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สารนิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอประมวลศัพทเรื่องเทคโนโลยีการโคลนนิ่งซึ่ง
ประกอบดวยศัพทที่เกี่ยวกับองคประกอบขั้นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต กระบวนการตางๆในการทําโคลนนิ่ง
และเทคนิคพันธุวิศวกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของ โดยมีจุดมุงหมายสําคัญคือ เพื่อศึกษาวิธีวิทยาในการจัดทํา
ประมวลศัพทเฉพาะทาง ผลงานประมวลศัพทที่ไดจะเปนเอกสารอางอิงสําหรับผูทํางานแปล และลาม
ตลอดจนใหความรูทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีการโคลนนิ่งแกกลุมผูสนใจศึกษา และบุคคลทั่วไป
ในการจัดทําประมวลศัพทเฉพาะทางนี้ ไดอางอิง และประยุกตทฤษฎี และแนวทางการจัดทํา
ประมวลศัพทเฉพาะทางที่มีนักศัพทวิทยาหลายทานไดเสนอไว โดยแบงการดําเนินงานออกเปน 5
ขั้นตอน คือ (1) การกําหนดหัวขอเรื่องที่จะศึกษา (2) การเตรียมการ (3) การดึงศัพท (4) การสรางมโน
ทัศนสัมพันธ (5) การทําบันทึกขอมูลศัพท
ประมวลศัพทเรื่องเทคโนโลยีการโคลนนิ่งประกอบดวยศัพททั้งสิ้น 63 คํา จัดเรียงตามกลุม
มโนทัศนสัมพันธ และลําดับของมโนทัศนในมโนทัศนสัมพันธ และในกระบวนการตางๆ การนําเสนอ
แตละศัพทจะประกอบดวยศัพทภาษาฝรั่งเศส และศัพทภาษาไทยที่มีการใชในเอกสารเฉพาะดาน ชนิด
ของคํา เพศของคํา หมวดเรื่อง มโนทัศนสัมพันธพรอมคําอธิบาย บริบทที่พบศัพท ขอมูลประกอบจาก
แหลงอางอิงอื่น คํานิยามศัพท รูปศัพทอื่นๆ และขอมูลอางอิง
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This special research is aimed at presenting terminology on cloning which includes
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บทที่ 1
บทนํา
ในบทนี้จะกลาวถึงความเปนมา และปญหา วัตถุประสงค ขอบเขตของการวิจัย
สมมติฐาน ขั้นตอนการศึกษาคนควา และจัดทําประมวลศัพท ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ตลอดจน
ปญหาที่พบในการจัดทําประมวลศัพทเฉพาะทาง และแนวทางแกไขปญหาดังนี้
ความเปนมา และปญหา
จากการสังเกต ศึกษา คนควา และวิจัยนับเปนระยะเวลารอยกวาปจนถึงปจจุบัน
โดยเริ่มตั้งแตยุคสมัยของบิดาแหงสาขาวิชาพันธุศาสตร เกรกอร เมนเดล (Gregor Mendel) (1866)
นักพันธุศาสตรสามารถบงชี้ไดอยางแนชัดวาลูกหลานของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งๆจะไดรับการถายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมจากพอแม บรรพบุรุษ หรือไม และมรดกทางพันธุกรรมนั้นจะแสดงออกหรือไม
ในรูปแบบใด
จะเกิดการกลายพันธุซึ่งสาเหตุหนึ่งนอกเหนือจากปจจัยดานสิ่งแวดลอม
คือ
เนื่องมาจากสารพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตนั้นๆ
ปจจุบัน วิทยาการสาขาพันธุศาสตรเจริญกาวหนาไปอยางมาก นักพันธุศาสตร
นอกจากสามารถปรับปรุงพันธุพืช พันธุสัตวจนไดลักษณะตามที่ตองการดวยเทคนิคที่เรียกวา “พันธุ
วิศวกรรม” แลว ยังสามารถเพิ่มจํานวนสารพันธุกรรม เซลลของสิ่งมีชีวิตขึ้นเปนจํานวนมาก โดย
จําลองใหมีลักษณะเหมือนกันทุกประการดวยเทคโนโลยี “โคลนนิ่ง” (Cloning)
เทคโนโลยี “โคลนนิ่ง” กําลังเปนที่สนใจของคนทั่วโลกนับตั้งแตกลุมนักวิทยาศาสตร
สถาบันวิจัยรอสลิน (Roslin Institute) ประเทศสก็อตแลนด นําโดย ดร.เอียน วิลมุต (Ian Wilmut)
สามารถโคลนแกะดอลลี่ (Dolly) ไดเปนผลสําเร็จ โคลนนิ่งเปรียบไดกับการทําสําเนาของสิ่งมีชีวิต
เซลล หรือสิ่งมีชีวิตที่เปนผลผลิตจากเทคโนโลยีโคลนนิ่งจะมีลักษณะเหมือนกับตนแบบทุกประการ
นั่นหมายถึง สารพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอ (DNA) ซึ่งอยูในยีน (Gene) แตละชนิด ในโครโมโซม
(Chromosome) แตละคู และในเซลลแตละเซลล สงผลถึงลักษณะภายนอกที่ปรากฏอีกดวย
โคลนนิ่งมีหลักการพื้นฐาน คือ เทคนิคการถายโอนนิวเคลียส (Nuclear Transfer)
นั่นคือ การดูดนิวเคลียสออกจากเซลลไข และใสนิวเคลียสของเซลลตนแบบ (Donor Cell) ซึ่งในกรณี
ของการโคลนแกะดอลลี่ คือ เซลลเตานมซึ่งเปนเซลลรางกาย (Somatic Cell) ที่ไดเจริญไปมีหนาที่
เฉพาะอยางแลวของแกะที่โตเต็มวัยแลว ในอดีต เทคโนโลยีโคลนนิ่งสามารถทําไดกับเซลลในระยะ
เริ่มตน เชน ตัวออนระยะตน (Embryo) หรือตัวออนระยะปลาย (Fetus) เทานั้น เนื่องจากเชื่อวาการ
ปรับสภาพตางๆภายในเซลลใหยอนกลับไปยังจุดเริ่มตนของวงจรการเจริญเติบโตของเซลล (Cycle
of Cell) ไมสามารถทําได ขั้นตอนตอไป คือ การใชกระแสไฟฟาออนๆกระตุนเซลลไข และนิวเคลียส
ของเซลลรางกายที่ใสเขาไปดวยเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล และอุปกรณขนาดเล็กเปนพิเศษให
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รวมเขาดวยกัน และกระตุนอีกครั้งเพื่อใหเกิดการแบงเซลล ซึ่งคลายกับการปฏิสนธิดวนสเปรม โคลน
นิ่งจึงเปนการเปดศักราชใหมแหงความกาวหนาดานเทคโนโลยีการเจริญพันธุ หลังจากเปนที่ทราบ
กันวาสิ่งมีชีวิตชั้นสูงทําการสืบพันธุแบบอาศัยเพศเทานั้น
เทคโนโลยีใหมนี้เปนที่วิพากษวิจารณอยางกวางขวางในสังคมโลก โดยเฉพาะยาง
ยิ่งในเชิงจริยธรรม เชน โคลนนิ่งเปนการแทรกแซงกระบวนการตามธรรมชาติหรือไมเพียงไร อาจเปน
การทําลายสมดุลที่มีอยูตามธรรมชาติ เกิดการวิพากษวิจารณที่มา และวิธีการที่จะทําใหไดมาซึ่ง
เซลลตนกําเนิด (Stem Cell) สําหรับใชในการทดลองเพื่อประโยชนในการรักษาโรคทางพันธุกรรมวา
เปนการทําลายชีวิตที่จะถือกําเนิดขึ้นบนโลก
โดยเฉพาะกรณีที่นําเซลลตนกําเนิดมาจากตัวออน
มนุษยซึ่งถือเปนการละเมิดหลักจริยธรรมอยางรายแรง แมวาตามหลักวิทยาศาสตรจะถือวาตัวออน
เปนมีสถานะเปนมนุษยเมื่ออายุ 14 วันก็ตาม อีกทั้งยังเกิดความหวั่นเกรงวาจะมีการนําเทคโนโลยี
โคลนนิ่งไปใชในการโคลนมนุษยเพื่อเปนแหลงเก็บอวัยวะสํารอง เปนตน
การขาดความรู และความเขาใจที่ถูกตองเปนสาเหตุสวนหนึ่งของความหวั่นวิตก
จนกระทั่งมองขามคุณประโยชนอันมหาศาลของการโคลน เชน ประโยชนในการชวยขยายพันธุพืช
พันธุสัตวไดคราวละจํานวนมากๆ โดยที่พืช และสัตวนั้นจะเหมือนกันทุกประการหลังจากที่ไดรับการ
ปรับแตงสารพันธุกรรมเพื่อใหแสดงคุณลักษณะตามที่ตองการ เปนการเอื้อตอระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศที่อิงอยูกับเกษตรกรรม ชวยอนุรักษพันธุพืช และสัตวที่ใกลสูญพันธุ และในอนาคตก็มีความ
เปนไปไดสูงวาจะสามารถนําพืช และสัตวที่สูญพันธุไปแลวกลับมามีชีวิตไดอีก คุณประโยชนอัน
ยิ่งใหญของเทคโนโลยีโคลนนิ่งที่มีตอมวลมนุษยชาติอีกประการหนึ่ง คือ ดานการรักษาโรคทาง
พันธุกรรม โดยใชเทคโนโลยีดัดแปลงยีนรวมดวย เชน ดัดแปลงยีนของสัตวใหสามารถผลิตโปรตีนที่
มนุษยตองการ เชน โปรตีนชวยใหเลือดแข็งตัวในวัวเพื่อใหผลิตน้ํานมที่ชวยใหเลือดของผูปวยโรค
เลือดไหลไมหยุด (Hemophilia) แข็งตัว เปนวิธีการรักษาแนวทางใหมโดยไมตองพึ่งยาปฏิชีวนะ หรือ
สารเคมีซึ่งอาจกอใหเกิดผลขางเคียง ซึ่งอาจเปนอันตรายถึงชีวิตได นอกจากนี้ การใสยีนของมนุษย
ในเซลลของสัตว เชน หมู ซึ่งวาเปนสัตวที่มีลักษณะ และขนาดของระบบอวัยวะใกลเคียงกับของ
มนุษย จากนั้นจึงเพาะเลี้ยงใหเจริญจนถึงระยะบลาสโตซีส (Blastocyst) แลวจึงนํา Inner Cell
Mass มาเพาะเลี้ยงเปน Cell Line และเซลลตนกําเนิด หรือ Stem Cell ซึ่งมีศักยภาพที่จะเจริญเปน
เซลลรางกายสวนใดก็ได ใหไดจํานวนมากดวยเทคโนโลยีโคลนนิ่ง เพื่อนําไปสรางเปนเนื้อเยื่อ
อวัยวะสํารองสวนใดก็ไดสําหรับมนุษย เปนแนวทางแกปญหามิใหระบบภูมิคุมกันของมนุษยกอ
ปฏิกิริยาตอตานเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะที่ปลูกถายนั้น
อยางไรก็ตาม เนื่องจากเทคโนโลยีโคลนนิ่งเปนเรื่องใหมสําหรับสังคมโลก แมวา
เทคโนโลยีนี้จะมีหลักการคลายคลึงกับการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของสิ่งมีชีวิตชั้นต่ํา
เชน
แบคทีเรีย หนอนพยาธิ การขยายพันธุพืชแบบไมอาศัยเพศที่มนุษยรูจัก และเขาใจเปนอยางดีมา
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นาน เชน การปกชํา การโนมกิ่ง หรือกรณีของฝาแฝดแทที่เกิดจากไขใบเดียวกันที่ไดรับการผสมโดย
สเปรมตัวเดียวกันก็ตาม แตคุณประโยชนอันมหาศาลจากการนําเทคโนโลยีโคลนนิ่งไปประยุกตใชยัง
ไมเปนที่ประจักษแกคนทั่วไป จึงจําเปนตองมีการเผยแพรความรูดังกลาวไปสูสาธารณชน การศึกษา
เรื่องโคลนนิ่ง และจัดทําประมวลศัพทจากภาษาฝรั่งเศสเรื่องการโคลนนิ่งนี้ถือไดวาเปนการสราง
เครื่องมือซึ่งยังไมเคยมีการจัดทํามากอน อันจะยังประโยชนใหวิทยาการนี้เผยแพรไปอยางกวางขวาง
ยิ่งขึ้นอีกทางหนึ่ง
ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอังกฤษตางมีรากศัพทมาจากภาษากรีก ละติน ทั้งสอง
ภาษาจึงมีความคลายคลึงกันอยูมาก การศึกษาศัพทภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับเทคโนโลยีโคลนนิ่งซึ่ง
เปนเขตขอมูลยอย (Sub-field) ของวิชาพันธุศาสตร และชีววิทยา จึงเปนการศึกษาหนาที่ประการ
หนึ่งของภาษาในการเปนสื่อกลางถายทอดความรู เนื่องจากองคความรูมีความเปนสากล ไมวาจะ
ศึกษาเทคโนโลยีโคลนนิ่งที่ถายทอดเปนภาษาใด ก็จะไดองคความรูเดียวกัน
ประเทศฝรั่งเศสแมจะมิไดประกาศถึงความเปนผูนําดานการโคลนนิ่ง
ดังเชน
ประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา แตในสถาบันการวิจัยเฉพาะดานพันธุศาสตร ก็มีงานคนควาวิจัย
เกี่ยวกับเทคโนโลยีโคลนนิ่งที่นาสนใจอยูไมนอย การศึกษาศัพทจากคลังขอมูลดังกลาวจะชวยยืนยัน
ความเปนสากลขององคความรู อีกทั้งยังอาจทราบความกาวหนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีโคลนนิ่งไดอีก
ทางหนึ่งจากประเทศฝรั่งเศส
แหลงที่มาของคลังขอมูลภาษาฝรั่งเศสที่ใชในการจัดทําประมวลศัพทนี้
นอกเหนือจากขอมูลในหนังสือ เอกสารในอินเตอรเน็ต สิ่งพิมพภาษาฝรั่งเศสที่ตีพิมพเผยแพรโดย
สถาบันการวิจัยของประเทศฝรั่งเศสแลว ยังมีที่มาจากขอมูลที่รวบรวมมาจากเอกสาร ขาวสาร
รายงานการคนควาวิจัยในอินเตอรเน็ตจากประเทศอื่นดวย
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศแคนาดา
เนื่องจากภาษาฝรั่งเศสมีการใชทั้งในประเทศแคนาดา สวิตเซอรแลนด เบลเยี่ยม และดินแดนโพน
ทะเลของฝรั่งเศส คลังขอมูลที่ใชจึงมีความครอบคลุมเพียงพอ นอกจากนี้ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี
โคลนนิ่ง รวมถึงการประยุกตใชรวมกับเทคโนโลยีอื่นตามที่นําเสนอในรายงานฉบับนี้ยังไดรับการ
ยืนยันจากหนังสือ เอกสาร วารสาร สิ่งพิมพภาษาไทยจากศูนยพันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพ
แหงชาติ (BIOTEC) และสถาบันการศึกษาตางๆ นอกจากจะแสดงใหเห็นถึงความเปนสากลขององค
ความรูแลว ยังชวยเสริมสรางความเขาใจในหลักการ ความรูพื้นฐานในเรื่องดังกลาวใหดียิ่งขึ้น ชวย
ใหผูจัดทําสามารถสอดแทรกความรูเพิ่มเติมในคําอธิบายศัพทเฉพาะทางที่รวบรวมไวในรายงาน
ฉบับนี้ใหมีขอบเขตกวางขวางยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค และขอบเขตของการวิจัย
การจัดทําประมวลศัพทการโคลนนิ่งมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับเทคโนโลยีโคลนนิ่ง เพื่อนําองคความรูเฉพาะสาขาวิชาที่ไดมาสรางประมวลศัพทเรื่องการ
โคลนนิ่ง ทั้งนี้ผูจัดทําไดนําเสนอทฤษฎี และกระบวนการสรางประมวลศัพทในรายงานฉบับนี้ดวย
เพื่อใหคําอธิบายศัพทเฉพาะทางดังกลาวอยูบนพื้นฐานของความเปนหลักวิชา สามารถตรวจสอบ
และพิสูจนไดดวยคลังขอมูลที่รวบรวมขึ้นตามหลักทฤษฎี
ประมวลศัพทเรื่องการโคลนนิ่งนี้ใชคลังขอมูลภาษาฝรั่งเศส (คลังขอมูลภาษาเดียว)
ซึ่งรวบรวมมาจากบทความ ขาวสาร รายงานการคนควาวิจัย ในเว็บไซตของสถาบันการวิจัยชื่อดัง
ของฝรั่งเศส เชน สถาบัน CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) สถาบัน INRA
(Institut National de la Recherche Agronomique) เอกสารสิ่งพิมพ เชน วารสารทางวิทยาศาสตร
หนังสือ ที่ใหขอมูลความรูพื้นฐานเกี่ยวกับความกาวหนาของเทคโนโลยีโคลนนิ่ง อีกทั้งประเด็นเชิง
จริยธรรมซึ่งยังเปนที่วิพากษวิจารณกันอยางกวางขวาง เพื่อใหครอบคลุมเนื้อหามากที่สุด นอกจากนี้
ยังไดศึกษา และเก็บรวบรวมขอมูลจากตัวบททั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสรางความ
เขาใจในเทคโนโลยีนี้ใหถองแทยิ่งขึ้น
สมมติฐาน
เทคโนโลยีโคลนนิ่งเปนเขตขอมูลยอย (Sub-field) ในเขตขอมูล (Field) พันธุศาสตร
ศัพทเฉพาะทางที่พบในเขตขอมูลยอยนี้จึงมีความคาบเกี่ยวกับเขตขอมูลยอยพันธุวิศวกรรม
(Genetic Engineering) และศัพทที่ใชทั่วไปในสาขาวิชาชีววิทยา การศึกษาคลังขอมูลภาษาฝรั่งเศส
ไปพรอมๆกับเอกสารเสริมความเขาใจทั้งที่เปนภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ประกอบกับการนําองค
ความรูดานทฤษฎี และกระบวนการสรางประมวลศัพทเฉพาะสาขา (Terminology) มาใชทําให
สามารถดึงคําศัพท ประมวลเปนมโนทัศนสัมพันธ (Conceptual Analysis) และสรางประมวลศัพท
เฉพาะดานโคลนนิ่ง
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ขั้นตอนการศึกษาคนควา และจัดทําประมวลศัพท
ขั้นตอนการเตรียมการ และจัดทําประมวลศัพทเทคโนโลยีการโคลนนิ่งอิงอยูบน
พื้นฐานของการจัดทําประมวลศัพทอยางเปนระบบ หรือ Systematic Search ที่เสนอโดย Teresa
Cabré ในหนังสือ Terminology: Theory, Methods and Applications (1998) ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
1. การกําหนดหัวขอเรื่องที่จะศึกษา จําเปนตองกําหนดหัวขอเรื่องที่ทําการศึกษา
ขอบเขตของมโนทัศน และประมวลศัพทใหชัดเจนโดยมิใหกวาง หรือแคบเกินไปเนื่องจากขอบเขตที่
กําหนดขึ้นจะสงผลตอประสิทธิผลในการทํางานสรางประมวลศัพท และผลงานในรูปของประมวล
ศัพทเฉพาะสาขา ในขั้นตอนนี้ ยังตองระบุกลุมเปาหมายที่จะไดรับประโยชนจากการศึกษา และ
จัดทําประมวลศัพทเฉพาะสาขา
ทั้งนี้เพื่อใหผลงานสอดคลองกับความตองการใชงานของ
กลุมเปาหมาย
หลังจากกําหนดหัวขอแลว
ผูจัดทําไดกําหนดขอบเขตของประมวลศัพทให
ครอบคลุมกระบวนการตางๆในเทคโนโลยีการโคลนนิ่ง เทคนิคพันธุวิศวกรรม และชวยเหลือการ
เจริญพันธุ มโนทัศนพื้นฐานซึ่งจําเปนตองทําความเขาใจใหชัดเจนกอนที่จะทําการศึกษาเรื่องเทคนิค
พันธุวิศวกรรม เทคโนโลยีการโคลนนิ่ง โดยคํานึงถึงความเกี่ยวเนื่องกันระหวางมโนทัศนดังกลาวจน
เปนระบบมโนทัศนสัมพันธ
เมื่อกําหนดขอบเขตแลว
ผูจัดทําไดสํารวจวาเนื้อหาสวนใดที่กลุมเปาหมายของ
ประมวลศัพทเทคโนโลยีการโคลนนิ่งจําเปนตองทราบ เพื่อเปนรากฐานในการทําความเขาใจเรื่องที่
ศึกษายิ่งขึ้น และเพื่อใหประมวลศัพทเฉพาะสาขานี้มีความครอบคลุมยิ่งขึ้น จากนั้นจึงเขาสูขั้นตอน
การรวบรวมขอมูลประกอบอันเปนสวนหนึ่งของขั้นตอนตอไป
2. การเตรียมการ เปนการรวบรวม ศึกษาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆที่มีความ
เกี่ยวของกับหัวขอเรื่องที่ไดกําหนดไว ขั้นตอนนี้มีรายละเอียดปลีกยอย ดังนี้
2.1 การหา และเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหัวขอที่จะทําประมวลศัพท เพื่อ
สรางความเขาใจ และองคความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหัวขอนั้นๆ ทั้งที่เปนภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ
และภาษาไทยเพื่อใหครอบคลุมมากเทาที่จะเปนไปได ตลอดจนศึกษาทฤษฎี และกระบวนการสราง
ประมวลศัพทเพื่อใหการสรางประมวลศัพทเปนไปอยางถูกตองตามหลักการ และแบบแผน
2.2 การเลือกที่ปรึกษาโครงการ เนื่องจากผูจัดทํามิใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
จึงจําเปนตองมีผูใหคําปรึกษาซึ่งเปนผูที่มีความชํานาญเฉพาะสาขา
การสรางประมวลศัพท
เทคโนโลยีการโคลนนิ่งไดรับความอนุเคราะหจาก ดร. เฉลิมพล เกิดมณี นักวิทยาศาสตรประจําศูนย
พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC)
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2.3 การสรางคลังขอมูล ตัวบทที่คัดเลือกมาเปนคลังขอมูลเปนตัวบทภาษา
ฝรั่งเศสซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการโคลนนิ่ง
และสอดคลองกับเกณฑตางๆในการสราง
คลังขอมูลเฉพาะสาขา ไดแก ความนาเชื่อถือของเอกสาร กลาวคือ จะตองออกโดยสถาบันวิจัย
สถาบันการศึกษาที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น สถานการณการสื่อสารที่พบศัพทเฉพาะสาขา ดังที่จะ
กลาวถึงรายละเอียดในบทตอๆไป ความสมบูรณของขอมูลซึ่งตองเก็บรวบรวมมาทั้งตัวบท ความ
ทันสมัยของขอมูล ตลอดจนความเปนตนฉบับของขอมูล มิไดแปล หรือถายทอดมาจากภาษาอื่น
นอกเหนือจากภาษาที่ตองการทําประมวลศัพท แหลงขอมูลที่สําคัญโดยสังเขปคือ
! หนังสือที่ใหขอมูล
ความรูพื้นฐาน
และเทคนิคการโคลนนิ่งใน
รายละเอียดแกนักศึกษาในสาขาวิชาพันธุศาสตร
! ขาวสาร รายงานการวิจัย บทความแสดงความคิดเห็นของนักวิจัยทั้งใน
สวนศาสตรโคลนนิ่งโดยตรง และสวนที่คาบเกี่ยวกับศาสตรแขนงอื่น เชน กฎหมาย หลักจริยธรรม
! ขอมูลทางอินเตอรเน็ตจากเว็บไซตของสถาบันวิจัยที่เชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ อาทิ สถาบัน CNRS สถาบัน INRA ของฝรั่งเศส วารสารทางวิทยาศาสตรที่
รวบรวมขอมูลขาวสาร และจัดเก็บเปนแฟมขอมูล เชน Le Monde, Libération, Cyberscience, La
Recherche จากฐานขอมูลดานชีววิทยา Infobiogen ฯลฯ
! ขอมูลที่ใชอางอิงประเภทอภิธานศัพท (Glossary) ซึ่งเปนขอมูลทาง
อินเตอรเน็ตที่จัดทําโดยสถาบันวิจัยที่เชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีชีวภาพ
นอกจากนี้ ยังไดรวบรวมคําเทียบเคียงในภาษาไทยซึ่งแทนที่มโนทัศนคลายคลึง
กับในภาษาฝรั่งเศสอยางเปนระบบจากตัวบทภาษาไทย ไดแก
! หนังสือที่เปนเอกสารประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรชีววิทยา
สาขาพันธุศาสตร
! จดหมายขาวที่ออกเปนประจําทุกเดือนโดยศูนยพันธุวิศวกรรม
และ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC)
ขั้นตอนตอมา
ผูจัดทําไดจัดเก็บขอมูลที่จะสรางเปนคลังขอมูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสในคอมพิวเตอรเปนไฟลนามสกุล .txt เพื่อความสะดวกในการศึกษา และจัดทํา
ประมวลศัพทตอไป
ในการจัดทําประมวลศัพทเฉพาะสาขาเรื่องเทคโนโลยีการโคลนนิ่ง ใชคลังขอมูล
ภาษาจากแหลงขอมูลทั้งที่เปนเอกสาร และขอมูลทางอินเตอรเน็ตทั้งสิ้น 63 แหลงขอมูล รวมทั้งสิ้น
1,087,179 คํา ซึ่งมีขนาด และความครอบคลุมเพียงพอสําหรับการศึกษา และจัดทําประมวลศัพท
เฉพาะสาขาเรื่องเทคโนโลยีการโคลนนิ่ง
โดยตัวบททั้งหมดที่คัดเลือกมาสรางเปนคลังขอมูล
สอดคลองกับหลักเกณฑการเลือกตัวบทดังที่ไดกลาวแลวขางตน สวนรายละเอียดเกี่ยวกับขนาดของ
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คลังขอมูล หัวขอเรื่อง ประเภทของเอกสาร ที่มาของเอกสาร พรอมทั้งรหัสอางอิง ไดรวบรวมไวใน
สวนภาคผนวก
3. การดึงศัพท (Extraction) คือ การเลือกคําที่คาดวาจะเปนศัพทเฉพาะสาขาวิชา
ออกจากคลังขอมูลที่สรางขึ้น ในการดึงศัพท นอกจากสามารถใชเครื่องหมายทางภาษาศาสตรเพื่อ
ชวยบงชี้ศัพทเฉพาะสาขา ดังที่จะกลาวถึงในบทตอๆไปแลว ความถี่ที่พบในคลังขอมูลยังเปนอีกสิ่ง
หนึ่งที่ชวยบงชี้ศัพทเฉพาะสาขาได แตทั้งนี้ศัพทเฉพาะสาขาที่ดึงออกมาตองอยูในขอบเขตของหัวขอ
ที่ทําการศึกษา และไดกําหนดไว
สําหรับการดึงศัพทเฉพาะสาขาจากคลังขอมูลเรื่องเทคโนโลยีการโคลนนิ่งเพื่อ
ศึกษาความหมายที่หลากหลายตามแตละบริบท นอกเหนือจากความหมายที่พบในพจนานุกรมศัพท
เฉพาะทาง หลังจากนําขอมูลที่จัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส หรือไฟลนามสกุล .txt มาผาน
โปรแกรม Win Concordance เพื่อหาความถี่ เก็บเปนขอมูลเชิงสถิติ ดึงศัพทพรอมทั้งบริบทออกมา
โดยตัดประโยคที่ซ้ํากันออก และตัดคําที่มีหนาที่ทางไวยากรณออกแลว พบวามีคําจํานวนหนึ่งที่มี
แนวโนมวาเปนศัพทเฉพาะสาขา (Term Candidate) เนื่องจากเปนชุดคําที่มีความถี่สูง
อยางไรก็ตาม
ความถี่ที่ปรากฏในคลังขอมูลมิใชหลักเกณฑเดียวที่ใชในการ
พิจารณาวาเปนศัพทเฉพาะสาขาหรือไม เนื่องจากศัพทเฉพาะสาขาบางคําอาจพบในคลังขอมูลไม
บอยครั้งนัก ดวยเหตุนี้ จึงจําเปนตองพิจารณาความเกี่ยวของกับขอบเขตของหัวขอ และระบบมโน
ทัศนสัมพันธ ตลอดจนคํานึงถึงเกณฑทางภาษาศาสตรที่ชวยบงชี้ศัพทเฉพาะสาขาดวย
ขั้นตอนตอจากนี้ คือ การนําชุดศัพทเฉพาะสาขาที่ดึงออกมาไดมาวิเคราะหมโน
ทัศน และกําหนดมโนทัศนสัมพันธ
4. การสรางมโนทัศนสัมพันธ (Conceptual Network) การกําหนดมโนทัศน
สัมพันธจะชวยใหผูจัดทําประมวลศัพทเฉพาะสาขาทราบไดวา ในชุดศัพทเฉพาะสาขาที่ดึงออกมา
ศัพทเฉพาะสาขาหนึ่งซึ่งแทนมโนทัศนหนึ่งมีความสัมพันธ เกี่ยวของกับศัพทเฉพาะสาขาซึ่งแทนอีก
มโนทัศนหนึ่งอยางไร เมื่อพิจารณากําหนดความสัมพันธระหวางแตละมโนทัศนแลว ก็จะสามารถ
เชื่อมโยงมโนทัศนตางๆเขาดวยกันอยางเปนระบบตอไป นอกจากนี้ ยังทําใหผูจัดทําประมวลศัพท
ทราบวายังมีมโนทัศนใดที่ขาดหายไปจากมโนทัศนสัมพันธ จากนั้นก็ทําการตรวจสอบมโนทัศนกับ
คลังขอมูล พรอมทั้งศึกษาแหลงขอมูลเพิ่มเติม และตรวจสอบวาเปนศัพทเฉพาะสาขาหรือไมตาม
เกณฑที่ไดกลาวไปแลว ทําเชนนี้จนไดมโนทัศนครบถวน ครอบคลุมหัวขอเรื่องที่ทําการศึกษา
ในการกําหนดมโนทัศนสัมพันธเรื่องเทคโนโลยีการโคลนนิ่ง พบมิติความสัมพันธ
ทั้งสิ้น 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. มโนทัศนสัมพันธจําแนกตามสิ่งที่นําไปผานกระบวนการ (PA = PROCESS PATIENT)
7. มโนทัศนสัมพันธจําแนกตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น (OA = OBJECT - ACTIVITY)
8. มโนทัศนสัมพันธจําแนกตามสถานที่เกิดกิจกรรม (AP = ACTIVITY - PLACE)
มิติความสัมพันธตางๆเหลานี้จะถูกนําเสนอในรูปของแผนภูมิพรอมทั้งคําอธิบาย
ประกอบ โดยจะเรียงลําดับตั้งแตมิติความสัมพันธแรกเรื่อยไป สําหรับการนําเสนอศัพทเฉพาะสาขา
ในรูปของบันทึกขอมูลศัพทก็จะเรียงไปตามมโนทัศนจากความสัมพันธมิติหนึ่งสูอีกมิติหนึ่งจนครบ
ทุกมโนทัศน ความสัมพันธที่ไดกําหนดขึ้นนี้จะชวยใหผูใชประมวลศัพทเฉพาะสาขามีความเขาใจ
หัวขอเรื่อง ตลอดจนศัพทเฉพาะสาขาไดชัดเจนยิ่งขึ้น
ตารางที่ 1 แสดงรหัส รูปแบบ และความหมายของมโนทัศนสัมพันธในประมวล
ศัพทเทคโนโลยีการโคลนนิ่ง
รหัส
A1

A2

A3

รูปแบบของมโนทัศนสัมพันธ
ความหมาย
PROBLEM – SOLUTION (PS) แสดงรูปแบบความสัมพันธแบบมโนทัศนหนึ่งเปน
ปญหา และอีกมโนทัศนหนึ่งเปนแนวทางแกไข
ปญหา เชน ภาวะมีบุตรยากเปนปญหา ซึ่งแกไข
ไดดวยการชวยเหลือการเจริญพันธุเทคนิคตางๆ
PROCESS – PURPOSE (PU)
แสดงรูปแบบความสัมพันธแบบมโนทัศนหนึ่งเปน
กระบวนการ
และอีกมโนทัศนหนึ่งเปน
วัตถุประสงคของกระบวนการนั้น
เชน
กระบวนการโคลนนิ่งมีวัตถุประสงคเพื่อการรักษา
และเพื่อการเจริญพันธุ
PROCESS – METHOD (PM)
แสดงรูปแบบความสัมพันธแบบมโนทัศนหนึ่งเปน
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A4

A5

A6

A7

A8

กระบวนการ และอีกมโนทัศนหนึ่งเปนวิธีการ
สําหรับกระบวนการนั้น เชน กระบวนการตัดตอ
ยีน หรือพันธุวิศวกรรม สามารถทําไดดวยวิธีท
รานสเฟกชันซึ่งเปนหนึ่งในหลายๆวิธีการ
PROCESS - NEXT PROCESS แสดงรูปแบบความสัมพันธแบบมโนทัศนหนึ่งเปน
(PN)
กระบวนการ
และอีกมโนทัศนหนึ่งเปน
กระบวนการที่เกิดขึ้นถัดไป เชน ในเทคโนโลยีการ
โคลนนิ่ง
เมื่อถายทอดนิวเคลียสแลว
กระบวนการที่เกิดขึ้นตอไป คือ การกระตุนดวย
กระแสไฟฟาออนๆ
PROCESS – PRODUCT (PP) แสดงรูปแบบความสัมพันธแบบมโนทัศนหนึ่งเปน
กระบวนการ
และอีกมโนทัศนหนึ่งเปนผล
สืบเนื่องจากกระบวนการนั้น เชน ในกระบวนการ
พันธุวิศวกรรม ผลที่ไดจากกระบวนการ คือ
สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการตัดตอยีน
PROCESS – PATIENT (PA)
แสดงรูปแบบความสัมพันธแบบมโนทัศนหนึ่งเปน
กระบวนการ และอีกมโนทัศนหนึ่งเปนสิ่งที่ถูก
นําไปผานกระบวนการ เชน กระบวนการถายฝาก
ตัวออนจะกระทํากับสิ่งมีชีวิตที่เปนแมอุมทอง
OBJECT - ACTIVITY (OA)
แสดงรูปแบบความสัมพันธแบบมโนทัศนหนึ่งเปน
วัตถุ และอีกมโนทัศนหนึ่งเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ในวัตถุนั้น เชน เซลลทุกชนิดมีกิจกรรมที่สําคัญ
คือการแบงเซลล
ACTIVITY – PLACE (AP)
แสดงรูปแบบความสัมพันธแบบมโนทัศนหนึ่งเปน
กิจกรรม
และอีกมโนทัศนหนึ่งเปนสถานที่ที่
กิจกรรมนั้นเกิดขึ้น เชน ไอวีเอฟเปนวิธีการ
ชวยเหลือการเจริญพันธุที่เกิดขึ้นภายนอก
รางกาย

นอกจากนี้ ยังพบมิติความสัมพันธยอย 2 รูปแบบ ในมิติความสัมพันธหลักขางตน
ดังรายละเอียดตอไปนี้
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a1

GENERIC – SPECIFIC (GS)

a2

PART – WHOLE (PW)

แสดงรูปแบบความสัมพันธแบบมโนทัศนหนึ่งมี
ขอบเขตกวางขวาง
ขณะที่อีกมโนทัศนหนึ่งมี
ความเฉพาะเจาะจงกวา เชน กระบวนการไมโคร
มานิพูเลชันมีขอบเขตครอบคลุมการเก็บเซลลไข
และการดูดเอานิวเคลียสออก
แสดงรูปแบบความสัมพันธแบบมโนทัศนหนึ่งเปน
องครวม ขณะที่อีกมโนทัศนหนึ่งจัดเปนเพียง
สวนประกอบขององครวมนั้น เชน การแบงเซลล
แบบไมโทซิสประกอบดวยระยะยอยๆ 4 ระยะ
ไดแก โปรเฟส เมทาเฟส แอนาเฟส และเทโลเฟส

