l'acquisition des formes et des fonctions spécialisées de l'organisme. Il résulte de 
l'activité différentielle des gènes, fragments d' ADN portés par les chromosomes. 
[FRC002.TXT] 
2. Le patrimoine génétique de chaque individu est contenu dans le noyau de 
chacune de ses cellules et plus précisément dans les molécules d' ADN qui 
constituent l'essentiel de ses chromosomes. [FRC005.TXT] 
3. Molécule chimique azotée qui rentre dans la composition des nucléotides de 
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l�ADN (adénine, guanine, cytosine et thymine) ou des ribonucléotides de l�ARN 
(adénine, guanine, cytosine et uracile). Structures visibles lors de la division cellulaire, 
les chromosomes portent et transmettent les caractères héréditaires. [FRC027.TXT] 
Additional Information:  
La taille d'une séquence d'ADN est donnée en pb (paires de bases) [FRR01] 
ADN (Acide DésoxyriboNucléique): L'ADN est la forme de stockage de l'information 
génétique du génome de pratiquement tous les êtres vivants. Cette information est 
représentée sur le chromosome par une suite linéaire de gènes, séparés par des 
régions intergéniques. L'ADN, macromolécule biologique formée de 
désoxyribonucléotides, est un des constituants des chromosomes. Elle forme des 
pelotes microscopiques qui, chez les organismes eucaryotes, sont localisés dans le 
noyau des cellules. Déroulés, les molécules d'ADN s'étirent en un très long fil, 
constitué par un enchaînement (séquence) précis d'unités élémentaires que sont les 
nucléotides. La structure originale de l'ADN, formée de deux brins complémentaires 
enroulés en hélice (double hélice), lui permet de se dupliquer en deux molécules 
identiques entre elles et identiques à la molécule mère lors du phénomène de 
réplication. 
L'ARN est une séquence d'acide nucléique linéaire ou circulaire, et bicaténaire (la 
double hélice unit deux brins polynucléotidiques antiparallèles et complémentaires). 
On distingue :  
- l'ADN nucléaire : ADN du noyau  
-  l'ADN mitochondrial : ADN du génome mitochondrial  
- l'ADN chloroplastique : ADN du génome chloroplastique [FRR01] 
Acide désoxyribonucléique, constituant essentiel des chromosomes, support matériel 
de l�hérédité.  [FRR02] 
ADN (Acide DésoxyriboNucléique): un des constituants essentiel des chromosomes, 
support moléculaire de l'information génétique. Le contenu de cette information est le 
"code" de synthèse de toutes les protéines de l'organisme. La molécule d'ADN est 
composée de 2 chaines complémentaires formées par l'enchainement de 
nucléotides. Les gènes sont des segments d'ADN. L'ADN est une très longue 
molécule qui est une suite de nucléotides (bases) au nombre de quatre: Adénosine, 
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Guanine, Thymine, Cytosine, souvent notée avec leurs initiales: AGTC. [FRR05] 
ADN (acide désoxyribonucléique):  
constituant essentiel des chromosomes, support moléculaire de l'information 
génétique. Le contenu de cette information est le "code" de synthèse de toutes les 
protéines de l'organisme. La molécule d'ADN est composée de 2 brins, constitués 
chacun d'un enchaînement de nucléotides. [FRR09] 
ADN, acide désoxyribonucléique: Substance porteuse du patrimoine génétique et qui 
constitue les gènes. Il est capable, à l'aide de certaines enzymes, de se dédoubler 
(ou "répliquer"). On trouve de l'ADN dans certains virus, dans les bactéries et dans 
les cellules de tous les unicellulaires, des plantes, des animaux et de l'être humain. 
Ses éléments constitutifs sont l'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine. Une 
suite linéaire de ces éléments est appelée séquence d'ADN. L'ADN se compose de 
deux brins hélicoïdaux qui forment comme une échelle enroulée sur elle-même, dont 
chaque échelon serait une liaison des bases complémentaires appariées - adénine et 
thymine, guanine et cytosine. [FRR11] 
Definition:  
องคประกอบยอยชนิดหน่ึงในเซลลของส่ิงมีชีวิตทุกชนิดไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว หรือ
หลายเซลล องคประกอบยอยน้ียังสามารถจําแนกไดเปนกรดฟอสฟอริก นํ้าตาลชนิดดีออกซีไร
โบส และเบส 4 ชนิดซึ่งไดแก อะดีนีน ไธมีน กัวนีน และไซโตซีน องคประกอบยอยเหลาน้ีเรียง
ตอกันดวยโครงสรางซึ่งมีลักษณะจําเพาะท่ีเรียกวา พันธะไฮโดรเจนเปนนิวคลีโอไทดซึ่งหลาย  
นิวคลีโอไทดเรียงตอกันเปนโพลีนิวคลีโอไทด จากการศึกษา พบวา ดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตตางๆมี
รูปรางคลายกัน คือ เปนเกลียวคูเหมือนบันไดเวียนเกิดจากสายโพลีนิวคลีโอไทดท่ีมีทิศทาง
ตรงกันขาม และเบสของท้ังสองสายเปนคูผสมกัน โดยนํ้าตาล และกรดฟอสฟอริกเสมือนตัว
บันได มีเบสท่ีจับคูกันเสมือนเปนข้ันบันได ในสิ่งมีชีวิตสวนใหญ ขอมูลทางพันธุกรรมจะถูกเก็บ
อยูในรูปของดีเอ็นเอน้ี ดีเอ็นเอมีหนาท่ีหลักนอกจากการจําลองตัวเองแลว ยังมีหนาท่ีในการ
ผานขอมูลทางพันธุกรรมโดยการลอกรหัสไปสูอารเอ็นเอ แลวจึงมีการแปลรหัสจากอารเอ็นเอสู
โปรตีน กระบวนการทํางานตางๆในรางกายจึงเกิดข้ึนอยางเปนระบบ และเปนสากลกับสิ่งมีชีวิต
ทุกชนิด ภายในเซลลๆหน่ึง มีดีเอ็นเอท้ังในสวนท่ีเปนนิวเคลียส และไมโตคอนเดรีย สําหรับ   
ดีเอ็นเอในนิวเคลียสเปนสวนท่ีซับซอนมาก มีจํานวนเกือบท้ังหมดของดีเอ็นเอภายในเซลล โดย
ในเซลลของมนุษยมีดีเอ็นเอประมาณ 3,000 ลานคูเบส เรียงอยูบนโครโมโซม 23 คู และมียีน
เกือบท้ังหมดในการสังเคราะหโปรตีนเพื่อควบคุมกระบวนการทํางานตางๆในรางกาย สวนดีเอ็น
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เอในไมโตคอนเดรียเปนแบบไมซับซอน มีจํานวนประมาณ 16.6 พันคูเบส และมียีนจํานวนนอย
ท่ีกําหนดการสรางโปรตีน ดีเอ็นเอจะไดรับการถายทอดไปยังเซลลลูก และส่ิงมีชีวิตรุนตอไปผาน
กระบวนการแบงเซลล นอกจากบทบาทในการสรางโปรตีนเพื่อควบคุมกระบวนการตางๆใน
รางกายแลว ดีเอ็นเอซึ่งมีความเฉพาะในแตละคนยังเปนเครื่องบงชี้ปจเจกบุคคลไดอีกดวย จึง
ไดมีการพัฒนา นําคุณลักษณะน้ีมาใชในการพิสูจนหลักฐาน พิสูจนความสัมพันธทางสายเลือด 
ฯลฯ [THR01] [THR02] [THR04] 
Linguistic Specification: ADN (abbr.) 
Cross Reference: Chromosome [TN50], Acide Ribonucléique [TN53], Transcription 
[TN60], Traduction [TN61] 

 
 
TN53 
 

Concept: Acide 
Ribonucléique 

Fr.: Acide 
Ribonucléique 
[FRC005.TXT] 

Th.: อารเอ็นเอ [THC05] 
[THC14] [THC15] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (m.) 