เมื่อวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธระหวางมโนทัศนจนครบถวนแลว
ผูจัดทําจึง
นําเสนอคําเทียบเคียงที่พบในตัวบทภาษาไทยเกี่ยวกับหัวขอเรื่องเทคโนโลยีการโคลนนิ่ง
โดยคํา
เทียบเคียงจะแทนมโนทัศนที่คลายคลึงกับศัพทเฉพาะสาขาภาษาฝรั่งเศส
นอกเหนือจากการ
เปรียบเทียบมโนทัศน อีกสิ่งหนึ่งที่ชวยใหผูจัดทําสามารถเชื่อมโยงคําเทียบเคียงภาษาไทยเขากับ
ศัพทเฉพาะสาขาภาษาฝรั่งเศส คือ วงเล็บศัพทภาษาอังกฤษซึ่งพบไดทั่วไปในตัวบทเฉพาะสาขา
ภาษาไทยเพื่อยืนยันความสอดคลองตรงกันเมื่อกลาวถึงมโนทัศนใดๆ ภาษาอังกฤษ และภาษา
ฝรั่งเศสมีรากฐานภาษาคลายคลึงกัน จึงสามารถเชื่อมโยงศัพทภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาไทยซึ่งแทนมโนทัศนเดียวกันเขาดวยกัน
5. การทําประมวลศัพทโดยการบันทึกขอมูลศัพท (Terminological Records) เมื่อ
กําหนดมโนทัศนสัมพันธแลว ขั้นตอนตอไป คือ วิเคราะหขอมูลที่รวบรวมได และเขียนคําจํากัดความ
ใหกับศัพทเฉพาะสาขาซึ่งเปนการอธิบายความสัมพันธของมโนทัศนนั้นกับมโนทัศนอื่น
โดย
สอดแทรกขอมูลเพิ่มเติมที่คาดวาผูใชประมวลศัพทจําเปนตองทราบ จากนั้นจึงบันทึกขอมูลตางๆ
ไดแก ศัพท ขอมูลดานภาษาศาสตรของศัพท ไมวาจะเปน ชนิดของคํา และเพศ บริบทที่ดึงออกมา
จากคลังขอมูล ความสัมพันธกับมโนทัศนอื่นๆ คําเทียบเคียงในภาษาไทย คําจํากัดความ ตลอดจน
ขอมูลประกอบที่คนหาไดจากแหลงขอมูลเพิ่มเติม ลงในแบบฟอรมบันทึกขอมูลศัพท และนําเสนอ
ผลของการศึกษาในรูปของประมวลศัพทเฉพาะทางฉบับสมบูรณ
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ประมวลศัพทการโคลนนิ่งที่สรางขึ้นจะเอื้อประโยชนดังนี้
1. ประโยชนตอนักแปล และลาม ตอไปในอนาคต เนื่องจากวิทยาการสาขาพันธุ
ศาสตรเจริญรุดหนาขึ้นเรื่อยๆ
แนนอนวาความเคลื่อนไหวดานนี้ยอมอยูในความสนใจของผูคน
โดยทั่วไป นักแปล และลามซึ่งเปนสื่อกลางถายทอดวิทยาการจากตางประเทศจะไดรับประโยชนจาก
ประมวลศัพทชุดนี้ในการใชเปนเครื่องมือแปล เปนแหลงอางอิงในการทํางานแปล ชวยประหยัดเวลา
ในการคนควาหาขอมูล ทําใหการใชศัพทเพื่อถายทอดความหมายเปนไปในทิศทางเดียวกัน
2. ประโยชนตอสถาบันการศึกษาซึ่งตองการติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยี
โคลนนิ่งไปพรอมกับพัฒนาการของภาษาในอันที่จะทําหนาที่เปนสื่อถายทอดความรูจากสังคมภาษา
หนึ่งไปสูสังคมที่ใชอีกภาษาหนึ่ง
3. ประโยชนตอผูสนใจทั่วไป
การเผยแพรความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีโคลนนิ่งสู
ประชาชนทั่วไปในประเทศไทยยังจัดอยูในชวงเริ่มตน
บุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องโคลนนิ่งจะไดรับ
ประโยชนจากประมวลศัพทชุดนี้เชนกันโดยสามารถศึกษาจากสวนที่เปนความรูพื้นฐานที่ไดรวบรวม
ไวเพื่อใหเกิดความเขาใจในภาพรวม ถือวาเปนการเผยแพรความรูสูบุคคลทั่วไปอีกทางหนึ่ง
4. ประโยชนในเชิงที่จะเปนแหลงรวบรวมขอมูลความรูดานพันธุศาสตรใหแก
สถาบันวิจัย (ศูนยพันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ)
ปญหาที่พบในการจัดทําประมวลศัพทเฉพาะทาง และแนวทางแกไขปญหา
ในการจัดทําประมวลศัพทเฉพาะสาขาหัวขอเทคโนโลยีการโคลนนิ่ง ผูจัดทําไดพบ
ปญหา และเตรียมแนวทางแกไขสําหรับปญหาดังกลาวโดยอิงหลักการ ทฤษฎีการจัดทําประมวล
ศัพทเฉพาะทาง โดยสรุปเปนขอๆ ดังนี้
1. ปญหาเกี่ยวกับคลังขอมูลภาษาฝรั่งเศส ตัวบทภาษาฝรั่งเศสที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
หัวขอเรื่องที่ทําการศึกษามีลักษณะเฉพาะดาน
และพบไดนอยหากเทียบกับตัวบทภาษาอังกฤษ
เนื่องจากเปนวิทยาการใหมซึ่งประเทศฝรั่งเศสมิไดเปนผูบุกเบิก หรือผูนําในการคนควา และวิจัย
อยางไรก็ตาม องคความรูยอมมีความเปนสากล ประกอบกับการที่โลกไรพรมแดน วิทยาการดานนี้
จึงมิไดจํากัดอยูในภาษาใดภาษาหนึ่งเทานั้น
นอกเหนือจากขอจํากัดดานปริมาณของตัวบท ขอมูลสวนใหญที่พบมักมีเนื้อหา
ทั่วๆไป ไมเฉพาะเจาะจง อยางไรก็ดี ผูจัดทําไดคํานึงถึงหลักเกณฑการคัดเลือกตัวบทสําหรับสราง
คลังขอมูลเปนสําคัญ จึงคนควาขอมูลจากแหลงขอมูลอินเตอรเน็ต และแหลงขอมูลที่เปนเอกสารซึ่ง
ออกโดยสถาบันวิจัยตางๆ ทั้งนี้เพื่อใหไดคลังขอมูลที่มีคุณภาพ สอดคลองกับวัตถุประสงคการสราง
ประมวลศัพทเฉพาะสาขา
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2. ปญหาเกี่ยวกับตัวบทภาษาไทย
ปญหาที่พบคือมีการใชคําทับศัพท
ภาษาอังกฤษเปนจํานวนมาก เนื่องจากหัวขอที่ทําการศึกษาเปนเรื่องที่เพิ่งคนพบเมื่อไมนานมานี้ ยัง
ไมมีองคกรสรางมาตรฐานทางภาษาบัญญัติศัพทภาษาไทย ประกอบกับตัวบทภาษาไทยเปนการ
สื่อสารระหวางผูที่มีความเชี่ยวชาญ และคุนเคยในหัวขอเรื่อง จึงนิยมใชคําทับศัพทภาษาอังกฤษซึ่ง
เปนวิธีการหนึ่งเพื่อรองรับการถายทอดมโนทัศนใหม
เนื่องจากเห็นวาการใชคําทับศัพทสื่อ
ความหมายไดตรง และชัดเจนกวาการแปลเปนภาษาไทยซึ่งอาจเยิ่นเยอเกินไป คําเทียบเคียงที่
ผูจัดทําไดนําเสนอในประมวลศัพทเฉพาะสาขานี้จึงเปนการรวบรวมคําที่ใชในการสื่อสารจริง ผลงาน
ประมวลศัพทเฉพาะสาขาจึงเปนเสมือนบันทึกรูปแบบการใชภาษาซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดในอนาคต
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บทที่ 2
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีการโคลนนิ่ง
ในบทนี้จะกลาวถึงเทคโนโลยีการโคลนนิ่งในภาพรวมวามีประวัติความเปนมา
วัตถุประสงค ความสําเร็จ ประโยชน และโทษอยางไร ตลอดจนขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเซลลซึ่งเปน
องคประกอบของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด
และประเด็นทางชีวจริยธรรมที่มีความเกี่ยวของอยางมากกับ
เทคโนโลยีดังกลาว
โคลนนิ่งคืออะไร
โคลนนิ่ง คือ การสรางสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันทุกประการ ดวย
วิธีขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ เปรียบเสมือนการเกิดของฝาแฝดแทจากเซลลไขเดียวกัน และสเปรม
เดียวกัน ในระดับของพืช มีความซับซอนนอยกวา และเปนวิธีการที่มนุษยรูจัก และปฏิบัติมาชานาน
แลว คือ วิธีการปกชํา ตอนกิ่ง เซลลพืชแมผานกระบวนการเจริญไปมีหนาที่เฉพาะ (Differentiation)
แลวก็สามารถยอนกลับกระบวนการ และสรางเปนเซลลชนิดใหม เชน เดิมเปนเซลลบริเวณกิ่ง เมื่อ
ตัดออกแลวปกชําลงในดิน จะสามารถพัฒนาเปนเซลลรากของตนใหม
อยางไรก็ตาม เซลลของสัตว และมนุษยมีความซับซอนกวานั้นมาก เดิม
นักวิทยาศาสตรเชื่อวาการยอนกลับวัฏจักรของเซลลโดยทําใหเซลลที่ผานการเจริญไปมีหนาที่เฉพาะ
แลวยอนกลับไปมีสถานะ
และหนาที่เสมือนเซลลที่เริ่มเกิดการแบงเซลลนั้นไมสามารถเปนไปได
จนกระทั่งประสบความสําเร็จในการโคลนแกะดอลลี่
วัตถุประสงคแรกเริ่มของการโคลนนิ่ง
Ian Wilmut แหงสถาบัน Roslin Institute เมือง Edinburgh ประเทศ สก็อตแลนด
สามารถโคลนแกะที่ไดตั้งชื่อใหวา ดอลลี่ จากเซลลเตานมของแกะเพศเมียอายุ 6 ป ไดสําเร็จ
แกะดอลลี่เกิดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 1996 องคกรที่ใหการสนับสนุน คือ บริษัท PPL Therapeutics,
Ltd. ซึ่งเปนบริษัทผูผลิตยา โดยมีวัตถุประสงคแรกเริ่ม คือ เพื่อใชแกะเปนแหลงผลิตยาในการรักษา
โรคทางพันธุกรรมที่รายแรง เชน โรค Hemophilia โรคธาลัสซีเมีย โรค Leukemia ฯลฯ แทนการใช
สารเคมีผลิต หรือนําเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะจากคนอื่น ซึ่งหาไดยากเนื่องจาก ตองนํามาจากคนที่มี
ลักษณะทางพันธุกรรมใกลเคียงกันมาก หากพนจากญาติพี่นองที่มีความสัมพันธทางสายเลือดแบบ
ใกลชิด โอกาสที่จะพบคนที่มีลักษณะพันธุกรรมใกลเคียงกันแทบจะไมมีเลย หรืออาจจะใชอวัยวะ
จากสัตวมาทําการปลูกถาย (Xenotransplantation) แตโอกาสที่ระบบภูมิคุมกันของผูปวยจะตอตาน
มีอยูสูงมาก อาจกอใหเกิดอันตรายถึงแกชีวิต เมื่อมีการคนพบเทคนิคการโคลนนิ่ง โอกาสที่จะสราง
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เซลล เนื้อเยื่อ หรืออวัยวะเพื่อมาปลูกถายทดแทน เชน เซลลไขกระดูก เซลลสมอง เซลลตับ ไดใหม
อีกทั้งผลิตยา หรือโปรตีนที่จําเปนจากสัตวเพื่อรักษาโรคทางพันธุกรรมได เชน ดัดแปลงพันธุกรรม
ของแกะใหผลิตน้ํานมที่ประกอบดวยยา Alpha-1 Antitrypsin ซึ่งเปนยาที่ใชรักษาโรค Cystic
Fibrosis อันเปนความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ เพิ่มยีนที่ผลิตโปรตีน Fibrinogen ซึ่งชวย
ซอมแซมสวนที่สึกหรอในรางกาย หรือผลิตปจจัยที่ชวยใหเลือดแข็งตัว (Clotting Factor) เพื่อรักษา
โรค Hemophilia ฯลฯ สงผลใหผูปวยมีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้น ไดยาที่มีประสิทธิภาพดวยตนทุนที่
ลดลง
เทคนิคการโคลนนิ่งสําหรับคนในสังคมจะถือวามีคุณประโยชน หรือโทษขึ้นอยูกับ
การนําไปใช เชนเดียวกับการคิดคน Atomic Bomb โดย J. Robert Oppenheimer คิดคนเพื่อ
วัตถุประสงคทางบวก
แตเมื่อมีการนํามาประยุกตใชเปนการสรางระเบิดปรมาณูเพื่อทําลายลาง
เทคโนโลยีนั้นก็เปนผลลบตอมนุษยชาติ
ความเปนมาของเทคโนโลยีทางพันธุศาสตร
กอนที่วิทยาการ และเทคโนโลยีจะกาวมาถึงจุดที่นักวิทยาศาสตรสามารถโคลน
สิ่งมีชีวิตนี้ ไดเกิดคําถามเกี่ยวกับที่มา จุดเริ่มตนของ “ชีวิต” ตั้งแตสมัยโบราณ คําตอบเกี่ยวกับ
กําเนิดของชีวิต และพัฒนาการที่สั่งสมจนถึงปจจุบันนี้เกิดจากการสังเกต การตั้งสมมติฐาน อีกทั้ง
การพิสูจนครั้งแลวครั้งเลา
ในยุคสมัยกรีก โรมัน เชื่อวาในเมล็ดพันธุมีสวนตางๆของพืชครบสมบูรณอยูแลว
สวนในสเปรมก็มีคนที่สมบูรณแตมีขนาดเล็ก (Minuscule Homunculus) ซึ่งมองดวยตาเปลาไมเห็น
อยูภายใน ทฤษฎีนี้เรียกวา Theory of Preformationism
ราวศตวรรษที่ 19 บาทหลวงชาวออสเตรีย ชื่อ Gregor Mendel ผูไดรับการยกยอง
ในสมัยตอมาใหเปนบิดาแหงสาขาวิชาพันธุศาสตร
ไดคนพบหลักการถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมจากการศึกษา และทดลองปลูกตนถั่วลันเตา (Pisum Sativum) หลักการดังกลาวไดรับ
การพิสูจนภายหลังวาจริงโดย Hugo de Vries ชาวฮอลแลนด Carl Correns ชาวเยอรมัน และ
Erich Von Tschemak ชาวออสเตรีย ทั้งสามไดทําการทดลอง และไดผลลัพธเชนเดียวกับเมนเดล
กลาวคือ ถั่วลันเตาเปนพืชที่มีอายุสั้น และสามารถผสมกันเอง จึงเปนพันธุแท และเหมาะสําหรับใช
สังเกตการณในการทดลอง เมนเดลไดทดลองผสมขามระหวางพันธุที่มีลักษณะแตกตางกันอยาง
ชัดเจน 7 ลักษณะ คือ ลักษณะเมล็ด สีเมล็ด สีดอก ตําแหนงของดอก ลักษณะฝก สีฝก และความ
สูงของลําตน จากการผสมพอแม (P = Parental Generation) ที่มีลักษณะแตกตางกัน 1 ลักษณะ
ปรากฏวาในรุนลูก (F1 = First Filial Generation) ตนที่ไดมีลักษณะเหมือนพันธุพอ หรือพันธุแม
เมื่อให F1 ผสมกันเอง พบวาในรุนถัดไป (F2 = Second Filial Generation) มีลักษณะเหมือนพันธุ
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พอ และพันธุแมในอัตราสวนที่ใกลเคียงกับ 3 : 1 ในการผสมแตละคู ถาสลับพันธุของพอแมแลว ใน
รุน F1 และ F2 ก็ยังคงไดลักษณะเชนเดิม เชน ผสมพอแมเมล็ดเรียบกับเมล็ดยน ไมวาจะใชพันธุพอ
หรือแมเปนชนิดใดก็ตาม รุน F1 มีลักษณะเมล็ดเรียบทั้งหมด และรุน F2 มีลักษณะเมล็ดเรียบ :
เมล็ดยน ในอัตราสวนที่เทากับ 3 : 1 เมื่อผสมรุนลูก F2 กันเอง พบวา 1 ใน 3 ของเมล็ดเรียบใหรุน
F3 เปนเมล็ดเรียบทั้งหมด และ 2 ใน 3 ของเมล็ดเรียบใหรุน F3 เปนเมล็ดเรียบ : เมล็ดยน ใน
อัตราสวน 3 : 1 สวนเมล็ดยนนั้นจะใหรุนลูก F3 เปนเมล็ดยนทั้งหมด ในการผสมคูอื่นๆก็เชนเดียวกัน
จากการทดลอง เมนเดลไดเรียกกฎดังกลาววากฎการแยกตัว (Law of
Segregation) ซึ่งสรุปไดวาลักษณะตางๆควบคุมดวยยีนที่ปรากฏอยูเปนคู ยีนที่ปรากฏเปนคูนี้จะ
แยกจากกันเมื่อมีการสรางเซลลสืบพันธุ โดยเขาสูเซลลสืบพันธุเซลลละ 1 ยีน เมื่อเกิดการรวมตัวของ
เซลลสืบพันธุเพศเมีย และเพศผู ยีนจะกลับมาปรากฏเปนคูอีกในลูก หลักการดังกลาวนี้สามารถใช
อธิบายการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสูรุนลูกหลานของสิ่งมีชีวิตตางๆ
ในสมัยเดียวกันนั้น Francis Galton ปราชญชาวอังกฤษ สนใจศึกษาการถายทอด
ทางพันธุกรรมของคนในเชิงปริมาณ เชน ศึกษาจากลักษณะความฉลาด และนิสัยตางๆ และเชื่อวา
ลักษณะทุกลักษณะสามารถนํามาวัดคาหาปริมาณได Galton ไดอธิบายถึงชีวิตของแตละบุคคลวา
จะไดรับหนวยแหงชีวิต หรือหนวยพันธุกรรมจากพอแมคนละครึ่ง หลักการนี้เรียกวา Galton’s law
นอกจากนี้ ยังสนใจศึกษาเปนพิเศษเรื่องปฏิกิริยารวมกันระหวาง Nature กับ Nurture หรือระหวาง
พันธุกรรมกับสิ่งแวดลอม โดยศึกษาเปรียบเทียบจากฝาแฝดเหมือนซึ่งถือวามีลักษณะพันธุกรรม
เหมือนกันทุกประการ สิ่งที่ทําใหแตกตางกันไปยอมเนื่องมาจากสภาพแวดลอม อีกทั้งมีความเชื่อวา
หนวยพันธุกรรมของมนุษยสามารถนํามาเก็บรักษา และปรับปรุงใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้นได จึงเปนผูนํา
ในการเคลื่อนไหวเรื่อง Eugenics ซึ่งเกี่ยวกับการรักษายีนดีใหคงอยูในหนวยพันธุกรรมของมนุษย
และขจัดยีนเลวทิ้งไป
จวบจนมาถึงคริสตศตวรรษที่ 19 ซึ่งเปนสมัยของ Pre-Molecular Biology ความ
พยายามที่จะไขปริศนาของธรรมชาติเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆเพิ่มมากขึ้น การทดลองสวนใหญจะ
เกี่ยวของกับสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา ดวยเหตุผลที่วาสัตวครึ่งบกครึ่งน้ําใหไขจํานวนมาก มีขนาดโดย
เปรียบเทียบกับสัตวชนิดอื่นแลวมีขนาดใหญ อีกทั้งไขสามารถเจริญเติบโตภายนอกสิ่งมีชีวิตไดระยะ
หนึ่ง ทําใหสะดวกตอการสังเกตในหองทดลอง ความกาวหนาทาง Embryology อันดับแรกเปนผล
เนื่องมาจากการศึกษา และการคนพบของ August Weismann ศาสตราจารยชาวเยอรมัน สาขาวิชา
สัตววิทยา และสรีรวิทยาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัย Frieberg Weismann มีความเห็นวาสิ่งมีชีวิตอยู
ภายใตอิทธิพลของการถายทอดทางพันธุกรรม และสิ่งแวดลอม โดยเห็นวาอิทธิพลทางพันธุกรรม
สําคัญกวา Weismann ยังสนใจศึกษากระบวนการที่เซลลพัฒนาไปมีหนาที่เฉพาะ (Differentiation)
ของสิ่งมีชีวิต เชน การที่เซลลสมองยังคงเปนเซลลสมอง ไมกลายเปนเซลลตับ ทั้งที่ทุกเซลลมาจาก
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ไขที่ไดรับการปฏิสนธิแลวใบเดียวกัน ราว ค.ศ. 1885 Weismann ตั้งสมมติฐานวาไขที่ไดรับการ
ปฏิสนธิแลวมีขอมูลทางพันธุกรรมครบเพียงพอสําหรับการเจริญไปเปนตัวเต็มวัยที่สมบูรณ อยางไรก็
ตาม ในทุกครั้งที่เกิดการแบงเซลล ซึ่งหมายถึงการแบงนิวเคลียสดวย ขอมูลทางพันธุกรรมในเซลล
ลูกจะลดลง โดยแตละเซลลในตัวออนระยะตนนี้เรียกวา Blastomere ตามทฤษฎีของ Weismann
เมื่อตัวออนแบงเซลลออกเปน 2 Blastomere เซลลดานขวาจะมีขอมูลทางพันธุกรรมที่จําเปนสําหรับ
การเจริญของอวัยวะซีกขวา และดานซายก็จะมีขอมูลทางพันธุกรรมที่จําเปนสําหรับการเจริญของซีก
ซาย ยิ่งมีการแบงเซลลไปเทาใด ขอมูลทางพันธุกรรมที่หลงเหลืออยูก็จะลดลงจนในที่สุดจะเหลือ
เฉพาะขอมูลทางพันธุกรรมที่จําเปนสําหรับอวัยวะหนึ่งใหทําหนาที่อยางสมบูรณเทานั้น เชน ในเซลล
ตับจะมีเฉพาะขอมูลทางพันธุกรรมที่จําเปนสําหรับการทํางานของตับ
การทดลองแรกที่สนับสนุนสมมติฐานของ Weismann คือ การทดลองเกี่ยวกับ
หนอนพันธุ Ascaris Megalocephala โดย Theodor Boveri ซึ่งสังเกตเห็นวาโครโมโซมของหนอน
หดตัว ระหวางที่เซลลพัฒนาไปมีหนาที่เฉพาะ เหตุการณเชนนี้ Boveri เรียกวา Chromosome
Diminution เมื่อตัวออนของหนอนเจริญมาถึงระยะ 32 เซลล โครโมโซมของ 30 เซลลหดลง
กลายเปนเซลลรางกาย สวนอีก 2 เซลล โครโมโซมไมเกิดการหดตัวกลายเปนเซลลไข และสเปรม
Boveri กลาววาสามารถบอกชนิดของเซลลไดลวงหนาโดยสังเกตการหดตัวของโครโมโซม อยางไรก็
ตาม Boveri มิไดพิสูจนวาเซลลที่โครโมโซมหดลงนั้นไดสูญเสียขอมูลทางพันธุกรรมไปจริง
ตอมา Wilheim Roux ไดทําการทดลองกับไขที่ผานการปฏิสนธิแลวของกบพันธุ
Rana Esculenta โดยแบงเซลลไขออกเปน 2 สวน จากนั้นจึงกระตุนใหพัฒนาขึ้นเปนตัวเต็มวัย หาก
ในการทดลองของ Roux ไมสามารถกระตุนใหเซลลไขที่แบงออกแลวเจริญขึ้นเปนตัวเต็มวัยที่เปน
อิสระจากกันได จะเปนการพิสูจนทฤษฎีของ Weismann วาจริง เมื่อเซลลไขอยูในระยะ 2
Blastomere แลว Roux ใชเข็มรอนเจาะทําลายเซลลไข Blastomere ละครึ่งสวน ผลการทดลอง คือ
แตละ Blastomere สามารถพัฒนาจนเจริญเปนครึ่งหนึ่งของตัวออน Roux ไดคนพบ
Developmental Mechanics สนับสนุนทฤษฎีของ Weismann ในที่สุด
หลังจากนั้นไมนาน การทดลองของ Hans Adolph Eduard Driesch ไดทําการ
ทดลองลักษณะคลายคลึงกับ Roux แตใช Sea Urchin ในการทดลองซึ่งมีไขขนาดเล็กกวากบมาก
เมื่อตัวออนเจริญถึงระยะ 2 Blastomere แลว Driesch แยกเซลลไขออกเปนสองสวนโดยการเขยา
ผลการทดลอง คือ Blastomere ที่แยกออกจากกันนั้นสามารถเจริญไปเปนตัวเต็มวัยที่สมบูรณได
แมวาจะแคระแกร็นกวาปกติก็ตาม Dreisch ไดทําการทดลองซ้ําแตครั้งนี้ไดแยกตัวออนระยะ 4
เซลลออกเปน 4 สวน ตัวออนก็สามารถเจริญเปนตัวเต็มวัย 4 ตัวไดเชนเดิม Driesch สรุปการ
ทดลองของ Roux วาการใชเข็มรอนทําลายครึ่งหนึ่งของเซลลเปนการทําลาย และขัดขวางสวนที่
เหลือมิใหเจริญเปนตัวเต็มวัยที่สมบูรณได การทดลองของนักวิทยาศาสตรตอๆมากับสัตวครึ่งบกครึ่ง
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น้ํา เชน กบ ซาลามานเดอร ไดพิสูจนเชนกันวาแมจะแยกตัวออนระยะตนออกแลว เซลลที่ถูกแยก
ออกก็สามารถเจริญไปเปนตัวเต็มวัยที่สมบูรณ
ค.ศ. 1902 Hans Spemann ไดแบงตัวออนของซาลามานเดอรออกเปนสองสวน
ดวยเสนผมที่ผูกเปนหวง ตัวออนที่ถูกแบงออกก็สามารถเจริญไปเปนซาลามานเดอรที่สมบูรณได
เชนกัน จึงสรุปไดวาในเซลลของตัวออนระยะตนนี้ ขอมูลทางพันธุกรรมยังคงมีครบสมบูรณเพียงพอ
สําหรับการเจริญไปเปนตัวเต็มวัย
Jacques Loeb Embryologist ชาวเยอรมัน แหงมหาวิทยาลัยชิคาโกทําการทดลอง
โดยใชสารละลายที่มีสวนผสมระหวางน้ําทะเล และแม็กนีเซียมคลอไรด จากการทดลองดังกลาว
Loeb สามารถแยกเซลลไขของ Sea Urchin ที่ยังไมผานการปฏิสนธิ และกระตุนใหเซลลไขนั้นเกิด
การแบงเซลลคลายกับถูกกระตุนดวยสเปรม และเจริญไปเปนตัวเต็มวัยได ระหวางที่ทําการทดลอง
บางครั้ง เยื่อหุมเซลลไขขาด ทําให Cytoplasm บางสวนล้ําออกมา โดย Loeb เรียกสวนของ
Cytoplasm ที่ยื่นออกมานี้วา “Appended Bleb” และในบางครั้ง นิวเคลียสในเซลลใดเซลลหนึ่งของ
ตัวออนระยะตน หรือ Blastomere ที่อยูระหวางการแบงเซลลไดเขาไปอยูในสวน Cytoplasm ที่ยื่น
ออกนอกเซลลไขนั้นดวย เมื่อสวนที่ยื่นออกไปแบงแยกจากเซลลไขโดยเด็ดขาด ทําใหไดเสมือนเซลล
ไขอีกเซลลหนึ่งที่สามารถพัฒนาตอไปได ลักษณะดังกลาวนี้อาจจัดไดวาเปนการโคลนนิ่งดวยวิธีการ
ตามธรรมชาติ เมื่อ Hans Spemann จําลองเหตุการณเชนนี้ขึ้นอีกกับ สัตวจําพวกมีกระดูกสันหลัง
คือ ซาลามานเดอร โดยใชเสนผม เซลลไขของซาลามานเดอรซึ่งอยูในระยะ 16 เซลลพบวาไดผลลัพธ
อยางเดียวกัน และสามารถสรุปไดวาตัวออนระยะ 16 เซลลยังคงมีความสามารถที่จะเจริญเติบโต
ตอไป
ในชวงทศวรรษ 50 Robert Briggs – Embryologist ประจํา Institute for Cancer
Research and Lenkenau Hospital Research Institute ใน Philadelphia Briggs ตองการศึกษา
การทํางาน และการไมทํางานของยีนแตละชนิดระหวางที่สิ่งมีชีวิตเจริญเติบโต Briggs ไดทําการ
ทดลองถายโอนนิวเคลียสในเซลลไขของกบ Rana pipiens ซึ่งเปนกบลายจุดที่พบในสหรัฐอเมริกา
และแคนาดา โดยรอใหตัวออนอยูในระยะ Blastula ในการทดลองเทคนิคโคลนนิ่งระยะแรกๆนี้
Briggs ใช Pipette แกวซึ่งมีขนาดเสนผานศูนยกลางแคบกวาเซลลไข แตกวางกวาขนาดของ
นิวเคลียส ดูดนิวเคลียสออกจากเซลลไขที่ยังไมผานการปฏิสนธิ จากนั้นจึงใช Micropipette ใส
นิวเคลียสของเซลลระยะ Blastula ลงในเซลลไขที่ไมมีนวิ เคลียสนั้นหลังจากตัดแผนฟลมบางๆที่หุม
เซลลไข ในที่สุด Briggs สามารถโคลนกบไดสําเร็จในป ค.ศ. 1956 และพบวาทฤษฎีของ
Weismann ถูกตองเพียงบางสวน คือ ขอมูลทางพันธุกรรมภายในเซลลลดลงขณะที่เซลลของ
สิ่งมีชีวิตนั้นพัฒนา
เจริญเติบโตไปมีหนาที่เฉพาะอยาง
จึงทําใหการโคลนทําไดยากขึ้น
นักวิทยาศาสตรในยุคสมัยนั้นไมคาดคิดวาการโคลนสิ่งมีชีวิตที่เซลลผานการพัฒนาไปมีหนาที่
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เฉพาะอยางแลวจะสามารถทําได ดวยเหตุที่วาโครงสรางของสารพันธุกรรม (DNA) ไดเปลี่ยนแปลง
ไปแลว และนักวิทยาศาสตรยังไมทราบวิธีการทําใหเซลลยอนกลับกระบวนการเจริญเติบโตไปสูเซลล
ระยะเริ่มตน
ชวงปลายทศวรรษที่ 60 John Gurdon Developmental Biologist แหง
มหาวิทยาลัย Oxford ไดทําการทดลองโคลนเซลลลําไสของลูกออด Zenopus Laevis ซึ่งเปนกบ
พันธุแอฟริกาใต เมื่อลูกออดพัฒนาถึงระยะที่สามารถกินอาหารได สันนิษฐานไดวาเซลลบริเวณ
ลําไสไดผานการพัฒนาไปมีหนาที่เฉพาะอยางแลว ในป 1962 Gurdon สามารถโคลนกบโดยเทคนิค
การถายโอนนิวเคลียสของเซลลลําไสลงในเซลลไขที่ผานการดูดเอานิวเคลียสออกแลว
จากการ
ทดลองดังกลาว Gurdon รายงานวาอัตราการประสบความสําเร็จมีเพียงรอยละ 2 และเห็นวาเหตุที่
โคลนสิ่งมีชีวิตไดยากนั้นมิไดเปนเพราะเปลี่ยนแปลงของยีนระหวางการพัฒนาของเซลล แตเปน
เพราะการถายโอนนิวเคลียส ไดแก การดูดนิวเคลียสออก การใสเขาไปในเซลลไขที่นิวเคลียสเดิมถูก
นําออกไปแลว ทําไดยาก โดยมากทําใหนิวเคลียสนั้นเสียหาย
อยางไรก็ตาม Dennis Smith พบวาเซลลที่ Gurdon ทําการโคลนมิใชเซลลที่พัฒนา
ไปมีหนาที่เฉพาะอยางแลว กลาวคือ เปนเซลลเพศในระยะเริ่มตน (Primordial Germ Cell) ในกบ
หลายสายพันธุ รวมทั้งพันธุ Zenopus Laevis นี้ดวย เซลลเพศระยะเริ่มตนจะเคลื่อนไปยังบริเวณ
อัณฑะ รังไขโดยผานบริเวณกระเพาะ และลําไส ดวยเหตุนี้ การโคลนกบของ Gurdon จึงเปนการ
โคลนเซลลเพศที่ยังไมผานกระบวนการไมโอซิส (Meiosis) ซึ่งทําใหโครโมโซมในเซลลลดลงครึ่งหนึ่ง
เซลลเพศนั้นจึงคงความสามารถที่จะเจริญไปเปนตัวเต็มวัยไวอยางสมบูรณ Smith ไดทําการทดลอง
รูปแบบเดียวกับ Gurdon ซ้ําโดยใชเซลลลําไสของกบพันธุอื่นๆ ที่เซลลเพศระยะเริ่มตนไมเคลื่อนผาน
บริเวณดังกลาว ผลปรากฏวาไมสามารถโคลนได
ในชวงระหวางทศวรรษที่ 50 – 70 ซึ่งเปนชวงที่วงการชีววิทยา สาขาพันธุศาสตรหา
คําตอบเกี่ยวกับกําเนิดของของสิ่งมีชีวิต การพัฒนาไปตามกระบวนการเจริญเติบโต และคนหา
วิธีการขยายพันธุสิ่งมีชีวิตโดยไมอาศัยเพศ หรือเทคนิคโคลนนิ่ง ซึ่งก็คือเทคนิคการถายโอน
นิวเคลียส แมวายังไมประสบความสําเร็จในการโคลนเซลลที่พัฒนาไปมีหนาที่เฉพาะอยางแลว หรือ
แมแตเทคนิคการปฏิสนธิ และเพาะเลี้ยงเซลลภายนอกรางกายจะยังไมประสบความสําเร็จเลยก็ตาม
ไดมีขอถกเถียง อภิปรายประเด็นดานจริยธรรมเกี่ยวกับเทคนิคดังกลาวเชนกัน
J.B.S. Haldane นักชีววิทยาชาวอังกฤษ ผูเริ่มใชคําวา Clone ซึ่งมาจากคําใน
ภาษากรีกที่หมายถึง กิ่งไม (Twig) ไดกลาววาเทคนิคโคลนนิ่งมนุษยจะทําใหมนุษยสามารถควบคุม
วิวัฒนาการของตนเองได เปนการชวยพัฒนาคุณภาพของมนุษยโดยรวม นอกจาก Haldane แลวยัง
มีนักวิทยาศาสตร นักวิชาการอีกมากมาย รวมไปถึงนักเขียนนวนิยายเชิงวิทยาศาสตร (Science –
Fiction) ที่เห็นวาการโคลนมนุษยจะชวยพัฒนาระดับคุณภาพของมนุษย และยอมทําใหเกิดสังคมใน
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อุดมคติ (Utopia) ในที่สุด บุคคลที่มีความคิดเห็นดังกลาว เชน Joshua Lederberg ผูไดรับรางวัล
โนเบล, Isaac Asimov นักเขียนนวนิยายเชิงวิทยาศาสตรชื่อดัง, Bently Glass ประธาน American
Association for Advancement of Science, James Watson ผูคนพบโครงสราง Double Helix
ของสารพันธุกรรม (DNA) ดวยเหตุที่วา ครอบครัวในยุคอนาคตจําเปนตองลดจํานวนบุตรลงเนื่อง
ดวยความจําเปนทางเศรษฐกิจ ทางสังคม ทางประชากรศาสตร ฯลฯ จึงมีแนวโนมที่จะใชเทคโนโลยี
ที่มีอยูในการคัดสรรเฉพาะยีนดี แกไข กําจัดยีนที่ผิดปกติ ใชวิธียีนบําบัด (Gene Therapy) หรือรับ
ตัวออนจากคนที่ถือวาสมบูรณแบบ (Embryo Adoption) เพื่อใหไดสมาชิกใหมที่มีคุณภาพที่สุด
(Eugenism)
อยางไรก็ดี เนื่องจากทุกคนไมสามารถเขาถึงเทคโนโลยีดังกลาวไดอยางเทาเทียม
จึงเกิดคําถามวา ใครสมควร หรือไมสมควรมีชีวิตอยู ควรจะใหสิทธิการมีชีวิตอยู ชวยเหลือเฉพาะคน
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี มีความสามารถ สติปญญาเฉลียวฉลาด เปนนักกีฬา บุคคลมีชื่อเสียงใน
สังคม บุคคลเชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่ง หรือเพศชายเทานั้นหรือ การทําเชนนั้นกอใหเกิดการแบงชนชั้น
เชื้อชาติ ละเมิดสิทธิมนุษยชนเหมือนเหตุการณที่ไดเกิดขึ้นตอไปนี้หรือไม
เหตุการณนาสลดเหตุการณหนึ่งในวงการแพทยที่เกิดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1972 คือ
“การศึกษาโรคซิฟลิสในผูปวยชายชาวนิโกรที่ไมไดรับการรักษา” (Tuskegee Study of Untreated
Syphilis in the Negro Male) ซึ่งเปนโครงการศึกษาที่ดําเนินการโดยหนวยงานสาธารณสุขของ
สหรัฐอเมริกาตั้งแต ค.ศ. 1932 – 1972 เปนระยะเวลา 40 ป ผูปวยชายชาวนิโกรที่เขารวมโครงการ
จะไดรับความชวยเหลือดานอาหาร ที่อยูอาศัย การตรวจสุขภาพ รวมไปถึงคาทําศพโดยไมคิดมูลคา
วัตถุประสงคของการศึกษานี้ คือ เพื่อศึกษาความเปนไปของโรค โดยปลอยใหผูปวยไมไดรับการ
รักษา แมวาในชวงนั้น มีการคนพบยาเพนนิซิลินที่สามารถรักษาโรคซิฟลิส และมีการใชอยาง
แพรหลายแลวก็ตาม ยิ่งไปกวานั้น แพทยยังปดบังสาเหตุที่แทจริงของโรค อีกทั้งโอกาสที่จะรักษา
หายจากผูปวยอีกดวย
นอกจากนี้ ยังมีอีกเหตุการณหนึ่ง คือ Willowbrook Study ซึ่งมีวัตถุประสงคใน
การศึกษา คือ เพื่อพัฒนาวัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี (Hepatitis B) แพทยในโครงการได
ทําใหเด็กพิการทางสติปญญาในโรงพยาบาล Willowbrook State ใน Staten Island ติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบชนิดบีโดยเจตนาเพื่อใชทดลองวัคซีนที่คิดคนนั้นไดผลหรือไม แมจะไดรับความยินยอมจาก
ผูปกครองของเด็กโดยอธิบายวา เด็กในโรงพยาบาลดังกลาวยอมจะปวยเปนโรคตับอักเสบในที่สุด
แตการกระทําดังกลาวถือเปนการเอาเปรียบบุคคลที่ดอยกวาโดยใชเปนหนูทดลองเพื่อความกาวหนา
ในสายงานอาชีพของตน เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน และผิดจริยธรรมอยางรายแรง
กรณีดังกลาวไดเปนอุทาหรณ และทําใหประชาชนทั่วไปเกิดความระแวง สงสัยการ
ใชเทคโนโลยีที่คนพบใหม รวมถึง เทคนิคการโคลนนิ่งวาจะนําไปสูโศกนาฏกรรมเชนที่ผานมา เปน
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การลวงล้ําขอบเขตอํานาจของพระผูเปนเจา ตามความเชื่อในบางศาสนา หรืออํานาจของธรรมชาติ
ที่มีอยูเหนือชีวิตมนุษยหรือไม
หลังจากที่เทคนิคโคลนนิ่งเริ่มเจริญกาวหนาขึ้น จากการที่นักวิทยาศาสตรคนพบ
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเลี้ยง การยาย ถายฝากตัวออน เทคนิคตางๆในการปฏิสนธิแบบไม
อาศัยเพศ และวิธีการโคลนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม เชน แกะ หนู วัว ลิง โดยเริ่มจากการโคลนเซลลจาก
ตัวออนในระยะเริ่มตน นอกจากนี้ ยังมีการคนพบการแยก ตัดออก หรือแทรกบางสวนของยีนเขาไป
ในเซลล หรือ Recombinant DNA โดยใชสื่อที่แตกตางกัน เชน แบคทีเรียจากลําไสมนุษย หรือไวรัส
Sendai ที่ถูกทําใหไมเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต จากนั้น นักวิทยาศาสตรไดพัฒนาเทคนิคการโคลนนิ่ง
ใหสามารถโคลนเซลลจากตัวออนระยะปลาย การคนพบครั้งสําคัญ คือ การคนพบความสัมพันธ
ระหวางวัฎจักรเซลลกับเทคโนโลยีการโคลนนิ่งโดย Ian Wilmut และ Keith Campbell แหง
สถาบันวิจัยรอสลิน โดยพบวาจะสามารถโคลนเซลลของตัวออนระยะปลาย (ระยะ Fetus ซึ่งผาน
ขั้นตอนการแบงเซลลจนมีเซลลนับพันเซลลเปนตนไป) จนกระทั่งเซลลที่เจริญเต็มที่ และพัฒนาไปมี
หนาที่เฉพาะอยางแลว (Adult Cell) เมื่อสามารถทําใหเซลลอยูในระยะสงบนิ่ง หรือ ระยะ G 0 (Gap
Zero) เพื่อใหเซลลไขที่นํานิวเคลียสออกแลวยอมรับนิวเคลียสใหมจากเซลลรางกายที่ตองการโคลน
ไดงายยิ่งขึ้น และสามารถตั้งโปรแกรมใหมใหนิวเคลียสนั้น ทําใหสามารถนําเซลลยอนกลับ
กระบวนการเจริญไปมีหนาที่เฉพาะอยาง (Differentiation) การคนพบดังกลาวนํามาสูความสําเร็จ
ในการโคลนแกะดอลลี่ในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 1997 ดังที่จะไดกลาวในบทตอไป
ความสําเร็จในการโคลนแกะดอลลี่
กวาจะเปนแกะดอลลี่ Ian Wilmut และ Keith Campbell แหงสถาบัน Roslin
Institute เมือง Edinburgh ประเทศ สก็อตแลนด ตองใชความพยายามในการโคลนถึง 277 ครั้ง แม
ความอัตราความสําเร็จจะอยูในระดับต่ํามาก แตก็ถือวาเปนกาวแหงความสําเร็จทางวิทยาศาสตรที่
สําคัญอีกกาวหนึ่ง การโคลนแกะในครั้งนี้แตกตางจากที่เคยมีมาในอดีต คือ มีการใชเซลลที่โตเต็มที่
(Adult Cell) นั่นคือ เซลลเตานมของแมแกะพันธุ Finn Dorset อายุ 6 ป และประสบความสําเร็จ Ian
Wilmut ไดชี้แจงถึงสาเหตุที่ใชเซลลเตานมวาเปนเพราะสะดวก นอกจากกลุมเซลลเตานมที่ใชในการ
โคลน Ian Wilmut ยังไดแชแข็งเซลลเตานมเซลลอื่นๆไวเพื่อใชเปนเครื่องยืนยันวาแกะดอลลี่มี
ลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันทุกประการกับเซลลเตานมนั้น แมวาแมแกะเจาของเซลลเตานมจะ
ตายไปแลวก็ตาม
ขั้นตอนของการโคลนแกะดอลลี่โดยสังเขปมีดังนี้
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หลังจากดูดเอานิวเคลียสของเซลลไขที่ยังไมไดรับการปฏิสนธิจากแกะพันธุ White
Sheep ออก และทําใหเซลลเตานมของแกะพันธุ Finn Dorset เขาสูระยะสงบนิ่ง หรือระยะหยุดพัก
(G0) ซึ่งยีนเกือบทั้งหมดหยุดการทํางานดวยการปรับลดอาหารเลี้ยงเซลลแลว Ian Wilmut ไดใส
เฉพาะนิวเคลียสของเซลลเตานมดังกลาว ในบริเวณระหวางเยื่อหุมชั้นนอกของเซลลไข จากนั้นใช
กระแสไฟฟาออนๆกระตุนเปดรูบนผนังของเซลลไข และเซลลเตานมเพื่อวานิวเคลียสของเซลลเตา
นมจะเลื่อนเขาไปอยูในชองที่วางอยูในเซลลไขนั้น การใชกระแสไฟฟาออนๆเทากับเปนการหลอม
รวม (Fusion) นิวเคลียสของเซลลเตานมกับเซลลไข อีกทั้งเปนการกระตุนใหเซลลที่หลอมรวมกัน
แลวเกิดการแบงตัว เริ่มเจริญเปนตัวออนตอไปเชนเดียวกับการที่เซลลไขไดรับการกระตุนจากสเปรม
จากนั้นจึงถายฝากเซลลไขที่ผานการกระตุนและเพาะเลี้ยงในหองทดลองเปนระยะเวลาหนึ่งใน
มดลูกของแมแกะพันธุ Black Face ซึ่งเปนแมอุมทอง (Surrogate Mother) ในที่สุด แกะดอลลี่ไดถือ
กําเนิดขึ้นโดยมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันทุกประการกับเซลลเตานมของแกะพันธุ
Finn
Dorset ซึ่งพิสูจนไดจากเซลลเตานมที่นําออกมาจากแมแกะตัวเดียวกัน และแชแข็งไว อีกทั้งตางจาก
แมแกะพันธุ Black Face และ White Sheep นับเปนความสําเร็จในการโคลนสิ่งมีชีวิตจากเซลลของ
ตัวโตเต็มวัย (Adult Cell) เปนครั้งแรก ความสําเร็จในการโคลน หรือในการตั้งโปรแกรมใหมใหกับ
เซลลที่ผานกระบวนการพัฒนาจนโตเต็มวัยในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่ Wilmut และทีมงานไดทํา
ใหเซลลอยูในระยะหยุดนิ่ง (Quiescent หรือระยะ G0) กอนเพื่อคั่นจังหวะมิใหเซลลเตรียมพรอมที่
จะจําลอง DNA และแบงเซลล
เพื่อที่จะทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของโคลนนิ่งไดดียิ่งขึ้น จําเปนตอง
ศึกษา และทําความเขาใจความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเซลล และองคประกอบตางๆ ดังนี้
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ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเซลล
องคประกอบของเซลล และหนาที่
เซลลซึ่งเปนสวนประกอบของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดสามารถแบงออกเปนองคประกอบ
ยอยๆไดแก โครโมโซม ดีเอ็นเอ ยีน ฯลฯ ซึ่งตางก็มีลักษณะ โครงสราง บทบาท และหนาที่แตกตาง
กันไป

โครโมโซม (Chromosome) ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งภายในเซลล มี
หนาที่ถายทอดสารพันธุกรรมจากเซลลหนึ่งไปยังอีกเซลลหนึ่งระหวางที่เกิดการแบงเซลลเพื่อการ
เจริญเติบโตโดยผานกระบวนการจําลองตัวเองของดีเอ็นเอ (DNA Replication) การลอกรหัส
(Transcription) จากดีเอ็นเอเปนอารเอ็นเอ (RNA หรือ Ribonucleic Acid) และการแปลรหัส
(Translation) เปนโปรตีน ผานการถายทอดสารพันธุกรรมจากเซลลหนึ่งสูอีกเซลลหนึ่ง โครโมโซมจึง
มีสวนสําคัญในการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งเพื่อดํารง
เผาพันธุของสิ่งมีชีวิตนั้นอีกดวย
จีโนม (Genome) หมายถึง ปริมาณยีน ดีเอ็นเอ หรือจํานวนโครโมโซมทั้งหมด
ภายในเซลล ซึ่งจํานวนดังกลาวแสดงความจําเพาะของสิ่งมีชีวิตแตละชนิด (Species) จึงกลาวไดวา
สวนประกอบยอยของจีโนม คือ ดีเอ็นเอ
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ดีเอ็นเอ (DNA) หรือ Deoxyribonucleic Acid มีหนาที่หลักในการจําลองตัวเอง
(DNA Replication) เพื่อเพิ่มจํานวน และถายทอดดีเอ็นเอไปสูเซลลรุนตอๆไป นอกจากนี้ ยังมีหนาที่
หลักอีกประการหนึ่ง คือ ควบคุมกระบวนการทํางานของเซลลภายในรางกายทั้งหมดโดยผานการ
สรางโปรตีนที่รางกายตองการ
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 และน้ําตาลในลักษณะพันธะไฮโดรเจน ความยาวของดีเอ็นเอวัดเปนจํานวนคูเบส (base
pair หรือ bp) จึงสามารถแยกดีเอ็นเอออกเปน 2 กลุมตามแหลงที่อยู คือ ดีเอ็นเอในนิวเคลียส และดี
เอ็นเอในไมโตคอนเดรีย โดยดีเอ็นเอกลุมแรกจะมีจํานวนมากกวา และมีปริมาณเปนสวนใหญของดี
เอ็นเอในสิ่งมีชีวิตแตละชนิด สําหรับมนุษย ดีเอ็นเอในนิวเคลียสยาวถึง 3,000 ลานคูเบส (3 x 109
bp) ขณะที่ดีเอ็นเอในไมโตคอนเดรียมีความยาว 16.6 พันคูเบส (kilobase)
ยีน (Gene) เนื่องจากไมทั้งหมดของสายดีเอ็นเอที่บรรจุสารพันธุกรรม คําวา “ยีน”
จึงใชเรียกดีเอ็นเอเฉพาะสวนที่เปนสารพันธุกรรม ยีนมีหนาที่กําหนด และควบคุมการสังเคราะห
โปรตีนเพื่อใชควบคุมกระบวนการตางๆทั้งหมดในรางกาย ผลผลิตที่เกิดขึ้นมีหลายชนิด เชน โปรตีน
โครงสราง โปรตีนที่ทําหนาที่ขนสง
วัฏจักรของเซลล (Cell Cycle)
ในสิ่งมีชีวิตชั้นสูงประเภท Eucaryote วัฏจักรของเซลลซึ่งใชระยะการแบงของ
นิวเคลียสเปนเกณฑ สามารถแบงออกเปนระยะกวางๆได 2 ระยะ คือ ระยะอินเทอรเฟส
(Interphase) และระยะไมโทซิส (Mitosis)
ระยะอินเทอรเฟสเปนระยะที่เซลลเตรียมพรอมสําหรับการแบงเซลล เชน จําลอง
โครโมโซม ฯลฯ โดยสามารถแบงออกเปน 3 ระยะยอย ไดแก ระยะ G1 (Gap 1 Phase) ซึ่งเปนระยะ
ที่เซลลยังไมมีการสังเคราะหดีเอ็นเอ (DNA : Deoxy Ribonucleic Acid) อยางไรก็ตาม ไดมีการ
จําลองอารเอ็นเอ (RNA : Ribonucleic Acid) และโปรตีนแลว ในระยะนี้ โครโมโซมจะมีเพียงโครมา
ทิด (Chromatid) หรือแทงโครโมโซมเพียงแทงเดียว และบนโครมาทิดนั้นมีองคประกอบเปนสาย
Double Helix เพียงสายเดียวเชนกัน ระยะที่สอง คือ ระยะ S (Synthetic Phase) ซึ่งเปนระยะที่เกิด
การสังเคราะหดีเอ็นเอบนแทงโครโมโซม ทําใหสายดับเบิลเฮลิกซ (Double Helix) ของดีเอ็นเอซึ่งเดิม
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มีเพียงสายเดียวเพิ่มจํานวนขึ้นเปนสองสาย
อีกทั้งจํานวนของโครมาทิดไดเพิ่มขึ้นเปนสองแทง
เชนกันเมื่อสิ้นสุดระยะ S นี้ ระยะ G2 (Gap 2 Phase) เปนระยะที่การสังเคราะหดีเอ็นเอหยุดลง แต
ยังมีการสังเคราะหอารเอ็นเอ และโปรตีนอยูแมในปริมาณนอย ทั้งดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ และโปรตีน
ไดรับการสังเคราะหขึ้นเปนการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูระยะไมโทซิสตอไป
ระยะไมโทซิส (Mitosis) เปนระยะที่เซลลแบงตัวเพื่อเจริญเติบโต การแบงเซลลเพื่อ
เจริญเติบโตนี้จะเกิดขึ้นตลอดเวลาเฉพาะในเซลลบางกลุมเทานั้น เชน เซลลบริเวณเนื้อเยื่อเจริญ
(Meristematic Tissue) เซลลไขกระดูก หรือเซลลเยื่อบุผิว (Epithelial Cell) ซึ่งจัดอยูในกลุมของ
เซลลออน (Young Cell) ที่แตกตางจากกลุมเซลลที่หยุดการแบงตัวแบบไมถาวร และกลุมเซลลที่
หยุดการแบงเซลลอยางถาวรแลว หรือกลุมเซลลแก (Mature Cell) ระยะไมโทซิสยังสามารถแบง
ออกเปน 5 ระยะยอย ไดแก โพรเฟส (Prophase) โพรเมทาเฟส (Prometaphase) เมทาเฟส
(Metaphase) แอนาเฟส (Anaphase) และเทโลเฟส (Telophase) โดยในแตละระยะยอยๆเหลานี้
ของระยะไมโทซิส มีความแตกตางกันที่ชนิด จํานวน และลักษณะขององคประกอบภายในเซลล
โดยเฉพาะอยางยิ่ง โครโมโซม
เมื่อการแบงนิวเคลียสภายในเซลลสิ้นสุดลง ไซโตพลาสซึม (Cytoplasm) จึงจะเริ่ม
แบงตัว เรียกการแบงตัวของไซโตพลาสซึมวา ไซโตคีเนซิส (Cytokenesis)
เมื่อกระบวนการแบงเซลลทั้งสวนนิวเคลียส และไซโตพลาสซึมสิ้นสุดลง จะเกิดเปน
เซลลใหม 2 เซลลที่มีจํานวนโครโมโซมเทากัน อยางไรก็ตาม เซลลใหมที่เพิ่มเกิดขึ้นจะมีเพียงหนึ่ง
โครมาทิด และสายโครงสรางดับเบิลเฮลิกซของดีเอ็นเอเพียงหนึ่งสาย นําไปสูการจําลองอารเอ็นเอ ดี
เอ็นเอ โปรตีนของระยะอินเทอรเฟสของวัฏจักรเซลลตอไป
การแบงเซลลแบบไมโทซิส (Mitosis)
ไมโทซิสมีหนาที่หลัก คือ ผลิตเซลลใหมเพื่อสิ่งมีชีวิตเจริญเติบโต เซลลที่ผลิตไดจะ
เปลี่ยนแปลงรูปราง ไปทําหนาที่ตามสภาพของเนื้อเยื่อ และอวัยวะตางๆของรางกาย ระยะไมโทซิส
เกิดขึ้นไดแมในสิ่งมีชีวิตโตเต็มวัยแลว โดยจะเกิดในการสรางเซลลเม็ดเลือด เซลลตอมน้ําเหลือง
เซลลปลายรากผม เปนตน
ไมโทซิสสามารถทําใหเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นใหมได ทั้งในพืช สัตว และมนุษย กลาวคือ
เปนการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ (Asexual Reproduction) ซึ่งเปนการสืบพันธุที่พบมากในสัตวชั้น
ต่ํา หรือสัตวเซลลเดียว ในพืชชั้นสูงดวยการปกชํา ตอนกิ่ง สําหรับในมนุษย การสืบพันธุแบบไมซิสมี
โอกาสเกิดขึ้นได 1 ใน 250 ของการปฏิสนธิ นั่นคือ เมื่อเซลลไข และสเปรมเกิดการปฏิสนธิ และเกิด
เปนไซโกต (Zygote) ซึ่งปกติเปนเซลลเริ่มตนเพียงเซลลเดียวแลวไซโกตอาจมีไมโทซิส ทําใหไซโกต
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กลายเปน 2 เซลล หรือหลายเซลลแตรวมกลุมเปน 2 กลุม จากนั้น แตละกลุมจะมี
การเจริญแบบไมโทซิส ทําใหเกิดเปนกลุมของเซลล เนื้อเยื่อ และอวัยวะของคน 2 คน โดยเรียกคน 2
คนที่เกิดจากการปฏิสนธิของไขใบเดียวกันนี้วา ฝาแฝดเหมือน หรือฝาแฝดแท (Monozygotic twins
หรือ Identical Twins) ซึ่งมีองคประกอบของสารพันธุกรรมเหมือนกันทุกประการ แตกตางจากการ
เกิดของฝาแฝดไมเหมือน หรือฝาแฝดเทียม (Dizygotic หรือ Fraternal twins) ที่เกิดจากเซลลไข
และสเปรมตางกัน
อยางไรก็ตาม สําหรับการสรางเซลลสืบพันธุซึ่งเปนเซลลแฮพลอยด หรือเซลลที่มี
จํานวนโครโมโซมเหลือเพียงชุดเดียวนั้น จําเปนตองมีการแบงเซลลแบบไมโอซิส (Meiosis) ดวย
การแบงเซลลแบบไมโอซิส (Meiosis)
ในการสรางเซลลสืบพันธุของสิ่งมีชีวิตที่มีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศนั้น จําเปนตอง
ผานกระบวนการแบงเซลลแบบไมโอซิส กระบวนการสรางเซลลสืบพันธุดังกลาวเกิดขึ้นในเซลลที่
โครโมโซมคู หรือเซลลแบบดิพลอยดซึ่งอยูในอวัยวะสืบพันธุ เซลลสืบพันธุที่สรางขึ้น ไดแก เซลลไข
และสเปรม จะประกอบดวยโครโมโซมเพียงชุดเดียว หรือเปนเซลลแบบแฮพลอยด การที่โครโมโซม
ลดลงเหลือเพียงชุดเดียวเปนผลเนื่องมาจากการแบงเซลล หรือการแบงนิวเคลียส 2 ครั้ง แตมีการ
จําลองโครโมโซมเพียงครั้งเดียว เมื่อเซลลสืบพันธุจากพอ และแมเกิดการปฏิสนธิ ไซโกตที่มี
โครโมโซมแบบดิพลอยดเทากับพอ และแมจึงถือกําเนิดขึ้น
ความสําคัญอีกประการหนึ่งของการแบงเซลลแบบไมโอซิส คือ มีการเขาคูกันของโฮ
โมโลกัสโครโมโซม เปนผลทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนยีนบนโครโมโซมที่ไดจากพอ และแม หรือ
ปรากฏการณที่เรียกวา Crossing Over เกิดการจัดเรียงยีนแบบใหมที่หลากหลายในแตละเซลล
สืบพันธุ หรือที่เรียกวา Recombination เปนเหตุใหเกิดความหลากหลายทางพันธุกรรม (Genetic
Variation) ซึ่งรวมไปถึงการกลายพันธุ (Mutation) ดวย
กระบวนการเจริญไปมีหนาที่เฉพาะอยาง (Differentiation)
การที่มีโปรตีนเคลือบ DNA ในนิวเคลียสของเซลลทําใหยีนกวา 90% ในเซลลนั้นไม
ทํางาน ปลอยใหยีนที่จําเปนตอการเจริญเติบโต และทําหนาที่ ณ ตําแหนงอวัยวะนั้นเทานั้นที่จะ
ทํางาน ในการปรับโปรแกรมใหม (Reprogrammation) เพื่อที่จะทําการโคลน ตองทําให DNA ของ
เซลลนั้นๆคลายโปรตีนซึ่งเปนพันธะอยูกับ DNA ของเซลล จากนั้น จึงนําไปตอเปนพันธะใหมกับ
เซลลไขที่เพิ่มผานการปฏิสนธิ ตรงจุดนี้เองที่ตองอาศัยความละเอียดออนอยางมากเนื่องจากสารเคมี
ที่จะชวยนําโปรตีนออกไปอาจแรงเกินไปจนทําลาย DNA ของเซลล
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การทําใหเซลลเขาสูระยะสงบนิ่ง (Quiescent Stage)
การทําใหเซลลเขาสูระยะ G0 เปนขั้นตอนสําคัญในการโคลนสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกรณีที่ทําการโคลนเซลลของตัวออนที่เจริญจนถึงระยะปลาย หรือเซลลที่เจริญเต็มที่แลว
นักวิทยาศาสตรสามารถทําใหเซลลที่พัฒนาจนถึงระยะปลายแลว หรือเซลลที่พัฒนาไปทําหนาที่
เฉพาะอยางแลว เชน กรณีของแกะดอลลี่ คือ เซลลเตานม ใหเขาสูระยะสงบนิ่งนี้ไดโดยการงดให
สารอาหารซึ่งจําเปนอยางยิ่งตอการเจริญเติบโตของเซลล
ระยะการเจริญเติบโต
กับศักยภาพในการยอนกลับกระบวนการเจริญไปมีหนาที่เฉพาะ
อยางของเซลล
เมื่อเซลลพัฒนาไปถึงระยะตางๆตามวัฏจักรของเซลล ศักยภาพในการยอนกลับ
กระบวนการเจริญไปเปนเซลลชนิดตางๆ เชน เซลลตับ เซลลสมอง เซลลกลามเนื้อ ยอมมีแตกตาง
กัน กลาวไดวายิ่งเซลลพัฒนาใกลระยะโตเต็มวัยมากเทาใด ความสามารถของเซลลที่จะยอนกลับ
กระบวนการเจริญเติบโตไปสูเซลลระยะเริ่มตนยิ่งลดลงมากเทานั้น ความสามารถของเซลลในการ
ยอนกลับกระบวนการเจริญเติบโตแบงไดเปน 2 กลุม ไดแก
Totipotence คือ การที่เซลลสามารถยอนกลับกระบวนการเจริญเติบโต และพัฒนา
ไปเปนเซลลชนิดใดก็ได เชน เซลลที่เพิ่งผานการปฏิสนธิ เซลลตนตอ (ES Cell หรือ Embryonic
Stem Cell)
Pluripotence คือ การที่เซลลสามารถยอนกลับกระบวนการเจริญเติบโตได แต
ความสามารถของการเจริญไปเปนเซลลชนิดตางๆมีอยูจํากัด เชน เซลลของตัวออนระยะปลาย
เทคนิคพื้นฐานของการโคลนนิ่ง
เทคโนโลยีการโคลนนิ่งอยูบนพื้นฐานของเทคนิคไมโครมานิพูเลชัน
(Micromanipulation) และเทคนิคการถายโอนนิวเคลียส (Nuclear Transfer) โดยเทคนิคไมโครมานิพูเลชัน
หมายรวมถึงการใชเครื่องมือขนาดเล็กมากในการถายโอนนิวเคลียส และขั้นตอนอื่นๆในการโคลนนิ่ง
เริ่มตั้งแตการดูดนิวเคลียสของเซลลไขออกเหลือไวแตเพียงสวนไซโตพลาสซึม (Cytoplasm) จากนั้น
ใช Pipette ซึ่งเปนเครื่องมือเฉพาะดานที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางเล็กกวาเซลลไขประคองเซลลไข
ดังกลาวไว แลวจึงใช Pipette อีกอันที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางเล็กกวาเสนผานศูนยกลางของเซลล
ไข แตใหญกวานิวเคลียสของเซลลรางกายที่ตองการโคลนดูดเฉพาะนิวเคลียสออกจากเซลลดังกลาว
ไวภายใน ขั้นตอนตอมา คือ การนํานิวเคลียสของเซลลรางกายใสในเซลลไขบริเวณระหวางเยื่อหุม
นิวเคลียสกับผนังเซลล เทคนิคการหลอมรวมนิวเคลียสใหมเขากับเซลลไข (Fusion) มีหลายวิธี
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อยางไรก็ตาม วิธีการที่ใชโดยมาก คือ การใชกระแสไฟฟาออนๆกระตุนใหนิวเคลียสกับเซลลไขหลอม
รวมกัน ซึ่งเสมือนกับการกระตุนจากสเปรมในการปฏิสนธิตามธรรมชาติ
การโคลนโดยใชวิธีการแบงตัวออน
หลังจากที่เกิดการปฏิสนธิขึ้นเปนตัวออนระยะเริ่มตนแลว นักวิทยาศาสตรอาจแบง
แยกตัวออนตามจํานวนของเซลลโดยใชเทคนิคที่แตกตางกัน ในอดีต และในกรณีของสัตวครึ่งบก
ครึ่งน้ํา และสัตวเลื้อยคลานซึ่งเซลลไขมีขนาดใหญ สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา นักวิทยาศาสตร
เชน Hans Adolph Eduard Driesch และ Hans Spemann ไดทําการโคลนสัตวโดยใชเทคนิคการ
แบงแยกตัวออนที่แตกตางกัน กลาวคือ Hans Adolph Eduard Driesch ใชสารละลายที่มีสวนผสม
ของสารเคมีบางชนิด และเขยาเพื่อแยกเซลลตางๆออกจากตัวออนระยะเริ่มตนนั้น สวน Hans
Spemann ใชเสนผมทําเปนหวงหลวมๆจากนั้นดึงปมใหแนนเขาเพื่อแยกเซลลของตัวออนออกจาก
กัน เห็นไดวาวิธีแบงแยกตัวออนนี้เปนวิธีการโคลนที่นักวิทยาศาสตรใชในระยะเริ่มแรก ไมซับซอน
อยางไรก็ตาม ขอจํากัดของการแบงแยกตัวออน คือ ไมสามารถควบคุมลักษณะพันธุกรรมที่จะ
ปรากฏในรุนลูกหลานใหเปนไปตามที่ตองการไดเนื่องจากยังจําเปนตองอาศัยการผสมพันธุระหวาง
เพศผู และเพศเมียตามแบบธรรมชาติ ขอจํากัดดานจํานวนของตัวโคลนโดยจะจํากัดอยูที่จํานวน
เซลลของตัวออนในแตละระยะที่ทําการโคลนเทานั้น อีกทั้งดานระยะเวลาในการแบงแยกตัวออนจะ
สามารถทําไดเมื่อตัวออนอยูในระยะเริ่มแรกเทานั้น หลังจากที่ผานกระบวนการพัฒนาเขาสูระยะ
ปลายแลว จะไมสามารถทําการแบงแยกตัวออนไดเลย
เทคนิคการตัดตอยีน หรือพันธุวิศวกรรม
พันธุวิศวกรรมเปนเทคนิคเพื่อปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต
รวมถึงการยับยั้ง กระตุนการแสดงออกของยีน และการใสสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตตางชนิดเขาไป
ในเซลล เทคนิคดังกลาวนี้อาจเรียกวา เทคโนโลยีรีคอมบิแนนตดีเอ็นเอ (Recombinant DNA
Technology) โดยมีหลักการพื้นฐาน คือ คัดเลือกเซลลของสิ่งมีชีวิตที่ตองการตัดตอยีน แลวนํามา
เพาะเลี้ยงในหองทดลองจนถึงระยะที่เหมาะสม จากนั้นจึงตัดยีนที่ไมตองการออก หรือตอยีนที่
ตองการเพิ่มเขาไปโดยใชเวคเตอรลูกผสมซึ่งจะมีสวนประกอบ และความเหมาะสมแตกตางกันไปกับ
สิ่งมีชีวิตแตละชนิด หากเซลลยอมรับยีนที่ไดถายโอนเขาไป ยีนซึ่งมีหนาที่ควบคุมการผลิตโปรตีน
เฉพาะอยางจะเริ่มทํางาน สงผลใหที่เซลลนั้นๆ เกิดการแสดงออกของยีนตามที่ตองการ หรือในกรณี
ของการตัดยีนบางชวงออก เซลลนั้นจะมีการแสดงออกของยีนที่เปลี่ยนไป ลักษณะการแสดงออก
ของยีนนี้จะยังสืบทอดไปยังเซลลรุนตอๆไปเมื่อผานการโคลนซึ่งเปนการเพิ่มปริมาณโดยคงลักษณะ
เดียวกันกับตนแบบทุกประการ จะเห็นไดวาการแปลงยีนมีความซับซอนในหลายขั้นตอน เชน ในการ
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คัดเลือกเซลลชนิดที่จะใหผลตามที่ตองการ การตัดตอพันธะระหวาง DNA การเลือกใชเวคเตอรที่
เหมาะสมสําหรับตัดตอยีนในสิ่งมีชีวิตแตละชนิด เปนตน จําเปนตองใชความชํานาญ และความ
ระมัดระวังอยางมาก เมื่อสามารถตัดตอยีน และถายโอนเขาไปในเซลลไดตามที่ตองการแลว ขั้นตอน
ตอไป คือ การโคลนเซลล หรือสิ่งมีชีวิตดังกลาวใหไดจํานวนมากเพื่อประโยชนทางการแพทย หรือ
เชิงเศรษฐกิจตอไป
ภายหลังความสําเร็จของการโคลนแกะดอลลี่
หลักการโคลนแกะดอลลี่ที่ผานการคิดคน และพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตรสถาบัน
รอสลินไดรับการยอมรับจากนักวิทยาศาสตรโดยทั่วไป
สามารถนําไปประยุกตใชในการโคลน
สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆได เชน ลิง หนู วัว และกระตาย เมื่อผนวกความรูเกี่ยวกับเทคนิคพันธุวิศวกรรมเขา
กับเทคโนโลยีโคลนนิ่ง ทําใหสามารถโคลนสัตวที่มียีนมนุษยเปนสวนประกอบ หรือมียีนที่ผลิต
โปรตีนซึ่งจําเปนตอรางกาย เพื่อใชในการรักษาผูปวยโรคทางพันธุกรรม เชน ยีนที่สรางโปรตีนชวยให
เลือดแข็งตัวสําหรับรักษาผูปวยโรคฮีโมฟเลีย (Hemophilia) หลังจากขั้นตอนการดัดแปลงยีน และ
การถายโอนยีนเขาไปในเซลลแลว ขั้นตอนตอไป คือ การโคลนเซลลที่ผานการดัดแปลงยีนนั้นดวย
การถายโอนนิวเคลียสเชนเดียวกับแกะดอลลี่ ผลลัพธที่ได และเปนผลงานของ Ian Wilmut และทีม
นักวิทยาศาสตรสถาบันวิจัยรอสลิน คือ แกะพอลลี่ (Polly) ที่มียีนของมนุษย สําหรับสรางโปรตีนชวย
ใหเลือดแข็งตัว เพียงดื่มน้ํานมของแกะแปลงยีน หรือสกัดเฉพาะโปรตีนชวยใหเลือดแข็งตัวจาก
น้ํานมดังกลาว ก็เปนการชวยบรรเทาอาการ หรือรักษาผูปวยโรคฮีโมฟเลียแลว
ผลกระทบของเทคโนโลยีการโคลนนิ่ง
หลังจากที่เวลาผานมาหลายทศวรรษ นักวิทยาศาสตรประสบความสําเร็จในการ
โคลนเซลลระยะตางๆของสัตว ตั้งแตเซลลของตัวออนระยะเริ่มตนจนถึงระยะปลาย และในที่สุด Ian
Wilmut และ Keith Campbell ก็สามารถโคลนเซลลที่พัฒนาจนโตเต็มที่ไดสําเร็จ เปนการชวยตอบ
ขอสงสัยที่มาเนิ่นนานเกี่ยวกับความเปนไปไดที่จะทําใหเซลลยอนกลับไปสูระยะเริ่มตนอีกครั้ง แมวา
เซลลนั้นจะพัฒนาไปมีหนาที่เฉพาะอยางแลวก็ตาม ความสําเร็จของเทคโนโลยีโคลนนิ่งสงผลกระทบ
หลายประการตอวิทยาการ ศาสตรแขนงอื่นๆ โดยผลกระทบดังกลาวหมายรวมทั้งประโยชน และ
โทษของเทคโนโลยี ดังตอไปนี้
โคลนนิ่งมีประโยชนอยางไร
เทคโนโลยีการโคลนนิ่งสามารถใชเพื่อศึกษาการเกิด และความเปนไปของโรคทาง
พันธุกรรม สาเหตุของโรคทางพันธุกรรมสืบเนื่องจากการที่ยีนบางยีนไมทํางาน หรือทํางานผิด
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ตําแหนง
เชน
ไมสามารถควบคุมสั่งการใหผลิตโปรตีนที่จําเปนตอการทํางานของรางกาย
นักวิทยาศาสตรสามารถทดลองโดยควบคุมปจจัยที่กอใหเกิดโรคทางพันธุกรรมไดอยางแมนยํายิ่งขึ้น
และสามารถทดลองซ้ําได
การศึกษาโรคทางพันธุกรรม และการศึกษาบทบาท หนาที่ของยีน หลังจากที่ทําการ
โคลน ตัดตอยีน และสังเกตการณในหองทดลอง ทําใหไดขอมูลดิบเกี่ยวกับการทํางานของยีน ความ
ผิดปกติที่จะเกิดขึ้นหลังจากยีนบกพรอง เมื่อนําลักษณะที่สังเกตไดมาเชื่อมโยงกับตําแหนงของยีน
และปจจัยอื่นๆจากสิ่งแวดลอม จากนั้นประมวลผลดวยคอมพิวเตอร ทําใหไดฐานขอมูลทาง
พันธุกรรมที่สําคัญ ศาสตรสําคัญที่กลาวมานี้ เรียกวา ชีวสารสนเทศ (Info-biotechnology)
นักวิทยาศาสตรสาขาพันธุศาสตรจึงสามารถทราบลวงหนาถึงโรคทางพันธุกรรมที่จะเกิดกับผูที่มียีน
ใดยีนหนึ่งไมทํางาน หรือทํางานอยางไมปกติ แมวาอาการของโรคจะยังไมปรากฏก็ตาม ทําให
สามารถปองกันโรคทางพันธุกรรมที่รายแรงได หรือหากในกรณีที่โรคแสดงอาการแลว ก็สามารถใช
ขอมูลดังกลาวในการรักษา แกไขความผิดปกติได เรียกการรักษานี้วา ยีนบําบัด (Gene Therapy)
สามารถใชศึกษาบทบาท หนาที่ของยีน โดยเพาะเลี้ยงเซลลเปนจํานวนมากใน
หองทดลอง จากนั้นตัด หรือตอยีนที่ตองการศึกษาเขาไปในเซลลเพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับเซลล เมื่อสามารถตัดตอยีนจนไดผลตมที่ตองการแลว จึงทําการโคลน ทําใหไดเซลลจํานวน
มากซึ่งยีนที่ตองการศึกษาอยูในตําแหนงเดียวกัน แลวสรุปเปนบทบาท หนาที่ของยีน เทคโนโลยีการ
โคลนนิ่งนี้ชวยลดปจจัยที่ผันแปร ทําใหสามารถศึกษาคราวละจํานวนมากๆ และตรวจสอบผลจาก
การทดลองได
ประโยชนในการศึกษาความเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรม (DNA) ในชวงวงจร
ตางๆของสิ่งมีชีวิต ดังที่กลาวแลววาเซลลตางๆของสิ่งมีชีวิตมีระยะในวงจรชีวิตแตกตางกัน อีกทั้งใน
แตละระยะนั้น องคประกอบ โครงสรางภายในเซลลเกิดการเปลี่ยนแปลงที่แตกตางกัน การศึกษา
ลักษณะ โครงสราง การทํางานของสารพันธุกรรมในเซลลของสิ่งมีชีวิตหนึ่งๆ จําเปนตองใชเซลลที่มี
ลักษณะเหมือนกันทุกประการเปนจํานวนมาก เทคโนโลยีโคลนนิ่งไดเขามามีบทบาทสําคัญในการ
เพิ่มปริมาณของเซลล ยีน หรือดีเอ็นเอที่ตองการศึกษาโดยที่เซลล ยีน หรือดีเอ็นเอที่โคลนขึ้นนั้น
เหมือนกันทุกประการ ชวยใหนักวิทยาศาสตรควบคุมปจจัยที่จะเขามามีอิทธิพลตอการทํางานของ
ยีน หรือดีเอ็นเอภายในเซลลได อีกทั้งชวยใหนักวิทยาศาสตรมีตัวอยางในการศึกษามากพอสําหรับ
ตรวจสอบผลการศึกษา และการทดลองนั้น
เทคโนโลยีโคลนนิ่งซึ่งอยูบนพื้นฐานของเทคนิคการถายโอนนิวเคลียสยังมีประโยชน
ในการสรางแหลงสํารองอวัยวะจากเซลลตนกําเนิด จากการคนพบครั้งสําคัญของ Ian Wilmut และ
Keith
Campbell
ที่ทําใหเซลลซึ่งเจริญเต็มที่จนพัฒนาไปทําหนาเฉพาะอยางแลวสามารถ
ยอนกลับวัฏจักรของเซลลไปเปนเซลลระยะเริ่มตนซึ่งยังคงความสามารถในการพัฒนาไปทําหนาที่
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ตางๆไดอยางครบถวน (Totipotency) ไมวาจะทําหนาที่เปนเซลลประสาท เซลลกลามเนื้อ เซลล
หัวใจ เซลลผิวหนัง เซลลตับ หรือเซลลสมอง ฯลฯ เนื่องจากเซลลทุกเซลลมีสารพันธุกรรมครบถวน
สาเหตุที่เซลลสมองไมทํางานเปนเซลลกลามเนื้อ หรือเซลลกลามเนื้อไมทํางานเปนเซลลตับเพราะ
ยีนตางๆที่ผลิตโปรตีน ควบคุม และสั่งการทํางานตางๆนั้นไดรับการกระตุนที่แตกตางกัน ผลจากการ
คนพบในครั้งนี้ประกอบกับเทคนิคกระตุนใหยีนใดยีนหนึ่งทํางาน อีกทั้งเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล
และเนื้อเยื่อจะชวยแกปญหาการขาดแคลนอวัยวะซึ่งตองรอใหมีผูบริจาค
อีกทั้งอวัยวะที่ไดรับ
บริจาคนั้นตองเขากันไดกับผูปวยเนื่องดวยแตละบุคคลมีโครงสรางของดีเอ็นเอเฉพาะบุคคล
กลาวคือ อวัยวะที่ไดรับบริจาคตองไมถูกตอตานจากระบบภูมิคุมกันของผูปวย เทากับเปนการสราง
อวัยวะสํารองโดยใชเซลลของผูปวยเอง
อีกแนวทางหนึ่งที่จะชวยแกปญหาการขาดแคลนอวัยวะ คือ การเปลี่ยนถายอวัยวะ
จากสัตวที่ใกลเคียงกับอวัยวะของมนุษยมากที่สุด (Xenotransplantation) โดยเฉพาะอยางยิ่ง สุกร
เทคโนโลยีโคลนนิ่ง และพันธุวิศวกรรมเขามาบทบาทชวยใหระบบภูมิคุมกันของมนุษยไมตอตาน
อวัยวะที่จะทําการปลูกถาย แมวาอวัยวะนั้นจะมาจากสัตวก็ตาม วิธีการดังกลาว คือ การแทรกยีน
บางสวนของมนุษย (ผูปวย) เขาไป เมื่ออวัยวะของสัตวยอมรับยีนของผูปวยแลว อวัยวะนั้นจึง
เสมือนวาเปนอวัยวะของผูปวยเอง โอกาสที่จะถูกระบบภูมิคุมกันของผูปวยตอตานก็ลดลง
นอกเหนือจากการใชสัตวเปนแหลงอวัยวะสํารองแลว
ยังสามารถดัดแปลงให
ผลิตภัณฑจากสัตว เชน น้ํานมวัว น้ํานมแกะ กลายเปนแหลงผลิตยารักษาโรคทางพันธุกรรมไดอีก
ดวย ดังกรณีของแกะดอลลี่ที่ไดกลาวไปแลวขางตน กลาวคือ โดยการแทรกยีนของมนุษย เชน ยีนที่
ผลิตโปรตีนชวยใหเลือดแข็งตัว (Factor IX) เขาไปในเซลลสัตว แลวเพาะเลี้ยงใหเกิดการแบงเซลล
จากนั้นนําเฉพาะเซลลที่ยอมรับยีนของมนุษยไดดีที่สุดมาโคลนโดยทําตามหลักการถายโอน
นิวเคลียส ประกอบกับการดัดแปลงยีนใหมีการผลิตโปรตีนดังกลาวปะปนมาพรอมกับน้ํานม เพียง
เทานี้ สัตวที่ทําการโคลนก็จะมียีนของมนุษยปะปนอยู และสามารถผลิตน้ํานมที่ใชเปนยารักษาโรค
ทางพันธุกรรมได อีกทั้งยังสามารถเพิ่มจํานวนสัตวแปลงยีนดวยเทคโนโลยีโคลนนิ่ง
เนื่องดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาของสาขาพันธุ
ศาสตร คาดการณวา ราวสิ้นป ค.ศ. 2003 นักวิทยาศาสตรจะสามารถถอดรหัสพันธุกรรมทั้งหมด
ของมนุษย ซึ่งสงผลใหรูจักยีนทั้งหมดที่มีอยูในจีโนมของมนุษย อีกทั้งทราบหนาที่ การทํางานของยีน
ดังกลาว เมื่อนํามาประมวลเปนฐานขอมูลโรคทางพันธุกรรม ทําใหทราบไดวาโรคทางพันธุกรรมซึ่งมี
สาเหตุมาจากความผิดปกติของยีนนั้นเปนผลเนื่องมาจากความผิดปกติของยีนใด
และมีปจจัย
แวดลอมใดเปนองคประกอบ ทําใหสามารถปองกันโรคทางพันธุกรรม แกไขหนวยพันธุกรรมที่
ผิดปกติ และรักษาผูปวยไดอยางแมนยําดวยยีนบําบัด (Gene Therapy) การรักษาผูปวยจึงเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการรักษาใหเหมาะสมกับแตละบุคคล
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หลังจากที่เทคโนโลยีโคลนนิ่งไดรับการคิดคน พัฒนาขึ้น นอกเหนือจากจะมี
คุณประโยชนดานการรักษาดังที่ไดกลาวไปแลว ประโยชนอีกดานหนึ่งของเทคโนโลยีโคลนนิ่ง คือ
ดานการขยายพันธุ
จากลักษณะสําคัญของโคลนนิ่งที่จะทําใหไดเซลล
หรือสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกับ
ตนแบบทุกประการ เทคโนโลยีการโคลนนิ่งจึงมีประโยชนอยางมากในการขยายพันธุพืช พันธุสัตวที่
เปนพันธุดี มีลักษณะตามที่ตองการอยูแลว ไมวาลักษณะดีนั้นจะเปนผลเนื่องมาจากการคัดสรรโดย
ธรรมชาติ หรือจากการดัดแปลงพันธุโดยมนุษยก็ตาม เชน มีผลดก ใหดอก ผลขนาดใหญ เหี่ยวชา
เก็บไวไดนาน ใหเนื้อคุณภาพดี น้ํานมปริมาณมาก หรือมีคุณสมบัติปองกันโรค และแมลง เปนตน
ทําใหพืช สัตวในรุนลูก หรือรุนตอๆไปยังคงคุณสมบัติดังเดิม ไมเกิดการกลายพันธุดังเชนการผสม
พันธุตามธรรมชาติ
เนื่องจากในการขยายพันธุดวยเทคโนโลยีโคลนนิ่งสามารถใชเซลลรางกาย
(Somatic Cell) เซลลใดก็ได จากนั้นนํามาผานกระบวนการถายโอนนิวเคลียส (Nuclear Transfer)
สูเซลลไขที่นํานิวเคลียสออกแลว เทคโนโลยีโคลนนิ่งจึงสามารถนํามาประยุกตใชเพื่อประโยชนใน
การอนุรักษพันธุสัตวใกลสูญพันธุได ตางจากการขยายพันธุแบบดั้งเดิมที่ตองอาศัยเซลลเพศ (Germ
Cell) จากทั้งตัวผู และตัวเมียที่ตองการผสม ไดแก เซลลไข และสเปรม อีกทั้ง ประสิทธิผลที่ไดจาก
การโคลนนิ่ง ทําใหสามารถขยายพันธุสัตวหายาก ใกลสูญพันธุไดคราวละมากๆ แมหลังจากการถาย
ฝากตัวออน (Embryo Transplantation) ในมดลูกของแมอุมบุญ (Surrogate Mother) เพียงไมกี่ครั้ง
ก็ตาม โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเทคโนโลยีนี้ไดรับการพัฒนาจนถึงขั้นสูงสุดแลว เปนที่คาดการณวา
การฟนฟูพันธุสัตวที่แมจะสูญพันธุไปแลวแตไดมีการเก็บเซลลตัวอยางของสัตวชนิดนั้นใน
หองทดลองก็สามารถทําไดเชนเดียวกันทั้งนี้โดยอาศัยสัตวสายพันธุใกลเคียงเปนผูใหเซลลไข และ
แมอุมบุญ ตัวอยางของความสําเร็จในการโคลนเพื่อประโยชนในการอนุรักษพันธุสัตว ไดแก
ความสําเร็จในการโคลนกระทิง (Gaur) ชื่อโนอาร (Noah) ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งโคลนจาก
เซลลใบหูของกระทิงตัวผูที่ตายไปแลว
นอกจากนี้
เทคโนโลยีการโคลนนิ่งยังมีประโยชนในการรักษาภาวะมีบุตรยาก
(Infertility) ซึ่งในอดีตจนถึงปจจุบันไดมีความพยายามที่จะแกปญหานี้ดวยเทคนิคนานาประการ
เชน การทํา GIFT (Gamete Intrafallopian Transfer) ซึ่งเปนเทคนิคฉีดเซลลไข และเซลลสเปรมให
เขาไปผสมกันในทอนําไขของผูหญิง การปฏิสนธิที่เกิดขึ้นเปนการปฏิสนธิภายในรางกาย (in Vivo
Fertilization) ซึ่งแตกตางจากเทคนิคตอมา คือ เทคนิคการทําเด็กหลอดแกว เทคนิคนี้แตกตางจาก
เทคนิคอื่นๆ คือ การปฏิสนธิระหวางเซลลไข และสเปรมเกิดขึ้นภายนอกรางกาย (In Vitro
Fertilization) หลังจากที่วางเซลลไขที่ยังไมไดรับการผสมและสเปรมไวใกลกันบนจานทดลอง อาจ
ถายโอนตัวออนที่เกิดจากการปฏิสนธินี้ในมดลูกของฝายหญิงเพื่อใหตัวออนเจริญตอไป หรืออาจแช
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แข็ง (Cryopreservation) เพื่อใชในภายหลัง เทคนิคนี้เหมาะสําหรับแกไขภาวะมีบุตรยากในผูหญิง
เนื่องจากเกิดความผิดปกติที่ทอนําไข เทคนิคการทําเด็กหลอดแกวนี้ประสบความสําเร็จเปนครั้งแรก
จากเด็กหลอดแกว Louise Browne เกิดที่ประเทศอังกฤษ เมื่อ ค.ศ. 1978 สวนเทคนิค ICSI
(Intracytoplasmic Sperm Injection) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อแกปญหาภาวะมีบุตรยากในชาย
เนื่องจากสเปรมมีจํานวนนอย หรือไมแข็งแรงนั้น เปนกระบวนการผสมเทียมโดยฉีดสเปรมที่ผานการ
คัดเลือกแลวใหเขาไปผสมในเซลลไขจากฝายหญิงโดยตรง
มนุษยยังคงมีความปรารถนาที่จะมีลูกหลานสืบสกุลที่มีลักษณะเหมือน หรือคลาย
ตนมากที่สุด ในการทําโคลนนิ่งซึ่งจัดเปนการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ อีกทั้งบุตรที่ถือกําเนิดขึ้นจะมี
ลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกับผูใหกําเนิด (เจาของนิวเคลียสในเซลลรางกายที่ถูกถายโอนเขาไป
ในเซลลไข) ทุกประการ และแนนอนวายอมมีลักษณะทางกายภาพเหมือนกันทุกประการเชนกัน
เนื่องจากการโคลนนิ่งทําใหอุปสรรคดานอายุในการมีบุตรหมดไป อีกทั้งในการมีบุตร ผูปรารถนามี
บุตรไมวาจะเปนชาย หรือหญิงเพียงคนเดียวก็เพียงพอแลว เชน ในกรณีที่เปนชาย การใหกําเนิดบุตร
ตองใชเซลลไขจากเพศหญิงที่อาจไดรับบริจาค หรือนํามาจากธนาคารเซลลไข หรือคลินิกชวยเหลือผู
มีบุตรยากซึ่งมักเก็บเซลลไข และสเปรมไวเปนจํานวนมากจากคูสามีภรรยาที่มาขอรับบริการอยูแลว
และแมอุมบุญซึ่งอาจเปนอาสาสมัครที่จะไดรับผลตอบแทนภายหลัง
หรือญาติพี่นองที่ยินดี
ชวยเหลือโดยสมัครใจ หรือหากในกรณีของผูหญิงเพียงคนเดียว ก็สามารถใหกําเนิดบุตรไดดวย
ตนเอง ไมจําเปนตองใชสเปรมจากธนาคารอสุจิ จึงเห็นไดวา ดวยเทคโนโลยีโคลนนิ่ง ผูที่อยูรวมกัน
ฉันสามีภรรยา ไมวาจะเปนเพศเดียวกัน หรือตางเพศ ตางก็สามารถมีบุตรได กลาวไดวาอุปสรรค
ดานเพศในการมีบุตรไดหมดไป
สมควรตองติดตามบทบาทของเทคโนโลยีการโคลนนิ่งนี้อยาง
ใกลชิดวา ในอนาคต จะเขามามีสวนสําคัญในการแกปญหาภาวะมีบุตรยากทดแทนเทคนิคที่ใชอยู
ในปจจุบันหรือไม
เทคโนโลยีโคลนนิ่งเพื่อประโยชนดานการสืบพันธุ (Reproductive Cloning) เมื่อ
ประกอบกับเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม คือ ความสามารถที่จะตัดยีนผิดปกติซึ่งอาจกอใหเกิดโรคทาง
พันธุกรรม หรือลักษณะที่ไมพึงประสงค หรือความสามารถที่จะแทรกเสริมดวยยีน การแกไขยีนนี้
นอกจากจะทําใหคนรุนลูกหลานที่จะถือกําเนิดขึ้นในอนาคตปราศจากความผิดปกติ หรือโรคที่มี
ตนเหตุดานพันธุกรรมแลว ยังสามารถทําใหมีลักษณะพันธุกรรม และลักษณะภายนอก เชน สีตา สี
ผม รูปราง ฯลฯ ตามที่ “ออกแบบ” อีกดวย ประเด็นเทคโนโลยีโคลนนิ่งเพื่อประโยชนดานการสืบพันธุ
หรือการโคลนมนุษยนี้จึงยังเปนที่ถกเถียง อภิปรายกันอยางกวางขวาง เนื่องจากอาจนํามาซึ่งปญหา
เชิงจริยธรรมมากมาย ไมวาจะเปน อาจกอใหเกิดการกีดกันทางพันธุกรรม การลวงละเมิดสิทธิความ
เปนปจเจกบุคคล สถานะของเทคโนโลยีโคลนนิ่งเมื่อนําไปประยุกตใชกับมนุษยเพื่อประโยชนดาน
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การสืบพันธุจึงยังไมเปนที่ยอมรับของคนสวนใหญในสังคม หรืออาจกลาวไดวามีกระแสตอตานอยูไม
นอย ดังรายละเอียดที่จะนําเสนอตอไป
เทคโนโลยีการโคลนนิ่ง ดานที่สองของเหรียญ
ในการโคลนนิ่ง ขั้นตอนการทําใหนิวเคลียสของเซลลรางกายเขาสูสภาวะหยุดพัก
หรือ Gap 0 เพื่อจะถายโอนเขาสูเซลลไข และดําเนินการตามกระบวนการโคลนตอไป เปนการทําให
นิวเคลียสของเซลลซึ่งภายในเต็มไปดวยสารพันธุกรรมที่ทําใหเกิดการแสดงออกของยีนในลักษณะ
ตางๆ ยอนกลับสูระยะแรกของวัฏจักรเซลล ทําใหเซลลนั้นเสมือนเปนเซลลที่เริ่มแบงตัวเชนเดียวกับ
เซลลจากตัวออน อยางไรก็ดี เมื่อทําการศึกษาสายเทโลเมียร (Telomere) ในโครโมโซม
นักวิทยาศาสตรไดคนพบความสัมพันธแบบผกผันระหวางความยาวของสายเทโลเมียรกับอายุ
กลาวคือ เมื่อสิ่งมีชีวิตเจริญเติบโตเขาสูระยะตางๆ สายเทโลเมียรบนโครโมโซมภายในเซลลกลับหด
สั้นลง และเนื่องจากเซลลที่นํามาทําการโคลนนั้นเปนเซลลที่ผานกระบวนการพัฒนาจนโตเต็มที่ และ
ทําหนาที่เฉพาะอยางแลว (Differentiation) เปนไปไดวาการตั้งโปรแกรมใหมใหกับนิวเคลียสโดย
เซลลไขอาจไมสมบูรณ สายเทโลเมียรของสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการโคลนอาจยังมีความยาวเทาเดิม คือ
ยาวไมเทาสายเทโลเมียรในเซลลเริ่มตน ประเด็นที่วาสิ่งมีชีวิตซึ่งเกิดจากการโคลนอาจแกกวาวัย
(Ageing) จึงยังคลุมเครืออยู
เทคโนโลยีโคลนนิ่งอยูบนพื้นฐานของหลักการถายโอนนิวเคลียส
เมื่อถายโอน
นิวเคลียสเซลลรางกายเขาสูเซลลไขที่นํานิวเคลียสออกแลว นิวเคลียสของเซลลรางกายนั้นจะใชไซ
โตพลาสซึม (Cytoplasm) เปนแหลงสรางพลังงานเพื่อเจริญเติบโตไปตามระยะตางๆ แมวา
นิวเคลียสจะเปนสวนที่ควบคุมการทํางาน การแสดงออกของยีนภายในเซลลเกือบ 99.5% ก็ตาม ไม
โตคอนเดรียดีเอ็นเอ (Mitochondria DNA) โดยปกติจะมีโครงสรางเปนวงกลม มีคูเบส 16 คูซึ่งเปน
โปรตีน 13 ชนิดที่เกี่ยวของกับการสรางพลังงาน ลักษณะสําคัญของไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอ คือ คง
จุดเดนของสายพันธุของแม หรือของสายพอผานทางสายแม ขณะที่เซลลผานระยะไมโอซิส ไมโต
คอนเดรียดีเอ็นเอจะไมจําลองตัวเอง ทําใหนิวเคลียสดีเอ็นเอแสดงบทบาทอยางเต็มที่ในการควบคุม
การแสดงออกของยีน แตการคนควาวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของไซโตพลาสซึม (Cytoplasm) ที่มีตอการ
ควบคุม สั่งการ การทํางานของเซลล พบวาโครโมโซมของไมโตคอนเดรียในบริเวณไซโตพลาสซึมก็มี
บทบาทในการกําหนดพันธุกรรมใหแกเซลล สําหรับกรณีของการโคลนนิ่งก็คือนิวเคลียสที่ไดรับการ
ถายฝากเชนกัน แมอิทธิพลดังกลาวจะมีอยูนอยมากก็ตาม ดังนั้น โอกาสที่ความผิดปกติบางประการ
อาจสืบทอดมาจากความผิดปกติของไมโตคอนเดรียบริเวณไซโตพลาสซึม
(Cytoplasmic
Mitochondria) ก็มีอยูในระดับหนึ่ง
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เนื่องจากเทคโนโลยีการโคลนนิ่งเปนการสรางสารพันธุกรรม เซลล และสิ่งมีชีวิตที่มี
ลักษณะเหมือนกันทุกประการ และดังที่ไดกลาวไปแลววา เทคโนโลยีการโคลนนิ่งมีประโยชนในการ
ปรับปรุงพันธุพืช พันธุสัตว ใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น ชวยรักษาคุณลักษณะที่มีคุณคาทางการแพทย และ
ทางเศรษฐกิจหลังการปรับปรุงพันธุดวยเทคนิคพันธุวิศวกรรมใหสืบทอดไปยังรุนตอๆไป พืช และ
สัตวที่ไดจากการโคลนตนแบบเดียวกันไมวารุนใดจึงมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกัน
และ
เหมือนกับตนแบบทุกประการ ความนิยมที่จะโคลนพืช หรือสัตวที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด ที่
อํานวยประโยชนทางการแพทย โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจในชวงระยะเวลาหนึ่งจึงมีสูง ทั้งนี้เพื่อสราง