Subject Field: Biologie # Génétique 

Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Composés Cellulaires 
Explanatory: อารเอ็นเอเปนองคประกอบข้ันพื้นฐานอีกชนิดหน่ึงของเซลลในสิ่งมีชีวิต พบท้ังใน
โครโมโซม และไมโตคอนเดรีย 
Extraction:  
1. Ces protéines, synthétisées dans le cytoplasme à partir des ARN messsagers, ont 
la capacité de migrer dans le noyau cellulaire où elles accomplissent leur fonction 
régulatrice de l'activité génique. [FRC005.TXT] 
2. Le produit peut être un ARN non traduit ultérieurement en protéine. [FRC024.TXT] 
3. Dans des cellules tumorales nerveuses de rat, l'expression d'un ARN formant une 
triple hélice avec le gène de l'IGF1 qui est un des facteurs de croissance essentiels 
des cellules, ralentit très notamment la prolifération des cellules. [FRC024.TXT] 
4. Molécule chimique azotée qui rentre dans la composition des nucléotides de 
l�ADN (adénine, guanine, cytosine et thymine) ou des ribonucléotides de l�ARN 
(adénine, guanine, cytosine et uracile). Structures visibles lors de la division cellulaire, 
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les chromosomes portent et transmettent les caractères héréditaires. [FRC027.TXT] 
Additional Information:  
ARN (Acide RiboNucléique): L'ARN est une macromolécule biologique formée de 
ribonucléotides permettant de transférer et de traiter l'information dans la cellule. 
L'ARN est une séquence d'acide nucléique linéaire, simple brin (=monocaténaire). 
On distingue les ARN messagers, ARN de transfert, les ARN ribosomaux, les ARN 
nucléaires et les ARN cytoplasmiques. [FRR01] 
ARN (acide ribonucléique): deuxième catégorie d'acide nucléique présente dans les 
cellules d'un organisme. Les ARN interviennent dans le décodage de l'information 
portée par l'ADN. [FRR04] 
ARN (acide ribonucléique) messager: molécule correspondant à la copie de la 
séquence codante d'une portion d'ADN, qui assure le passage de l'information 
génétique dans le cytoplasme de la cellule, où a lieu la synthèse de la protéine. 
[FRR09] 
Definition:  
องคประกอบยอยอีกชนิดหน่ึงในเซลลของส่ิงมีชีวิตทุกชนิด สามารถจําแนกไดเปนกรดฟอสฟอ
ริก นํ้าตาลชนิดไรโบส และเบส 4 ชนิดซึ่งไดแก อะดีนีน กัวนีน ไซโตซีน และยูราซิล เรียงตอกัน
เปนไรโบนิวคลีโอไทด และมีโครงสรางเปนสายเด่ียว เซลลเกือบทุกชนิดมีปริมาณของอารเอ็นเอ
มากกวาดีเอ็นเอประมาณ 5-10 เทา อารเอ็นเอเปนสวนประกอบหน่ึงของเซลลโดยพบท้ังใน
นิวเคลียส และไซโตพลาสซึม ในเซลลท่ีมีการสรางโปรตีนนอย เชน หัวใจ ไต จะพบอารเอ็นเอใน
ไซโตพลาสซึมนอย และในเซลลท่ีมีการสรางโปรตีนมาก เชน ตับ ตับออน จะพบอารเอ็นเอในไซ
โตพลาสซึมมาก   อารเอ็นเอสามารถจําแนกไดเปน 3 ชนิดไดแก Ribosomal RNA หรือ rRNA 
ซึ่งมีประมาณ 85-90 เปอรเซ็นตของอารเอ็นเอท้ังหมดในเซลล เปนสวนประกอบของไรโบโซมซ่ึง
เปนท่ีท่ีมีการสรางโปรตีน โดย  rRNA จะจับอยูกับโปรตีน ชนิดตอมา คือ Transfer RNA หรือ 
tRNA เปนอารเอ็นเอชนิดท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด พบประมาณ 5 เปอรเซ็นตในเซลล มีหนาท่ีนํา
กรดอะมิโนท่ีถูกตองมายังไรโบโซมเพื่อสรางโปรตีน และอารเอ็นเอชนิดสุดทาย คือ Messenger 
RNA หรือ mRNA พบประมาณ 4 เปอรเซ็นตในเซลล มีอายุสั้น ถูกสรางข้ึนในนิวเคลียสโดยมี
ลําดับเบสเปนคูกับลําดับเบสบนสวนหน่ึงของดีเอ็นเอ จึงเปนตัวนํารหัสพันธุกรรมจากดีเอ็นเอไป
ยังไรโบโซมในไซโตพลาสซึมเพื่อทําหนาท่ีกําหนดชนิด และลําดับของกรดอะมิโนท่ี tRNA จะ
นํามาสรางเปนโปรตีน [THR01] [THR02] 
Linguistic Specification: ARN (abbr.) 
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Cross Reference: Acide Déoxyribonucléique [TN52], Transcription [TN60], Traduction 
[TN61] 

 
 
TN54 
 

Concept: Génome Fr.: Génome 
[FRC002.TXT] 

Th.: จีโนม [THC05] 
[THC08] [THC14] 
[THC15] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (m.) 

Subject Field: Biologie # Génétique 

Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Composés Cellulaires 
Explanatory: จีโนม คือ ยีนท้ังหมดในเซลลของส่ิงมีชีวิตหน่ึงๆ 
Extraction:  
1. Elle permet aussi d'étudier quelle est la contribution respective du génome 
(ensemble des chromosomes), d'origine mâle et femelle, dans le développement. 
[FRC002.TXT] 
2. Il n'est pas possible aujourd'hui de diriger l'intégration du gène en un point précis 
du génome (qui en comprend plusieurs dizaines de milliers). On peut, néanmoins, 
obtenir chez ces animaux transgéniques l'expression correcte du gène étranger 
(quelques pour cent des oeufs injectés) et sa transmission aux descendants de ces 
animaux. [FRC002.TXT] 
3. Le génome est avant tout nucléaire, composé de l'ADN des chromosomes. 
[FRC005.TXT] 
4. Une petite partie des protéines et la machinerie de synthèse protéique de ces 
organites sont codées par le génome mitochondrial, distinct du génome nucléaire, et 
considérablement plus petit que lui. [FRC005.TXT] 
5. C'est donc une combinatoire des différents facteurs de transcription spécifique de 
chaque cellule et de chaque gène qui permet de contrôler l'ensemble de l'activité 
transcriptionnelle du génome avec seulement quelques protéines. [FRC024.TXT] 
Additional Information:  
Ensemble du matériel (patrimoine héréditaire) d'un individu ou d'une espèce. Il est 
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constitué de molécules d'acides nucléiques (ADN ou ARN). Les gènes, c'est-à-dire 
les parties d'ADN porteuses d'une information génétique, ne constituent qu'une partie 
du génome. Chez les virus, le génome viral est contenu dans une molécule d'ADN 
simple ou double brin ou une molécule d'ARN. Chez les procaryotes, on distingue :  
- le génome chromosomique (une molécule d'ADN circulaire).  
- le génome extrachromosomique (plasmides, épisomes).  
Chez les eucaryotes, on distingue :  
- le génome nucléaire (du noyau)  
- le génome mitochondrial (des mitochondries), transmis par la mère.  
- le génome chloroplastique (des chloroplastes), chez les plantes. [FRR01] 
Génome: ensemble du matériel génétique présent dans chacune des cellules d'un 
individu. Patrimoine héréditaire d'un individu. [FRR05] 
Génome: ensemble de l'information génétique d'un être vivant, d'une espèce. Le 
génome humain contient environ 35 000 gènes. Il n'est pas une mesure de la 
complexité d'un organisme car certains vers de terre ont plus de gènes que les 
humains. Le concept de gène est, lui aussi sujet à caution. [FRR06] 
Génome: ensemble des gènes d'un organisme, présent dans chacune de ses 
cellules. [FRR09] 
Génome: Ensemble des gènes constituant le patrimoine héréditaire d'un être vivant. 
Le génome humain se compose de 23 paires de chromosomes différents. [FRR11] 
Definition:  
ยีน หรือดีเอ็นเอบนโครโมโซมซึ่งประกอบเปนขอมูลทางพันธุกรรมท่ีมีท้ังหมดในเซลล 1 เซลล 
สวนใหญอยูในนิวเคลียส และยังมีสวนเล็กนอยอยูในไมโตคอนเดรีย จึงสามารถจําแนกไดเปน
นิวเคลียรจีโนม และไมโตคอนเดรียจีโนม นิวเคลียรจีโนมมีความซับซอนมาก และมีจํานวนเกือบ
ท้ังหมดของดีเอ็นเอในเซลล และมียีนท่ีทําการสังเคราะหโปรตีนเกือบท้ังหมด โดยมีจํานวนดีเอ็น
เอ 3,000 ลานคูเบสเรียงอยูบนโครโมโซม 23 คู มีจํานวนยีนประมาณ 50,000-100,000 ยีน 
เพื่อทําการสังเคราะหโปรตีนผานกระบวนการลอกรหัส และการแปลรหัส ขณะท่ีไมโตคอนเดรีย
จีโนมมีดีเอ็นเอประมาณ 16.6 พันคูเบส มียีนจํานวนนอยท่ีกําหนดการสรางโปรตีน [THR01] 
[THR02] 
Linguistic Specification: - 
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Cross Reference: Acide Déoxyribonucléique [TN52], Acide Ribonucléique [TN53], 
Gène [TN55] 