ผลตอบแทน รายไดใหสูงขึ้น จึงมีขอสันนิษฐานวาการโคลนพืช และสัตวใหมีลักษณะเดิม ซ้ํากัน
หลายรุน และใหมีจํานวนมาก โดยละเลยพันธุอื่นๆ เชน พันธุพื้นเมืองที่มีอยูแลวตามธรรมชาติ พันธุ
ที่ผานการปรับปรุงใหมีความตานโรคใดโรคหนึ่งในอดีต
อาจมีสวนทําใหความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Biological Diversity) ลดลง ความสามารถในการตานทานโรคซึ่งไดรับการพัฒนาผาน
กระบวนการคัดสรรตามธรรมชาติจึงลดลง เมื่อเกิดศัตรูพืช หรือโรคระบาด หรือสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติไดเปลี่ยนแปลงไป พืช และสัตวจํานวนมากที่เกิดจากการโคลนนั้นจึงไมสามารถปรับตัวให
ตานทานโรค หรือปรับใหเขากับสภาพแวดลอมได จึงเปนไปไดวาพืช และสัตวพันธุที่ไดจากการโคลน
นั้น รวมไปถึงพืช และสัตวพันธุดั้งเดิมซึ่งไมไดรับความสนใจ จะสูญพันธุไปในที่สุด และจะนํามาซึ่ง
ความเดือดรอน และความขาดแคลนทรัพยากรทางธรรมชาติของมนุษยชาติ
ประเด็นทางจริยธรรมเกี่ยวกับการโคลนนิ่ง
เทคโนโลยีตางๆทางพันธุศาสตรไดรับการพัฒนาใหกาวหนาไปอยางรวดเร็ว
จนกระทั่งไดเกิดชองวางแหงความเขาใจที่แทจริงระหวางกลุมผูคิดคนเทคโนโลยี และผูใช หรือ
ผูติดตามความเคลื่อนไหว ประเด็นทางจริยธรรมที่มีการวิพากษวิจารณอยางกวางขวางนอกจากจะ
เกิดขึ้นในกลุมผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาแลว ยังแพรกระจายไปยังผูที่จะมีสวนเกี่ยวของ นั่นคือ ทุกคน
ในสังคมในฐานะสมาชิกของสังคม ความเขาใจที่แทจริงในเทคโนโลยีโคลนนิ่งจึงเหลื่อมล้ํากันอยาง
มาก การแสดงความคิดเห็นตอเทคโนโลยี รวมไปถึงการแสดงความวิตกกังวลถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นจึงมีอยูหลากหลาย ผลกระทบโดยเฉพาะอยางยิ่งทางลบทั้งบนพื้นฐานของความวิตกกังวล
อันเนื่องมาจากการขาดความเขาใจที่ถูกตองในเทคโนโลยี และหลักเหตุ และผลตางก็มีโอกาสที่จะ
เกิดขึ้นไดมากนอยตางกัน จากการศึกษาเรื่องเทคโนโลยีโคลนนิ่งขาพเจาไดรวบรวมประเด็นทาง
จริยธรรมซึ่งเปนที่อภิปรายอยางกวางขวางไวโดยสังเขป ดังนี้
ตามหลักความเชื่อทางศาสนา เชน ในศาสนาคริสต เชื่อวาพระเจาเปนผูสรางชีวิต
และใหกําเนิดชีวิต โดยผานการใชชีวิตคูของสามี และภรรยา ความปรารถนาที่จะมีลูกหลานเพื่อสืบ
ทอดตอไป โดยใหมีลักษณะละมายคลายตนมากที่สุดนั้นมีมานานแลว เทคโนโลยีดานพันธุศาสตร
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ไมวาจะเปน เทคนิคพันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) การปฏิสนธิภายนอกรางกาย (In Vitro
Fertilization) การทํากิฟท (GIFT) รวมไปถึงเทคนิคโคลนนิ่ง เหลานี้ลวนเปนความพยายามของ
มนุษยที่จะมีอิทธิพลอยูเหนือธรรมชาติ ตามความเชื่อทางศาสนาจึงถือเปนการละเมิดกฎธรรมชาติ
และลวงล้ําขอบเขตอํานาจของพระเจา หรือธรรมชาติซึ่งเชื่อวาเปนเพียงผูเดียวที่จะใหกําเนิดชีวิตบน
โลก
เทคโนโลยีการโคลนนิ่งแตกตางจากการสรางตัวออนดวยเทคนิคทางพันธุศาสตร
อื่นๆตรงที่ไมจําเปนตองใชเซลลเพศของทั้งสองฝาย การโคลนสามารถทําไดโดยใชเซลลรางกาย เชน
เซลลผิวหนัง เซลลบริเวณรากผม เมื่อนําเฉพาะนิวเคลียสของเซลลรางกายนั้นออกมาเพาะเลี้ยง และ
รอจนถึงระยะที่เหมาะสมก็นําไปถายฝากในเซลลไขที่นํานิวเคลียสออกแลวซึ่งอาจไดมาโดยการ
บริจาค เพียงเก็บรักษาเซลลรางกายใหอยูในสภาพสมบูรณ และเมื่อเทคโนโลยีกาวหนาถึงระดับที่
ความสําเร็จในการโคลนเพิ่มสูงกวาในปจจุบัน การโคลนบุคคลที่มีพรสวรรค และความสามารถ เชน
มีสติปญญาเปนเลิศ เปนยอดนักกีฬา ซึ่งเชื่อวาเปนลักษณะที่ถายทอดทางพันธุกรรมไดนั้นจึงเปน
เรื่องที่มีโอกาสเปนไปไดมาก การโคลนบุคคลที่มีความสามารถ แมจะเปนบุคคลที่เสียชีวิตไปแลว แต
โดยไมไดรับความยินยอมจากเจาของเซลลรางกายนั้นถือเปนการละเมิดความเปนสวนบุคคล อีกทั้ง
การไมเคารพสิทธิมนุษยชน และเกียรติภูมิของมนุษย (Human Dignity)
นอกจากนี้ ดวยเทคโนโลยีการโคลนนิ่ง หากไดเก็บเซลลของบุคคลที่เสียชีวิตไปแลว
ใหอยูในสภาพสมบูรณดวยเทคนิคแชแข็งเซลล (Cryopreservation) ก็จะสามารถนําเซลลของบุคคล
นั้นมาโคลน ทําใหเกิดบุคคลใหมที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันทุกประการกับบุคคลที่เสียชีวิต
แลว ในกรณีของอัจฉริยะบุคคล ผูมีชื่อเสียงเนื่องจากความสามารถทางกีฬา ทางดนตรี หรือ
แมกระทั่งอาชญากร ผูที่เกิดจากการโคลนยังจะมีความสามารถที่โดดเดน ลักษณะนิสัย ทัศนคติ
บุคลิกภาพเชนเดิมหรือไม
ประเด็นนี้แมจะยังไมมีคําตอบชัดเจนชี้ขาด
แตจากการศึกษา
เปรียบเทียบฝาแฝดแทที่เกิดจากไข และสเปรมเดียวกัน มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันทุก
ประการ เมื่อผานการอบรมเลี้ยงดู อยูในสภาพแวดลอมที่ตางกัน ยอมมีบุคลิกภาพ ความสามารถที่
แตกตางกัน จากการศึกษานี้พบวาสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลอยางมากในการกําหนด หลอหลอมบุคคล
หนึ่งๆขึ้น จึงเปนไปไดวาแมจะโคลนคนจํานวนมากจากเซลลตนแบบเดียวกัน หากมีปจจัยแวดลอม
ปจจัยใดแมเพียงประการเดียวแตกตางจากเดิม บุคลิกลักษณะของคนโคลนยอมแตกตางกัน และ
ยอมแตกตางจากเจาของเซลลตนแบบ กลาวไดวา ความเปนปจเจกบุคคลของคนๆหนึ่งเปนผลสืบ
เนื่องมาจากทั้งพันธุกรรม และสิ่งแวดลอมประกอบกัน ดังนั้น การโคลนบุคคลหนึ่งๆ โดยที่บุคคลนั้น
อาจเปนผูมีความสามารถ มีบุคลิกลักษณะแบบใดแบบหนึ่งมิไดหมายความวาคนโคลนที่ไดจะมี
บุคลิกลักษณะเหมือนกันดวยแมวาลักษณะทางพันธุกรรมจะเหมือนกันทุกประการก็ตาม
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การคนพบครั้งสําคัญในสาขาพันธุศาสตร คือ การคนพบโครงสรางของรหัส
พันธุกรรม หรือดีเอ็นเอ แมจะประกอบดวยเบส 4 ชนิดเชนเดียวกันก็ตาม แตลําดับการเรียงตัวของ
เบสซึ่งในมนุษยมีถึง 3,000 ลานคูเบส จะแตกตางกันไป ในสิ่งมีชีวิตแตละชนิด ในมนุษยแตละคน
เนื่องดวยความเปนเอกลักษณนี้ รหัสพันธุกรรมจึงมีความพิเศษเหนือกวาลายนิ้วมือในการบงชี้ตัว
บุคคล อยางไรก็ดี เทคโนโลยีการโคลนนิ่งจะทําใหสามารถสรางบุคคลที่มีลักษณะพันธุกรรม
เหมือนกันทุกประการไดเปนจํานวน ความสามารถในการบงชี้ตัวบุคคลดวยรหัสพันธุกรรมจึงหมดไป
หากมีการโคลนมนุษย ผูที่เกิดจากการโคลนเซลลตนแบบเดียวกัน ยอมมีลักษณะทางพันธุกรรม
เดียวกัน ปญหาสังคมที่เกิดขึ้น คือ ไมสามารถบงชี้สมาชิกแตละคนในสังคมได ไมสามารถจําแนกได
วาใครเปนใคร รวมไปถึงไมสามารถจําแนกไดวาใครตองรับผิดชอบความผิดที่กอขึ้น
กอนที่จะทําการโคลนมนุษย หรือยีนบําบัด จําเปนตองศึกษาโครงสราง การทํา
หนาที่ของสารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) ของมนุษยทั้งหมดอยางละเอียด สามารถเชื่อมโยงระหวางความ
ผิดปกติของยีนอันเนื่องมาจากโรคทางพันธุกรรม การแสดงออกของยีน อีกทั้งการแกไขความผิดปกติ
ดังกลาวเขาดวยกันได การถอดรหัสพันธุกรรมของมนุษยเปนกาวที่สําคัญ และจําเปนอยางยิ่ง
สําหรับความกาวหนาทางพันธุศาสตรลําดับตอไป เนื่องดวยความกาวหนาในเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อนํามาใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหนวยพันธุกรรม การแสดงออกของหนวยพันธุกรรม
และความผิดปกติตางๆ ตลอดจนนํามาใชในการประมวลผล ทําใหขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมีความ
แมนยํา และประมวลผลไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น คาดวาจะสามารถถอดรหัสพันธุกรรมของมนุษยซึ่งมี
กวา 3,000 ลานคูเบสไดสําเร็จภายในป ค.ศ. 2003 ผูที่มีสวนในความสําเร็จดังกลาว เชน โครงการ
ถอดรหัสพันธุกรรมของมนุษย (Human Genome Project) โดยรัฐบาลสหรัฐฯ การศึกษา และ
ถอดรหัสลําดับเบสในยีนโดยบริษัทเซเลรา จีโนมิกส (Celera Genomics) ขอมูลทางพันธุกรรมของ
มนุษยมีประโยชนอยางมหาศาลทางดานสาธารณสุข คือ ทําใหทราบไดวาโรคทางพันธุกรรมหนึ่งๆ
เชน โรคฮีโมฟเลีย โรคเบาหวาน โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือความผิดปกติบางอยาง เชน ตาบอดสี
โรคอวน ฯลฯ มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของยีนใด ที่ตําแหนงใดบนโครโมโซม เมื่อทราบแลว ก็
สามารถหาวิธีแกไขที่ตนเหตุของโรคนั้น
คือ
ทําการแกไขที่ยีนนั้นโดยตรงแทนที่จะใหผูปวย
รับประทานยา หรือเขารับการบําบัดซึ่งอาจเปนการรักษาที่ไมตรงจุดดังเชนที่เคยมีมา ทําใหการ
รักษามีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และประหยัดคาใชจายยิ่งขึ้นเมื่อคํานึงถึงผลในระยะยาว อยางไรก็ดี มี
ขอโตแยงจากหลายฝายเชนกันวา หากมีการอนุญาตใหเก็บขอมูลลักษณะโครงสรางทางพันธุกรรม
ของมนุษยเพื่อประโยชนทางสาธารณสุข
ดังที่เห็นไดจากโครงการนํารองเพื่อศึกษาลักษณะทาง
พันธุกรรมของคนในประเทศไอรแลนด เปนตน หากไมระมัดระวัง มีการเปดเผยขอมูลดังกลาว หรือ
นําไปใชโดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากเจาของรหัสพันธุกรรมนั้นกอน เชนเดียวกับ
ประวัติการรักษาพยาบาลที่ตองถือเปนความลับ ถือไดวาเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน และความ
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เปนปจเจกบุคคลของผูนั้น นอกจากนี้ สิทธิครอบครอง ตลอดจนการนําขอมูลดังกลาวไปใชจะเปน
ของผูใด หนวยงานใด ขอบเขตของการนําไปใชจะจํากัดอยูที่ใด ยิ่งไปกวานั้น เปนไปไดวาอาจเปน
การชักนําใหเกิดการกีดกันทางพันธุกรรม (Genetic Discrimination) เชนเดียวกับการกีดกันทางเชื้อ
ชาติ ศาสนาดังที่เคยมีมาในอดีต ตัวอยางเชน หากจําเปนตองเปดเผยขอมูลทางพันธุกรรมกอนที่จะ
ทําประกันชีวิต เขารับการรักษาในสถานพยาบาล หรือกอนที่จะรับสวัสดิการใดๆจากรัฐ บริษัท
ประกัน
หรือรัฐอาจตั้งขอกําหนดวาผูที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมลักษณะใดลักษณะหนึ่งไม
สามารถทําประกัน หรือเขารับบริการดังกลาวได หากทําประกัน บริษัทประกันมีสิทธิที่จะไมใหความ
คุมครองความเสียหายซึ่งมีความเชื่อมโยงกับความผิดปกติทางพันธุกรรมนั้นๆ ปญหาจะยิ่งทวีความ
รุนแรงขึ้นเมื่อเกิดการแบงชนชั้นระหวางผูที่มียีนดี กับผูที่มียีนผิดปกติ หรือดอยกวาเมื่อใชความนิยม
ในสังคมขณะนั้นเปนเกณฑ ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถในการเขาถถึงเทคโนโลยีของกลุมคนตางๆมี
ไมเทาเทียมกัน สืบเนื่องมาจากสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคมของสมาชิกในสังคมไมเทาเทียมกัน ผู
ที่มีฐานะดีมากๆสามารถทําการแกไขความบกพรองทางพันธุกรรมของตนไดอยางเต็มที่ ตลอดจน
สามารถดัดแปลงยีนใหยิ่งมีความไดเปรียบมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ผูที่ดอยโอกาสทางเศรษฐกิจ และ
สังคมอยูแลวไมสามารถทําเชนนั้นได จึงเกิดการแบงชนชั้นอยางชัดเจน
ในการศึกษา การทดลองทางชีววิทยาตางๆทั้งที่เกี่ยวของกับสัตว และมนุษย
จําเปนตองใชตัวออนจํานวนมาก การรักษาภาวะมีบุตรยากก็เชนเดียวกัน หลังการปฏิสนธิระหวาง
เซลลไขกับสเปรม เพื่อใหการทดลอง และการรักษาภาวะมีบุตรยากมีอัตราความสําเร็จมากขึ้น จึง
ตองมีการเพิ่มจํานวนเซลลดวยเทคโนโลยีโคลนนิ่งเปนจํานวนมาก ตัวออนที่ใชในการทดลอง และ
การรักษาภาวะมีบุตรยากมีอยูดวยกันหลายระยะ ประเด็นทางจริยธรรมไดเขามีเกี่ยวของในสวนที่
เมื่อใดจึงจะถือวาตัวออนนั้นเปนอีกชีวิตหนึ่ง มีสถานะเทาเทียมกับมนุษยคนหนึ่ง หากพิจารณาตาม
ความเชื่อทางศาสนา ถือวาชีวิตไดกําเนิดขึ้นตั้งแตเริ่มมีการปฏิสนธิ ดังนั้นแมเปนตัวออนในระยะ
เริ่มแรก ก็ถือวาเปนชีวิตหนึ่งแลว เมื่อพิจารณาตามหลักการทางวิทยาศาสตร จะถือวาชีวิตเกิดขึ้น
เมื่อตัวออนนั้นอายุ 14 วันขึ้นไป ทั้งนี้เพราะตัวออนที่มีอายุ 14 วันมีเซลลตางๆครบถวนรวมทั้งเซลล
ประสาท เพื่อแสดงความเปนมนุษยธรรม จึงมีการกําหนดหามใชตัวออนอายุมากกวา 14 วันในการ
ทดลอง ในกรณีของตัวออนระยะตน มีเพียงบางสวนที่จะถูกนํามาใชในการทดลอง และการรักษา
จริงๆ นอกนั้นสรางเพื่อสํารองไวใช เมื่อการทดลองโครงการนั้นๆเสร็จสิ้นลง หรือเมื่อสามีภรรยาคูนั้น
ไดบุตรสมปรารถนาแลว ตัวออนที่แชแข็งสํารองไวตองถูกทําลาย การทําลายตัวออนที่ไมตองการใช
อีกตอไปจะถือวาเปนการสูญเปลา เปนการทําลายชีวิต เปนการทารุณกรรมหรือไม และหากยังคง
เก็บตัวออนดังกลาวไว กรรมสิทธิ์ครอบครอง สิทธิการใชประโยชนตอไปจะเปนของผูใด เจาของเซลล
ไข และสเปรมซึ่งทําใหเกิดตัวออนนั้น หรือผูที่ทําการทดลอง จําเปนตองมีการกําหนดขอบเขต
เงื่อนไขการใชประโยชนตอไป และบทลงโทษผูที่ลวงละเมิดสิทธิดังกลาวหรือไม จากคําถามที่ยกขึ้น
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มาประกอบเปนตัวอยางเหลานี้ จะเห็นไดวาประเด็นปญหาทางจริยธรรมมีความซับซอน เกี่ยวของ
กับคนทุกฝาย จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางความกระจางในประเด็นตางๆทางจริยธรรมใหกับคน
ทุกฝาย สรางบรรทัดฐาน กําหนดกฎเกณฑใหทุกคนปฏิบัติรวมกันอยางเครงครัด
ผลกระทบจากเทคโนโลยีโคลนนิ่งอีกประการหนึ่ง คือ ผลกระทบตอลักษณะ
ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว
และคนในสังคม
ดวยเหตุผลที่วาการโคลนนิ่งไม
จําเปนตองใชเซลลเพศจากทั้งสองฝาย ใชเพียงนิวเคลียสของเซลลรางกายของผูที่ตองการโคลน
เซลลไขที่นํานิวเคลียสออกแลว และผูที่จะทําหนาที่อุมทองแทนเทานั้น คูสามีภรรยาเพศเดียวกัน
(Homosexual) สามารถมีบุตรที่มีลักษณะพันธุกรรมเหมือนตนเพื่อสืบเชื้อสายได ไมจําเปนตองรับ
เลี้ยงดูบุตรบุญธรรมเชนในปจจุบัน หรือในกรณีของบุตรสาวที่มีมดลูก หรือทอนําไขผิดปกติ ไม
สามารถอุมทองบุตรของตนได อาจใหมารดา ญาติพี่นอง หรือคนอื่นที่เปนผูหญิงอุมทองแทนตนเอง
อุปสรรคดานเพศ วัยจึงหมดไปดวยเทคโนโลยีโคลนนิ่ง เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบความสัมพันธระหวาง
สามีภรรยาเพศเดียวกัน มารดา ญาติพี่นองที่อุมทองแทน เจาของเซลลรางกาย และเซลลไขที่ใชใน
การโคลน ผูที่เลี้ยงดูเด็ก และเด็กที่เกิดจากการโคลน จะพบรูปแบบความสัมพันธที่ซอนทับกัน
เพื่อใหชัดเจนยิ่งขึ้น จําเปนตองแบงความสัมพันธที่มีตอเด็กโคลนออกเปน 2 รูปแบบหลักๆ คือ
ความสัมพันธทางชีววิทยา และความสัมพันธทางสังคม ความสัมพันธทางชีววิทยาจะเชื่อมโยง
เจาของเซลลรางกาย และเซลลไขที่ใชในการโคลนซึ่งอาจเปนคนๆเดียวกันหรือไมก็ได ผูที่เปนแมอุม
ทองซึ่งอาจเปนคนๆเดียวกันกับเจาของเซลลรางกาย หรือเจาของเซลลไข หรืออาจเปนอีกคนหนึ่งก็
ได กับเด็กที่เกิดจากการโคลนเขาดวยกัน จึงสามารถสรุปความเปนไปไดของบุคคลที่จะเปนมารดา
ทางชีววิทยาของเด็กโคลนอาจเปนไดตั้งแตคนเดียว หรือมากถึง 3 คน สวนความสัมพันธทางสังคม
จะเชื่อมโยงระหวางเด็กที่เกิดจากการโคลนนั้นกับผูที่ใหการเลี้ยงดูจนกระทั่งเด็กเจริญเติบโตซึ่งอาจ
เปนคนๆเดียวกับที่ใหเซลลรางกาย เซลลไข แมอุมทอง หรืออาจเปนคนละคนโดยสิ้นเชิง เด็กที่เกิด
จากการโคลนจึงอาจมีผูใหกําเนิด ทั้งในรูปแบบความสัมพันธทางชีววิทยา และทางสังคม ไดมากถึง
4 คนโดยอาจรวม หรือไมรวมบิดา หรืออาจมีเพียงคนเดียวในกรณีที่เจาของเซลลรางกาย เจาของ
เซลลไข ผูอุมทองและใหกําเนิด และผูที่เลี้ยงดูนั้นเปนคนๆเดียวกัน นอกจากนี้ เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธกับบุคคลอื่นๆในครอบครัว ก็จะเห็นความซับซอนเชนเดียวกัน ตัวอยางเชน มารดาซึ่งมี
บุตรดวยวิธีการทางธรรมชาติ และบุตรนั้นโตเปนผูใหญแลว เมื่อมารดาทําการโคลน ตามหลักทาง
ชีววิทยาจะถือวาโคลนที่เกิดขึ้นเปนพี่นองฝาแฝดกับบุตรที่โตแลว แมระยะเวลาการเกิดจะหางกัน
หลายป หรือในกรณีที่มารดาเปนผูใหเซลลรางกายในการโคลน โคลนที่เกิดขึ้นจะถือวาเปนพี่นองฝา
แฝดแท เนื่องจากทั้งมารดา และบุตรจากการโคลนมีลักษณะทางพันธุกรรมที่เหมือนกันทุกประการ
ความสัมพันธจึงไมใชระหวางมารดา และบุตรตามที่ควรจะเปน ในขณะที่เมื่อพิจารณาตามหลัก
ความสัมพันธทางสังคม ผูที่ทําการโคลนเปนผูเลี้ยงดูเด็กที่เกิดจาการโคลน จึงเปนความสัมพันธ
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ระหวางมารดาและบุตร กรณีความสัมพันธที่เหลื่อมซอนกันเชนนี้ไดเกิดขึ้นแลวจากความพยายาม
ชวยเหลือผูมีบุตรยากในรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา แมจะไมใชดวยเทคโนโลยีโคลนนิ่งก็ตาม
นั่นคือ มารดาอุมทองแทนลูกสาวของตนที่มีรังไข แตไมมีมดลูก เด็กที่เกิดมาจึงมีมารดาทางชีววิทยา
ถึงสองคน โดยที่คนหนึ่งเปนทั้งมารดา และยาย
ประเด็นปญหาทางจริยธรรมที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ สิทธิมนุษยชน สถานะของ
คนโคลนในสังคม สิทธิ และหนาที่ความรับผิดชอบตางๆที่มีตอสังคมวาจะเทาเทียมกับสมาชิกคน
อื่นๆที่เกิดดวยวิธีการธรรมชาติหรือไม หากเกิดจากการโคลนนิ่งเพื่อวัตถุประสงคใหเปนแหลงสํารอง
อวัยวะของผูที่ถูกโคลนเทานั้น แนนอนวาสถานภาพความเปนมนุษยของคนโคลนผูนั้นไดถูกลิดรอน
ไป เหลือไวเพียงในฐานะของแหลงสํารองอวัยวะที่ยังมีชีวิตอยู การโคลนนิ่งเพื่อวัตถุประสงคนี้จะ
สามารถทําไดหรือไม หรือหากเพื่อวัตถุประสงคอื่น เชน เพื่อทดแทนบุตร หรือสมาชิกในครอบครัวที่
ไดเสียชีวิตไป จะเกิดการแบงแยกระหวางผูที่ถือกําเนิดจากการโคลนนิ่ง จากผูที่ถือกําเนิดดวยการ
ปฏิสนธิตามธรรมชาติหรือไม จะถือวาคนโคลนมีความเปนปจเจกบุคคลเทาเทียมกับสมาชิกคนอื่นๆ
ในสังคมหรือไม
เพื่อเปนการปองกันมิใหการกระทําอันถือเปนการละเมิดหลักจริยธรรม อีกทั้งจะ
สงผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองทั้งที่คาดไดวาจะเกิดขึ้น และที่เหนือความคาดคิด
ประเทศตางๆ เชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุน ฯลฯ ไดรางขอตกลงรวมกันหาม
การโคลนนิ่งมนุษย อีกทั้งไดกําหนดมาตรการตางๆเพื่อปองกันการละเมิด และบทลงโทษผูที่ทําการ
ฝาฝน ตัวอยางความเคลื่อนไหวดานกฎหมายเทคโนโลยีชีวภาพที่สําคัญ เชน ที่ปรึกษาดาน
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (National Bioethics Advisory Commission) ของสหรัฐอเมริกาซึ่ง
แตงตั้งโดยประธานาธิบดีบิล คลินตัน (Bill Clinton) ใหพิจารณา และใหคําแนะนําเกี่ยวกับประเด็น
ตางๆทางกฎหมาย และทางชีวจริยธรรมที่อาจเกิดขึ้นจากการนําเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงเทคโนโลยี
โคลนนิ่งไปใช ในยุโรปก็เชนเดียวกัน คณะกรรมการที่ปรึกษาดานชีวจริยธรรมแหงยุโรป (European
Commission) ไดรวบรวมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญสาขาวิทยาศาสตร ปรัชญา เทววิทยารวม 9
คนเพื่อใหคําแนะนําเกี่ยวกับผลทางจริยธรรมที่อาจเกิดขึ้น อยางไรก็ดี เพื่อไมเปนการสกัดกั้น
ความกาวหนาดานงานคนควาวิจัยทางวิทยาศาสตร
เนื่องจากคุณประโยชนนานาประการของ
เทคโนโลยีโคลนนิ่ง หลายประเทศไดแสดงความตกลงรวมกัน อนุญาตใหสามารถโคลนสิ่งมีชีวิต
ตางๆที่ไมใชมนุษย ทําการโคลนยีน เซลล และดัดแปลงยีนเพื่อวัตถุประสงคทางการรักษา
(Therapeutic Cloning) ได
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บทที่ 3
ทฤษฎีการสรางประมวลศัพทเฉพาะทาง
ในบทนี้จะกลาวถึงความเปนมาของศัพทวิทยา ความสัมพันธระหวางศัพทวิทยา กับ
ศาสตรอื่น วัตถุประสงค ทฤษฎีทางศัพทวิทยา ตลอดจนหลักการตางๆที่เกี่ยวของกับการสราง
ประมวลศัพทเฉพาะทาง
ภาษาโดยธรรมชาติที่มนุษยใชในการสื่อสาร ไมวาภาษาใดในโลกนี้เรียกวา
ภาษาธรรมชาติ (Natural Language) ในภาษาธรรมชาตินี้ยังสามารถแบงไดเปน 2 กลุมตาม
ลักษณะการใชงาน ไดแก ภาษาที่มีวัตถุประสงคเพื่อการสื่อสารโดยทั่วไป (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) เปนสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับศัพทเฉพาะทาง (Term)
วิชาการศึกษาศัพทเฉพาะสาขา รวมไปถึงการสรางประมวลศัพทเฉพาะสาขา (Terminology) นี้ E.
Wüster บุคคลสําคัญของศาสตรการสรางประมวลศัพทเฉพาะสาขาสมัยใหมไดกลาววาการสราง
ประมวลศัพทเฉพาะสาขาถือเปนสหวิทยาการอีกแขนงหนึ่ง(Sager, 1990:2) ที่กลาวเชนนี้เพราะศัพ
ทวิทยามีความสัมพันธกับศาสตรแขนงอื่นๆในลักษณะที่นําทฤษฎีตางๆมาประยุกตใชในระดับที่
แตกตางกันไมวาจะเปน ปรัชญา และญาณวิทยาในสวนที่เกี่ยวกับโครงสรางของความรู การสราง
มโนทัศน และลักษณะของการใหคําจํากัดความ จิตวิทยาในสวนที่เกี่ยวของการการรับรู การทํา
ความเขาใจ และการสื่อสาร ภาษาศาสตรในสวนทฤษฎีเกี่ยวกับคํา โครงสราง และการสรางคํา การ
สรางพจนานุกรม (Lexicography) ในสวนวิธีการจัดโครงสราง การอธิบายความหมาย และการ
นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับคํา (Sager, 1990:4) จะกลาวถึงความสัมพันธระหวางศัพทวิทยากับศาสตร
แขนงอื่นที่สําคัญๆ ดังนี้
ศัพทวิทยากับวิทยาศาสตรสารสนเทศ
ศัพทวิทยากับวิทยาศาสตรสารสนเทศ (Information Science) มีความคลายคลึง
กันในหลายประเด็น เชน ดานวัตถุประสงค คือ เพื่อปรับปรุงการสื่อสารเฉพาะสาขาวิชาใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เปนการสรางมาตรฐานใหกับการใชภาษา ดานการวิเคราะหเนื้อหาในเอกสาร
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และดานการบรรยาย และการสรางมาตรฐานใหกับกระบวนการสรางศัพท ทั้งสองศาสตรจําเปนตอง
ยกการใชภาษาเฉพาะในการสื่อสารจริง เปนตัวอยางประกอบซึ่งสอดคลองกับความจําเปน ความ
ตองการของผูที่ใชภาษาเฉพาะสาขา และสังคมที่มีการใชภาษาเฉพาะสาขานั้น การเก็บตัวอยางการ
ใชภาษา รวมไปถึงการจัดระเบียบใหกับขอมูลจึงขยายขอบเขตจากระดับคํา ศัพท หรือวลีเปนระดับ
ทั้งตัวบท ระดับฐานขอมูล และเนื่องดวยเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาขึ้นอยางมาก ศัพทวิทยา และ
วิทยาศาสตรสารสนเทศ จึงสามารถเก็บขอมูลไดมหาศาลอยางเปนระบบ และสามารถนํามาศึกษา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน สามารถดึงบริบทมาศึกษาโดยใชคําสําคัญในการสืบคน (Language
Planning) (Sager, 1990:6-7)
ศัพทวิทยากับจิตวิทยา
มนุษยมีกระบวนการรับรู การเรียนรูที่เรียกวา กระบวนการปริชาน (Cognitive
Process) กอนที่กระบวนการรับรู และเรียนรูจะเกิดขึ้น จําเปนตองมีการกระตุนจากปจจัยภายนอก
การรับรูจึงเปนผลสืบเนื่องมาจาก หรือเปนปฏิกิริยาตอการกระตุนโดยสิ่งเรา (Stimuli) ดังกลาว เมื่อ
ไดรับการกระตุน มนุษยจะรับจําลักษณะตางๆของสิ่งนั้น จากนั้นจึงสรางเปนมโนทัศน (Concept)
ซึ่งรวบรวมลักษณะตางๆของสิ่งนั้นทั้งที่เหมือน และแตกตางจากสิ่งอื่น กลาวไดวา มโนทัศนเปน
กระบวนการทางจิตที่เปนการรับรูสิ่งตางๆ และปรากฏการณตางๆในโลกแหงความเปนจริง จากมโน
ทัศนหนึ่งไปยังอีกมโนทัศนหนึ่ง เรียงรอยเขาดวยกันตามความสัมพันธรูปแบบตางๆ เชน เปนสวน
หนึ่งของมโนทัศนที่ใหญกวา เปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน จนเปนมโนทัศนสัมพันธ (Conceptual
System)
นักวิทยาศาสตร ผูทําการคนควาวิจัยทางภาษาศาสตร นักจิตวิทยา และผูเชี่ยวชาญ
ดานคอมพิวเตอรไดนําความสัมพันธระหวางศัพทวิทยากับกระบวนการปริชานไปจําลองเปนแบบ
แผนการเรียนรู เพื่อใหสามารถจดจํา นําสิ่งที่เรียนรูไปประยุกตใชใหเขากับสถานการณตางๆของ
มนุษย และสรางเปนปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) หรือระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert
System) ที่สามารถโตตอบ ใหคําแนะนําในสาขาวิชาเฉพาะดาน ในสถานการณตางๆ โดยพัฒนา
ความสามารถดานการตอบสนอง และการใหเหตุผลใหกับปญญาประดิษฐโดยอาศัยแบบแผนการ
เรียนรูที่สรางขึ้น
ศัพทวิทยากับภาษาศาสตร
ภาษาศาสตรศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบตางๆของภาษา ตั้งแตระดับเล็กที่สุด เชน
หนวยเสียง (Phoneme) หนวยคํา (Morpheme) ไปจนถึงระดับที่ใหญขึ้น เชน คํา (Word) วลี
(Phrase)
รวมทั้งกฎเกณฑในการเรียงตอองคประกอบทางภาษาดังกลาวเขาดวยกันเพื่อใหสื่อ
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ความหมายในการสื่อสารไดอยางถูกตอง ตรงตามความตองการ ภาษาศาสตรจึงเปนการศึกษา
ลักษณะ องคประกอบ และโครงสรางของภาษาที่ใชโดยทั่วไป (General Language) ตางจากศัพทวิ
ทยาซึ่งเกี่ยวของกับการศึกษา และการใชระบบสัญลักษณ ใหความสําคัญกับมโนทัศน ศึกษา
ความสัมพันธระหวางมโนทัศนกับศัพทเฉพาะสาขาวิชา
และเฉพาะภาษาที่ไดกําหนดใน
วัตถุประสงคการศึกษาแลวอยางชัดเจนเทานั้น ความแตกตางที่สําคัญอีกประการหนึ่งระหวางทั้ง
สองสาขาวิชา คือ เปาหมายในการศึกษา กลาวไดวา ศัพทวิทยามีเปาหมายในการศึกษา คือ ศัพท
เฉพาะ (Term) ซึ่งแทนมโนทัศนเพียงมโนทัศนเดียวในสาขาวิชาเฉพาะดานสาขาหนึ่งโดยไมให
ความสําคัญกับวากยสัมพันธ (Syntax) หรือระบบไวยากรณ (Grammar) ของภาษาเทาใดนัก
ในขณะที่เปาหมายในการศึกษาของภาษาศาสตร คือ คํา (Word) และใหความสนใจทุกแงมุมที่
เกี่ยวของกับภาษา นับตั้งแต ประวัติความเปนมาของภาษา ระบบไวยากรณ
อยางไรก็ตาม ศัพทวิทยาแมจะถือวาเปนอีกศาสตรหนึ่ง แตก็ไมสามารถแยกออกจากภาษาศาสตร
ไดอยางสิ้นเชิง ทั้งนี้เพราะกฎเกณฑการประกอบหนวยเสียง การออกเสียง การประกอบหนวยคําเพื่อ
สรางคําที่มีความหมาย การสรางคําใหม การผูกประโยค ฯลฯ เหลานี้เปนสิ่งที่ทั้งศัพทวิทยา และ
ภาษาศาสตรใชรวมกัน
ศัพทวิทยากับเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร
ในอดีต งานสรางประมวลศัพทเฉพาะทางเปนงานที่ผูสรางประมวลศัพทใชวิธีอาน
เก็บบันทึกขอมูลที่มีอยูอยางมหาศาลจากตัวบทดวยตัวเอง เปนงานที่ตองใชแรงงาน และเวลาอยาง
มาก จนกระทั่งเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอรไดรับการพัฒนาจนกาวหนา และบุคคลทั่วไป
สามารถเขาถึงไดงาย เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเขามามีบทบาทในกิจกรรมแทบทุกอยางของมนุษย
รวมไปถึงการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการสรางประมวลศัพทเฉพาะทาง ชวยประหยัดเวลา และ
ทําใหการเก็บรวบรวมขอมูล
ตลอดจนการประมวลผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพกวาเดิมมาก
ผูสรางประมวลศัพทสามารถเก็บรวบรวมขอมูลจํานวนมากในคอมพิวเตอร สามารถดึงขอมูลตามที่
ตองการออกจากคลังขอมูลดังกลาว ประมวลผล เชื่อมโยงศัพทเฉพาะทางกับมโนทัศนเปนมโนทัศน
สัมพันธ รวมไปถึงการนําเสนอมโนทัศนสัมพันธดวยแผนผัง แผนภูมิแบบตางๆไดอยางรวดเร็ว สืบ
เนื่องมาจากโปรแกรมที่ไดรับการพัฒนามาเพื่อรองรับการทําประมวลศัพท เชน โปรแกรม CODE
ศัพทวิทยากับศาสตรแขนงอื่นๆ
สืบเนื่องจากการที่วิทยาการตางๆ ทั้งทางสังคมศาสตร เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี อีกทั้งแขนงอื่นๆไดรับการพัฒนาขึ้นมาเปนลําดับ และอยางรวดเร็ว ไดเกิด
แนวความคิด หรือมโนทัศน (Concept) และการรับรู (Perception) ใหมๆตอสภาพแวดลอมรอบตัว
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อยางมากมาย สงผลใหจําเปนตองมีการตั้งชื่อเรียก (Designation) มโนทัศนใหมๆที่เกิดขึ้น รวมไป
ถึงตรวจสอบ และปรับขอบเขตทางความหมายของชื่อเรียกมโนทัศนที่มีแลวกอนหนานี้วาชัดเจน
เพียงพอ หรือกอใหเกิดความคลุมเครือในสถานการณการสื่อสารหรือไม ชื่อที่ใชเรียกมโนทัศนที่
กลาวถึงขางตนสามารถเรียกวา ศัพทเฉพาะสาขา (Term) ศัพทวิทยาจึงเปนการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางมโนทัศนกับศัพทเฉพาะในสาขาวิชาหนึ่งๆ การสรางประมวลศัพทจึงเปนกิจกรรมที่รวบรวม
การใชภาษาในสถานการณการสื่อสารจริง การเชื่อมโยงมโนทัศนเขากับศัพทเฉพาะในสาขาวิชาที่
เฉพาะเจาะจง การนําเสนอศัพทเฉพาะสาขาที่ไดเชื่อมโยงเขากับมโนทัศนอยางเปนระบบระเบียบ
(Conceptual System) แลว ตลอดจน การอธิบายความสัมพันธระหวางมโนทัศนกับศัพทเฉพาะทาง
นั้นโดยใหคําจํากัดความ (Definition) รูปแบบตางๆ ทั้งนี้เพื่อสรางมาตรฐานการใชภาษาเฉพาะ
สาขาวิชาใหเปนที่เขาใจตรงกัน ชัดเจน เพื่อใหการสื่อสารเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ความสัมพันธ
ระหวางศัพทวิทยากับสาขาวิชาอื่นจึงเปนไปในลักษณะของสรางศัพทเฉพาะสาขาเพื่อรองรับมโน
ทัศนใหมๆที่เกิดขึ้นในศาสตรแขนงตางๆ เปนคูขนานไปกับการพัฒนาของวิทยาการ และความ
เปนไปของโลก ตัวอยางเชน สาขาวิชาคอมพิวเตอรซึ่งเจริญกาวหนาขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะในชวง
2 – 3 ทศวรรษที่ผานมา ไดมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของระบบคอมพิวเตอร การ
เชื่อมโยงเปนเครือขายอินเตอรเน็ต การคิดคน และประดิษฐชิ้นสวน อุปกรณตางๆเพื่อทําใหเครื่อง
คอมพิวเตอรทํางานไดเร็วยิ่งขึ้น เปนตน ความเจริญกาวหนาที่เกิดขึ้นนี้จําเปนตองมีการอางถึง และ
สื่อสารกับสมาชิกคนอื่นๆในสังคม เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน จึงมีการบัญญัติศัพทเฉพาะขึ้นดวย
วิธีการตางๆดังที่จะกลาวถึงในหัวขอการเขียนคําจํากัดความ และการสรางศัพทใหม
วัตถุประสงคของการสรางประมวลศัพทเฉพาะสาขา
วัตถุประสงคประการแรกของการสรางประมวลศัพทเฉพาะสาขา
เนื่องจาก
วิทยาการแขนงตางๆไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่ง สาขาวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี ในการสื่อสารระหวางผูเชี่ยวชาญ บุคลากรในสาขาวิชาเฉพาะดาน และบุคคลทั่วไปที่
สนใจติดตามพัฒนาการของความรู ความกาวหนาของเทคโนโลยี จําเปนตองมีศัพทเฉพาะเพื่อใช
เรียกสิ่งที่ไดรับการคิดคนพัฒนาขึ้นใหมนั้น (Pearson, 1998:9) ประการที่สอง เมื่อเกิดความ
เปลี่ยนแปลงในสังคม ทัศนคติของสมาชิกในสังคมยอมไดรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงนั้น
ดวย เชน เมื่อเกิดวิกฤตการทางเศรษฐกิจ ความพยายามที่จะคิดหาแนวทางแกไข ฟนฟูสังคมจาก
สถานการณดังกลาวยอมเกิดขึ้นไปพรอมๆกันดวย ประการที่สาม เพื่อเปนการติดตามศึกษา
พัฒนาการของภาษา และความหมาย ดังที่ไดกลาวแลววาพัฒนาการดานตางๆเกิดขึ้นในสังคม
อยางตอเนื่อง
ศัพทเฉพาะสาขาคําหนึ่งเมื่อเวลาผานไปพรอมกับเทคโนโลยีทันสมัยที่กาวเขามา
แทนที่ สงผลใหความหมายของศัพทเฉพาะสาขานั้นเปลี่ยนแปลงไปโดยความหมายอาจกวางขึ้น
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หรือแคบลง ตัวอยางเชน “คอมพิวเตอร” ในยุคสมัยแรกๆที่เริ่มมีคอมพิวเตอร ยอมอางถึง
คอมพิวเตอรรุนที่มีลักษณะภายนอก และประสิทธิภาพการทํางานที่แตกตางไปจากคอมพิวเตอรใน
ยุคปจจุบัน “คอมพิวเตอร” จึงมีความหมายกวางขวางยิ่งขึ้น ครอบคลุมลักษณะ ความเร็ว ตลอดจน
คุณสมบัติตางๆที่หลากหลายของคอมพิวเตอร
วัตถุประสงคที่สําคัญประการตอมาของการสรางประมวลศัพทเฉพาะสาขา คือ เพื่อ
เก็บรวบรวมการใชภาษาที่เกิดขึ้นในสถานการณการสื่อสารจริง และเพื่อกําหนดความหมายของ
ศัพทเฉพาะสาขาใหชัดเจน ปราศจากความคลุมเครือ เปนการสรางมาตรฐานการใชศัพทเฉพาะ
สาขาในสาขาวิชานั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร วัตถุประสงคประการสุดทาย คือ เพื่อนํามาใช
เปนเอกสารอางอิงในการศึกษาความหมาย บริบทสถานการณที่สามารถใชศัพทเฉพาะนั้นได ผลงาน
ประมวลศัพทเฉพาะสาขาที่เสร็จสมบูรณแลวจะเปนประโยชนสําหรับนักเขียนบทความเฉพาะสาขา
นักแปล ลาม อาจารยสอนภาษา และการแปลบทความเฉพาะสาขาวิชา ฯลฯ ซึ่งจําเปนตองใชศัพท
เฉพาะสาขาที่ถูกตองตามมาตรฐาน นอกจากนี้ยังเปนประโยชนกับผูที่สนใจศึกษาทั่วไป ประมวล
ศัพทเฉพาะสาขามีขอไดเปรียบกวาพจนานุกรมทั่วไปตรงที่มีการยกตัวอยางการใชศัพทเฉพาะนั้นใน
สถานการณการสื่อสารจริง จะเห็นไดวาวัตถุประสงคในการสรางประมวลศัพทโดยมากจะเปนไปเพื่อ
ตอบสนองความตองการในการสื่อสารภายในสังคมเดียวกัน หรือระหวางสังคม
ทฤษฎีพื้นฐานของศัพทวิทยา
ระบบภาษาที่มนุษยใชไมวาภาษาใด เรียกวา ภาษาตามธรรมชาติ (Natural
Language) ซึ่งแตกตางจากภาษาที่คิดประดิษฐขึ้น (Artificial Language) เชนภาษาคอมพิวเตอรที่
ประกอบดวยเลขศูนย และหนึ่ง ในภาษาธรรมชาตินี้ ยังสามารถจําแนกเปน 2 กลุมหลัก ไดแก ภาษา
ทั่วไป (Language for General Purpose หรือ General Language: GL) ซึ่งเปนภาษาที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน เกี่ยวของกับเรื่องชีวิตความเปนอยูโดยทั่วไป ผูใชสามารถใชเพื่อโตตอบสื่อสารกับ
สมาชิกอื่นๆในสังคมไดทันที ไมจําเปนตองใชความระมัดระวังเกี่ยวกับแบบแผนการใชภาษา หรือใช
ความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะพูดมากนัก ในขณะที่ภาษาเฉพาะสาขาวิชา (Language for Special
Purpose หรือ Special Language:SL หรือ Sub-language) มีความจําเพาะในปจจัยตางๆที่
ประกอบขึ้นเปนองคประกอบในการสื่อสาร เชน ขอบเขตของเรื่องที่จะสนทนา หรือสื่อสาร คุณสมบัติ
พื้นฐานความรูของผูรวมการสนทนา บริบทสถานการณการสื่อสาร วัตถุประสงค หรือเจตนาในการ
สื่อสารซึ่งเฉพาะเจาะจงมากกวาภาษาทั่วไป และสอดคลองกับสาขาวิชานั้นๆ (Cabré, 1998:66)
ตัวอยางของภาษาเฉพาะสาขาวิชา เชน ศัพททางเคมี ศัพททางการแพทย ศัพทดานพันธุศาสตร
ศัพทดานวิศวกรรม ในสาขาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
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ภาษาเปนระบบที่ซับซอนประกอบไปดวยระบบยอยตางๆมากมาย
ซอนกันของภาษาทั่วไป และภาษาเฉพาะสาขาวิชาตางๆ ไดแสดงในภาพตอไปนี้