 
 
TN55 
 

Concept: Gène Fr.: Gène 
[FRC001.TXT] 

Th.: ยีน [THC05] 
[THC08] [THC09] 
[THC14] [THC15] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (m.) 

Subject Field: Biologie # Génétique 

Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Composés Cellulaires 
Explanatory: ยีนเปนสวนประกอบยอยบนสายดีเอ็นเอ และอารเอ็นเอ 
Extraction:  
1. Une analyse générale de l'expression des gènes au cours du cycle cellulaire a été 
réalisée par le groupe de Zabeau à Ghent. [FRC001.TXT] 
2. Il n'est pas possible aujourd'hui de diriger l'intégration du gène en un point précis 
du génome (qui en comprend plusieurs dizaines de milliers). On peut, néanmoins, 
obtenir chez ces animaux transgéniques l'expression correcte du gène étranger 
(quelques pour cent des oeufs injectés) et sa transmission aux descendants de ces 
animaux. [FRC002.TXT] 
3. Tous les organismes obtenus par reproduction asexuée d'un organisme particulier 
ont un ensemble de gènes identiques dans le noyau de leurs cellules: ils forment un 
clone. [FRC005.TXT] 
4. Enfin, on parle de clone pour l'ensemble des organismes dérivés d'un organisme 
unique et possédant tous un ensemble identique de gènes dans le noyau de leurs 
cellules. [FRC005.TXT] 
5. L'objectif est de diffuser des gènes intéressants pour des caractères d'expression 
tardive comme ceux impliqués dans la résistance à des maladies ou dans la 
longévité. [FRC013.TXT] 
6. Gène: Unité définie, localisée sur un chromosome et responsable de la production 
des caractères héréditaires. Il s�agit d�un segment d�ADN comprenant la région 
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codante pour une protéine et les régions régulatrices adjacentes. [FRR02] 
Additional Information:  
Gène: unité d�information constituée d'ADN (acide désoxyribonucléique), qui, portée 
par les chromosomes, conserve et transmet les propriétés héréditaires des êtres 
vivants. Exemples: gène opérateur, gène régulateur. Gène: c�est une sorte de plan 
qui permet à la cellule de construire les produits qu�elle doit fabriquer. Des outils 
de la cellule (appelés ribosomes) lisent une photocopie du gène (qu�on appelle ARN) 
et, selon les instructions de la copie, fabriquent en même temps des protéines en 
assemblant des acides aminés comme des perles qui, à la fin, forment un collier. 
Bien sûr, le plan n�est  pas écrit comme les plans d�une maison, il y a une écriture 
spéciale. En fait le plan est une succession de lettres (A, G, T et C), par exemple: 
GGATCATGACTCAAACGGTATAGCATGACAT. Lorsqu�ils voient l�ordre des lettres, 
les ribosomes "savent" quelles perles aligner. Par exemple, s�ils trouvent les lettres 
ATG, les ribosomes mettent un acide aminé qui s�appelle la méthionine. Il y a 20 
perles différentes, donc les types de protéines sont très variés car il y a beaucoup 
d�ordres d�alignement possibles. Le nom savant des lettres est nucléotides. [FRR04] 
Gène: unité de transmission héréditaire de l'information génétique. Un gène est un 
segment d'ADN (ou d'ARN chez virus), situé à un locus précis sur un chromosome, 
qui comprend la séquence codant pour une protéine, et les séquences qui en 
permettent et régulent l'expression. [FRR05] 
gène: unité de transmission héréditaire de l'information génétique. Un gène est un 
segment d'ADN qui comprend la séquence codant pour une protéine, et les 
séquences qui en permettent et régulent l'expression. [FRR09] 
Definition:  
องคประกอบสวนหน่ึงของดีเอ็นเอ หรืออารเอ็นเอ ยีนแตละยีนมีตําแหนงท่ีแนนอนบนโครโมโซม 
ประกอบดวยสวนท่ีมีหนาท่ีสังเคราะหโปรตีนเฉพาะอยางผานกระบวนการลอกรหัสจากดีเอ็นเอ
เปน mRNA และผานกระบวนการแปลรหัสจาก mRNA เปนโปรตีน อีกท้ังยังมีสวนควบคุมการ
แสดงออกของยีน เพื่อใหกระบวนการทํางานตางๆในรางกายดําเนินไปอยางปกติ เซลลทุกเซลล
มีองคประกอบทางพันธุกรรมเหมือนกัน แตมีการแสดงออกของยีนท่ีตางชวงเวลากันเน่ืองจาก
ยีนชนิดตางๆซึ่งสามารถจําแนกตามหนาท่ีออกเปน 3 ชนิด ไดแก ยีนโครงสราง (Structural 
gene) ซึ่งเปนยีน หรือลําดับของดีเอ็นเอที่เปนแมแบบของ mRNA และทําหนาท่ีสังเคราะห
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โปรตีน ยีนดําเนินการ  (Operator gene) เปนยีน หรือลําดับของดีเอ็นเอท่ีควบคุมยีนโครงสราง
ใหทําการสังเคราะหโปรตีนอยางถูกตองท้ังเชิงปริมาณ และคุณภาพ มีตําแหนงอยูกอนยีน
โครงสราง โดยตําแหนงน้ีเปนจุดเร่ิมตนของการถอดรหัส ชนิดสุดทาย คือ ยีนควบคุม 
(Regulator gene) ซึ่งทําหนาท่ีสรางสารยับย้ังการทํางานของยีนดําเนินการ และสรางโปรตีน
กระตุนการถอดรหัส โปรตีนท่ียีนควบคุมสรางข้ึนจะไปจับกับสวนดําเนินการบนสาย  mRNA 
นอกจากหนาท่ีในการสังเคราะหโปรตีนตางๆแลว ยีนยังสามารถสงผานขอมูลทางพันธุกรรม
ของส่ิงมีชีวิตจากรุนหน่ึงสูอีกรุนหน่ึง [THR01] [THR02] 
Linguistic Specification: - 
Cross Reference: Acide Déoxyribonucléique [TN52], Acide Ribonucléique [TN53], 
Génome [TN54] 
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A7 มโนทัศนสัมพันธจําแนกตามกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น (OA = OBJECT - ACTIVITY) 
 
TN56 
 

Concept: Division 
Cellulaire 

Fr.: Division Cellulaire 
[FRC005.TXT] 