ความเหลื่อม

จากภาพ Language คือ ระบบภาษาโดยรวมทั้งระบบ
General Language (GL) คือ ภาษาทั่วไปที่ใชในชีวิตประจําวัน
Special Language (SL) คือ ภาษาเฉพาะสาขาวิชาซึ่งแยกออกเปน
กลุมยอยตามแตละสาขาวิชา
ในภาพรวม
เมื่อจําแนกตามวัตถุประสงคของการสื่อสาร
ระบบภาษาจะ
ประกอบดวยภาษาทั่วไป
และภาษาเฉพาะสาขาวิชาแขนงตางๆโดยตางมีบางสวนที่เกี่ยวของ
สัมพันธกัน เชน อาจมีการยืมกฎเกณฑบางประการ หรือศัพทเฉพาะบางคํามาใชในการสื่อ
ความหมาย
นักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับภาษาศาสตร และศัพทวิทยาหลายทานไดใหคําจํากัด
ความ และคําอธิบายเกี่ยวกับภาษาเฉพาะสาขาวิชา เชน Juan C. Sager กลาววาภาษาเฉพาะ
สาขาวิชาเปนระบบยอยในระบบภาษาทั้งหมด เกิดจากการใชในสถานการณเฉพาะเจาะจง โดยผูใช
ตองเปนผูที่มีการศึกษาเกี่ยวกับสาขาวิชานั้นๆ และเปนการสื่อสารระหวางผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น
หรือสาขาใกลเคียง นอกจากนี้ Picht และ Draskau ก็ไดสนับสนุนความเห็นนี้เชนกัน โดยกลาววา
ภาษาเฉพาะสาขาวิชามีวัตถุประสงคการใชเฉพาะอยาง ขอมูลในการสื่อสารในสาขาวิชานั้นๆจะมี
ลักษณะ และระดับของความยากงายแตกตางกัน Picht และ Draskau ไดแยกภาษาเฉพาะสาขา
ออกเปนระดับตางๆ โดยระดับที่ยาก และซับซอนมากที่สุดเปนการสื่อสารระหวางผูเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชานั้น จนถึงระดับที่ความยาก และความซับซอนลดลงซึ่งเปนการสื่อสารระหวางผูสนใจ
ศึกษาสาขาวิชาในขั้นตนกับผูเชี่ยวชาญ หรืออาจารยในการฝกอบรม ระดับความยากงายของเนื้อหา
ที่แตกตางกันนี้จะสงผลถึงรูปแบบการใชภาษาดวย (Cabré, 1998:62) จากความเห็นขางตน จะเห็น
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ไดวาในการจําแนกภาษาเฉพาะสาขา มีการนําปจจัยนอกเหนือจากองคประกอบทางภาษา (Extra –
linguistic Factors) เขามาเกี่ยวของดวย
ดังที่กลาวแลววา ศัพทวิทยาใหความสําคัญกับการศึกษามโนทัศน และศัพทเฉพาะ
ในภาษาเฉพาะสาขาวิชา จึงจําเปนตองแยกภาษาเฉพาะสาขาวิชาออกจากระบบภาษาทั่วไปใน
การศึกษาศัพทวิทยา เกณฑที่ใชในการจําแนกภาษาเฉพาะสาขาวิชาออกจากภาษาทั่วไปโดยสังเขป
ไดแก สาขาวิชา (Subject Field) เชน สาขาพันธุศาสตร หัวขอเรื่อง (Topic) เชน ในหัวขอพันธุ
วิศวกรรม วัตถุประสงคของการสื่อสาร เชน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ขอมูลขาวสาร รูปแบบการใช
ภาษา เชน ใชภาษาทางการ มักไมใชสรรพนาม ศัพทเฉพาะที่ปรากฏมักเปนคํานาม หรือนามวลี การ
เรียงประโยคมักมีรูปแบบเฉพาะ และเกิดขึ้นซ้ําๆกันในตัวบทหนึ่งๆ เกณฑสําคัญอีกประการหนึ่งที่
ชวยจําแนกภาษาเฉพาะสาขาวิชาออกจากระบบภาษาทั่วไปไดอยางชัดเจน คือ สถานการณการ
สื่อสาร (Communicative Setting)
สถานการณการสื่อสารสามารถแบงออกเปน 4 กลุมโดยแตละกลุมมีรายละเอียด
แตกตางกันดังนี้ กลุมที่หนึ่ง เปนสถานการณการสื่อสารที่เกิดขึ้นระหวางผูเชี่ยวชาญกับผูเชี่ยวชาญ
(Expert – Expert Communication) ในสถานการณการสื่อสารนี้ เนื่องจากผูมีสวนรวมในการสื่อสาร
นี้มีความรู ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสาขาวิชานั้นอยางลึกซึ้ง ประกอบกับมีความคุนเคยกับแวดวง
เฉพาะสาขาวิชา ศัพทที่ใชจึงมีความเฉพาะเจาะจงในสาขาวิชาอยางมาก มักไมมีการใชคําในภาษา
ทั่วไปอธิบายความหมายของศัพทเฉพาะมากนักเนื่องจากมีความรู และความเชี่ยวชาญระดับสูง
ใกลเคียงกัน นอกจากกรณีของศัพทที่คิด และใหความหมายขึ้นใหม ในบางกรณี อาจพบศัพทแสลง
เฉพาะสาขาอาชีพ (Jargon) ดวย นอกจากนี้ ศัพทที่ใชในสถานการณการสื่อสารระหวางผูเชี่ยวชาญ
ยังมีความหมายที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง จึงไมมีคําหลายความหมาย (Polyseme) ดังเชนในภาษา
ทั่วไป ตัวอยางของตัวบทที่แสดงใหเห็นถึงสถานการณการสื่อสารระหวางผูเชี่ยวชาญนี้ เชน รายงาน
การคนควาวิจัย วารสารเฉพาะสาขาอาชีพ ในสถานการณกลุมนี้จึงมีโอกาสพบศัพทเฉพาะไดมาก
ที่สุด
กลุมที่สองเปนการสื่อสารระหวางผูเชี่ยวชาญกับผูสนใจศึกษาคนควาในสาขาวิชา
นั้นๆ (Expert – Initiate Communication) แมวาผูรวมในสถานการณการสื่อสารอยูในแวดวง
เดียวกัน แตเนื่องจากมีระดับความรู ความเชี่ยวชาญไมเทาเทียมกัน มีภูมิหลังทางการศึกษา การ
ฝกอบรมในระดับที่ลึกซึ้งแตกตางกัน การใชศัพทเฉพาะบางครั้งจึงตองมีคําอธิบายดวยภาษาทั่วไป
หรือใหคําจํากัดความเปนศัพทเฉพาะที่เขาใจไดงายกวาควบคูไปดวย ตัวอยางของสถานการณการ
สื่อสารกลุมนี้ เชน ในเอกสารประกอบการศึกษาซึ่งเขียนโดยผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และผูอาน
เปาหมายเปนผูตองการหาความรูเพิ่มเติมในสาขานั้น
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กลุมที่สามเปนการสื่อสารระหวางผูที่มีความรูในสาขาระดับหนึ่งแตยังไมถึงระดับ
ผูเชี่ยวชาญสื่อกับผูอานหรือผูฟงทั่วไป (Relative Expert – Uninitiated Communication) ใน
สถานการณการสื่อสารนี้ ทั้งสองฝายตางเปนผูที่มีการศึกษา มีความรูเกี่ยวกับภาษาที่ใชสื่อ
ความหมายไดดี กลาวคือ มีความสามารถในการใชภาษาในระดับเปนที่นาพอใจ หรือสูง อยางไรก็
ตาม เนื่องจากไมมีภูมิความรูเกี่ยวกับเนื้อหาเฉพาะสาขาวิชา จึงมักไมใชศัพทเฉพาะในการสื่อสาร
หากแตใชภาษาทั่วไปในการสื่อถึงมโนทัศนเฉพาะสาขา ดังนั้น ความเขาใจในศัพทเฉพาะสาขา และ
มโนทัศนสําคัญในสาขาวิชาจึงไมเทากัน และทั้งสองฝายไมจําเปนตองเขาใจในระดับที่เทาเทียมกัน
ดวย ตราบใดที่กรอบความคิดโดยรวมยังไมผิดเพี้ยนไป
กลุมสุดทายเปนสถานการณการสื่อสารที่เกิดขึ้นระหวางอาจารยกับนักศึกษาใน
สาขาวิชานั้นๆ (Teacher – Pupil Communication) ในที่นี้ นักศึกษาคือผูที่ไมเคยมีความรูเกี่ยวกับ
สาขาวิชาเฉพาะมากอนเลย หากแตจําเปนตองศึกษาเนื่องจากมีวัตถุประสงค หรือความจําเปนทาง
การศึกษา จะเห็นไดวา ระดับความเชี่ยวชาญ ความลึกซึ้งในองคความรูของทั้งสองฝายนั้นแตกตาง
กันคอนขางมาก และทั้งสองฝายจําเปนตองสื่อสารถึงกันในเนื้อหาเฉพาะสาขาใหเขาใจ อาจารย
หรือผูที่มีความเชี่ยวชาญมากกวาจึงจําเปนตองใชศัพทเฉพาะสาขาพรอมๆกับใหคําจํากัดความ และ
คําอธิบายในภาษาทั่วไป หรือในภาษาเฉพาะสาขาระดับพื้นฐานประกอบ ตัวอยางของการสื่อสาร
กลุมนี้ ไดแก ในเอกสารแนะนําการใชงาน เอกสารที่ใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสาขาวิชานั้นๆ
(Pearson, 1998:35 - 40)
การแบงสถานการณการสื่อสารออกเปน 4 กลุมขางตนทําใหทราบไดวา ใน
สถานการณการสื่อสารแบบใดจะพบศัพทเฉพาะไดมาก
และมีความนาเชื่อถือเพียงพอสําหรับ
รวบรวมเปนคลังขอมูลเพื่อสรางประมวลศัพทเฉพาะสาขาตอไป กลาวคือ ในสถานการณการสื่อสาร
แบบที่ 1 2 และ 4 จะมีโอกาสพบศัพทเฉพาะสาขาไดมาก และดวยองคประกอบตางๆในการสื่อสาร
จึงมีความนาเชื่อถือมากกวาสถานการณการสื่อสารกลุมที่ 3
ความแตกตางระหวางคํา (Word) กับศัพทเฉพาะสาขา (Term)
คําเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญในภาษาทั่วไป และในการสรางพจนานุกรม
ขณะที่ศัพทเฉพาะสาขาเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญในภาษาเฉพาะสาขาวิชา และในการสราง
ประมวลศัพท ตามลําดับ ประมวลศัพทเฉพาะสาขาวิชาที่สรางขึ้นจะรวบรวมศัพทเฉพาะสาขาวิชา
เทานั้น จะไมหมายรวมถึงคําในภาษาทั่วไป คํา และศัพทเฉพาะสาขามีความคลายคลึงกันมาก ดวย
เหตุนี้จึงจําเปนตองแยกศัพทเฉพาะสาขาออกจากคําใหชัดเจน
มีผูใหคําจํากัดความมากมายแกศัพทเฉพาะสาขา เชน องคกรสรางมาตรฐานการใช
ภาษา ISO 1087 Vocabulary of Terminology ไดใหคําจํากัดความวา ศัพทเฉพาะสาขา (Term)
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หมายถึง ชื่อเรียกมโนทัศนที่ผานกระบวนการใหคําจํากัดความโดยใชองคประกอบ และรูปแบบของ
ภาษาเฉพาะสาขาวิชา (Pearson, 1998: 14) นอกจากนี้ ศัพทเฉพาะสาขาเปนรหัสทางภาษาที่
ประกอบดวยรูป (Form) และความหมาย (Content) ที่แทนมโนทัศน (Cabré, 1998:95)
หลักเกณฑสําคัญที่ใชในการจําแนกศัพทเฉพาะสาขาออกจากคําในภาษาทั่วไป คือ
มโนทัศน โดยศัพทเฉพาะสาขาจะแทนมโนทัศนเพียงหนึ่งเดียวเทานั้นในสาขาวิชาหนึ่งๆ ดังนั้น ศัพท
เฉพาะสาขาที่รวบรวม หรือสรางขึ้น และใหคําจํากัดความดวยกระบวนการสรางประมวลศัพทเฉพาะ
สาขาจะมีความหมายที่ชัดเจน
แตกตางจากคําในภาษาทั่วไปที่สามารถมีหลายความหมายเมื่อ
บริบทการสื่อสาร (Context) เปลี่ยนไป จึงตัดปญหาความหมายที่คลุมเครือของคําหลายความหมาย
(Polyseme) ซึ่งพบมากในภาษาทั่วไป ในทางศัพทวิทยาจะมีเพียงคําพองรูป (Homonym) เทานั้น
เนื่องจากศัพทเฉพาะสาขาวิชาเมื่อนําไปใชในวิทยาการแตละแขนงแมมีรูปเขียนเหมือนกัน
จะมี
ความหมายที่เฉพาะเจาะจงสําหรับแตละสาขาวิชาที่ใช (Pearson, 1998: 14) ตัวอยางเชน “Clone”
ในสาขาวิชาพันธุศาสตร คือ สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันทุกประการ ขณะที่ ใน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร คือ ผลิตภัณฑที่เกิดจากการทําสําเนา ลอกเลียนแบบ ดวยเหตุนี้ การทํา
ประมวลศัพทเฉพาะสาขาจึงแตกตางจากการทําพจนานุกรมสําหรับภาษาทั่วไปซึ่งมีการรวบรวม
ความหมายหลายความหมายสําหรับคําหนึ่งคํา
เนื่องจากศัพทเฉพาะสาขาแตกตางจากคํา จึงตองแยกผลงานที่รวบรวมศัพทเฉพาะ
สาขา หรือประมวลศัพทเฉพาะสาขาออกจากพจนานุกรมรวบรวมคําซึ่งอาจมีรวบรวมกฎเกณฑการ
ใชภาษาทั่วไปออกจากกัน แมวาจะเปนการทํางานที่เกี่ยวของกับภาษา และเปนความพยายามที่จะ
สรางมาตรฐานการใชภาษาเชนเดียวกัน
แตงานทั้งสองแบบมีกระบวนการทํางานที่แตกตางกัน
กลาวคือ ในการบัญญัติศัพทเพื่อสรางพจนานุกรมรวบรวมคําทั่วไป (Lexicography) เปนการนํา
ศัพทที่มีการใชอยูมาใหคําจํากัดความ (Semasiological Process) ขณะที่การสรางประมวลศัพท
เปนการทํางานจากมโนทัศนไปสูศัพทเฉพาะสาขา (Onomasiological Process) คือ การกําหนด
ขอบเขตของมโนทัศน แลวเชื่อมโยงมโนทัศนตางๆเขาดวยกันอยางเปนระบบ จากนั้นจึงใชศัพท
เฉพาะที่มีอยูโดยขยาย หรือจํากัดขอบเขตทางความหมาย หรือสรางศัพทเฉพาะใหมเพื่อใชเรียกแทน
มโนทัศนนั้น
คําในภาษาทั่วไป
และศัพทเฉพาะสาขานอกจากจะมีความแตกตางกันดาน
กระบวนการทํางานแลว ยังมีความแตกตางกันในตัวบทที่ปรากฏดวย ดังที่กลาวแลววาศัพทเฉพาะ
สาขาวิชาจะพบเฉพาะในสถานการณการสื่อสารแบบที่ 1, 2 และ 4 เทานั้น และจะไมพบใน
สถานการณการสื่อสารแบบที่ 3 การใชสถานการณการสื่อสารเปนเครื่องบงชี้ตัวบทที่จะพบศัพท
เฉพาะสาขาวิชาเปนการหมายรวมถึงความสัมพันธระหวางผูสงสาร และผูรับสาร ซึ่งตองเปนรูปแบบ
ความสัมพันธที่ตางฝายมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นอยูในระดับพื้นฐานเปนขั้นต่ํา
อีกทั้ง
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วัตถุประสงคการสื่อสารของตัวบทโดยจะพบศัพทเฉพาะสาขาวิชาในตัวบทที่มีวัตถุประสงคเพื่อแจง
ใหทราบ (Informative) และเพื่อการสอน (Didactic) มากกวาวัตถุประสงคอื่น
หลักเกณฑในการจําแนกศัพทเฉพาะสาขาชนิดตางๆ
ศัพทเฉพาะสาขา (Term) สามารถแบงเปนชนิดตางๆ ตามเกณฑที่หลากหลาย
แตกตางกัน หลักเกณฑการแบงตามขอบเขตของสาขาวิชาที่นําเสนอโดย Hoffmann สามารถแบง
ศัพทเฉพาะสาขาออกเปน ศัพทเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่งเทานั้น (Subject specific vocabulary)
ศัพทเฉพาะสาขาที่มีการใชในหลายสาขาวิชา (Non subject specific vocabulary หรืออาจเรียกอีก
อยางวา Sub technical term) ซึ่งพบไดทั่วไปในตัวบทสาขาวิชาตางๆที่จัดอยูในวิทยาการแขนง
เดียวกัน และศัพททั่วไป (General vocabulary) โดยประการหลังนี้ถือวาเปนคําเทานั้นมิใชศัพท
เฉพาะสาขา (Pearson, 1998:16)
เมื่อพิจารณาโดยถือสถานะของศัพทเฉพาะสาขาตามที่หนวยงานเพื่อสราง
มาตรฐานการใชภาษาเปนเกณฑ จะสามารถแบงศัพทเฉพาะสาขาออกเปน ศัพทเฉพาะสาขาที่เปน
มาตรฐานแลว (Standardized Term) และศัพทเฉพาะสาขาที่มีการใชแตยังไมไดรับการกําหนดให
เปนศัพทมาตรฐาน (Non Standardized Term) จากเกณฑขอนี้ พบวาในกระบวนการสรางศัพท
เฉพาะสาขา ตลอดจนการใหคําจํากัดความเฉพาะในแตละสาขาวิชา ศัพทเฉพาะสาขาวิชาตางๆนั้น
มีสถานะที่แตกตางกัน ศัพทบางคําถูกสรางโดยหนวยงานสรางมาตรฐานการใชภาษา ศัพทบางคํามี
การใชจนเปนที่ยอมรับของผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น และมีสถานะเปนศัพทมาตรฐานแลว การสราง
ประมวลศัพทถือเปนกระบวนการทํางานเพื่อสรางมาตรฐานการใชภาษาจากการใชจริงในแวดวง
เฉพาะสาขานั้น (Pearson, 1998:22 - 26)
นอกจากนี้ ศัพทเฉพาะสาขายังสามารถแบงตามโครงสรางของศัพทเฉพาะสาขา
นั้นๆไดอีกดวย จึงสามารถแบงศัพทเฉพาะสาขาออกเปน 2 กลุม คือ ศัพทเฉพาะสาขากลุมที่มี
โครงสรางพื้นฐาน (Simple) อันประกอบดวยหนวยคําที่มีความหมาย (Lexical element) เพียง
หนวยเดียว และศัพทเฉพาะสาขากลุมที่มีโครงสรางซับซอน (Complex) อันประกอบไปดวยหนวยคํา
ที่มีความหมายสองหนวยขึ้นไป โดยอาจเปนคําประสม (Compounds) คําที่สรางโดยการเติม
อุปสรรค (Prefix) และปจจัย (Suffix) ซึ่งมีความหมายอยูแลว วลี ฯลฯ (Wright and Budin,
1997:25) เห็นไดวา ศัพทเฉพาะสาขากลุมที่มีโครงสรางซับซอนนี้ยังสามารถแบงออกเปนกลุมยอย
โดยใชวิธีการทางภาษาศาสตรในการสรางศัพทใหมเปนเกณฑ
หลักเกณฑอีกประการหนึ่งที่ใชในการแบงชนิดของศัพทเฉพาะสาขา คือ การ
แบงกลุมตามมโนทัศนที่ใชศัพทเฉพาะนั้นเรียกแทน ตามหลักเกณฑที่เสนอโดย M. Teresa Cabré นี้
มโนทัศนสามารถแบงออกเปนกลุมใหญ และกลุมยอยโดยสอดคลองกับคุณสมบัติพื้นฐานที่มโน
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ทัศนเหลานั้นมีอยูรวมกันซึ่งเปนคุณลักษณะที่ใชอธิบายกลุมของมโนทัศนนั้นดวย กลุมของมโนทัศน
ที่จัดแบงตามเกณฑดังกลาวมี 4 กลุม ไดแก วัตถุ (Object) กระบวนการ หรือการกระทํา (Process
หรือ Action) คุณสมบัติ (Properties) และความสัมพันธ (Relationship) Cabré ไดใหขอสังเกตวา
กลุมของมโนทัศนที่ไดจําแนกออกเปน 4 กลุมขางตนสัมพันธกับชนิดของคําดวย กลาวคือ ศัพท
เฉพาะสาขาที่แทนมโนทัศนกลุมวัตถุมักเปนคํานาม
ศัพทเฉพาะสาขาที่แทนมโนทัศนกลุม
กระบวนการ หรือการกระทํา คือ คํากริยา หรือคํากริยาที่ถูกทําใหเปนคํานาม ศัพทเฉพาะสาขาที่
แทนมโนทัศนกลุมคุณสมบัติ และกลุมความสัมพันธ คือ คําคุณศัพท (Cabré, 1998:87 – 88)
การที่ตองแบงศัพทเฉพาะสาขาออกเปนชนิดตางๆเนื่องจากชนิดของศัพทเฉพาะ
สาขาจะมีความสัมพันธกับวิธีการสรางศัพทเฉพาะสาขา และการใหคําจํากัดความ (Definition) เพื่อ
อธิบายมโนทัศนที่ศัพทเฉพาะสาขานั้นแทน และความสัมพันธที่มโนทัศนนั้นมีตอมโนทัศนอื่น
มโนทัศน (Concept) คืออะไร
“มโนทัศน” ในหลักการและวิธีการสรางประมวลศัพท (Principles and Methods of
Terminology) โดยหนวยงานเพื่อสรางมาตรฐานการใชภาษา ISO 704 (1978) ไดใหคํานิยามมโน
ทัศนวาเปน สิ่งที่สรางขึ้นภายในใจเพื่อจัดแบงสิ่งตางๆทั้งในโลกภายใน และโลกภายนอกดวย
กระบวนการแยกแยะที่ไมมีกฎเกณฑแนนอน เห็นไดวามโนทัศนคือผลที่สืบเนื่องมาจากกระบวนการ
คัดสรรเฉพาะลักษณะสําคัญตางๆของกลุมวัตถุ มิใชลักษณะโดยทั่วไปของวัตถุแตละชิ้น มโนทัศน
เกิดจากการรวมลักษณะสําคัญตางๆเขาดวยกันเปนชุด การที่มโนทัศนหนึ่งแตกตางจากอีกมโนทัศน
หนึ่งสืบเนื่องมาจากมีลักษณะที่แตกตางกันอยางนอยหนึ่งประการระหวางมโนทัศนเหลานั้น ในการ
ใหคําจํากัดความเพื่ออธิบายมโนทัศนจึงจําเปนตองระบุอยางชัดเจนถึงลักษณะรวม และลักษณะที่
แตกตางระหวางมโนทัศนหนึ่งกับอีกมโนทัศนหนึ่ง
ดังที่จะกลาวถึงตอไปในหัวขอคําจํากัดความ
(Cabré, 1998:95)
มโนทัศน คือ ชุดของลักษณะตางๆที่สัมพันธกัน ซึ่งใชอธิบายวัตถุในโลกความเปน
จริง (Cabré, 1998:99)
ลักษณะตางๆที่ประกอบขึ้นเปนมโนทัศนสามารถแบงออกเปนลักษณะที่สําคัญ
(Essential Characteristics) ซึ่งจําเปนตองนําไปใชในการเขียนคําจํากัดความมโนทัศน และ
ลักษณะที่ไมสําคัญแตมีสวนชวยใหมโนทัศนสมบูรณยิ่งขึ้น (Non Essential หรือ Complementary
Characteristics) ซึ่งเปนขอมูลเสริม ไมจําเปนตองใสในคําจํากัดความของมโนทัศน
นอกจากนี้ ยังสามารถแบงลักษณะที่ประกอบขึ้นเปนมโนทัศนออกเปนลักษณะ
ภายใน (Intrinsic Characteristic) และลักษณะภายนอก (Extrinsic Characteristic) ลักษณะ
ภายในของมโนทัศนเกี่ยวกับสิ่งๆหนึ่ง คือ สวนประกอบ ลักษณะตางๆของสิ่งนั้นเอง เชน รูปราง สี
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ขนาด ชื่อ ฯลฯ ขณะที่ ลักษณะภายนอก คือ ขอมูลแวดลอมอื่นๆ เชน วัตถุประสงคในการประดิษฐ
คิดคน เปาหมาย ที่มาของสิ่งนั้น
อยางไรก็ตาม ลักษณะสําคัญไมจําเปนตองตรงกับลักษณะภายใน เชนเดียวกับที่
ลักษณะที่ไมสําคัญแตมีสวนชวยใหมโนทัศนสมบูรณยิ่งขึ้นไมจําเปนตองตรงกับลักษณะภายนอก
เสมอไป (Cabré, 1998:97 – 99)
การจัดแบงลักษณะตางๆของมโนทัศนเชนนี้มีประโยชนในการใหคําจํากัดความแก
มโนทัศน ทําใหทราบไดวา จําเปนตองใสขอมูลใดในคําจํากัดความเปนอันดับแรก (ลักษณะที่
สําคัญ) เนื่องจากหากปราศจากขอมูลเหลานั้น คําจํากัดความจะคลุมเครือ สงผลใหองคความรูที่ได
จากคําจํากัดความนั้นไมชัดเจนดวย และขอมูลใดที่ไมจําเปน (ลักษณะที่ไมสําคัญแตมีสวนชวยให
มโนทัศนสมบูรณยิ่งขึ้น) อาจเพิ่มเติมในคําจํากัดความเพื่อเปนเพียงขอมูลประกอบใหครอบคลุม
ยิ่งขึ้น
เนื่องจากศัพทเฉพาะสาขาวิชาจะไมปรากฏโดดๆโดยไมมีการระบุอยูในบริบทของ
สาขาวิชาเฉพาะ และในสาขาวิชาเฉพาะหนึ่งๆ ศัพทเฉพาะสาขาซึ่งใชเรียกมโนทัศนตางๆใน
สาขาวิชาเฉพาะนั้นๆยังมีความสัมพันธระหวางกันอีกดวย
โดยความสัมพันธระหวางมโนทัศนนี้
สามารถมองไดหลายรูปแบบ ไดแก มุมมองความสัมพันธเชิงตรรกะ (Logical Relationship) และ
มุมมองความสัมพันธตามลักษณะธรรมชาติของสิ่งตางๆในโลกแหงความจริง
(Ontological
Relationship)
ในมุมมองความสัมพันธเชิงตรรกะ (Logical Relationship) ความสัมพันธระหวาง
มโนทัศนตางๆอยูบนพื้นฐานของความคลายคลึงกันระหวางมโนทัศน กลาวคือ มโนทัศนเหลานั้นมี
ลักษณะหนึ่ง หรือหลายลักษณะรวมกันอยู ดังนั้น ในความสัมพันธแบบนี้ มโนทัศนหนึ่งจะมีขอบเขต
กวางขวางกวาอีกกวาอีกมโนทัศนหนึ่ง โดยเรียกมโนทัศนที่มีขอบเขตกวางขวางกวาวา มโนทัศน
ทั่วไป (Generic Concept) สวนอีกมโนทัศนหนึ่งเรียกวามโนทัศนที่มีความเฉพาะเจาะจง (Specific
Concept) สิ่งที่ทําใหมโนทัศนทั้งสองแตกตางกัน คือ ลักษณะที่แตกตางอยางนอยหนึ่งประการ โดย
มโนทัศนที่มีความเฉพาะเจาะจงกวาอยูในกรอบของมโนทัศนทั่วไป เรียกความสัมพันธระหวางมโน
ทัศนทั่วไป และมโนทัศนที่มีความเฉพาะเจาะจงวา Logical Subordination เชน ในประมวลศัพท
เทคโนโลยีการโคลนนิ่ง ความสัมพันธระหวางมโนทัศน “กระบวนการที่เซลลพัฒนาไปทําหนาที่
เฉพาะอยาง” (Différenciation) กับมโนทัศน “ศักยภาพที่จะกลายเปนเซลลชนิดใดๆก็ไดทั้งหมด”
(Totipotence) เปนตัวอยางของความสัมพันธแบบ Generic-specific ในมุมมองความสัมพันธเชิง
ตรรกะ นอกจากนี้ ยังมีมโนทัศนที่มีความเฉพาะเจาะจงอยางนอยสองมโนทัศนซึ่งมีความสัมพันธที่
เทาเทียมกัน (Coordination) ในกรอบของมโนทัศนทั่วไป ตัวอยางเชน มโนทัศน “ศักยภาพที่จะ
กลายเปนเซลลชนิดใดๆก็ไดทั้งหมด” (Totipotence) และมโนทัศน “ศักยภาพที่จะกลายเปนเซลล
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ชนิดใดๆก็ไดเกือบทั้งหมด” (Pluripotence) ตางก็เปนมโนทัศนที่เฉพาะเจาะจงของมโนทัศน
“กระบวนการที่เซลลพัฒนาไปทําหนาที่เฉพาะอยาง” (Différenciation) กลาวไดวา ความสัมพันธ
ระหวางมโนทัศนแบบสวนยอยในสวนใหญ (Subordination) เปนการมองความสัมพันธในแนวดิ่ง
(Vertical Relationship) ขณะที่ความสัมพันธแบบเทาเทียมกัน (Coordination) เปนการมอง
ความสัมพันธในแนวขวาง (Horizontal Relationship)
สวนในมุมมองความสัมพันธตามลักษณะธรรมชาติของสิ่งตางๆในโลกความจริง
(Ontological Relationship) อยูบนพื้นฐานของความใกลชิด (Proximity) ของสิ่งตางๆในโลกความ
จริงมากกวาความคลายคลึง และสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทยอย ไดแก ประเภทแรก คือ
ความสัมพันธระหวางองคประกอบกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด (Part – Whole Relationship หรือ Meronymic
Relationship) ซึ่งยังแบงออกเปนความสัมพันธระหวางสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีตอสวนประกอบ เชน
เทคโนโลยีการโคลนนิ่งกับการนํานิวเคลียสออกจากเซลล และความสัมพันธระหวางสวนประกอบ
ตางๆในสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเปนความสัมพันธที่เทาเทียมกัน (Coordination Relationship) เชน ออโต
กราฟท (Autograft) และอัลโลกราฟท (Allograft)ตางก็เปนวิธีการปลูกถายเนื้อเยื่อ และอวัยวะ
(Transplantation) ประเภทที่สอง คือ ความสัมพันธแบบสืบเนื่องเปนลําดับขั้นตอนตามระยะเวลา
(Chain Relations หรือ Sequential Relationship) ตัวอยางเชน ระยะโพรเฟส ระยะเมทาเฟส ระยะ
แอนาเฟส และระยะเทโลเฟส ตามลําดับซึ่งเปนระยะตางๆในการแบงเซลลรางกายแบบไมโทซิส
กลาวโดยสรุปไดวา ความสัมพันธระหวางมโนทัศนแบงออกเปน 2 ประเภทหลักๆ
ประเภทแรก คือ ความสัมพันธตามลําดับขั้น (Hierarchical Relationship) ซึ่งรวมความสัมพันธแบบ
Generic – Specific และความสัมพันธแบบ Part – Whole ไว ประเภทที่สอง คือ ความสัมพันธแบบ
ไมเปนตามลําดับขั้น (Non Hierarchical Relationship) ซึ่งเปนความสัมพันธระหวางกันแบบเทา
เทียมกัน (Coordination) (Cabré, 1998:100 – 104)
เมื่อศึกษามโนทัศน
และความสัมพันธระหวางมโนทัศนตางๆที่ปรากฏอยูใน
สาขาวิชาเฉพาะแลว เพื่อใหสามารถเขียนคําจํากัดความไดชัดเจน ครอบคลุมทุกแงมุมซึ่งเปนอีก
ขั้นตอนสําคัญในการสรางประมวลศัพทเฉพาะสาขา Lynne Bowker ไดเสนอวา ควรมีการใชแผนผัง
และแผนภูมิรูปแบบตางๆเพื่ออธิบายความเชื่อมโยงระหวางมโนทัศนทั้งหมดในสาขาวิชานั้น เชน
Flow chart, Tree diagram และ Bracket diagram ทั้งนี้โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในการนําเสนอ
มโนทัศน และความชัดเจน ความเขาใจงายเปนสําคัญ นอกจากนี้ ควรใชแผนภูมิหลายมิติ
(Multidimensional graphical representation) พรอมทั้งแสดงความแตกตางระหวางมโนทัศน หรือ
ความสัมพันธดวยรูปแบบเสน สีสันที่ชัดเจน เปนตน (Wright and Budin, 1997:95)
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คลังขอมูล (Corpus)
ในการสรางประมวลศัพทเฉพาะสาขาวิชา
สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่ง
นอกเหนือจากองคประกอบพื้นฐานซึ่งไดแก มโนทัศน และศัพทเฉพาะสาขา คือ คลังขอมูล เนื่องจาก
การสรางประมวลศัพทเปนการเก็บตัวอยางการใชภาษาเฉพาะสาขาวิชาจากการใชโดยผูเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชานั้นๆ ในสถานการณการสื่อสารจริงที่หลากหลายมากนอยตางกัน ผูสรางประมวลศัพท
จําเปนตองเก็บรวบรวมตัวอยางการใชศัพทเฉพาะสาขานั้นอยางเปนระบบ กลาวคือ เก็บรวบรวมใน
รูปของคลังขอมูลเฉพาะสาขาวิชา ดังที่ Sinclair ไดกลาวไววา คลังขอมูล คือ การเก็บรวบรวม
ผลงานการใชภาษาที่ผานการคัดเลือก และจัดระเบียบตามหลักเกณฑทางภาษาที่ชัดเจนเพื่อใชเปน
ตัวอยางของการใชภาษา (Pearson, 1998:42)
เกณฑที่ใชในการเลือกตัวบทสําหรับเก็บเปนสวนหนึ่งของคลังขอมูล คือ ขอบเขต
ของสาขาวิชาซึ่งผูสรางประมวลศัพทตองจัดประเภท และบงชี้อยางชัดเจน โดยอาจไดรับความ
ชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
ขอบเขตของสาขาวิชาจะตองไมกวางจนกระทั่งรวมศัพท
เฉพาะสาขามีความสัมพันธไมชัดเจนกับศัพทเฉพาะสาขาอื่น หรือเปนคําที่ใชในภาษาทั่วไป มิใช
ศัพทเฉพาะสาขา อีกทั้งจะตองไมแคบจนกระทั่งไมครอบคลุมมโนทัศนในสาขาวิชานั้นๆ เกณฑ
ประการตอมาที่จะสามารถใชเลือกตัวบทเพื่อสรางเปนคลังขอมูล คือ สถานการณการสื่อสารชนิด
ตางๆซึ่งมีความสัมพันธโดยตรงกับการปรากฏของศัพทเฉพาะสาขา ดังที่ไดกลาวแลวในตอนตนวา
สถานการณการสื่อสารที่เกิดขึ้นระหวางผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจะเปนสถานการณที่พบศัพทเฉพาะ
สาขาไดมาก และในขณะเดียวกันก็จะไมพบคําอธิบาย หรือการใหคําจํากัดความภายในตัวบท
ขณะที่สถานการณการสื่อสารระหวางผูที่ไมเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะกับบุคคลทั่วไป
หรือ
สถานการณการสื่อสารแบบที่ 3 จะมีโอกาสพบศัพทเฉพาะสาขาไดนอยมาก หรืออาจไมมีเลย
เนื่องจากผูสงสารจะใชภาษาทั่วไปในการสื่อความคิด ซึ่งสงผลใหภาษาที่ใชไมกระชับ ยืดเยื้อ และ
คลุมเครือ การใชภาษาในลักษณะเชนนี้จึงไมถูกตองตามมาตรฐานการใชภาษาของผูเชี่ยวชาญ จึง
ไมควรนํามารวมไวในคลังขอมูล
เนื่องจากคลังขอมูลเก็บรวบรวมตัวอยางการใชภาษาในสถานการณจริง หากมีการ
รวบรวมอยางเปนระบบในรูปแบบที่สามารถนํามาประมวลผลในเครื่องคอมพิวเตอร
(Machine
Readable) เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และแมนยําในการดึงศัพทเฉพาะสาขา ฯลฯ จะทําใหสามารถ
ใชคลังขอมูลเปนแหลงอางอิงเกี่ยวกับบริบทการใชภาษา ตัวอยางประกอบเพื่ออธิบายความหมาย
ของศัพทเฉพาะสาขา และวิธีการใชภาษาที่ถูกตองตามกฎเกณฑโดยสิ่งเหลานี้อาจเปนความรูที่ผู
ศึกษามีอยูแลวเพียงตองการเครื่องยืนยันความรูเดิมที่มีอยูนั้น หรืออาจเปนความรูใหมก็ได
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คลังขอมูลชนิดตางๆ
ตามความเห็นของ Sinclair คลังขอมูล (Corpus) ประกอบดวยคลังขอมูลยอย
(Sub corpora) ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนคลังขอมูล (Corpus) ทุกประการ สามารถใชแทนคลังขอมูล
สมบูรณที่มีขนาดใหญกวาในคลังขอมูล และคลังขอมูลยอยสามารถแบงออกเปนองคประกอบของ
คลังขอมูล (Component of Corpora) ซึ่งเปนการเก็บรวบรวมตัวบทโดยใชเกณฑทางภาษาศาสตร
บางประการที่ตองการศึกษาเทานั้น ดังนั้น ตัวอยางการใชภาษาจึงอาจไมครอบคลุมทุกแงมุม
(Pearson, 1998:45)
คลังขอมูลสามารถแบงประเภทไดหลายชนิด เชน คลังขอมูลเพื่อตรวจสอบ
(Monitor Corpus) คลังขอมูลภาษาทั่วไป (General Reference Corpus) แตคลังขอมูลทั้งสองชนิด
นี้มีวัตถุประสงคเพื่อใชศึกษาความเปลี่ยนแปลงของการใชภาษาทั่วไป ความรูทางภาษาที่ไดจาก
การศึกษาคลังขอมูลทั้งสองแบบขางตนจึงตองครอบคลุมลักษณะทุกประการของภาษา
ขณะที่
คลังขอมูลพิเศษ (Specialized Corpora หรือ Special Corpora) เปนการรวบรวมเฉพาะตัวบทที่มี
ลักษณะการใชภาษาตามที่ตองการศึกษาอยางใดอยางหนึ่ง เชน เพื่อศึกษาการใชภาษา วิธีการสื่อ
ความหมายในรูปประโยคของเด็กซึ่งมักเปนประโยคที่ปราศจากคํากริยา
เพื่อศึกษาภาษาของ
ผูสูงอายุ หรือผูที่ใชภาษาตางประเทศในฐานะที่มิใชภาษาแม (Non native speaker) อยางไรก็ตาม
คลังขอมูลพิเศษนี้อาจมีน้ําหนักของความนาเชื่อถืออยูนอยหากตองการศึกษาเพื่อสรางกฎเกณฑ
การใชภาษาเปนมาตรฐาน เนื่องจากโดยมากเปนรูปแบบการใชภาษาที่ผิดเพี้ยนไปจากมาตรฐาน
การใชภาษาปกติ ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน องคประกอบดานเพศ วัย การศึกษาของแต
ละบุคคล นอกจากนี้ยังมีคลังขอมูลที่เก็บเฉพาะขอมูลบางสวน เชน เก็บตัวบทบางสวนเพื่อเปน
ตัวอยาง (Sample Corpus) และคลังขอมูลที่เก็บตัวบทที่สมบูรณไวเปนขอมูล (Full Text Corpus)
คลังขอมูลสามารถเปนไดทั้งภาษาเดียว (Monolingual Corpus) และคลังขอมูลหลายภาษา
(Multilingual Corpus) ในการรวบรวม ศึกษาคลังขอมูลเพื่อสรางประมวลศัพทหลายภาษาจะมี
ความเกี่ยวของกับคลังขอมูลสองชนิด คือ คลังขอมูลเทียบบท (Parallel Corpus) และคลังขอมูล
เทียบภาษา (Comparable Corpus) โดยจากคํานิยาม และคําอธิบายของผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
การสรางประมวลศัพทเฉพาะสาขา เชน Teubert, McEnery and Wilson, Barlow คลังขอมูลเทียบ
บทเปนการเก็บขอมูลการใชภาษาจากตนฉบับ และฉบับแปล ในขณะที่คลังขอมูลเทียบภาษาเปน
การเก็บขอมูลการใชภาษาจากตัวบทที่เปนตนฉบับในภาษาตางๆโดยมีเนื้อหา องคประกอบของตัว
บทเหมือนกัน (Pearson, 1998:43 - 48)
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ขอแนะนําในการสรางคลังขอมูลเฉพาะสาขา
ในการเก็บรวบรวมขอมูลไวในคลังขอมูล ไมวาจะเปนคลังขอมูลชนิดใด สิ่งที่ควร
คํานึงถึงมีดังตอไปนี้ (Wright and Budin, 1997:215 - 217)
! กําหนดขอบเขตของสาขาวิชา วัตถุประสงคในการสรางคลังขอมูล ตลอดจน
เกณฑที่ใชในการเลือกตัวบทเพื่อสรางเปนคลังขอมูลใหชัดเจน ไมวาจะเปนชนิด (Genre) รูปแบบ
(Mode) ที่มา (Origin) วัตถุประสงค (Aim) ของตัวบทซึ่งจัดอยูในกลุมเกณฑภายนอก (External
Criteria) หรือหัวขอ (Topic) และลีลาการเขียน (Style) ซึ่งจัดอยูในกลุมเกณฑภายใน (Internal
Criteria) ตัวอยางเชน เพื่อสรางคลังขอมูลหัวขอเทคโนโลยีการโคลนนิ่ง ในสาขาวิชาพันธุศาสตร ตัว
บทเขียนที่จะรวบรวมไวในคลังขอมูลภาษาเดียว นั่นคือ ตัวบทภาษาฝรั่งเศส ในชวงทศวรรษที่ 1990
ถึงปจจุบัน จัดอยูในสถานการณการสื่อสารในกลุมผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และระหวางผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขากับผูที่มีพื้นฐานความรูเกี่ยวกับหัวขอนี้เปนอยางดีแลว เปนบทความเชิงวิชาการซึ่งใช
ภาษาแบบทางการ เก็บรวบรวมจากหนังสือที่ไดรับการตีพิมพ และเผยแพรในรูปของขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกสผานเครือขายอินเตอรเน็ต
! ควรเก็บตัวบททั้งหมด (Full Text Corpus) ไมควรเก็บเฉพาะบางสวนเนื่องจาก
จะทําใหขอมูลที่ไดไมสมบูรณ อาจทําใหเกิดการเชื่อมไปสูมโนทัศนที่ไมชัดเจน หรือทําใหตัวอยาง
การใชศัพทเฉพาะสาขานั้นไมสมบูรณ
! ควรเก็บบันทึกตัวบทลงในคลังขอมูลโดยไมมีการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลงขอความ
ตัวอักษร เชน หากในตัวบทซึ่งมิใชตําแหนงเริ่มประโยคใหม แตปรากฏวามีการใชอักษรตัวใหญ นั่น
อาจหมายถึงเปนชื่อเฉพาะ หรือมีความหมายพิเศษจากความหมายปกติ
! ขนาดของคลังขอมูล
แมวาจะไมมีการกําหนดขนาดของคลังขอมูลที่แนนอน
เนื่องจากในแตละหัวขอ ขอบเขตของเนื้อหายอมหลากหลายแตกตางกัน สิ่งที่สามารถบงชี้ไดวา
คลังขอมูลมีขนาดที่เหมาะสม คือ การที่คลังขอมูลครอบคลุมทุกมโนทัศน และเพียงพอที่จะเปน
ตัวแทนของการใชภาษาในสาขาวิชาเฉพาะนั้น
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การบันทึกศัพทเฉพาะสาขาพรอมทั้งขอมูลประกอบ
เมื่อสรางคลังขอมูลเฉพาะสาขาโดยพิจารณาสถานการณการสื่อสารของตัวบท
และเกณฑตางๆในการสรางคลังขอมูลเฉพาะสาขาดังที่กลาวแลวในหัวขอกอนหนานี้ และหลังจาก
ใชโปรแกรมประเภท Concordance ประมวลผลคลังขอมูลเพื่อดึงศัพทเฉพาะสาขาพรอมทั้งบริบท
โดยใชความถี่ในการปรากฏของคําที่คาดวาเปนศัพทเฉพาะสาขา (Term candidate) ในคลังขอมูล
จากนั้นพิจารณาคัดเลือกเพียงศัพทเฉพาะสาขาโดยคํานึงถึงความสัมพันธ ความสอดคลองกับมโน
ทัศนที่ไดรับการบงชี้อยางชัดเจน ขั้นตอนตอมา คือ การเก็บบันทึกศัพทเฉพาะสาขา บริบทที่พบศัพท
เฉพาะสาขานั้น ขอบเขตของสาขาวิชาเฉพาะที่พบ ขอมูลทางภาษาศาสตรของศัพทเฉพาะสาขาแต
ละคํา เชน ชนิดของคํา ตลอดจนขอมูลประกอบอื่นๆ เชน ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมโนทัศนตางๆจาก
แหลงอางอิงอื่นๆ เอกสารอางอิง ผูแตง และชวงเวลาที่สรางเอกสารซึ่งอางถึงโดยใชรหัสเอกสาร ฯลฯ
ลงในแบบฟอรมเพื่อความสะดวกในการประมวลนําขอมูลเหลานี้ไปเชื่อมโยงเปนมโนทัศนสัมพันธ
และเขียนคําจํากัดความ แบบฟอรมตอไปนี้เปนเพียงแบบฟอรมพื้นฐานที่เสนอแนะขึ้นเพื่อประโยชน
ในการเก็บบันทึกศัพทเฉพาะสาขา และขอมูลประกอบ
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แบบฟอรมสําหรับบันทึกขอมูลศัพทเฉพาะสาขา
แบบฟอรมสําหรับบันทึกขอมูลศัพทเฉพาะสาขาที่เสนอแนะนี้ประยุกตจาก
แบบฟอรมที่เสนอโดยผูจัดทําประมวลศัพทหลายทาน (Cabré, 1998:122 – 126) เพื่อใชเปน
มาตรฐานสําหรับบันทึกศัพทเฉพาะสาขา และขอมูลประกอบในการทําประมวลศัพทเทคโนโลยีการ
โคลนนิ่ง ดังที่แสดงไวในภาคผนวก ใหมีลักษณะดังนี้
ตารางที่ 2 แบบฟอรมสําหรับบันทึกขอมูลศัพทเฉพาะสาขา
TNxx
Concept:
ลําดับที่
มโนทัศน
Grammatical Category / Gender :
ชนิดของคํา และเพศของศัพทภาษา
ฝรั่งเศส
Conceptual Relations:

Fr.: ศัพทภาษาฝรั่งเศส
[แหลงที่มา]
Subject Field :
สาขาวิชา

Th.: ศัพทภาษาไทย
[แหลงที่มา]

แผนผังแสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศน
คําอธิบายความสัมพันธดังกลาว
Extraction:
ศัพท และบริบทที่ดึงไดจากคลังขอมูล [แหลงที่มา]
Additional Information:
ขอมูลเพิ่มที่คนหาไดจากแหลงขอมูลอื่น นอกเหนือจากคลังขอมูล [แหลงที่มา]
Definition:
คําจํากัดความที่เขียนขึ้นจากขอมูลที่รวบรวมได
Linguistic Specification:
ศัพทที่มีความหมายเหมือน ศัพทที่มีความหมายตรงขาม อักษรยอ [แหลงที่มา]
Cross Reference:
ศัพทซึ่งแสดงมโนทัศนที่เกี่ยวของ [TN no.]
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คําจํากัดความ (Definition)
หนวยงานสรางมาตรฐานการใชภาษา ISO โดยใน ISO 1087 (1990) ไดอธิบาย
ความหมายของ “คําจํากัดความ” วาเปนขอความที่อธิบายมโนทัศนหนึ่งๆ และบรรยายความ
แตกตางระหวางมโนทัศนนั้นจากมโนทัศนอื่นในมโนทัศนสัมพันธ ในสาขาวิชาเดียวกัน (Cabré,
1998:104) มโนทัศนประกอบดวยลักษณะตางๆที่เกี่ยวเนื่องกันซึ่งอธิบายกลุมของวัตถุในโลกแหง
ความเปนจริง การใหคําจํากัดความศัพทเฉพาะสาขา หรือการใหคําอธิบายมโนทัศนจึงเปนการ
บรรยายลักษณะรวมของกลุม และลักษณะจําเพาะที่ทําใหสิ่งนั้น หรือมโนทัศนนั้นแตกตางจากสิ่งอื่น
หรือมโนทัศนอื่น กระบวนการใหคําจํากัดความโดยสรุปจึงแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก Intension ซึ่ง
เปนการบรรยายคุณลักษณะภายในของมโนทัศนนั้น
โดยเริ่มจากลักษณะทั่วไปจนถึงลักษณะ
เฉพาะเจาะจง เชน Wolf : Mammal " Carnivore " Fissiped " Canine และกระบวนการให
คําจํากัดความแบบ Extension ซึ่งเปนการอธิบายโดยอางอิงถึงคุณลักษณะภายนอก พรอมทั้ง
ยกตัวอยางสิ่งที่มีคุณลักษณะเดียวกับมโนทัศนที่อธิบาย ตัวอยางเชน Halogen: Fluorine,
Chlorine, Bromine, Iodine และ Astaine (Cabré, 1998:99) การใหคําจํากัดความแกมโนทัศนจึง
เปนการอธิบายลักษณะที่เหมือน และแตกตาง ลักษณะทั่วไป และเฉพาะเจาะจง ลักษณะภายใน
และภายนอกของมโนทัศนหนึ่งๆ
ตลอดจนความสัมพันธระหวางมโนทัศนนั้นกับมโนทัศนอื่นใน
รูปแบบตางๆ
สิ่งที่ชวยบงชี้ศัพทเฉพาะสาขา และคําจํากัดความในตัวบท
ผูจัดทําประมวลศัพทสามารถระบุศัพทเฉพาะสาขา และคําจํากัดความของศัพท
เฉพาะสาขานั้นในตัวบทที่ประกอบขึ้นเปนคลังขอมูลเฉพาะสาขา จากการศึกษาโดยผูเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาการสรางประมวลศัพทเฉพาะสาขา เชน Swales, Widdowson, Flowerdew, Trimble and
Trimble และ Darian พบวา คําจํากัดความมักปรากฏใกลกับศัพทเฉพาะสาขา มีรูปแบบเฉพาะที่
สามารถสังเกตได สิ่งที่ชวยบงชี้ศัพทเฉพาะสาขา และคําจํากัดความ เรียกวา เครื่องหมายทาง
ภาษาศาสตร (Linguistic Signal) โดยเครื่องหมายทางภาษาศาสตรนี้หมายรวมถึงคํา และ
เครื่องหมายวรรคตอนบางอยางซึ่งไดมีการเก็บรวบรวมเปนสถิติวาพบรวมกับศัพทเฉพาะสาขาและ
คําจํากัดความบอยครั้ง อยางไรก็ตาม เครื่องหมายทางภาษาศาสตรที่ชวยบงชี้ศัพทเฉพาะสาขา
และคําจํากัดความจะมีความหลากหลายแตกตางกันไปในแตละคลังขอมูลเฉพาะสาขาวิชา
ตัวอยางเชน e.g., i.e., known as, called, denotes, the term และเครื่องหมายอัญประกาศ (“.…”)
นอกจากนี้ คําในกลุม Generic Reference เชน This process, This method, This device ซึ่งเปน
คําที่ใชอางถึงศัพทเฉพาะสาขาในตําแหนงกอนหนา หากปรากฏในตําแหนงขึ้นตนของประโยค ก็เปน
อีกสิ่งหนึ่งที่ชวยบงชี้ศัพทเฉพาะสาขา และคําจํากัดความ
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นอกเหนือจากเครื่องหมายทางภาษาศาสตรดังกลาว ผูศึกษา และสรางประมวลศัพทเฉพาะสาขา
สามารถบงชี้ศัพทเฉพาะสาขา และทราบไดวาขอความใดเปนคําจํากัดความไดจากรูปแบบการใหคํา
จํากัดความซึ่งใชโดยทั่วไปทั้งในภาษาทั่วไป (General Language) และภาษาเฉพาะสาขาวิชา
(Special Language) สรุปเปนรูปแบบการใหคําจํากัดความ 3 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบแรก คือ การใหคําจํากัดความแบบสมบูรณ (Complete defining
expositive) หรือรูปแบบที่ Trimble เรียกวาการใหคําจํากัดความแบบทางการ (Formal definition
formula) สูตรของการใหคําจํากัดความในรูปแบบนี้ คือ X = Y + ลักษณะที่ทําใหแตกตาง โดย X คือ
ศัพทเฉพาะสาขา = คือ คํากริยาที่เชื่อมตอศัพทเฉพาะสาขาเขากับขอความที่เปนคําจํากัดความ
(Connective verb) และ Y คือ กลุมที่มีลักษณะทั่วไป และศัพทเฉพาะสาขานั้นเปนสมาชิกอยู
(Class word หรือ Super ordinate) โดยศัพทเฉพาะสาขามักปรากฏอยูในตําแหนงขึ้นตนประโยค
ตามดวยคําจํากัดความ อยางไรก็ตาม ในบางกรณีพบวาอาจสลับตําแหนงกันโดยสวนที่เปนคําจํากัด
ความขึ้นตนประโยค แลวตามดวยศัพทเฉพาะสาขา ตามสูตร Y + ลักษณะที่ทําใหแตกตาง = X ก็ได
การใหคําจํากัดความแบบสมบูรณ หรือแบบทางการโดยสลับตําแหนงกันนี้มักใชเพื่อเกริ่นนําศัพท
เฉพาะสาขาเขาสูปริเฉจการสนทนา (Discourse) เปนครั้งแรก การใหคําจํากัดความแบบทางการยัง
สามารถแยกยอยออกเปนแบบพื้นฐาน (Simple formal definition) และแบบซับซอน (Complex
formal definition) โดยแตกตางกันที่แบบพื้นฐาน ศัพทเฉพาะสาขา และคําจํากัดความจะอยูใน
ประโยคเดียวกัน ขณะที่แบบซับซอน ศัพทเฉพาะสาขา และคําจํากัดความจะอยูตางประโยคกัน เชน
ประโยคหนึ่งเปนขอความที่ใหคําจํากัดความ และประโยคตอมาประกอบดวย Generic reference
หรือ Demonstrative pronoun, คํากริยา และตามดวยศัพทเฉพาะสาขา หรือศัพทเฉพาะสาขาใน
ประโยคหนึ่ง แลวตามดวยประโยคที่เปนคําจํากัดความ การที่แยกคําจํากัดความออกเปนสอง
ประโยคนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหลีกเลี่ยงประโยคซับซอนที่ยืดยาวซึ่งอาจทําใหเกิดความสับสน
รูปแบบที่สอง คือ การใหคําจํากัดความแบบบางสวน (Partial defining expositive)
หรือแบบที่ Trimble เรียกวาการใหคําจํากัดความแบบกึ่งทางการ (Semi – formal definition
formula) สูตรของการใหคําจํากัดความในรูปแบบนี้ คือ X = ลักษณะที่ทําใหแตกตาง โดย X คือ
ศัพทเฉพาะสาขา และ = คือ คํากริยาที่เชื่อมตอศัพทเฉพาะสาขาเขากับขอความที่เปนคําจํากัด
ความ (Connective verb) สังเกตไดวาในรูปแบบนี้ไมมี Y ซึ่งเปนกลุมที่มีลักษณะทั่วไป และศัพท
เฉพาะสาขานั้นเปนสมาชิกอยู (Class word หรือ Super ordinate) โดย Trimble ไดใหเหตุผลวา
อาจมีการบงชี้ Y ในประโยคกอนหนานี้แลว และสามารถมองไดวาการใหคําจํากัดความรูปแบบนี้แท
ที่จริงแลวเปนสวนหนึ่งของการใหคําจํากัดความแบบสมบูรณ
รูปแบบสุดทาย คือ การใหคําจํากัดความแบบไมทางการ (Non - formal definition
formula) หรือการแทนที่ (Substitution หรือ Substitutable defining strategy) โดยใชภาษาทั่วไป
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อธิบายความหมายของศัพทเฉพาะสาขา (Paraphrasing) และดวยการใชคําความหมายเหมือน
(Synonymy) แนวคิดของการใหคําจํากัดความรูปแบบนี้คือคําจํากัดความ หรือคําในภาษาทั่วไปตอง
สามารถนํามาแทนที่ศัพทเฉพาะสาขาในบริบทที่ศัพทเฉพาะสาขาปรากฏอยูเพื่ออธิบายมโนทัศน
ของศัพทเฉพาะสาขานั้น
วิธีการนี้ไดรับการสนับสนุนโดยผูเชี่ยวชาญดานการสรางพจนานุกรม
(Lexicographer) และผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาประมวลศัพทเฉพาะสาขา (Terminologist) หลาย
ทาน เชน ตามความเห็นของ Landau, Landheer และ ISO คําความหมายเหมือนเปนการแสดง
ความสัมพันธที่เทาเทียมกันระหวางศัพทเฉพาะสาขากับคําที่นํามาแทนที่ คําความหมายเหมือนที่
นํามาแทนที่นั้นจึงตองสามารถใชแทนไดอยางสมบูรณในบริบทตางๆโดยไมทําใหความหมายของ
ศัพทเฉพาะสาขานั้นผิดเพี้ยนไป (Absolute synonym) กลาวคือ เปนคําที่เหมือนกับศัพทเฉพาะ
สาขาทั้งดานความหมาย และการใช อยางไรก็ดี ไมมีศัพท และคําใดที่จะเหมือนกันทั้งดาน
ความหมาย และการใช ไมมีศัพทเฉพาะสาขา และคําในภาษาทั่วไปใดที่สามารถใชแทนกันไดอยาง
สมบูรณในทุกสถานการณการสื่อสาร ในกรณีที่มีความหมายเหมือนกัน ก็มักจะมีระดับของภาษาที่
แตกตางกัน หรือใหขอมูลเกี่ยวกับผูใชภาษาที่แตกตางกันเนื่องดวยการใชภาษาเปนการสื่อถึงภูมิ
หลังของแตละบุคคล ไมวาจะเปนสังคมที่ตนเปนสมาชิกอยู การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ทัศนคติ
ฯลฯ หลักการแทนที่ศัพทเฉพาะสาขาจึงไมอาจนําไปใชในทุกสถานการณเนื่องจากเมื่อแทนที่ดวยคํา
หรือคําจํากัดความในภาษาทั่วไป จะพบวาภาษาไมเปนธรรมชาติ หรือยังอธิบายความหมายไม
ชัดเจนเพียงพอ จึงมีการอนุโลมใหใชคําความหมายเหมือนซึ่งสามารถนําไปใชในบริบทการสื่อสารที่
ใกลเคียงกัน (Approximate synonym) (Pearson, 1998:89 – 104; 130 – 134)
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แนวทางการใหคําจํากัดความ
เมื่อศึกษาขอมูลจากคลังขอมูลในหัวขอเฉพาะสาขาซึ่งเก็บรวบรวมไวอยางเปน
ระบบแลว ผูสรางประมวลศัพทเฉพาะสาขาอาจจําเปนตองหาขอมูลนอกเหนือตัวบท (Extra linguistic) เพิ่มเติมเพื่ออธิบายศัพทเฉพาะสาขาที่เชื่อมโยงเขากับมโนทัศนสัมพันธในสาขาวิชานั้นๆ
แลวดวยคําจํากัดความที่ครอบคลุมคุณลักษณะตางๆของมโนทัศน เพื่อใหคําจํากัดความมีรูปแบบที่
ถูกตองตามหลักการสรางประมวลศัพท
ขอควรคํานึงในการเขียนคําจํากัดความของมโนทัศน
สามารถสรุปเปนขอเสนอแนะดังนี้ (Wright and Budin, 1997:215) (Cabré, 1998:106 – 112)
(Pearson, 1998:88)
! ระบุสาขาวิชาของศัพทเฉพาะสาขา
และวัตถุประสงคของคําจํากัดความ
เนื่องจากแมจะเปนของสิ่งเดียวกันในโลกแหงความเปนจริง ยอมแสดงถึงมโนทัศน และนําไปสูคํา
จํากัดความที่เฉพาะเจาะจงแตกตางกัน เมื่ออยูในกรอบของสาขาวิชาเฉพาะที่แตกตางกัน และ
รูปแบบคําจํากัดความที่ใหยอมแตกตางกันขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการใหคําจํากัดความ
! ในแตละคําจํากัดความ ควรอธิบายมโนทัศนเพียงมโนทัศนเดียว ไมควรอธิบาย
ศัพทเฉพาะสาขาอื่น
! อธิบายลักษณะที่มโนทัศนนั้นมีรวมกับมโนทัศนอื่นซึ่งจัดอยูในกลุมเดียวกัน ใน
สาขาวิชาเดียวกัน
! เนื่องจากแตละมโนทัศนมีความแตกตางกันที่ลักษณะอยางนอยหนึ่งประการ ใน
การเขียนคําจํากัดความแตละมโนทัศน จําเปนตองระบุลักษณะที่ทําใหมโนทัศนนั้นแตกตางจากมโน
ทัศนอื่นดวย
! อธิบายความสัมพันธรูปแบบตางๆระหวางมโนทัศนในสาขาวิชาเดียวกันอยาง
เปนระบบ ไมวาจะเปนความสัมพันธแบบตามลําดับขั้น (Hierarchical Relationship) หรือ
ความสัมพันธแบบไมเปนตามลําดับขั้น (Non Hierarchical Relationship) พรอมทั้งตรวจสอบวาได
อธิบายอยางครอบคลุมทุกความสัมพันธระหวางมโนทัศนนั้นกับมโนทัศนอื่นแลวหรือไม
! เริ่มขอความที่ใหคําจํากัดความดวยคําที่มีความหมายทั่วไปกวาศัพทเฉพาะ
สาขานั้นลําดับหนึ่ง (Super ordinate)
! ควรใหคําจํากัดความที่กระชับ ชัดเจน ไมวกวน โดยอาจเปนประโยคเดียว หรือ
ประโยคซับซอน (Complex Sentence) ก็ได
! ใหคําจํากัดความโดยใชรูปแบบที่เปนมาตรฐานในสาขาวิชานั้นๆ
! ใชภาษาทางการ
! คําขึ้นตนของคําจํากัดความควรจัดอยูในชนิดของคํา (Part of speech) เดียวกับ
ศัพทเฉพาะสาขา
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ควรเลือกบริบทจากคลังขอมูลเพื่อเปนตัวอยางการใชศัพทเฉพาะสาขาอยาง
เพียงพอ และเหมาะสม คือ เลือกเฉพาะบริบทที่แสดงความหมายของศัพทเฉพาะสาขานั้นอยาง
ชัดเจน
! สามารถอางอิงคําจํากัดความที่พบในเอกสารอางอิงอื่น นอกเหนือจากที่พบใน
คลังขอมูลเฉพาะสาขาไดโดยทําเครื่องหมายบงชี้ตางหาก เชน เครื่องหมาย […]
! ไมควรใหศัพทเฉพาะสาขาที่กําลังใหคําจํากัดความปรากฏอยูในคําจํากัดความ
! ไมใหคําจํากัดความโดยใชการขยายขอความ (Paraphrase) ที่ไมจําเปน
! ไมควรใหคําจํากัดความในรู)ประโยคปฏิเสธเนื่องจากอาจกอใหเกิดความสับสน
ได
! ไมใชคําที่ยากกวาศัพทเฉพาะสาขาที่ตองการใหคําจํากัดความ
ใชภาษาที่
สอดคลองกับความสามารถในการทําความเขาใจของผูใชประมวลศัพทเฉพาะสาขา หรือผูรับสาร
เปาหมาย
! ไมใชคําแสลงเฉพาะสาขาอาชีพ (Jargon) ซึ่งจะทําใหคําจํากัดความไมชัดเจน
เปนเหตุใหเขาใจไมตรงกัน
!