Th.: วงจรการแบงเซลล 
[THC14] วัฏจักรเซลล 
[THC15] 

Grammatical Category / Gender: 
 

Subject Field: Biologie 
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Conceptual Relations: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram Division Cellulaire 
OA = OBJECT - ACTIVITY, PW = PART - WHOLE, PN = PROCESS - NEXT 
PROCESS 
Explanatory: วัฏจักรการแบงเซลลของเซลลใดๆจะประกอบไปดวย 2 ระยะหลักๆ คือ ระยะ
อินเทอรเฟส (Interphase) และระยะไมโทซิส (Mitose) สําหรับเซลลรางกาย หรือ ระยะไมโอซิส 
(Méiose) สําหรับเซลลสืบพันธุ สวนระยะสงบนิ่ง (Quiescence) น้ันจะมีอยูแลวตามธรรมชาติ
เฉพาะในเซลลบางชนิด อยางไรก็ตาม สามารถชักนําใหเกิดข้ึนเพื่อเตรียมใหเซลลพรอมสําหรับ
การทําโคลนน่ิงตอไป 
Extraction:  
1. Dans ce type de reproduction, qui n'est autre qu'un clonage, le patrimoine 
génétique de l'espèce contenu dans les chromosomes est transmis aux individus 
nouvellement formés par le processus de division cellulaire mitotique qui assure la 
duplication en principe fidèle de l'ADN des chromosomes des cellules somatiques. 
[FRC005.TXT] 
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2. Ainsi, dans l'oeuf, le rythme des divisions cellulaires est plus rapide que celui des 
cellules différenciées. [FRC005.TXT] 
3. De génération en génération, les informations contenues dans le noyau, 2x23 
chromosomes pour chacun de nous, sont les copies de celles que possédaient notre 
ancêtre, l�Homo sapiens sapiens, modifiées lors des recopiages, au fil des divisions 
cellulaires, en mal souvent, en bien exceptionnellement. [FRC027.TXT] 
Additional Information: - 
Definition:  
กระบวนการเพิ่มจํานวนเซลลจาก 1 เปน 2 เซลลเพื่อเจริญเติบโต ซอมแซมสวนท่ีสึกหรอ และ
สืบพันธุ โดยแตละเซลลของสิ่งมีชีวิตหลายเซลลมีจุดเร่ิมตนมาจากเซลลเพียงหน่ึงเซลล การ
แบงเซลลน้ันประกอบดวย 2 กระบวนการ คือ กระบวนการแบงนิวเคลียส และกระบวนการแบง
ไซโตพลาสซึม เมื่อแบงเซลลใหเซลลลูกแลว เซลลลูกก็สามารถแบงเซลลตอไปเรื่อยๆเปนวัฏจักร 
โดยเซลลทุกเซลลจะมีจํานวนโครโมโซมเทากัน และมียีนเหมือนกัน วัฏจักรเซลลประกอบดวย 2 
สวนใหญๆ คือ อินเทอรเฟสซึ่งใชเวลาประมาณ 95 เปอรเซ็นตของเวลาการแบงเซลลท้ังหมด
เปนระยะท่ีมีกิจกรรมภายในเซลลสูงมากแตมองไมเห็นความเปลี่ยนแปลงดวยกลองจุลทรรศน 
อินเทอรเฟสน้ีประกอบดวย 3 สวนยอย ไดแก ระยะ Gap1 หรือ G1 เปนระยะท่ีเตรียมสารตางๆ
ท่ีจําเปนตอการสังเคราะหดีเอ็นเอ การสังเคราะหโปรตีน เอนไซม และแหลงพลังงานตางๆ 
โครโมโซมมีลักษณะเปนเสนเด่ียว คลายเกลียวออกเปนเสนยาว กระจายอยูภายในเย่ือหุม
นิวเคลียส ระยะ S เปนระยะที่มีการสังเคราะหดีเอ็นเอ ระยะ Gap2 หรือ G2 เปนระยะท่ีหยุด
การสังเคราะหดีเอ็นเอ เซลลสรางสารที่จําเปนตอการขดตัวของโครโมโซม มีการสังเคราะห
โปรตีนสําหรับใชในการแบงนิวเคลียส ตลอดจนมีการถอดรหัสเปนอารเอ็นเอในชวงปลายของ
ระยะน้ี สวนอีก 5 เปอรเซ็นตเปนระยะเวลาที่มีการแบงนิวเคลียส โดยเรียกวา ไมโทซิส ในกรณี
ของเซลลรางกาย และเรียกวาไมโอซิส ในกรณีของเซลลสืบพันธุ โดยท่ัวไปแลวแตละวัฎจักร
เซลลของส่ิงมีชีวิตชั้นสูงใชเวลาในการแบงเซลลอยางรวดเร็ว ราวทุกๆ 16-24 ชั่วโมง อยางไรก็
ตามในส่ิงมีชีวิตตางสายพันธุกัน หรือในสิ่งมีชีวิตเดียวกันแตตางเน้ือเย่ือกัน ระยะเวลาของวัฏ
จักรเซลลยอมแตกตางกันไป เซลลท่ีมีปริมาณดีเอ็นเอมากมักจะมีวัฏจักรเซลลท่ียาวนานข้ึน
ดวย [FRR03] [THR01] [THR02] 
Linguistic Specification: - 
Cross Reference: Cellule [TN45], Mitose [TN57], Méiose [TN58] 
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TN57 
 

Concept: Mitose Fr.: Mitose 
[FRC024.TXT] 

Th.: ไมโทซิส [THC14] 
[THC15] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (f.) 