การสรางศัพทเฉพาะสาขาใหม (Neology)
ในการศึกษาทั้งทางภาษาศาสตร และศัพทวิทยา พบวาความจําเปนในการสราง
ศัพทใหมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยแปรผันกับวิทยาการ เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น รวมไปถึงความเปนไปของ
โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางไมหยุดยั้ง แมวาศัพทวิทยาจะถือวาเปนศาสตรอีกแขนงหนึ่งที่แยกออกมา
จากภาษาศาสตร มีหลักทฤษฎี และหลักปฏิบัติที่แตกตางจากภาษาศาสตร แตเนื่องจากภาษาซึ่ง
เปนเปาหมายของการศึกษาไมวาจะเปนภาษาใด ภาษาทั่วไป หรือภาษาเฉพาะสาขาวิชา ตางก็จัด
อยูในระบบภาษาเดียวกันภายในกรอบของภาษาธรรมชาติซึ่งหมายรวมถึงภาษามนุษย หลักการ
ตางๆของภาษาศาสตรซึ่งเกี่ยวของกับภาษาทั่วไปจึงสามารถนํามาประยุกตใชกับภาษาเฉพาะ
สาขาวิชาในศาสตรการสรางประมวลศัพทได หลักการดังกลาวรวมถึงหลักการสรางศัพทใหมดวย
สาเหตุ หรือความจําเปนซึ่งเปนแรงผลักดันใหเกิดการสรางศัพทเฉพาะสาขาใหมมี
อยูดวยกันหลายสาเหตุ หนึ่งในนั้น คือ ปจจัยที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาเฉพาะ สาขาวิชาเฉพาะ
ประกอบดวยมโนทัศนตางๆที่เชื่อมตอกันอยางมีระบบ ศัพทเฉพาะสาขาสรางขึ้นเพื่ออธิบายมโน
ทัศน และมโนทัศนสัมพันธในสาขาวิชานั้น อยางไรก็ตาม เมื่อวิทยาการตางๆเจริญกาวหนาขึ้น หรือ
เกิดความเปลี่ยนแปลงอยางหนึ่งอยางใดขึ้นในโลก มโนทัศนตางๆในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับความ
เปลี่ยนแปลงนั้นยอมไดรับผลกระทบไปดวย ความสัมพันธระหวางมโนทัศนตางๆอาจเริ่มเกิดความ
คลุมเครือ ทําใหจําเปนตองกําหนดขอบเขตของมโนทัศนตางๆ และศัพทเฉพาะสาขาตางๆ หรืออาจ
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ตองสรางศัพทเฉพาะสาขาใหมเพื่อรองรับมโนทัศนใหมๆที่เกิดขึ้น
เพื่อใหศัพทเฉพาะสาขานั้น
สะทอนมโนทัศน และความสัมพันธระหวางมโนทัศนไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น (Transparent Term) และ
เพื่อใหการสื่อสารในสาขาวิชานั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การสรางศัพทเฉพาะสาขาขึ้นใหมนั้นสามารถ
ทําไดโดยใชองคประกอบทางภาษา เชน หนวยคํา หนวยความหมาย ที่มีอยูแลวในระบบภาษา โดย
ในแตละสาขาวิชาจะนิยมการสรางศัพทเฉพาะสาขาในรูปแบบที่ตางกัน ลักษณะของศัพทใหมที่
สรางขึ้นก็แตกตางกันสืบเนื่องมาจากสิ่งที่กระตุนใหเกิดการสรางศัพทใหมแตกตางกัน เชน ใน
สาขาวิชาเคมี การสรางศัพทใหมมักมีรูปแบบที่ไดรับการกําหนดไวแลว มีการเติม Prefix และ Suffix
เฉพาะ เมื่อพิจารณาศัพทเฉพาะสาขาในวิชาเคมี จะทราบไดวาสารชนิดตางๆจัดอยูในกลุมใด มา
จากสารพื้นฐานชนิดใด ศัพทเพื่อใชเรียกสารที่ไดรับการคิดคน พัฒนาขึ้นใหมโดยยังมีคุณสมบัติ
สวนประกอบของสารเดิมก็จะมี Prefix และ / หรือ Suffix นั้นประกอบอยูในชื่อดวย ตางจากการตั้ง
ชื่อสิ่งประดิษฐที่เพิ่มไดรับการคิดคนขึ้นใหม ซึ่งมักไมมีรูปแบบที่แนนอน
การสรางศัพทเฉพาะสาขาสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ แบบปฐมภูมิ
(Primary Term Formation) และแบบทุติยภูมิ (Secondary Term Formation) โดยแบบแรกเปนการ
สรางศัพทเฉพาะสาขาขึ้นใหมสําหรับมโนทัศนที่เพิ่งสรางขึ้นใหม เชน ในสถานการณที่มีการ
ประดิษฐคิดคนสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปนครั้งแรก ในขณะที่แบบที่สองเปนการสรางศัพทเฉพาะสาขาใหม
สําหรับใชเรียกมโนทัศนที่มีอยูแลว เชน ในกรณีของการทบทวนความหมายของศัพทเฉพาะสาขา
ตางๆ การปรับขยาย หรือกระชับขอบเขตทางความหมายของศัพทเฉพาะสาขา หรือในกรณีของการ
ถายโอนความรูระหวางสังคม
รูปแบบของการสรางศัพทใหมซึ่งสามารถประยุกตใชในการสรางศัพทเฉพาะสาขา
ใหม และในการสรางคําใหมในภาษาทั่วไป มีอยู 3 รูปแบบ การสรางศัพทใหมรูปแบบที่หนึ่งเปนการ
สรางโดยใชคําที่มีอยูแลวในระบบภาษา โดยมากเปนการขยายขอบเขตของความหมายใหกวางขึ้น
เปนการอนุโลมใชศัพทซึ่งอางถึงสิ่งที่มีลักษณะ หรือคุณสมบัติอยางหนึ่งกับอีกสิ่งที่มีลักษณะ หรือ
คุณสมบัติคลายคลึงกัน เชน แขน หรือ Arm สามารถหมายถึงแขนของเครื่องจักรกล หรือแขนของ
มนุษย
การขยายความใหศัพทที่มีอยูแลวครอบคลุมถึงสิ่งใหมที่เกิดจากเทคโนโลยีที่ไดรับการ
พัฒนาขึ้น เชน โทรศัพท ดาวเทียม ฯลฯ ซึ่งอางถึงสิ่งที่มีเทคโนโลยีเจริญกาวหนาตางกันเมื่อใชในยุค
สมัยที่ตางกัน เชนเดียวกับคอมพิวเตอร การอุปมาอุปไมยไมวาจะเปน Simile หรือ Metaphor ตางก็
เปนการสรางศัพทใหมโดยเปรียบเทียบลักษณะ วัสดุ การทํางาน ฯลฯ ที่เหมือนกัน
การสรางศัพทใหมรูปแบบที่สองเปนการสรางศัพทใหมโดยดัดแปลงองคประกอบ
ทางภาษาที่มีอยูแลวในระบบภาษา ตัวอยางของการสรางศัพทใหมรูปแบบนี้เชน การเติม Prefix,
Suffix (Affixation) ซึ่งตางก็มีความหมายที่เฉพาะเจาะจงตางกันไป การทําเปนคําประสม
(Compounding) การเปลี่ยนชนิดของคําโดยไมเปลี่ยนรูปเขียน (Conversion) การทอนใหสั้นลง
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(Compression) ไมวาจะเปนการใชอักษรยอ (Abbreviation) การตัดคํา (Clipping) การใชคํายอ
จากพยัญชนะตัวแรกของแตละคํา (Acronym)
รูปแบบสุดทายเปนการสรางศัพทใหมเพื่อใชสื่อมโนทัศนใหมทั้งหมด สามารถแบง
ไดเปน 2 กลุมยอย คือ หนึ่ง การสรางศัพทเฉพาะสาขาขึ้นใหมทั้งหมดดวยองคประกอบทางภาษา
หรือหนวยความหมายใหม วิธีนี้พบไดนอยมาก มีไวสําหรับรองรับมโนทัศนที่เพิ่งมีขึ้นเปนครั้งแรก
โดยไมสามารถใชองคประกอบทางภาษาที่มีอยูในการสื่อมโนทัศนใหมนี้ได สอง การใชคํายืม หรือ
องคประกอบทางภาษาจากภาษาอื่น ซึ่งมักมาพรอมกับองคความรู เทคโนโลยีที่ไดรับการถายโอน
จากสังคม วัฒนธรรมอื่น ตัวอยางที่เห็นไดอยางชัดเจน คือ ศัพททางวิทยาศาสตรในภาษาอังกฤษมัก
เปนคํา หรือองคประกอบทางภาษาที่ยืมมาจากภาษากรีก ละติน แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลที่ภาษา
ตางๆมีตอกัน นอกจากนี้ ยังสามารถเห็นถึงอิทธิพลของการแปลที่มีตอภาษาตางๆ เนื่องจากคําแปล
ของศัพทเฉพาะสาขาในภาษาหนึ่งอาจกลายเปนศัพทเฉพาะสาขาในอีกภาษาหนึ่งได
(Loan
Translation) เปนปรากฏการณทางภาษาที่พบไดมากในสังคมที่ระดับความกาวหนาทางเทคโนโลยี
นอยกวา และเปนฝายที่ตองรับถายโอนความรู และเทคโนโลยี
ไมวาจะเปนการสรางศัพทเฉพาะสาขาประเภทใด รูปแบบใด สิ่งที่สําคัญ คือ การ
ยอมรับของสมาชิกในสาขาวิชาเฉพาะนั้น เชนเดียวกับการสรางประมวลศัพทเฉพาะสาขา แมวา
วัตถุประสงคหนึ่งของการสรางประมวลศัพทจะเปนไปเพื่อสรางมาตรฐานการใชภาษา แตบทบาท
ของผูสรางประมวลศัพทเฉพาะสาขาจํากัดอยูในฐานะเพียงผูกําหนดขอบเขตของมโนทัศนใหชัดเจน
ยิ่งขึ้นเนื่องดวยความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เปนผูนําเสนอมโนทัศนตางๆ รวมถึงมโน
ทัศนสัมพันธ พรอมทั้งเปนผูเสนอแนะศัพทเฉพาะสาขาที่สามารถสื่อมโนทัศน และมโนทัศนสัมพันธ
นั้นไดชัดเจน รัดกุมที่สุด สวนศัพทเฉพาะสาขาที่รวบรวม และเสนอจะกลายเปนศัพทมาตรฐานใน
สาขาวิชาเฉพาะนั้นๆหรือไมขึ้นอยูกับประสิทธิภาพในการสื่อสาร และการยอมรับจากผูใชเปนสําคัญ
(Cabré, 1998:204 – 213)
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บทที่ 4
บทสรุป
ประมวลศัพทเฉพาะสาขา เรื่องเทคโนโลยีการโคลนนิ่งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอ
ทฤษฎีศัพทวิทยา และขั้นตอนตางๆในกระบวนการจัดทําประมวลศัพทเฉพาะสาขา ความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการโคลนนิ่ง
ตลอดจนประมวลศัพทเฉพาะสาขาซึ่งรวบรวมศัพทเฉพาะสาขา
บริบทในสถานการณการสื่อสารจริง มโนทัศนสัมพันธ คําจํากัดความ และขอมูลประกอบที่คาดวา
จะเปนประโยชนตอผูใชประมวลศัพทเปนแหลงอางอิงในการทํางานแปล ลาม และผูที่สนใจศึกษา
เทคโนโลยีการโคลนนิ่ง
ในการจัดทําประมวลศัพทเฉพาะสาขานี้
ผูจัดทําพยายามครอบคลุมเนื้อหาให
ไดมากที่สุด ทั้งในสวนบันทึกขอมูลศัพท และความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการโคลนนิ่ง
รายละเอียดทั้งหมดไมสามารถใสลงในแบบฟอรมบันทึกขอมูลศัพทเนื่องจากมีความเกี่ยวของนอย
กับมโนทัศนที่อธิบาย หรือเปนรายละเอียดปลีกยอย เนื้อหาสวนที่ไมสามารถใสลงในบันทึกขอมูล
ศัพทนี้ ผูจัดทําไดประมวลไวในสวนความรูพื้นฐานเพื่อเปนการสรางพื้นฐานความเขาใจใหกับผูใช
ประมวลศัพทซึ่งมิใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
ผูจัดทําไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานทางพันธุศาสตร ความเปนมา
และพัฒนาการของเทคโนโลยีการโคลนนิ่ง กระบวนการตางๆในการทําโคลนนิ่ง องคประกอบ
พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต กิจกรรมตางๆที่เกิดขึ้นในองคประกอบพื้นฐานดังกลาว และหลักชีวจริยธรรม
นอกจากนี้ ยังไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเทคนิคเพื่อชวยเหลือการเจริญพันธุ และเทคนิคพันธุ
วิศวกรรมซึ่งมีความเกี่ยวของกับเทคโนโลยีการโคลนนิ่งดังที่แสดงในมโนทัศนสัมพันธ เพื่อใหผูอาน
เกิดความเขาใจเทคโนโลยีการโคลนนิ่งในภาพรวม
อยางไรก็ดี เทคโนโลยีการโคลนนิ่งเปนวิทยาการใหมที่เพิ่งคนพบ และพิสูจนวา
สามารถทําไดในสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซอนมากขึ้นเรื่อยๆ และจะยังมีการพัฒนาตอยอดขึ้นไปเรื่อยๆ
สงผลใหเกิดมโนทัศนใหมๆ ซึ่งประมวลศัพทเฉพาะสาขานี้ยังครอบคลุมไมถึง สมควรที่ผูทํางานแปล
และลาม ตลอดจนผูสนใจศึกษาสาขาวิชานี้จะติดตามความกาวหนาของวิทยาการ และกระบวนการ
สรางศัพทเพื่อรองรับมโนทัศนใหมเหลานั้นตอไป
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of Chulalongkorn University Faculty of Law on "Cloning and Ethical and
Legal Effects" (1997 : Chulalongkorn University). Bangkok : Fac. of Law,
Chulalongkorn University, 1997. p.42-52.
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ภาคผนวก ฉ.
บันทึกขอมูลศัพท
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มโนทัศนสัมพันธหลัก
Stérilité
PS
Procréation Médicalement
Assistée 88
(PMA)

Maladie Génétique
PS

PS

Clonage

PS
Transgenèse

PA
Cellule

PS
Transplantation
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A1 มโนทัศนสัมพันธจําแนกตามปญหา และแนวทางแกปญหา (PS = PROBLEM SOLUTION)
Stérilité
PS

PS
Procréation Médicalement
Assistée (PMA)

TN01

Maladie Génétique
PS

Clonage

Concept: Stérilité

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

PS

PS

Transgenèse

Transplantation

Fr.: Stérilité
Th.: ภาวะมีบุตรยาก
[FRC005.TXT]
[THC14]
Subject Field:
Biologie " Génétique " Reproduction
Stérilité

PS
Procréation Médicalement Assistée (PMA)

PS
Clonage
PU
Clonage Reproductif

Diagram Stérilité
PS = PROBLEM - SOLUTION; PU = PROCESS - PURPOSE
Explanatory: การที่สิ่งมีชีวิตในวัยเจริญพันธุไมสามารถมีบุตรไดอันเนื่องมาจากความบกพรอง
ทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในระบบสืบพันธุ สามารถแกไขไดดวยเทคนิคการชวยเจริญ
พันธุ และเทคโนโลยีการโคลนนิ่งเพื่อการขยายพันธุ
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:
ภาวะที่คูสามีภรรยามีบุตรยาก หรือไมสามารถมีบุตรไดอันเนื่องมาจากความบกพรองของเซลล
สืบพันธุ หรืออาจหมายรวมถึงภาวะที่ผูรักรวมเพศ 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
Grammatical Category / Gender:
(n.) (f.)
Conceptual Relations:

Fr.: Procréation
Th.: การชวยเหลือการ
Médicalement Assistée เจริญพันธุ [THC12]
[FRC005.TXT]
Subject Field:
Biologie " Génétique " Reproduction

Stérilité
PS
Procréation Médicalement Assistée (PMA)
PM
Insémination
Artificielle (IA)

PM

PM
GIFT
PM
Intracytoplasmic Sperm
Injection (ICSI)

Fécondation in vitro (FIV)
PM
Insémination sous la
Zone Pellucide (SUZI)

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 œuvre le recours aux gamètes d'un donneur (don de sperme,
don d'ovocytes...). [FRR04]
Definition:
การใชเทคนิคตางๆทางการแพทย นอกเหนือจากกระบวนการสืบพันธุตามธรรมชาติ เพื่อแกไข
ภาวะมีบุตรยาก หรือไมสามารถมีบุตรได ตลอดจนชวยปองกันโรครายแรงทางพันธุกรรมมิให
ถายทอดจากพอแมสูลูกหลาน การชวยเหลือการเจริญพันธุนี้สามารถทําไดหลายวิธี เชน การ
ผสมเทียม การทํากิฟท การทําเด็กหลอดแกว การฉีดสเปรมในบริเวณไซโตพลาสซึมของเซลลไข
การฉีดสเปรมในบริเวณเปลือกหุมเอมบริโอ (Zona Pellucida) โดยเซลลสีบพันธุ (สเปรม และ
เซลลไข) ที่ใชในกระบวนการชวยเหลือการเจริญพันธุนั้นอาจนํามาจากผูประสบภาวะมีบุตรยาก
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

Grammatical Category / Gender:

Fr.: Clonage
[FRC002.TXT]

Subject Field:

Th.: เทคโนโลยีโคลนนิ่ง
การโคลนนิ่ง [THC05]
การทําโคลนนิ่ง [THC13]
[THC16]
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(n.) (m.)

Biologie " Génétique " Génie Génétique

Conceptual Relations:
Stérilité

Maladie Génétique
PS

PS

Clonage

PU
PU

Cryoconservation
PN

Clonage
Reproductif

PW

PP

Clone

Clonage
Thérapeutique

Micromanipulation
PN
Transfert Nucléaire
PN
PN

Electrofusion

Reprogrammation
PN
Différenciation
PN

Diagnostic Préimplantatoire (DPI)

PN

Culture In Vitro (CIV)

PN
Transfert Embryonnaire

Diagram Clonage
PS = PROBLEM - SOLUTION
Explanatory: เทคโนโลยีโคลนนิ่งเปนอีกแนวทางหนึ่งในการแกปญหาภาวะมีบุตรยาก 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 โดยที่เซลล หรือสิ่งมีชีวิต
เหลานั้นจะมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกับเซลล หรือสิ่งมีชีวิตตนแบบทุกประการ นอกจากนี้
ยังสามารถเพิ่มปริมาณเซลล หรือสิ่งมีชีวิตจากรุนหนึ่งตอไปยังอีกรุนหนึ่งไดเรื่อยๆ การทําโคลน
นิ่งเปนการเลียนแบบการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของสิ่งมีชีวิตชั้นต่ํา เชน การแบงตัวของ
แบคทีเรีย โปรโตซัว และการแตกหนอของพืช หรือการเกิดของฝาแฝดแท ในยุคแรกเริ่ม การ
โคลนนิ่งทําโดยแบงแยกตัวออน แตเนื่องจากสิ่งมีชีวิตที่ไดจากวิธีนี้มีจํานวนจํากัด ตอมาจึงใช
วิธีการถายโอนนิวเคลียสของเซลลรางกายเขาไปในเซลลไขที่นิวเคลียสถูกนําออกไปแลวซึ่งเปน
หลักการพื้นฐานของการโคลนนิ่งจนถึงปจจุบันไมวาจะมีวัตถุประสงคเพื่อรักษา
หรือเพื่อ
ขยายพันธุ การโคลนนิ่งสามารถทําไดหลายระดับ ทั้งในระดับยีน เซลล เนื้อเยื่อ และสิ่งมีชีวิต
โดยใชเทคนิคที่แตกตางกัน โดยทั่วไปประกอบดวย การเก็บเซลลไข และเซลลรางกายจาก
รางกาย หรือตัวออน การเพาะเลี้ยงเซลลไขใหสุก การดูดนิวเคลียสออกจากเซลลไข การนํา
เฉพาะนิวเคลียสออกจากเซลลที่ตองการโคลนนิ่ง การถายโอนนิวเคลียส การหลอมเซลล การ
ยายฝากตัวออนหรือการเพาะเลี้ยงเซลลใหพัฒนาเปนเซลลที่ตองการ แมวานักวิทยาศาสตรจะ
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ประสบความสําเร็จในการทําโคลนนิ่งสิ่งมีชีวิตหลายสายพันธุแลว แตอัตราความสําเร็จยังจํากัด
อยูมาก
ประโยชนของการโคลนนิ่ง นอกจากทําใหไดสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันทุก
ประการเปนจํานวนมากเพื่อนําไปใชประโยชนดานการวิจัย และทดลองแลว หากมีการใช
เทคโนโลยีตัดแตงยีนรวมดวย จะทําใหไดสิ่งมีชีวิตที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ตองการ นอกจากนี้
ยังสามารถใชเปนแหลงสํารองอวัยวะ ตลอดจนฟนฟู และอนุรักษทั้งพืช และสัตวใกลสูญพันธุได
อยางไรก็ตาม การโคลนนิ่งมีขอเสีย คือ อาจทําใหขาดความหลากหลายทางชีวภาพ กอใหเกิด
ปญหาทางชีวจริยธรรมตามมาอีกมากมาย [THR03] [THR04] [FRR04] [FRR05]
Linguistic Specification: Cross Reference: Clonage reproductif [TN06], Clonage thérapeutique [TN07], Clone
[TN33]

TN04

Concept:
Transgénèse

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

Fr.:
Transgénèse
[FRC024.TXT]

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

Subject Field:
Biologie " Génétique " Génie Génétique
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Conceptual Relations:
Transgène

PA

Transgénèse
PP
PP
PP
PP

PP

Transgénique

Transfection
Electroporation
Infection
Micro-injection

Diagram Transgénèse
PA = PROCESS - PATIENT; PP = PROCESS - PRODUCT; PM = PROCESS METHOD
Explanatory: กระบวนการตกแตงพันธุกรรม มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่ม และ / หรือตัดยีนออกจาก
เซลลเพื่อใหสิ่งมีชีวิตนั้นมีคุณสมบัติ หรือลักษณะตามที่ตองการ สามารถทําไดหลายวิธี เชน
ทรานสเฟกชัน การใชกระแสไฟฟาชวยใหเยื่อหุมเซลลเปนรู 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
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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:
กระบวนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ทั้งคน สัตว พืช รวมถึง
ยับยั้ง กระตุนการแสดงออกของยีน การตัด และการสอดแทรกสารพันธุกรรม (หนึ่งเดียว หรือ
มากกวา) ของสิ่งมีชีวิตตางชนิดเขาไปในเซลลของอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งเพื่อรักษาความผิดปกติ โรค
ทางพันธุกรรม หรือในสิ่งมีชีวิตเดียวกัน เพื่อเพิ่มการแสดงออกของยีน เพื่อปรับปรุงพันธุพืช
พันธุสัตวใหแสดงคุณสมบัติตามที่ตองการ เชน ความตานทานโรค แมลง เพิ่มขนาด และ
จํานวนของผลผลิต และสังเคราะหโปรตีนเพื่อประโยชนในการรักษา การเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ทางพันธุกรรมดังกลาวสามารถกระทําไดหลายวิธี เชน การใชสารชักนํา การใชกระแสไฟฟา
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กระตุนใหเกิดรูที่เยื่อหุมเซลล การใชไวรัส หรือแบคทีเรียที่ผานกระบวนการทําใหปลอดภัยตอ
สิ่งมีชีวิตแลวเปนพาหะ ยีนที่สอดแทรกจะปรากฏในหลายเซลลเมื่อผานกระบวนการแบงเซลล
ตามวงจรปกติ การดัดแปลงพันธุกรรมสามารถทําไดทั้งกับเซลลรางกาย และเซลลสืบพันธุ โดย
ลักษณะทางพันธุกรรมที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงไปนั้นจะสามารถสืบทอดสูรุนลูกหลานได 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
Grammatical Category / Gender:
(n.) (f.)
Conceptual Relations:

Fr.: Transplantation
Th.: การปลูกถาย
[FRC031.TXT]
[THC07]
Subject Field:
Biologie " Génétique " Génie Génétique

Transplantation
PM
PM
PM

Autogreffe
Allogreffe
Xénogreffe

Diagram Transplantation
PS = PROBLEM - SOLUTION
Explanatory: Transplantation เปนอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถใชเพื่อรักษาโรคทางพันธุกรรม 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.
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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:
ผูใหเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะในการปลูกถายเปน Donor และผูรับเปน Recipient เนื้อเยื่อ หรือ
อวัยวะที่นํามาปลูกถายเรียกวา Graft ปญหาสําคัญในการปลูกถายเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะ คือ การ
ไมยอมรับกราฟท หรือการสลัดกราฟทที่รางกายของผูรับกระทําตอเนื้อเยื่อที่นํามาปลูกถาย
กอนที่จะทําการปลูกถายจึงตองเลือกผูใหที่มีความเหมาะสมโดยคํานึงถึง ความเขากันไดของ
หมูเลือด ความใกลเคียงกันที่สุดของ Histogencompatibility Antigen บนผิวเซลล และผูรับไม
มีแอนติบอดีที่ทําปฏิกิริยากับลิมโฟไซทของผูให [THR01]
Definition:
กระบวนการแกไข รักษา ความเสื่อมของเซลล เนื้อเยื่อ และอวัยวะ ทั้งที่เปนความเสื่อมตาม
ธรรมชาติ และความเสื่อมจากการมีพยาธิสภาพ การปลูกถายสามารถจําแนกออกเปน 3
ประเภทหลักๆตามแหลงที่มาของเซลล เนื้อเยื่อ และอวัยวะที่จะนํามาปลูกถาย ไดแก ออโต
กราฟท อัลโลกราฟท และซีโนกราฟท ปจจัยในการปลูกถายประกอบดวยผูให ผูรับ และเนื้อเยื่อ
หรืออวัยวะที่นํามาปลูกถาย ปญหาสําคัญในการปลูกถายเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะ คือ การที่ระบบ
ภูมิคุมกันของผูรับการปลูกถายไมยอมรับเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะที่นํามาปลูกถายนั้น โดยอาจ
เกิดขึ้นอยางรวดเร็วภายในไมกี่นาที หรืออาจนานเปนปหลังการปลูกถาย กอนที่จะทําการปลูก
ถายจึงตองเลือกผูใหที่มีความเหมาะสมที่สุดทั้งดานหมูเลือดที่เขากันได 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)
Clonage
PU
Clonage Reproductif

TN06

Concept:
Clonage reproductif

PU
Clonage Thérapeutique

Fr.:
Clonage reproductif
[FRC005.TXT]

Th.: โคลนนิ่งเพื่อการ
ขยายพันธุ โคลนนิ่งในเชิง
สืบพันธุ [THC05]
Subject Field: Biologie " Génétique " Génie
Génétique " Clonage

Grammatical Category / Gender:
(n.) (m.)
Conceptual Relations:
Ref. Diagram Clonage
PS = PROBLEM SOLUTION; PU = PROCESS - PURPOSE; PP = PROCESS PRODUCT; PN = PROCESS - NEXT PROCESS
Explanatory: สามารถจําแนกการทําโคลนนิ่งโดยใชวัตถุประสงคเปนเกณฑออกเปน 2 วิธี การ
ทําโคลนนิ่งเพื่อการขยายพันธุนี้จะทําใหเกิดสิ่งมีชีวิตใหมที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกัน
และเหมือนกับสิ่งมีชีวิตตนแบบทุกประการ เปนการเพิ่มจํานวนประชากรของสิ่งมีชีวิตนั้นคราว
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
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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:
การทําโคลนนิ่งโดยมีวัตถุประสงคเพื่อขยายพันธุพืช
และสัตวโดยมีลักษณะทางพันธุกรรม
เหมือนกันทุกประการ ทําใหไดพืช และสัตวที่มีคุณลักษณะตามความตองการของตลาดเปน
จํานวนมาก นํามาซึ่งผลประโยชนทางเศรษฐกิจ หรือเพื่อนําพืช และสัตวที่มีลักษณะทาง
พันธุกรรมตามที่ตองการจํานวนมากเหลานั้นมาใชในการวิจัย เพื่อใหไดผลการทดลองที่แมนยํา
ไมแปรผันไปตามลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว หรือพืชที่แตกตางกัน นอกเหนือจากการผาตัด
แบงแยกตัวออน การทําโคลนนิ่งเพื่อการขยายพันธุมีหลักการพื้นฐาน คือ การถายโอนนิวเคลียส
และเมื่อสิ้นสุดกระบวนการถายโอนนิวเคลียสแลว
จึงนําตัวออนที่เริ่มแบงตัวมาถายฝากใน
มดลูกของแมอุมบุญ เพื่อใหกําเนิดชีวิตใหม เชน แกะดอลลี่ที่โคลนจากเซลลเตานม แมจะมีการ
ทําโคลนนิ่งในพืช และสัตวอยางมาก หลายประเทศทั่วโลกไดออกกฎหมายหามทําการโคลนนิ่ง
เพื่อการขยายพันธุในมนุษยเนื่องจากกอใหเกิดประเด็นปญหาทางจริยธรรม 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.:
Th.: โคลนนิ่งเพื่อการ
Clonage thérapeutique รักษาโรค โคลนนิ่งในเชิง
[FRC045.TXT]
รักษาโรค [THC05]
Subject Field: Biologie " Génétique " Génie
Génétique " Clonage

Grammatical Category / Gender:
(n.) (m.)
Conceptual Relations:
Ref. Diagram Clonage
Explanatory: สามารถจําแนกการทําโคลนนิ่งโดยใชวัตถุประสงคเปนเกณฑออกเปน 2 วิธี ใน
การทําโคลนนิ่งเพื่อการรักษาโรคนี้ จะไดยีน เซลล หรือเนื้อเยื่อใหมคราวละมากๆเพียงพอที่จะ
นําไปทดแทนสวนที่ผิดปกติ
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:
การทําโคลนนิ่งโดยมีวัตถุประสงคเพื่อรักษาโรคทางพันธุกรรม แกไขความผิดปกติของยีน เซลล
และเพื่อซอมแซมอวัยวะที่เสื่อมไป เชนเดียวกับการทําโคลนนิ่งเพื่อการขยายพันธุ กระบวนการ
สําคัญอยางหนึ่งในการทําโคลนนิ่งเพื่อการรักษา คือ การถายโอนนิวเคลียส อยางไรก็ตาม เมื่อ
สิ้นสุดกระบวนการถายโอนนิวเคลียสแลว จะไมมีการถายฝากตัวออนเพื่อใหเกิดสิ่งมีชีวิตใหม
หากแตจะมีการเพาะเลี้ยงตัวออนใหเจริญถึงระยะบลาสโตซีส จากนั้นจึงเก็บเซลลตนกําเนิด
หรือเซลลตนตอซึ่งมีศักยภาพที่จะเจริญไปเปนเซลลชนิดใดก็ได เพื่อนําไปกระตุนใหกลายเปน
เซลลของอวัยวะที่ตองการ เชน เซลลระบบประสาท เซลลกลามเนื้อหัวใจ เซลลตับออน การทํา
โคลนนิ่งเพื่อการรักษานี้จึงสามารถแกปญหาความเขากันไดของเซลล เนื้อเยื่อ และอวัยวะที่
ปลูกถายใหกับผูรับ ไมจําเปนตองปรับระบบภูมิคุมกันของผูรับดวยยากดภูมิคุมกัน [THR04]
[FRR03]
Linguistic Specification: Clonage non reproductive (syn.) [FRC023.TXT]
Cross Reference: Clonage [TN03], Clonage reproductif [TN06]

106

A3 มโนทัศนสัมพันธจําแนกตามวิธีการ (PM = PROCESS - METHOD)
Procréation Médicalement Assistée (PMA)
Insémination Artificielle (IA)
GIFT

Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI)

Fécondation in vitro (FIV)
Insémination sous la Zone Pellucide (SUZI)

TN08

Concept:
Fr.: Insémination
Th.: การผสมเทียม
Insémination
Artificielle
[THC05]
Artificielle
[FRC002.TXT]
Grammatical Category / Gender: Subject Field: Biologie " Génétique "
(n.) (f.)
Reproduction
Conceptual Relations:
Ref. Diagram Procréation Médicalement Assistée
Explanatory: การผสมเทียมเปนวิธีการหนึ่งในกระบวนการชวยเหลือการเจริญพันธุเพื่อแกไข
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
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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:
การผสมเทียมในมนุษยซึ่งกระทําโดยเอาน้ําอสุจิจากชายฉีดเขาไปในชองคลอดของหญิงใน
ระยะเวลาใกลกับไขสุก เพื่อใหเกิดการตั้งครรภแทนการสืบพันธุโดยวิธีธรรมชาติ ทั้งนี้ รูปแบบ
การผสมเทียมมีหลายลักษณะ ไดแก โดยการใชอสุจิของสามีเนื่องจากความผิดปกติที่อวัยวะ
เพศของสามี หรือสามีภรรยาไมสามารถอยูรวมกันตามปกติได โดยการใชน้ําอสุจิของบุคคลอื่น
แทนสามีในกรณีที่สามีเปนหมัน และโดยการใชน้ําอสุจิของสามีกับหญิงอื่นที่รับตั้งครรภในกรณี
ที่ภรรยาไมสามารถมีบุตรไดเอง [THR05]
Definition:
วิธีการหนึ่งในกระบวนการชวยเหลือการเจริญพันธุ โดยการฉีดน้ําอสุจิเขาไปโดยตรงผานทาง
ชองคลอดในระยะเวลาใกลกับไขสุกเพื่อใหไปผสมกับเซลลไขในรางกายของผูหญิง เกิดการ
ปฏิสนธิในรางกาย และตั้งครรภ แทนการสืบพันธุโดยวิธีธรรมชาติ วิธีการนี้เหมาะสําหรับใชใน
กรณีที่ผูหญิงตกไขเปนปกติ ผูชายมีอสุจิจํานวนนอย หรืออสุจิไมแข็งแรง หรืออสุจิแข็งแรงแต
อาจมีความผิดปกติที่อวัยวะสืบพันธุ ทําใหน้ําอสุจิไมสามารถพุงออกมาผสมกับไขไดตามปกติ
นอกจากนี้ยังสามารถใชแกไขภาวะมีบุตรยากในกรณีที่สามี หรือภรรยาคนใดคนหนึ่งเปนหมัน
กลาวคือ ฉีดน้ําอสุจิของคนอื่น หรือฉีดน้ําอสุจิของสามีเขาในมดลูกของหญิงอื่นที่รับตั้งครรภ
แทน แตหากเปนสองกรณีหลังนี้ บุตรจะมิไดเกิดจากการปฏิสนธิระหวางเซลลสืบพันธุของสามี
ภรรยาคูนั้น [THR01] [THR04] [THR05]
Linguistic Specification: IA (abbr.)
Cross Reference: Procréation Médicalement Assistée [TN02], GIFT [TN09],
Fécondation in vitro [TN10]

TN09

Concept: Gamete
Intrafallopian
Transfer
Grammatical Category / Gender:
(n.) (m.)

Fr.: Gamete
Th.: การทํากิฟท
Intrafallopian Transfer [THC05]
[FRC002.TXT]
Subject Field: Biologie # Génétique
Reproduction

#
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Conceptual Relations:
Ref. Diagram Procréation Médicalement Assistée
Explanatory: การทํากิฟทเปนหนึ่งในหลายวิธีการในกระบวนการชวยเหลือการเจริญพันธุเพื่อ
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:
วิธีการหนึ่งในกระบวนการชวยเหลือการเจริญพันธุ
โดยการกระตุนใหไขตกมากกวาหนึ่งใบ
จากนั้นนําไขออกจากทอนําไขมาปฏิสนธิกับอสุจิ แลวจึงนํากลับไปยังมดลูกเพื่อใหเกิดการฝง
ตัว และเจริญเติบโตตอไปจนครบกําหนดคลอด อยางไรก็ดี การปฏิสนธิอาจเกิดขึ้นภายหลัง ใน
รางกายของผูหญิง หลังจากที่นําอสุจิ และไขออกมาเพาะเลี้ยงใหมีความสมบูรณในสภาวะที่
เหมาะสม อัตราความสําเร็จของวิธีการชวยเหลือการเจริญพันธุนี้ขึ้นอยูกับความแข็งแรงของ
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

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

Fr.: Fécondation In
Vitro [FRC005.TXT]

Th.: การปฏิสนธิ
ภายนอกรางกาย ไอวีเอฟ
การทําเด็กหลอดแกว
[THC05]
Subject Field: Biologie # Génétique #
Reproduction
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Conceptual Relations:
Ref. Diagram Procréation Médicalement Assistée
Explanatory: การปฏิสนธิภายนอกรางกาย หรือการทําไอวีเอฟเปนวิธีการหนึ่งในกระบวนการ
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 œuf 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:
วิธีการหนึ่งในกระบวนการชวยเหลือการเจริญพันธุ
ชวยแกไขภาวะมีบุตรยากในกรณีที่เปน
ความบกพรองในระบบสืบพันธุของผูหญิง เชน ไขไมสามารถตกลงมาที่มดลูกได อสุจิไม
สามารถเขาไปปฏิสนธิกับไขในทอนําไขเนื่องจากทอนําไขตัน วิธีการนี้ทําโดยกระตุนใหไขตก
มากกวาหนึ่งใบดวยฮอรโมน จากนั้นเจาะเอาไขที่อยูในระยะพรอมปฏิสนธิออกมาใหปฏิสนธิกับ
อสุจินอกรางกาย โดยอาจทําการปฏิสนธิเปนตัวออนมากกวาหนึ่ง แลวเลี้ยงตัวออนเหลานั้นให
เจริญจนถึงระยะที่เหมาะสม จึงถายฝากกลับไปยังมดลูกโดยอาจถายฝากตัวออนมากกวาหนึ่ง
แตไมเกินสาม เพื่อใหฝงตัวและเจริญเติบโตตอไป จนครบกําหนดคลอด สวนตัวออนที่ยังไม
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
Grammatical Category / Gender:
(n.) (f.)

Fr.: Intracytoplasmique Th.: การฉีดอสุจิเขาไปใน
Injection de
ไซโตพลาสซึมของเซลลไข
Spermatozoide
[THC15]
[FRC005.TXT]
Subject Field: Biologie # Génétique #
Reproduction

Conceptual Relations:
Ref. Diagram Procréation Médicalement Assistée
Explanatory: การฉีดอสุจิเขาไปในไซโตพลาสซึมของเซลลไขเปนอีกวิธีการหนึ่งในกระบวนการ
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:
วิธีการหนึ่งในกระบวนการชวยเหลือการเจริญพันธุ ชวยแกไขภาวะมีบุตรยากความบกพรองใน
ระบบสืบพันธุของผูชาย เชน อสุจิไมแข็งแรง หรือมีอสุจิจํานวนนอย ทําโดยการฉีดอสุจิเขาไปใน
เซลลไขบริเวณไซโตพลาสซึมโดยตรง เมื่อเกิดการปฏิสนธิแลว จึงเพาะเลี้ยงจนถึงระยะที่
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
Grammatical Category / Gender:
(n.) (f.)