Subject Field: Biologie 

Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Division Cellulaire 
Explanatory: ระยะหลักท่ีตอเน่ืองมาจากระยะอินเทอรเฟส (Interphase) ในวัฏจักรการแบง
เซลลของเซลลรางกาย สามารถแยกยอยเปน 4 ระยะ คือ ระยะโปรเฟส (Prophase) ระยะเมทา
เฟส (Metaphase) ระยะแอนาเฟส (Anaphase) และระยะเทโลเฟส (Telophase) 
Extraction:  
1. L'ADN est organisé en chromosomes visibles au moment de la mitose. 
[FRC024.TXT] 
2. Le rôle de Cds1 est probablement complexe car, en son absence, Chk1 bloque 
bien la progression du cycle et l'entrée en mitose, mais les cellules meurent lors de la 
reprise du cycle. [FRC034.TXT] 
3. La technique du groupe de Hawaï, et applicable à la souris, consiste à injecter un 
noyau de cellules ES dans un ovocyte énucléé de souris au stade G1 ou G2-M (après 
réplication de l'ADN et avant la mitose). [FRC055.TXT] 
Additional Information:  
ระยะท่ีมีการแบงนิวเคลียส หรือไมโทซิสซึ่งเปนการแบงเซลลเพื่อเพิ่มจํานวนเซลลในการ
เจริญเติบโต และซอมแซมสวนท่ีสึกหรอเปนระยะท่ีนิวเคลียสแบงตัวจาก 1 เปน 2 เมื่อแบง
นิวเคลียสแลวก็ตามดวยการแบงไซโตพลาสซึมเพื่อใหไดเซลล 2 เซลลอยางสมบูรณ ไมโทซิส
แบงเปนระยะยอยได 4 ระยะ คือ โปรเฟส แอนาเฟส เมทาเฟส และเทโลเฟส [THR01] 
Mitose: Mécanisme de reproduction cellulaire à l'identique, une cellule mère donnant 
naissance à deux cellules filles de même génome. [FRR04] 
Definition:  
ระยะท่ีมีการแบงนิวเคลียสจาก 1 เปน 2 ของเซลลรางกายในกระบวนการแบงเซลล หรือวัฏจักร
เซลล เปนระยะท่ีสืบตอจากระยะอินเทอรเฟส มีหนาท่ีหลักในการผลิตเซลลใหมๆใหเกิดข้ึน โดย
เซลลท่ีผลิตไดจะเปลี่ยนแปลงรูปรางไปทําหนาท่ีตามชนิด และตําแหนงของเนื้อเย่ือ และอวัยวะ
ตางๆในรางกาย ไมโทซิสสามารถเกิดข้ึนในเซลลท่ีรางกายโตเต็มวัยแลว เชน เซลลเม็ดเลือด 
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เซลลตอมนํ้าเหลือง และเซลลปลายรากผม นอกจากนี้ ไมโทซิสยังอาจผลิตสิ่งมีชีวิตใหมไดโดย
เรียกวาการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศซึ่งเปนวิธีการสืบพันธุตามปกติในสิ่งมีชีวิตชั้นตํ่าจําพวก
สิ่งมีชีวิตเซลลเดียว และเปนวิธีการท่ีใชขยายพันธุพืชชั้นสูง เชน การตัดตอนก่ิง ในกรณีของ
มนุษย การสืบพันธุแบบไมโทซิสอาจเกิดข้ึนไดในบางโอกาส น่ันคือ เมื่อมีการปฏิสนธิระหวาง
สเปรม และเซลลไขแลว เกิดเปนไซโกต จากน้ันไซโกตมีไมโทซิสเปน 2 เซลลหรือมากกวาแตเปน 
2 กลุมเซลล ตอจากนั้นแตละกลุมจะมีการเจริญเปนแบบไมโทซิสใหกลุมเซลล เน้ือเย่ือ และ
อวัยวะของคนแยกเปน 2 คน เรียกการเกิดของคน 2 คนจากไขใบเดียวท่ีไดรับการปฏิสนธิน้ีวา 
แฝดเหมือน หรือฝาแฝดแท เทคโนโลยีการทําโคลนน่ิงก็ใชการเจริญแบบไมโทซิสน้ี ไมโทซิส
สามารถแบงออกเปน 4 ระยะยอย ไดแก โปรเฟส เมทาเฟส แอนาเฟส และเทโลเฟสโดยดูจาก
พฤติกรรม ตําแหนง และการยืดหดตัวของโครโมโซมเปนเกณฑ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการแบง
นิวเคลียสแลว จะมีการแบงไซโตพลาสซึมเพื่อใหเกิดเปนเซลล 2 เซลลท่ีสมบูรณ [THR01] 
[THR02] 
Linguistic Specification: - 
Cross Reference: Division cellulaire [TN56], Méïose [TN58] 

 
 
TN58 
 

Concept: Méïose Fr.: Méïose 
[FRC005.TXT] 

Th.: ไมโอซิส [THC14] 
[THC15] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (f.) 

Subject Field: Biologie 

Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Division Cellulaire 
Explanatory: ระยะหลักท่ีตอเน่ืองมาจากระยะอินเทอรเฟสในวัฏจักรการแบงเซลลของเซลล
สืบพันธุ สามารถแยกยอยเปน 8 ระยะ คือ ระยะโปรเฟส I,II ระยะแอนาเฟส I,II ระยะเมทาเฟส 
I,II และระยะเทโลเฟส I,II 
Extraction:  
1. La machinerie complexe mise en jeu pour produire des gamètes, qu'on appelle 
méïose et qui consiste à réduire de moitié le nombre de chromosomes dans les 
cellules sexuelles, a l'avantage d'apporter des possibilités nouvelles pour manipuler 
et recombiner les gènes de l'espèce. [FRC005.TXT] 
2. L'un consiste dans la distribution au hasard dans chaque gamète issu de la 
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méïose, des chromosomes homologues d'origine paternelle et maternelle. 
[FRC005.TXT] 
3. Les seules cellules qui, à ce stade, ont pu fournir des noyaux capables de 
remplacer le noyau de l'oeuf sont les cellules germinales (destinées à subir la méïose 
et à fournir les gamètes). De tels noyaux transplantés dans un ovocyte activé énucléé 
ont permis d'obtenir un développement normal dans 40% des embryons qui avaient 
initié un développement (Smith, 1956). [FRC005.TXT] 
4. Lors de la méiose, au cours de la formation des gamètes, les gènes parentaux sont 
rédistribués entre les chromosomes homologues. [FRC024.TXT] 
Additional Information:  
การแบงเซลลไมโอซิสเปนการแบงเซลลสําหรับการสรางเซลลสืบพันธุ เกิดข้ึนในเซลลเฉพาะเมื่อ
สิ่งมีชีวิตอยูในวัยเจริญพันธุ จากเซลลเร่ิมตน 1 เซลล เมื่อสิ้นสุดการแบงเซลลไมโอซิสจะได
เซลลท้ังหมด 4 เซลล เซลลเหลาน้ีมีองคประกอบทางพันธุกรรมแตกตางกัน และมีโครโมโซม
ลดลงครึ่งหน่ึง meiosis เปนคําสนธิในภาษากรีก มาจากคําวา meioo (ทําใหลดลง) meion 
(นอยลงกวาเดิม) กับคําวา osis (กระบวนการ) ไมโอซิสจึงหมายถึง กระบวนการท่ีทําใหปริมาณ
ดีเอ็นเอ หรือจํานวนโครโมโซมลดลงครึ่งหน่ึงจากสภาพปกติเปนแฮพลอยด (Haploid) การแบง
เซลลไมโอซิสแบงเปน 2 ข้ันตอนใหญๆ คือ ไมโอซิส I เปนข้ันตอนท่ีลดจํานวนดีเอ็นเอ หรือ
โครโมโซมลงครึ่งหน่ึง และไมโอซิส  II  เปนข้ันตอนท่ีคงจํานวนโครโมโซม การแบงเซลลไมโอซิส
ท้ัง 2 ข้ันตอนยังประกอบดวยระยะตางๆเชนเดียวกับการแบงเซลลแบบไมโทซิส คือ โปรเฟส แอ
นาเฟส เมทาเฟส และเทโลเฟส [THR01] 
La méiose est un mode de division qui fait passer une cellule de l'état diploïde (deux 
exemplaires d'information génétique) à des cellules haploïdes (un seul stock) : les 
gamètes. Au cours de cette division, les éléments constitutifs de chacun des stocks 
chromosomiques sont d'une façon aléatoire. Cette division est suivie d'une mitose qui 
fait passer le nombre de gamètes produits à quatre. [FRR01] 
Definition:  
กระบวนการแบงนิวเคลียสในเซลลเพื่อสรางเซลลสืบพันธุ กระบวนการแบงเซลลแบบนี้จะ
เกิดข้ึนในเซลลเมื่อสิ่งมีชีวิตน้ันอยูในวัยเจริญพันธุ เซลลท่ีเกิดจากการแบงตัวมีองคประกอบทาง
พันธุกรรมท่ีแตกตางกัน และมีจํานวนโครโมโซมลดลงคร่ึงหน่ึง (haploïde) เพื่อจะไปรวมกับ
เซลลสืบพันธุตางเพศเมื่อมีการปฏิสนธิ เกิดเปนไซโกตท่ีมีโครโมโซมเปนคู  (diploïde) เทากับ
พอ และแม โดยมาจากพอคร่ึงหน่ึง และจากแมอีกคร่ึงหน่ึง การท่ีจํานวนโครโมโซมลดลง
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คร่ึงหน่ึงน้ีเปนผลมาจากการแบงเซลล หรือนิวเคลียส 2 คร้ัง แตมีการจําลองแบบของโครโมโซม
เพียงครั้งเดียว การแบงเซลลไมโอซิสแบงออกเปน 2 ข้ันตอนใหญๆ คือ ไมโอซิส I ซึ่งเปนชวงท่ี
จํานวนดีเอ็นเอ หรือโครโมโซมลดลงครึ่งหน่ึง และ ไมโอซิส II ซึ่งเปนชวงท่ีมีการคงจํานวนของ
โครโมโซม ในแตละข้ันตอนของไมโอซิสประกอบดวย 4 ระยะยอยเชนเดียวกับการแบงเซลล
แบบไมโทซิสของเซลลรางกาย ไดแก โปรเฟส I, II เมทาเฟส I, II แอนาเฟส I, II และเทโลเฟส I, 
II แตกตางกันตามลักษณะรูปราง ขนาด และตําแหนงของโครโมโซม กระบวนการแบงเซลล
แบบไมโอซิสในคนมีเซลลเร่ิมตนเพียง 1 เซลลแบงไดเปน 4 เซลลในเพศชายจะกลายเปนสเปรม 
หรืออสุจิ และสามารถทํางานไดท้ังหมด สวนในเพศหญิงจะมีเพียง 1 เซลลท่ีมีขนาดใหญ
กลายเปนไข พรอมทํางาน แตอีก 3 เซลลซึ่งมีขนาดเล็กจะไมทํางาน และเสื่อมสลายไปในที่สุด 
ความสําคัญของไมโอซิส นอกจากทําใหไดเซลลสืบพันธุท่ีมีจํานวนโครโมโซมลดลงคร่ึงหน่ึงแลว  
ยังเกิดการแลกเปลี่ยนชิ้นสวนของโครโมโซม หรือยีนท่ีไดมาจากพอ และแม อีกท้ังมีการจัดเรียง
ยีนแบบใหมท่ีหลากหลายในแตละเซลลสืบพันธุ สงผลใหเกิดความแตกตางแปรผันทาง
พันธุกรรมซึ่งมีความสําคัญทางวิวัฒนาการเพื่อความอยูรอดของชีวิต [THR01] [THR02] 
Linguistic Specification: - 
Cross Reference: Division cellulaire [TN56], Mitose [TN57] 

 
 
TN59 
 

Concept: 
Quiescence 

Fr.: Quiescence 
[FRC005.TXT] 

Th.: สภาวะหยุดน่ิง 
[THC05] ระยะสูญ 
[THC14] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (f.) 

Subject Field: Biologie 

Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Division Cellulaire 
Explanatory: ระยะท่ีสามารถชักนําใหเกิดข้ึนตอจากชวงสุดทายของระยะไมโทซิส หรือระยะไม
โอซิสไดข้ึนอยูกับชนิดของเซลล เพื่อใหสามารถทําการโคลนน่ิงไดสําเร็จย่ิงข้ึน 
Extraction:  
1. Wilmut et al. (1997) ont pris la précaution de placer les cellules donneuses de 
noyaux en culture dans des conditions telles qu'elles restent dans un état de non 
prolifération, c'est-à-dire de quiescence. Ceci peut être obtenu facilement en utilisant 
un milieu pauvre en éléments nutritifs. [FRC005.TXT] 
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2. Il est difficile d'établir une corrélation crédible entre l'état de quiescence de ces 
cellules et leur aptitude au clonage. [FRC024.TXT] 
3. C�est sur ce dernier point que porte la contestation: ACT affirme en effet avoir 
obtenu des veaux clonés à partir de cellules en cours de division 27 alors que Ian 
WILMUT considère que la quiescence des cellules donneuses conditionne la réussite 
du clonage et met en doute l�originalité de la méthode brevetée par la société 
américaine. [FRC039.TXT] 
Additional Information: - 
Definition:  
ระยะท่ีเซลลชนิดหยุดการแบงเซลลแบบไมถาวร เชน เซลลเม็ดเลือดขาว หยุดการแบงเซลลเพื่อ
ออกไปทําหนาท่ีตางๆใหกับรางกาย ระยะท่ีเซลลออกไปทําหนาท่ีเรียกวาระยะสูญ หรือระยะ 
G0 อยางไรก็ตาม สามารถเหน่ียวนําเซลลชนิดน้ีใหกลับเขาสูวัฏจักรการแบงเซลล และมีไมโท
ซิสไดอีก คือ ทําหนาท่ีเสมือนเซลลออน นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึงระยะท่ีเซลลชนิดท่ีมีการแบง
เซลลเพียงครั้งเดียว เชน เซลลสมอง หัวใจ และไต ไมมีการซอมแซมสวนท่ีสึกหรอ และตาย ใน
เทคโนโลยีการทําโคลนน่ิง ไดมีการคนพบความสําคัญของการเหน่ียวนําใหเซลลเขาสูสภาวะ
หยุดน่ิง หรือระยะสูญน้ีโดยลดปริมาณสารอาหารเพาะเลี้ยงใหเหลือในระดับท่ีเพียงพอสําหรับ
การอยูรอดของเซลล วัตถุประสงคในการเหน่ียวนําใหเซลลเขาสูสภาวะหยุดน่ิง คือ เพื่อเตรียม
ความพรอมสําหรับการถายทอดนิวเคลียสในไขท่ีผานการนํานิวเคลียสออกแลว และการปรับ
โปรแกรมใหมโดยเซลลไขท่ีรับการถายทอดนิวเคลียสน้ัน เพื่อเจริญเปนเซลลใหมท่ีสามารถ
พัฒนาเปนตัวออนตอไป [THR01] [THR02] 
Linguistic Specification: Gap 0, G0 (syn.) [THC14] [THC15] 
Cross Reference: Clonage [TN03], Reprogrammation [TN24], Division cellulaire 
[TN56] 

 
 
TN60 
 

Concept: 
Transcription 

Fr.: Transcription 
[FRC024.TXT] 

Th.: การถอดรหัส 
[THC14] การลอกรหัส 
[THC15] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (f.) 

Subject Field: Biologie # Génétique # Génie 
Génétique 
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Conceptual Relations: 
 

 
 
 
 
 
 
OA = OBJECT  - ACTIVITY; PP = PROCESS - PRODUCT 
Diagram Activité 
Explanatory: การถอดรหัสเปนกระบวนการของดีเอ็นเอท่ีเกิดข้ึนภายในเซลล ผลท่ีไดรับจาก
กระบวนการ หรือกิจกรรมดังกลาว คือ อารเอ็นเอ 
Extraction:  
1. Les fragments d'ADN utilisés pour engendrer des organismes transgéniques sont 
pratiquement toujours des gènes, c'est-à-dire des séquences d'ADN précédées par 
un promoteur qui assure la transcription du transgène. On peut toutefois concevoir 
que l'ADN étranger n'ait aucune capacité pour être transcrite et que ce soit sa 
présence elle-même que l'on souhaite et non son produit de transcription. 
[FRC024.TXT] 
2. Chez cette espèce, le développement de l'embryon commencé plus tôt après la 
fécondation que chez la plupart des autres espèces. Ceci se traduit par une reprise 
rapide de l'activité du génome. II est possible dans ces conditions que le noyau n'ait 
pas eu le temps de se reprogrammer dans le cytoplasme de l'ovocyte avant que la 
transcription, qui s'oppose peut-être à cette reprogrammation, ne reprenne. 
[FRC024.TXT] 
3. Les facteurs de transcription ne se lient a l'ADN et certain, ne participent au 
contrôle de la transcription qu'après avoir été activés par des événements cellulaires 
divers (stimulation par une hormone ou un facteur de croissance, modification du 
métabolisme cellulaire. [FRC024.TXT] 
4. Les fragments d'ADN utilisés pour engendrer des organismes transgéniques sont 
pratiquement toujours des gènes, c'est-à-dire des séquences d'ADN précédées par 
un promoteur qui assure la transcription du transgène. [FRC024.TXT] 

Transcriptio

Traduction 

Acide Adénoribonucléique 
(ADN)

Acide Ribonucléique 
(ARN) 

Protéine

OA PP

OA 

PP
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Additional Information:  
Transcription: (transcription). La transcription est la synthèse d'une molécule d'ARN 
complémentaire (ARN messager) à une séquence d'ADN. La transcription est initiée 
par une ARN polymérase. Les ARNm sont traduits tels quels chez les procaryotes. 
Chez les eucaryotes, l'ARNm subit une maturation avant la traduction. [FRR01] 
Transcription (en génétique): Transfert de l'information génétique d'un gène d'ADN à 
l'ARN messager. [FRR11] 
Definition:  
ข้ันตอนแรกในกระบวนการที่ดีเอ็นเอสรางโปรตีนเพื่อควบคุมการทํางานตางๆของเซลลภายใน
รางกาย ในข้ันตอนน้ี ดีเอ็นเอจะจําลองตัวเองเพียงบางสวน น่ันคือ สวนท่ีมีขอมูลทางพันธุกรรม
เทาน้ัน เน่ืองจากไมตลอดท้ังสายของดีเอ็นเอท่ีมีขอมูลทางพันธุกรรม สวนท่ีมีขอมูลทาง
พันธุกรรมน้ี เรียกวา ยีน และยีนเทาน้ันจึงจะมีกระบวนการตางๆเพื่อสรางโปรตีน ซึ่งตางจาก
การจําลองตัวเองเพื่อเพิ่มจํานวน และถายทอดไปยังเซลลรุนตอๆไปท่ีจะเกิดข้ึนตลอดท้ังจีโนม 
การลอกรหัส หรือการถอดรหัสน้ีจะเกิดกับดีเอ็นเอซึ่งมีโครงสรางเปนเกลียวคู สายหน่ึงเรียกวา
สายตนแบบ ขณะท่ีอีกสายหน่ึงเรียกวา สายรหัส ดีเอ็นเอซึ่งเปนตนแบบของการลอกรหัสจะเปน
สายใดสายหนึ่งของดีเอ็นเอเกลียวคูข้ึนอยูกับชนิดของยีน เมื่อมีการลอกรหัส การเรียงตัวของ
เบสในโมเลกุลของ  mRNA จะเขาคูกับดีเอ็นเอท่ีเปนสายตนแบบ เมื่อ mRNA ถูกสรางใน
นิวเคลียสแลวจะผานมาสูไซโตพลาสซึมของเซลล เพื่อผานไปสูข้ันตอนตอไปในกระบวนการ
สรางโปรตีน [THR01] [THR02] 
Linguistic Specification: - 
Cross Reference: Acide Déoxyribonucléique [TN52], Acide Ribonucléique [TN53], 
Traduction [TN61] 

 
 
TN61 
 

Concept: Traduction Fr.: Traduction 
[FRC001.TXT] 

Th.: การแปลรหัส 
[THC14] [THC15] 

Grammatical Category / Gender: 
(n.) (f.) 

Subject Field: Biologie # Génétique # Génie 
Génétique 
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Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Activité 
Explanatory: การแปลรหัสเปนกระบวนการของอารเอ็นเอท่ีเกิดข้ึนภายในเซลล ผลท่ีไดรับจาก
กระบวนการ หรือกิจกรรมดังกลาว คือ โปรตีน 
Extraction:  
1. L'un d'entre eux permet la production d'un peptide qui active la traduction du 
messager du récepteur. [FRC001.TXT] 
2. Le transfert de gène dans les cellules. Un gène ne peut être efficacement décodé 
que dans une cellule qui seule possède les facteurs permettant la transcription et la 
traduction. [FRC024.TXT] 
3. Les séquences IRES présentes dans les régions 5'UTR peuvent stimuler ou au 
contraire inhiber la traduction des ARNm en fonction de la cellule concernée et de 
son état physiologique. [FRC024.TXT] 
4. Lorsque les liens entre les mutations d�un ou plusieurs gènes et leurs traductions 
au niveau d�une enzyme ou d�un récepteur, ainsi que les conséquences cliniques de 
celles-ci, sont établis, l�analyse du génome, désormais rapide et sûre, permet d�éviter 
le recours à des dosages et à des tests biologiques souvent longs, délicats, parfois 
imprécis et toujours indirects.  [FRC027.TXT] 
Additional Information:  
Traduction (synthèse protéique): (translation (protein synthesis). Processus 
permettant la synthèse d'une chaîne polypeptidique (protéine) à partir d'un brin 
d'ARN messager. La traduction a lieu au niveau des ribosomes. [FRR01] 
Traduction (en génétique): Formation d'une protéine à partir de l'information contenue 
dans la molécule d'ARN messager. La séquence des éléments constitutifs de l'ARN 
messager détermine la séquence des acides aminés dans la protéine finale. [FRR11] 
Definition:  
ข้ันตอนหน่ึงในกระบวนการสังเคราะหโปรตีน หลังจากดีเอ็นเอผานกระบวนการลอกรหัส หรือ
ถอดรหัสเปน mRNA แลว  mRNA จะทํางานรวมกับนํ้าตาลชนิดไรโบโซม (Ribosome) เพื่อให
เกิดการสังเคราะหโปรตีนข้ึน กลุมของไรโบโซมที่เกาะกับ  mRNA  เรียกวา โพลีไรโบโซม 
(Polyribosome) ในกระบวนการสังเคราะหโปรตีน ยังตองอาศัยอารเอ็นเออีกชนิดหน่ึง คือ 
Transfer RNA (tRNA) ซึ่งเปนตัวพากรดอะมิโนแตละตัวเขามาเรียงตอกันเปนสายยาวเรียกวา
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สายโพลีเพพไทดตาม  mRNA แมแบบ  เมื่อการสรางสายโพลีเพพไทดสิ้นสุดลง และถูกปลอย
ออกมาในไซโตพลาสซึม ไรโบโซมจะยายไปเกาะโมเลกุลใหมของ  mRNA เพื่อผลิตโปรตีนใหม
ตอไป [THR01] [THR02] 
Linguistic Specification: - 
Cross Reference: Acide Déoxyribonucléique [TN52], Acide Ribonucléique [TN53], 
Transcription [TN60] 
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A8 มโนทัศนสัมพันธจําแนกตามสถานท่ีเกิดกิจกรรม (AP = ACTIVITY - PLACE) 
 
TN62 
 

Concept: In Vitro Fr.: In Vitro 
[FRC002.TXT] 

Th.: นอกรางกาย 
[THC02] [THC05] ใน
หองปฏิบัติการ ในหลอด
ทดลอง [THC05] 
[THC19] 

Grammatical Category / Gender: 
(adj.) 

Subject Field: Biologie # Génétique # Génie 
Génétique 

Conceptual Relations: 
 

 
 
 
 
 
 

 
AP = ACTIVITY - PLACE 
Diagram Place d'Activité  
Explanatory: สถานท่ีเกิดกระบวนการตางๆ ทางชีววิทยา และพันธุศาสตร รวมท้ังเทคนิคพันธุ
วิศวกรรมสามารถจําแนกออกเปน 2 กลุม ไดแก ภายใน และภายนอกรางกาย 
Extraction:  
1. Malgré l'opposition de certains de ses membres, le Comité estime qu'on ne peut a 
priori exclure toute recherche sur l'embryon in vitro, ni interdire le don d'embryons 
surnuméraires à cette fin. [FRC002.TXT] 
2. Peuvent, aujourd'hui, faire l'objet d'essais cliniques, les recherches sur les 
traitements de stimulation de l'ovaire en vue de la production de plusieurs ovocytes 
aptes à être fécondés et celles qui visent à recréer in vitro des conditions de 
fécondation et de culture voisines de celles qui permettent in vitro le développement 
de l'embryon avant son implantation. [FRC002.TXT] 
3. Elle nécessite de recourir à la fécondation in vitro, l'analyse de l'embryon in vitro 

In Vitro / Ex Vivo

AP

In Vivo 

Procréation Médicalement 
Assistée (PMA) 

Clonage Transgenèse Transplantation 

o
r

AP AP AP

or
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pour déceler l'anomalie, et le traitement de l'embryon avant sa transplantation. 
[FRC002.TXT] 
Additional Information:  
Ex vivo / In vitro: Qui se déroule en dehors d'un être vivant (ex vivo), c'est-à-dire 
dans un milieu artificiel (in vitro), en laboratoire, dans une boîte de pétri ou une 
éprouvette. D'où le terme de fécondation in vitro, fécondation réalisée artificiellement 
dans une éprouvette de laboratoire: les spermatozoides sont mis en présence des 
ovules, comme dans utérus au terme de l'acte sexuel.  [FRR03] 
Embryon in vitro: Embryon vivant à l'extérieur du corps d'une femme. [FRR07] 
Definition:  
สถานท่ีหน่ึงใน 2 กลุมท่ีกระบวนการตางๆทางชีววิทยา และพันธุศาสตร รวมถึงเทคนิคพันธุ
วิศวกรรมตางๆ เกิดข้ึน กระบวนการท่ีเกิดภายนอกรางกาย เชน การปฏิสนธิระหวางสเปรมกับ
เซลลไข การเพาะเล้ียงเซลลไขใหสุก การเจริญเติบโตของตัวออน หรือการใชเทคนิคชวยการ
เจริญพันธุ การเพาะเล้ียงตัวออน ตลอดจนการวินิจฉัยความผิดปกติทางพันธุกรรมที่เกิดข้ึน
กอนท่ีจะมีการถายฝากเขาสูระบบสืบพันธุของรางกายตอไป 
Linguistic Specification: Ex vivo (syn.) [FRC005.TXT] [FRC039.TXT], In vivo (ant.) 
[FRC002.TXT] 
Cross Reference: In vivo [TN63] 

 
 
TN63 
 

Concept: In Vivo Fr.: In Vivo 
[FRC002.TXT] 

Th.: ภายในรางกาย 
[THC05] 

Grammatical Category / Gender: 
(adj.) 

Subject Field: Biologie # Génétique # Génie 
Génétique 

Conceptual Relations: 
Ref. Diagram Place d'Activité  
Explanatory: สถานท่ีเกิดกระบวนการตางๆ ทางชีววิทยา และพันธุศาสตร รวมท้ังเทคนิคพันธุ
วิศวกรรมสามารถจําแนกออกเปน 2 กลุม ไดแก ภายใน และภายนอกรางกาย 
Extraction:  
1. Au cours de cette période, ils se segmentent pour atteindre le stade de huit à seize 
cellules; la segmentation des embryons in vitro est semblable, quoique souvent plus 
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lente que celle des embryons in vivo. [FRC002.TXT] 
2. L'oeuf se segmente alors rapidement, d'abord en deux, puis en quatre cellules, 
quatre jours environ après la fécondation les segmentations ont abouti à un embryon 
formé de seize cellules qui prennent une configuration particulière: c'est le stade 
morula qui, in vivo, est constitué à peu près au moment où l'embryon atteint la cavité 
utérine. [FRC002.TXT] 
3. In vivo: Dans un organisme [FRC005.TXT] 
Additional Information:  
In vivo / In utero: Qui se produit dans l'organisme vivant (d'où in vivo), ou plus 
précisément dans l'utérus maternel (in utero), lorsqu'il s'agit notamment d'implanter, 
un embryon reconstitué en laboratoire (ex vivo ou in vitro) dans l'utérus, au bout de 
quatre ou cinq jours (temps limite pour le développement d'un embryon ex vivo). 
[FRR03] 
Embryon in vivo: Embryon vivant à l'intérieur du corps d'une femme (p. ex. implanté 
dans l'utérus). [FRR07] 
Definition:  
สถานท่ีหน่ึงใน 2 กลุมท่ีกระบวนการตางๆทางชีววิทยา และพันธุศาสตร รวมถึงเทคนิคพันธุ
วิศวกรรมตางๆ เกิดข้ึน กระบวนการท่ีเกิดภายในรางกาย เชน การปฏิสนธิระหวางสเปรมกับ
เซลลไขโดยวิธีการสืบพันธุตามธรรมชาติ การฝงตัว และการเจริญเติบโตของตัวออนภายใน
มดลูกสูระยะตางๆ 
Linguistic Specification: In vitro (ant.) [FRC002.TXT] 
Cross Reference: In vitro [TN62] 
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ดัชนีแสดงศัพท แผนภูมิ และมโนทัศนสัมพันธ 

 
ลําดับท่ี ศัพท แผนภูมิ มโนทัศนสัมพันธ 
TN01 Stérilité  Stérilité  A1 
TN02 Procréation   Médicalement 

Assistée (PMA) 
Procréation   
Médicalement Assistée 

A1, A3, A6 

TN03 Clonage Clonage A1, A2, A4, A5, 
A6, A8 

TN04 Transgénèse Transgénèse A1, A3, A5, A6, 
A8 

TN05 Transplantation Transplantation A1, A3, A6, A8 
TN06 Clonage  reproductif Clonage A2 
TN07 Clonage thérapeutique Clonage A2 
TN08 Insémination Artificielle (IA) Procréation   

Médicalement Assistée 
A3 

TN09 Gamete Intrafallopian 
Transfer (GIFT) 

Procréation   
Médicalement Assistée 

A3 

TN10 Fécondation In Vitro (FIV) Procréation   
Médicalement Assistée 

A3 

TN11 Intracytoplasmique Injection 
de Spermatozoide (ICSI) 

Procréation   
Médicalement Assistée 

A3 

TN12 Insémination  Sous la Zone 
Pellucide (SUZI) 

Procréation   
Médicalement Assistée 

A3 

TN13 Transfection Transgénèse A3 
TN14 Électroporation Transgénèse A3 
TN15 Infection Transgénèse A3 
TN16 Micro-injection Transgénèse A3 
TN17 Autogreffe Transplantation A3 
TN18 Allogreffe Transplantation A3 
TN19 Xénogreffe  Transplantation A3 
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TN20 Micromanipulation Clonage A4, a1 
TN21 Cryoconservation  Clonage A4 
TN22 Transfert nucléaire  Clonage A4 
TN23 Électrofusion Clonage A4 
TN24 Reprogrammation Clonage A4, A5 
TN25 Différenciation Clonage A4, A5, a1 
TN26 Culture In vitro Clonage A4 
TN27 Diagnostic Préimplantatoire Clonage A4 
TN28 Transfert embryonnaire Clonage A4, A6 
TN29 Prélèvement In Vivo 

d'Ovocytes par Ponction 
Folliculaire 

Clonage a1 

TN30 Énucléation  Clonage a1 
TN31 Totipotence Différenciation a1 
TN32 Pluripotence Différenciation a1 
TN33 Clone Clonage A5 
TN34 Transgénique Transgénèse A5 
TN35 Cellule Souche 

Embryonnaire 
Reprogrammation A5 

TN36 Zygote Différenciation A5 
TN37 Embryon Différenciation A5, a1 
TN38 F�tus Différenciation A5 
TN39 Morula Embryon a1 
TN40 Blastocyste  Embryon a1 
TN41 Neurula  Embryon a1 
TN42 Gastrula Embryon a1 
TN43 Transgène Transgénèse A6 
TN44 Pseudogestante Transfert embryonnaire A6 
TN45 Cellule Composés Cellulaires A6 
TN46 Cellule somatique Composés Cellulaires a1 
TN47 Gamète Composés Cellulaires a1 
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TN48 Noyau Composés Cellulaires a2 
TN49 Cytoplasme Composés Cellulaires a2 
TN50 Chromosome Composés Cellulaires a2 
TN51 Mitochondrie Composés Cellulaires a2 
TN52 Acide Déoxyribonucléique 

(ADN) 
Composés Cellulaires a2 

TN53 Acide Ribonucléique (ARN) Composés Cellulaires a2 
TN54 Génome Composés Cellulaires a2 
TN55 Gène Composés Cellulaires a2 
TN56 Division Cellulaire Division Cellulaire A7, a2 
TN57 Mitose Division Cellulaire a2 
TN58 Méïose Division Cellulaire a2 
TN59 Quiescence Division Cellulaire a2 
TN60 Transcription Activités A7 
TN61 Traduction Activités A7 
TN62 In Vitro Place d'Activités A8 
TN63 In Vivo Place d'Activités A8 

 