Fr.: Insémination Sous Th.: การฉีดอสุจิเขาไปใน
la Zone Pellucide เซลลไขบริเวณเปลือกหุม
[FRC032.TXT]
ตัวออน [THC15]
Subject Field: Biologie # Génétique #
Reproduction
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Conceptual Relations:
Ref. Diagram Procréation Médicalement Assistée
Explanatory: การฉีดอสุจิเขาไปในเซลลไขบริเวณเปลือกหุมตัวออน (Zona Pellucida) เปน
วิธีการหนึ่งในกระบวนการชวยเหลือการเจริญพันธุเพื่อแกไขภาวะมีบุตรยาก
Extraction:
1. Pour parer à ce type d’infertilité, a été mise en œuvre, 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:
วิธีการหนึ่งในกระบวนการชวยเหลือการเจริญพันธุ
เปนการฉีดอสุจิเขาไปในเซลลไขบริเวณ
เปลือกหุมตัวออน (Zona Pellucida) โดยตรง เชนเดียวกับการฉีดอสุจิเขาไปในไซโตพลาสซึม
ของเซลลไข สามารถชวยแกไขภาวะมีบุตรยากเนื่องจากความบกพรองในระบบสืบพันธุของ
ผูชาย เชน อสุจิไมแข็งแรง หรือมีอสุจิจํานวนนอย เมื่อเกิดการปฏิสนธิแลว จึงเพาะเลี้ยงจนถึง
ระยะที่เหมาะสม และยายไปฝากในมดลูกของผูหญิงเพื่อใหเกิดการฝงตัว และเจริญเติบโต
ตอไปเชนเดียวกับวิธีการอื่นๆในการชวยเหลือการเจริญพันธุ [THR04]
Linguistic Specification: SUZI (abbr.)
Cross Reference: Procréation Médicalement Assistée [TN02], Fécondation in vitro
[TN10], ICSI [TN11]
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Transgénèse
PM
PM
PM
PM

TN13

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

Transfection
Electroporatio
Infection
Micro-injection

Fr.: Transfection
Th.: ทรานสเฟกชัน
[FRC024.TXT]
[THC14]
Subject Field: Biologie # Génie Génétique

Conceptual Relations:
Ref. Diagram Transgénèse
Explanatory: ทรานสเฟกชันคือวิธีการหนึ่งที่ใชเพื่อตัดแตงยีน หรือทําเทคนิคพันธุวิศวกรรม ผล
ที่ไดรับคือสิ่งมีชีวิตที่มีองคประกอบทางพันธุกรรมเปลี่ยนแปลงไปโดยอาจเพิ่มขึ้น หรือลดลง
เพื่อใหสิ่งมีชีวิตดังกลาวมีลักษณะ หรือแสดงคุณสมบัติตามที่ตองการ
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]
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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:
วิธีการหนึ่งในกระบวนการถายยีนเพื่อเปลี่ยนแปลง แกไขลักษณะทางพันธุกรรมที่ไมตองการ
วิธีการนี้ใชสําหรับถายยีนในเซลลสัตวที่เพาะเลี้ยง มีหลักการ คือ สรางสารประกอบ (Complex)
โดยรวมดีเอ็นเอ หรือยีนที่ตองการถายเขากับสารที่จะชวยใหดีเอ็นเอ หรือยีนนั้นสอดแทรกเขา
ไปในเซลลไดงายยิ่งขึ้น
จากนั้นตกตะกอนดวยแคลเซียมคลอไรดในสารละลายบัฟเฟอร
ฟอสเฟต เนื่องจากฟอสเฟตซึ่งเปนองคประกอบอยางหนึ่งของดีเอ็นเอจะจับกับแคลเซียม เมื่อ
เซลลสัมผัสกับตะกอนสารประกอบ เซลลจะดูดรับเขาไปบางสวน ดีเอ็นเอจึงสามารถถายเขาไป
ในเซลล และบางสวนก็สามารถเขาถึงนิวเคลียสของเซลลเพื่อแปลงเปนรหัสสั่งการทํากิจกรรม
ตางๆ [THR01] [FRR10]
Linguistic Specification: Cross Reference: Transgénèse [TN04], Electroporation [TN14], Infection [TN15], Microinjection [TN16]

TN14

Concept:
Électroporation

Fr.: Électroporation
[FRC024.TXT]

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

Subject Field: Biologie # Génie Génétique

Conceptual Relations:
Ref. Diagram Transgénèse
Explanatory: การใชกระแสไฟฟาชวยใหเยื่อหุมเซลลเปนรูเพื่อใหยีนที่ตองการเขาสูเซลล คือ
วิธีการหนึ่งที่ใชเพื่อตัดแตงยีน
หรือทําเทคนิคพันธุวิศวกรรม
ผลที่ไดรับคือสิ่งมีชีวิตที่มี
องคประกอบทางพันธุกรรมเปลี่ยนแปลงไปโดยอาจเพิ่มขึ้น หรือลดลง เพื่อใหสิ่งมีชีวิตดังกลาวมี
ลักษณะ หรือแสดงคุณสมบัติตามที่ตองการ
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:
วิธีการหนึ่งในกระบวนการถายยีนจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งเขาสูอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่ง มีหลักการ คือ ใช
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ไฟฟากระแสสลับกระตุนใหเกิดรูเพียงชั่วคราวที่เยื่อหุมเซลล สวนยีน หรือดีเอ็นเอที่ตองการถาย
และไดเตรียมไวในสารละลายแลวจะเขาสูเซลลแบบสุม วิธีการนี้สามารถใชไดกับเซลลพืช และ
เซลลสัตว อยางไรก็ตาม วิธีการนี้มีขอจํากัด คือ เซลลมักไมสามารถทนกับกระแสไฟฟาได
ตอมาจึงมีการพัฒนาเทคนิคโดยใชกระแสไฟฟาแรงดันต่ํา แตความถี่สูง [THR01] [FRR10]
Linguistic Specification: Cross Reference: Transgénèse [TN04], Transfection [TN13], Infection [TN15], Microinjection [TN16]

TN15

Concept: Infection

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

Fr.: Infection
Th.: การตัดตอยีนโดยใช
[FRC002.TXT]
ไวรัสเปนพาหะ [THC14]
Subject Field: Biologie # Génie Génétique

Conceptual Relations:
Ref. Diagram Transgénèse
Explanatory: การใชไวรัสเปนพาหะเพื่อนํายีนเขาสูเซลลคือวิธีการหนึ่งที่ใชเพื่อตัดแตงยีน หรือ
ทําเทคนิคพันธุวิศวกรรม ผลที่ไดรับคือสิ่งมีชีวิตที่มีองคประกอบทางพันธุกรรมเปลี่ยนแปลงไป
โดยอาจเพิ่มขึ้น หรือลดลง เพื่อใหสิ่งมีชีวิตดังกลาวมีลักษณะ หรือแสดงคุณสมบัติตามที่
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:
วิธีการถายยีนจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งเขาสูอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งโดยใชไวรัสเปนพาหะนํายีนเขาสูเซลล
ไวรัสที่ใชเปนพาหะในการถายยีนมีอยูดวยกันหลายชนิดขึ้นอยูกับชนิดของโรคทางพันธุกรรมที่
ตองการบําบัดรักษา เชน Adenovirus ใชในการรักษาโรค Cystic Fibrosis เนื่องจากมีผลกับทั้ง
เซลลที่ไมแบง และเซลลที่กําลังแบง โดยเฉพาะเซลลที่เกี่ยวของกับระบบทางเดินหายใจ
Herpes Virus สําหรับบําบัดโรคมะเร็งสมอง ไวรัสกอนที่จะนํามาใชในการถายยีน ตองผานการ
ตัดยีนสวนที่ทําใหสามารถจําลองตัวเอง จึงเกิดที่วางสําหรับใสยีนที่ตองการถาย ไวรัสที่ใชเปน
พาหะจะไมเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตที่รับการถายโอนยีนเนื่องจากโครงสรางทางพันธุกรรมใหม
นั่นเอง [THR01] [FRR10]
Linguistic Specification: Cross Reference: Transgénèse [TN04], Transfection [TN13], Electroporation [TN14],
Micro-injection [TN16]

TN16

Concept:
Micro-injection

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

Fr.: Micro-injection
[FRC024.TXT]

Th.: การถายยีนเขาไปใน
เซลลไขที่ผสมแลว หรือ
เอมบริโอที่กําลังแบงเซลล
[THC14
Subject Field: Biologie # Génie Génétique

Conceptual Relations:
Ref. Diagram Clonage
Explanatory: การถายยีนเขาไปในเซลลไขที่ผสมแลว หรือเอมบริโอที่กําลังแบงเซลลเปนวิธีการ
หนึ่งในกระบวนการดัดแปลงลักษณะพันธุกรรม
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:
วิธีการหนึ่งในกระบวนการดัดแปลงพันธุกรรมโดยถายยีนจากสิ่งมีชีวิตตางชนิดเพื่อรักษาโรค
ทางพันธุกรรม หรือเพื่อปรับปรุงพันธุใหมีคุณลักษณะตามที่ตองการ สามารถกระทําไดทั้งใน
กรณีของเซลลพืช และเซลลสัตว มีหลักการ คือ ฉีดยีน หรือดีเอ็นเอเขาไปในไซโตพลาสซึม หรือ
นิวเคลียสของเซลลไขภายหลังการปฏิสนธิในหลอดแกว แตนิวเคลียสของสเปรมยังไมรวมตัวกับ
นิวเคลียสของเซลลไข สามารถฉีดเขานิวเคลียสของเซลลของสเปรม หรือนิวเคลียสของเซลลไข
ก็ได จึงจําเปนตองใชเครื่องมือ และทักษะพิเศษ จากนั้นจึงนําไปถายฝากในมดลูกเพื่อใหเกิด
การพัฒนา และเจริญเติบโตตอไป ชีวิตใหมก็จะมียีนที่สอดแทรกเขาไปดวย [THR01] [FRR10]
Linguistic Specification: Cross Reference: Transgénèse [TN04], Transfection [TN13], Electroporation [TN14],
Infection [TN15]
Transplantation
PM
PM

Autogreffe
Allogreffe

PM
Xénogreffe

TN17

Concept: Autogreffe

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

Fr.: Autogreffe
Th.: ออโตกราฟท
[FRC032.TXT]
[THC14]
Subject Field: Biologie # Génie Génétique
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Conceptual Relations:
Ref. Diagram Transplantation
PM = PROCESS - METHOD
Explanatory: ออโตกราฟท คือ วิธีการหนึ่งในกระบวนการปลูกถายเซลล เนื้อเยื่อ เพื่อรักษา
ความผิดปกติทางพันธุกรรม ที่มาของเซลล เนื้อเยื่อ ที่ใชในการปลูกถายนี้มาจากตัวผูรับเอง
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:
ออโตกราฟทเปนการปลูกถายเนื้อเยื่อของผูรับเอง โดยยายเนื้อเยื่อจากบริเวณหนึ่งไปยังอีก
บริเวณหนึ่งในคนเดียวกัน เชน การนําผิวหนังจากบริเวณหนึ่งไปปลูกอีกบริเวณหนึ่งของรางกาย
ในการทําศัลยกรรม ในการปลูกถายแบบออโตกราฟทไมมีปญหาการสลัดกราฟทเวนแตจะเกิด
การติดเชื้อ [THR01]
Definition:
วิธีการหนึ่งในการปลูกถายเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะ เพื่อแกไขความเสื่อมตามธรรมชาติ และความ
เสื่อมจากการมีพยาธิสภาพ แหลงที่มาของเซลล เนื้อเยื่อ และอวัยวะที่ใชในการปลูกถายนี้มา
จากตัวผูรับเอง กลาวคือ เปนการยายเนื้อเยื่อจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่ง เนื่องจากเปน
เซลล เนื้อเยื่อ และอวัยวะของตนเอง จึงไมมีปญหารางกายของผูรับตอตานเซลล เนื้อเยื่อ และ
อวัยวะที่รับการปลูกถายนั้น อยางไรก็ตาม เนื้อเยื่อ และอวัยวะของแตละบุคคลมีจํากัด
เทคโนโลยีการโคลนนิ่งจึงเขามามีบทบาทในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใหเพิ่มจํานวนขึ้นอยาง
รวดเร็ว ขอจํากัดอีกประการหนึ่งของออโตกราฟท คือ สวนใหญเนื้อเยื่อ อวัยวะของผูรับมีสาร
พันธุกรรมที่ผิดปกติอยูแลว จึงไมสามารถใชวิธีการนี้กับผูที่เซลล อวัยวะเสื่อมเนื่องจากความ
ผิดปกติทางพันธุกรรม [THR01] [THR04]
Linguistic Specification: Cross Reference: Transplantation [TN05], Allogreffe [TN18], Xénogreffe [TN19]
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TN18

Concept: Allogreffe

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

Fr.: Allogreffe
Th.: อัลโลกราฟท
[FRC005.TXT]
[THC14]
Subject Field: Biologie # Génie Génétique

Conceptual Relations:
Ref. Diagram Transplantation
Explanatory: อัลโลกราฟท คือ วิธีการหนึ่งในกระบวนการปลูกถายเซลล เนื้อเยื่อ เพื่อรักษา
ความผิดปกติทางพันธุกรรม ที่มาของเซลล เนื้อเยื่อ และอวัยวะที่ใชในการปลูกถายนี้มาจากอีก
สิ่งมีชีวิตหนึ่งซึ่งมีสารพันธุกรรมตางกัน 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: Audelà 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 เปนการปลูกถายเนื้อเยื่อจากผูให และผูรับที่มีพันธุกรรมแตกตางกัน แตเปน
สิ่งมีชีวิตชนิด (Species) เดียวกัน เชน การนําเนื้อเยื่อจากคนหนึ่งไปปลูกใหอีกคนหนึ่ง
[THR01]
Allografts คือ การปลูกถายเซลล เนื้อเยื่อ หรืออวัยวะใหระหวางสัตวสายพันธุ (Species)
เดียวกัน แตมีพันธุกรรมตางกัน [THR04]
Definition: วิธีการหนึ่งในการปลูกถายเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะ เพื่อแกไขความเสื่อมตามธรรมชาติ
และความเสื่อมจากการมีพยาธิสภาพ เซลล เนื้อเยื่อ และอวัยวะที่ใชในการปลูกถายนี้มาจาก
อีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งซึ่งมีสารพันธุกรรมตางกัน แตอยูในสายพันธุเดียวกัน เชน จากคนหนึ่งไปปลูก
ถายใหอีกคนหนึ่ง จึงมีโอกาสที่รางกายผูรับไมยอมรับเนื้อเยื่อ อวัยวะที่นํามาปลูกถายนั้น จึงมี
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การใชยากดระบบภูมิคุมกัน หากใชเปนเวลานาน อาจทําใหเกิดมะเร็ง หรือปฏิกิริยาตอตาน
เนื้อเยื่อ หรืออวัยวะที่นํามาปลูกถายเรื้อรัง อยางไรก็ตาม เปนวิธีการที่ใชกันโดยสวนใหญ
เนื่องจากสามารถหาเนื้อเยื่อ อวัยวะไดงายกวาแบบออโตกราฟท และความแตกตางทาง
พันธุกรรมระหวางผูใหกับผูรับไมมากเทากับแบบซีโนกราฟท โอกาสความสําเร็จจะเพิ่มสูงขึ้น
หากผูใหเปนพอ แม ญาติพี่นองที่มีลักษณะทางพันธุกรรมใกลเคียงกัน [THR01] [THR04]
Linguistic Specification: Cross Reference: Transplantation [TN05], Autogreffe [TN17], Xénogreffe [TN19]

TN19

Concept: Xénogreffe

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

Fr.: Xénogreffe
[FRC024.TXT]

Th.: การปลูกถายขาม
สายพันธุ [THC05] การ
เปลี่ยนถายอวัยวะจากหมู
สูคน [THC08] ซีโน
กราฟท [THC14]
Subject Field: Biologie # Génie Génétique

Conceptual Relations:
Ref. Diagram Transplantation
Explanatory: ซีโนกราฟท คือ วิธีการหนึ่งในกระบวนการปลูกถายเซลล เนื้อเยื่อ เพื่อรักษา
ความผิดปกติทางพันธุกรรม ที่มาของเซลล เนื้อเยื่อ และอวัยวะที่ใชในการปลูกถายนี้มาจาก
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 เปนการปลูกถายเนื้อเยื่อจากผูให และผูรับซึ่งเปนสิ่งมีชีวิตตางชนิดกัน เชน การนํา
เนื้อเยื่อจากลิง หรือหมูมาปลูกใหคน [THR01]
Xenografts คือ การปลูกถายเซลล เนื้อเยื่อ หรืออวัยวะจากสัตวชนิด (Species) หนึ่งไปสูสัตว
อีกชนิด (Species) หนึ่ง เปนการปลูกถายขามสายพันธุ [THR04]
Definition:
วิธีการการปลูกถายเซลล เนื้อเยื่อ และอวัยวะ เพื่อแกไขความเสื่อมตามธรรมชาติ และความ
เสื่อมจากการมีพยาธิสภาพอีกวิธีหนึ่ง เนื่องจากเซลล เนื้อเยื่อ และอวัยวะที่จะนํามาปลูกถายมี
จํานวนจํากัด จึงจําเปนตองนําเนื้อเยื่อ อวัยวะ จากแหลงที่มาอื่น นั่นคือ สิ่งมีชีวิตตางสายพันธุ
โดยสิ่งมีชีวิตที่สายพันธุใกลเคียง และมีอวัยวะขนาดใกลเคียงกับคนมากที่สุด คือ หมู และ
เนื่องจากเปนสิ่งมีชีวิตตางสายพันธุกัน ลักษณะทางพันธุกรรมแตกตางโดยสิ้นเชิง ปญหาการไม
ยอมรับเนื้อเยื่อ
และอวัยวะที่นํามาปลูกถายจึงรุนแรงกวาการปลูกถายในสายพันธุเดียวกัน
เพื่อใหรางกายของผูรับยอมรับเนื้อเยื่อ และอวัยวะที่นํามาปลูกถายใหมนี้ไดงายยิ่งขึ้น แทนการ
ใชยากดระบบภูมิคุมกัน เทคโนโลยีการตัดตอยีน และเทคโนโลยีการโคลนนิ่งจึงมีบทบาทสําคัญ
ในการสอดแทรกยีนของมนุษยเขาไปในสัตวซึ่งเปนแหลงที่มาของอวัยวะที่จะนํามาปลูกถาย
อวัยวะที่ปลูกถายแลวจึงเสมือนเปนอวัยวะจากบุคคลนั้นเอง 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)
Clonage
Cryoconservation
PN

PW
Micromanipulation
PN
Transfert Nucléaire
PN
PN

Electrofusion

Reprogrammation
PN
Différenciation
PN

Diagnostic Préimplantatoire (DPI)

PN

Culture In Vitro (CIV)

PN
Transfert Embryonnaire

TN20

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

Fr.: Micromanipulation Th.: เทคนิคไมโครมานิ
[FRC002.TXT]
พูเลชัน [THC13]
Subject Field: Biologie # Génétique # Génie
Génétique # Clonage

Conceptual Relations:
Ref. Diagram Clonage
Explanatory: เทคนิคไมโครมานิพูเลชัน คือ กระบวนการขั้นตนในการทําโคลนนิ่ง
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
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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:
กระบวนการใชเครื่องมือเฉพาะดานที่มีความแมนยําสูง และมีขนาดเล็ก ยึดจับ เก็บเซลลจาก
รางกายของสิ่งมีชีวิต หรือนําสวนประกอบบางสวนออกเพื่อเตรียมพรอมสําหรับการดัดแปลง
พันธุกรรม การถายทอดนิวเคลียส การถายฝากตัวออน การชวยเหลือการเจริญพันธุดวยวิธี
ตางๆ และการทําโคลนนิ่ง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขยายพันธุ หรือเพื่อรักษาโรค และแกไขความ
ผิดปกติทางพันธุกรรม
Linguistic Specification: Cross Reference: Clonage [TN03]

TN21

Concept:
Cryoconservation

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

Fr.: Cryoconservation
[FRC005.TXT]

Th.: การแชแข็ง การแช
แข็งตัวออน และแชแข็ง
เซลล [THC05]
Subject Field: Biologie # Génétique # Génie
Génétique # Clonage
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Conceptual Relations:
Ref. Diagram Clonage
Explanatory: การแชแข็งไมวาจะเปนเซลล อวัยวะของสิ่งมีชีวิต หรือตัวออน เปนกระบวนการ
ตอเนื่องจากเทคนิคไมโครมานิพูเลชั่น ซึ่งสวนหนึ่งก็คือ การเก็บเซลลสืบพันธุทั้งเพศหญิง และ
เพศชาย เพื่อใหสามารถเก็บรักษาเซลล ตัวออน เปนระยะเวลานาน เพื่อใชในการทําโคลนนิ่ง
หรือการชวยเหลือการเจริญพันธุครั้งตอไป
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:
ขั้นตอนหนึ่งในการชวยเหลือการเจริญพันธุ และกระบวนการโคลนนิ่ง ทําใหสามารถเก็บรักษา
เซลล ทั้งเซลลไข และอสุจิที่เก็บออกมาจากรางกาย รวมทั้งตัวออนที่เพิ่งผานการปฏิสนธิ
ภายนอกรางกาย ซึ่งยังไมจําเปนตองใช ใหคงสภาพอยูไดเพื่อนํามาใชในภายหลัง ชวยให
หลีกเลี่ยงการใชฮอรโมนเพื่อกระตุนใหไขตก และการใชเครื่องมือเจาะเขาไปในรางกายเพื่อเก็บ
เซลลไขนั้นหลายครั้งได อีกทั้งชวยใหคูสามีภรรยาสูงอายุสามารถมีบุตรได อยางไรก็ตาม
เทคนิคนี้สงผลกระทบเชิงจริยธรรม เนื่องจากหากทําการแชแข็งตัวออนไวเปนเวลานาน ตัวออน
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อาจเสื่อมสภาพ หรือเมื่อเก็บถึงระยะเวลาหนึ่งแลว ไมตองการใชตัวออนที่ทําการปฏิสนธิเผื่อไว
จํานวนมาก สงผลใหตองทําลายตัวออนซึ่งถือไดวาเปนชีวิตใหม
Linguistic Specification: Cryopréservation (syn.) [FRC032.TXT]
Cross Reference: Clonage [TN03]

TN22

Concept: Transfert
nucléaire

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

Fr.: Transfert nucléaire Th.:
การยายฝาก
[FRC002.TXT]
นิวเคลียส [THC05] การ
ถายทอดนิวเคลียส
[THC13]
Subject Field: Biologie # Génétique # Génie
Génétique # Clonage

Conceptual Relations:
Ref. Diagram Clonage
Explanatory: การถายทอดนิวเคลียสเปนกระบวนการหลังจากดูดเอานิวเคลียสออกจากเซลล
ไขซึ่งเปนสวนหนึ่งของเทคนิคไมโครมานิพูเลชัน
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:
ขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการโคลนนิ่ง หลังจากขั้นตอนการดูดเอานิวเคลียสออกจากเซลลไขซึ่งยัง
ไมไดรับการปฏิสนธิ และการนําเฉพาะนิวเคลียสซึ่งบรรจุสารพันธุกรรมเกือบทั้งหมดออกจาก
เซลลที่ตองการโคลนโดยอาจเปนเซลลรางกายในระยะตางๆแลวแตกรณี โดยมาก คือ เซลลจาก
ตัวออนในระยะบลาสโตซิส เนื่องจากเซลลยังคงความสามารถที่จะกลายเปนสิ่งมีชีวิตใหม หรือ
เนื้อเยื่อชนิดใดก็ไดทั้งหมด จากนั้นจึงใสนิวเคลียสใหมลงในเซลลไขที่ดูดเอานิวเคลียสออกแลว
โดยใชเครื่องมือ และทักษะเฉพาะดาน กอนที่จะทําการหลอมใหเปนเซลลเดียวกัน โดยบริเวณที่
ใสนิวเคลียสใหมขึ้นอยูกับแตละเทคนิค เชน บริเวณไซโตพลาสซึม ในการถายทอดนิวเคลียสซึ่ง
เปนหลักในการทําโคลนนิ่งทั้งเพื่อขยายพันธุ และเพื่อรักษาโรค จําเปนตองคํานึงถึงระยะของ
นิวเคลียสตนแบบ และเซลลไขผูรับการถายทอดนิวเคลียสวาตองสอดคลองกัน โดยอาจปรับ
โปรแกรมใหมใหกับนิวเคลียสตนแบบกอนดวยวิธีตางๆเพื่อเพิ่มอัตราความสําเร็จในการโคลนให
สูงขึ้น [THC05]
Linguistic Specification: Cross Reference: Clonage [TN03], Micromanipulation [TN20], Reprogrammation
[TN24]

TN23

Concept:

Fr.: Électrofusion

Th.: การหลอมเซลล การ
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Électrofusion
Grammatical Category / Gender:
(n.) (f.)

[FRC055.TXT]

เชื่อมเซลลกับไขสุก
[THC05]
Subject Field: Biologie # Génétique # Génie
Génétique # Clonage

Conceptual Relations:
Ref. Diagram Clonage
Explanatory: เมื่อผานกระบวนการถายทอดนิวเคลียส ขั้นตอนตอมาคือการนํานิวเคลียสใหม
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:
ขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการโคลนนิ่ง หลังจากถายทอดนิวเคลียสของเซลลที่ตองการโคลนลงใน
เซลลไขที่ทําการดูดเอานิวเคลียสออกแลว จึงทําการหลอมนิวเคลียสที่ทําการถายฝากใหเปน
เซลลเดียวกันกับเซลลไขที่ดูดเอานิวเคลียสออกแลวโดยใชกระแสไฟฟาออนๆ
Linguistic Specification: Cross Reference: Clonage [TN03]

TN24

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

Fr.: Reprogrammation Th.: การปรับโปรแกรม
[FRC005.TXT]
ใหม [THC05] [THC14]
Subject Field: Biologie # Génétique # Génie
Génétique # Clonage

Conceptual Relations:
Ref. Diagram Clonage
Explanatory: กระบวนการหลังจากการหลอมรวมนิวเคลียสเขากับเซลลไขที่ดูดนิวเคลียสออก
แลว คือ การที่ไซโตพลาสซึมของเซลลไขปรับโปรแกรมนิวเคลียสของเซลลรางกายที่เพิ่งผานการ
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:
กระบวนการหนึ่งในการทําโคลนนิ่ง ที่เกิดขึ้นหลังกระบวนการหลอมรวมนิวเคลียสเขากับไซโท
พลาสซึมโดยใชกระแสไฟฟาออนๆกระตุน เซลลไขซึ่งนิวเคลียสถูกดูดออกไปแลว เหลือไวเพียง
สวนไซโตพลาสซึม และไดรับการถายทอดนิวเคลียสจากเซลลรางกายที่ผานกระบวนการพัฒนา
ไปทําหนาที่เฉพาะแลวในกรณีที่ใชเซลลโตเต็มวัยเปนเซลลตนแบบ หรือจากเซลลที่นํามาจาก
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ตัวออนระยะตางๆ ทําหนาที่ปรับสภาพใหกับนิวเคลียสใหมนั้น ทําใหเกิดเซลลใหมที่สามารถ
เจริญเปนสิ่งมีชีวิตใหม หรือเนื้อเยื่อสวนใดก็ไดทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมด ความสามารถที่จะ
พัฒนาเปนสิ่งมีชีวิตใหมมีในพืชอยูแลว เห็นไดจากการที่เนื้อเยื่อพืชสามารถเจริญเปนตนใหม
เมื่อทําการตอนกิ่ง ปกชํา
Linguistic Specification: Cross Reference: Clonage [TN03]

TN25

Concept:
Différenciation

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

Fr.: Différenciation
[FRC002.TXT]

Th.:
กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงจากเซลล
เริ่มตนไปเปนเซลลที่มี
ลักษณะเฉพาะของเซลล
ชนิดตางๆ [THC16]
Subject Field: Biologie # Génétique # Génie
Génétique # Clonage

Conceptual Relations:
Ref. Diagram Clonage
Explanatory: กระบวนการที่เกิดขึ้นกับเซลลไขภายหลังจากที่ไซโตพลาสซึมของเซลลไขไดปรับ
โปรแกรมใหกับนิวเคลียสของเซลลรางกายที่เพิ่งผานการถายทอดนิวเคลียสเสมือนเปนเซลล
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:
กระบวนการที่สิ่งมีชีวิตพัฒนาผานกระบวนการแบงเซลล ทําใหเซลลมีลักษณะรูปราง และทํา
หนาที่จําเพาะซึ่งจะแตกตางไปตามชนิดของเซลล โดยเซลลที่นํามาจากตัวออนระยะเริ่มตน
หรือเซลลตนตอ จะมีความสามารถในการพัฒนาไปเปนเซลลชนิดใดก็ไดตอไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวา
กระตุนใหยีนใดทํางาน
ความสามารถในการพัฒนาไปมีหนาที่จําเพาะดังกลาวจะลดลงไป
เรื่อยๆเมื่อเซลลพัฒนาจนถึงระยะโตเต็มวัย จนกระทั่งมีการคนพบวาสามารถปรับใหเซลลโต
เต็มวัยที่ผานกระบวนการพัฒนาไปมีหนาที่จําเพาะแลวกลับเขาสูระยะสูญเสมือนเปนเซลล
ระยะเริ่มตน และผานเขาสูกระบวนการพัฒนาไปเปนเซลลชนิดใดก็ได การคนพบนี้สงผลให
สามารถทําการโคลนนิ่งโดยใชเซลลรางกายไดเปนผลสําเร็จ [FRR03]
Linguistic Specification: Cross Reference: Totipotence [TN31], Pluripotence [TN32]

TN26

Concept: Culture In
vitro

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

Fr.: Culture In vitro
[FRC002.TXT]

Th.: การเพาะเลี้ยงใน
หองปฏิบัติการ การนําตัว
ออนหลังปฏิสนธิมาเลี้ยง
ใหโต [THC05]
Subject Field: Biologie # Génétique # Génie
Génétique # Clonage
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Conceptual Relations:
Ref. Diagram Clonage
Explanatory:
เมื่อไซโตพลาสซึมปรับโปรแกรมใหกับนิวเคลียสที่ถูกยายแลวจึงเขาสู
กระบวนการเพาะเลี้ยงใหเตริญเติบโตเปนตัวออนในสภาวะที่เหมาะสมภายนอกรางกาย
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:
ขั้นตอนหนึ่งซึ่งจําเปนสําหรับกระบวนการชวยเหลือการเจริญพันธุ ตลอดจนการทําโคลนนิ่ง
เปนการนําเซลลที่ไดจากการปฏิสนธิระหวางเซลลสืบพันธุเพศชายกับเพศหญิงภายนอก
รางกาย หรือจากการโคลนนิ่งดวยการถายทอดนิวเคลียสมาเพาะเลี้ยงในหองปฏิบัติการ หรือ
ภายนอกรางกาย โดยจัดใหอยูในสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต เชน
อุณหภูมิ สารอาหารเพาะเลี้ยง กอนที่จะนําตัวออนที่เพาะเลี้ยงนั้นไปถายฝากในมดลูกของแม
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: กอนที่จะทําการถายฝากตัวออน โดยเฉพาะกรณีของมนุษย สามารถตรวจหา
ความผิดปกติทางพันธุกรรมของตัวออนนั้นกอนที่จะทําการถายฝากได
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:
ขั้นตอนหนึ่งภายหลังกระบวนการชวยเหลือการเจริญพันธุใหเกิดการปฏิสนธิภายนอกรางกาย
หรือการทําโคลนนิ่งในเชิงสืบพันธุ และกอนการถายฝากตัวออนในมดลูกของแมอุมทอง เปน
การปองกันโรค หรือความบกพรองทางพันธุกรรมซึ่งอาจถายทอดจากพอแมที่ความบกพรอง
ทางพันธุกรรมปรากฏ หรือความบกพรองทางพันธุกรรมไมปรากฏแตเปนพาหะ หรือมีความ
เสี่ยงตอการทําใหบุตรเกิดความบกพรองทางพันธุกรรม เชน มีบุตรเมื่ออายุมาก ทั้งนี้เพื่อ
หลีกเลี่ยงมิใหเกิดการแทงบุตร บุตรเสียชีวิตหลังคลอดไมนาน หรือ บุตรเกิดมาพรอมกับความ
บกพรองทางพันธุกรรม นอกจากนี้ยังชวยใหสามารถกําหนดเพศของตัวออนได ในกรณีที่ตรวจ
พบลักษณะทางพันธุกรรมที่ผิดปกติ ตัวออนนั้นจะถูกทําลาย หรือนําไปใชในการทดลอง จึงทํา
ใหเกิดประเด็นปญหาเชิงจริยธรรม
Linguistic Specification: DPI (abbr.)
Cross Reference: Clonage [TN03]

TN28

Concept: Transfert
embryonnaire

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

Fr.:
Th.: การถายฝากตัวออน
Transfert embryonnaire [THC05] [THC15]
[FRC002.TXT]
Subject Field: Biologie # Génétique # Génie
Génétique # Clonage

Conceptual Relations:
Ref. Diagram Clonage
Explanatory: เมื่อตัวออนไดรับการเพาะเลี้ยงใหเจริญเติบโตจนถึงระยะหนึ่งแลวจึงนําไปถาย
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:
ขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการชวยเหลือการเจริญพันธุ ตลอดจนการทําโคลนนิ่ง หลังจาก
เพาะเลี้ยงตัวออนที่ไดจากการปฏิสนธิระหวางเซลลสืบพันธุเพศหญิง และเพศชายภายนอก
รางกาย หรือหลังจากการถายทอดนิวเคลียสใหมในเซลลไขที่ถูกดูดนิวเคลียสออก และรวมให
เปนเซลลเดียวกัน ใหเจริญจนถึงระยะหนึ่ง โดยมาก คือ ระยะบลาสโตซิส ขั้นตอนนี้เปนการใช
เครื่องมือ และเทคนิคเฉพาะดานทําการถายฝากตัวออนในมดลูกของแมอุมทองเพื่อใหตัวออน
นั้นสามารถเจริญเติบโตจนครบกําหนดคลอด
Linguistic Specification: Cross Reference: Clonage [TN03]
GS
Micromanipulation
GS

Ovum Pick - Up (OPU)
Enucléation
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TN29

Concept:
Prélèvement In Vivo
d'Ovocytes par
Ponction Folliculaire
Grammatical Category / Gender:
(n.) (f.)

Fr.: Prélèvement In Vivo Th.: การเก็บเซลลไข
d'Ovocytes par
[THC05]
Ponction Folliculaire
[FRC013.TXT]
Subject Field: Biologie # Génétique # Génie
Génétique # Clonage

Conceptual Relations:
Ref. Diagram Clonage
Explanatory: การเก็บเซลลไขออกจากรางกายของสิ่งมีชีวิตเปนสวนหนึ่งของเทคนิคไมโครมานิ
พูเลชัน เพื่อนํามาใชในการทําโคลนนิ่ง หรือเทคนิคอื่นๆเพื่อชวยเหลือการเจริญพันธุ
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:
ขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการโคลนนิ่ง ในกรณีของการเก็บเซลลไขจากสิ่งมีชีวิตเพศเมียซึ่งยังมี
ชีวิตอยู หลังจากใชฮอรโมนกระตุนใหไขตกมากกวาปกติ จึงใชเครื่องมือเฉพาะดานที่มีขนาดเล็ก
เจาะเขาไปในถุงหุมเซลลไข พรอมทั้งใชเทคนิคอัลตราซาวดรวมดวย เพื่อเก็บเซลลไขที่ยังไมได
รับการปฏิสนธิ และนําไปผานกระบวนการชวยเหลือการเจริญพันธุ และ / หรือการทําโคลนนิ่ง
ตอไป
Linguistic Specification: OPU (abbr.)
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Cross Reference: Clonage [TN03], Micromanipulation [TN20]

TN30

Concept: Énucléation Fr.: Énucléation
Th.: การดูดนิวเคลียส
[FRC024.TXT]
ออก [THC05]
Grammatical Category / Gender: Subject Field: Biologie # Génétique # Génie
(n.) (f.) / (adj.)
Génétique # Clonage
Conceptual Relations:
Ref. Diagram Clonage
Explanatory: การดูดเอานิวเคลียสออกเปนขั้นตอนหนึ่งของเทคนิคไมโครมานิพูเลชันในการทํา
โคลนนิ่ง
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 จึงใชเครื่องมือปลายแหลมขนาดเล็ก เสนผานศูนยกลาง
เทากับเสนผมเจาะเขาไปในเซลลไข แลวดูดเฉพาะนิวเคลียสออก เหลือไวเพียงไซโตพลาสซึม
เพื่อรอรับการถายฝากนิวเคลียสของเซลลรางกาย หรือเซลลสืบพันธุในระยะตางๆตามแตละ
เทคนิคของการทําโคลนนิ่ง แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของไซโตพลาสซึมในการสรางแหลง
พลังงานใหกับนิวเคลียสที่รับการถายฝาก
Linguistic Specification: Cross Reference: Clonage [TN03], Micromanipulation [TN20]

TN31

Concept:
Totipotence

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

Fr.: Totipotence
[FRC005.TXT]

Th.: ศักยภาพที่จะกลาย
ชนิดเปนเซลลอื่นๆได
ทั้งหมด [THC05]
Subject Field: Biologie # Génétique # Génie
Génétique
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Conceptual Relations:
GS
Différenciation
PP

GS

Totipotence
Pluripotence

Zygote
PN

PP

Embryon
PN

PP

Foetus

PP = PROCESS - PRODUCT, PN = PROCESS - NEXT PROCESS, GS = GENERIC
- SPECIFIC
Diagram Differenciation
Explanatory: ศักยภาพที่เซลลเริ่มตนจะกลายชนิดเปนเซลลชนิดใดๆก็ไดทั้งหมด คือ ศักยภาพ
สูงสุดของเซลล อันเปนหนึ่งในกระบวนการที่เซลลเปลี่ยนแปลงจากเซลลเริ่มตนไปเปนเซลลที่มี
ลักษณะเฉพาะ และทําหนาที่เฉพาะอยาง
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
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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:
การที่เซลลสามารถพัฒนา และกลายเปนเซลลชนิดใดก็ได ทั้งนี้หมายรวมถึงการที่เซลลสามารถ
เจริญไปเปนสิ่งมีชีวิตใหมที่สมบูรณไดในกระบวนการพัฒนาไปมีหนาที่จําเพาะ
โดย
ความสามารถนี้จะมีอยูในเซลลของตัวออนระยะเริ่มตนจนถึงระยะ 8 เซลล และเซลลตนกําเนิด
เทานั้น
การทําโคลนนิ่งโดยใชเซลลรางกายเปนการปรับใหเซลลโตเต็มวัยกลับไปมี
ความสามารถที่จะเจริญเปนเซลลชนิดใดก็ได หรือสิ่งมีชีวิตใหมที่สมบูรณโดยเหนี่ยวนําเซลล
รางกายใหเขาสูสภาวะหยุดนิ่ง
Linguistic Specification: Cross Reference: Différeciation [TN25], Pluripotence [TN32]

TN32

Concept:
Pluripotence

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

Fr.: Pluripotence
[FRC031.TXT]

Th.: ศักยภาพที่จะกลาย
ชนิดเปนเซลลอื่นๆได
เกือบทั้งหมด [THC05]
Subject Field: Biologie # Génétique # Génie
Génétique

Conceptual Relations:
Ref. Diagram Differenciation
Explanatory: ศักยภาพที่เซลลระยะเริ่มตนจะกลายชนิดเปนเซลลชนิดใดๆก็ไดเกือบทั้งหมด คือ
ศักยภาพอันดับรองลงมาของเซลล อันเปนหนึ่งในกระบวนการที่เซลลเปลี่ยนแปลงจากเซลล
ระยะเริ่มตนไปเปนเซลลที่มีลักษณะเฉพาะ และทําหนาที่เฉพาะอยาง
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:
การที่เซลลสามารถพัฒนาไปทําหนาที่เปนเซลลชนิดใดก็ไดเกือบทั้งหมดขึ้นอยูกับวายีนใดไดรับ
การกระตุนใหทํางาน
แตจะไมสามารถพัฒนาไปเปนสิ่งมีชีวิตใหมที่สมบูรณไดใน
กระบวนการพัฒนาไปมีหนาที่จําเพาะ
ความสามารถนี้จะปรากฏในเซลลของตัวออนระยะ
มากกวา 8 เซลล
Linguistic Specification:
Cross Reference: Différenciation[TN25], Totipotence [TN31]
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A5 มโนทัศนสัมพันธจําแนกตามผลของกระบวนการ (PP = PROCESS - PRODUCT)
Clonage

TN33

Concept: Clone

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

PP

Clone

Fr.: Clone
Th.: โคลน [THC13]
[FRC005.TXT]
[THC16]
Subject Field: Biologie # Génétique # Génie
Génétique # Clonage

Conceptual Relations:
Ref. Diagram Clonage
Explanatory: สิ่งมีชีวิตที่เปนผลมาจากการทําโคลนนิ่ง
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

144

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 หรือกลุมของสิ่งมีชีวิตทั้งพืช และสัตวที่มี
ลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันทุกประการ โดยเกิดการถายทอด และเพิ่มจํานวนขึ้นแบบไม
อาศัยเพศ และสามารถเกิดขึ้นไดทั้งจากฝมือของธรรมชาติ และฝมือมนุษย [THR06]
Definition:
ผลผลิตที่เกิดจากการทําโคลนนิ่งซึ่งเปนการเพิ่มจํานวนคราวละมากๆ หรือการขยายพันธุแบบ
ไมอาศัยเพศ ผลจากกระบวนการดังกลาว ไดแก กลุมของยีน เซลล และสิ่งมีชีวิตซึ่งมีลักษณะ
ทางพันธุกรรมเหมือนกัน และเหมือนกับยีน เซลล และสิ่งมีชีวิตตนแบบทุกประการ จึงหมาย
รวมถึงกรณีของฝาแฝดแทที่เกิดจากการปฏิสนธิของไข และสเปรมเดียวกัน
Linguistic Specification: Cross Reference: Clonage [TN03]
Transgénèse

TN34

Concept:
Transgénique

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

PP

Transgénique

Fr.: Transgénique
[FRC024.TXT]

Th.: สิ่งมีชีวิตแปลงยีน
[THC05] สิ่งมีชีวิตตัด
แตงยีน [THC14]
Subject Field: Biologie # Génétique # Génie
Génétique
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Conceptual Relations:
Ref. Diagram Transgénèse
Explanatory: สิ่งมีชีวิตที่เปนผลมาจากเทคนิคตางๆในการทําพันธุวิศวกรรม
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:
สิ่งมีชีวิตทั้งสัตว และพืชที่เปนผลมาจากกระบวนการดัดแปลงพันธุกรรม ไดแก การตัดตอยีน
จากสิ่งมีชีวิตตางชนิด เพื่อใหสิ่งมีชีวิตนั้นมีคุณสมบัติตามที่ตองการ เชน มีสมรรถภาพในการ
ตานทานโรค และแมลง ใหผลผลิตที่มีคุณภาพเปนจํานวนมาก คุณสมบัติดังกลาวสามารถ
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ถายทอดไปยังรุนลูกหลานไดหากทําการดัดแปลงพันธุกรรมกับเซลลสืบพันธุ หรือเซลลรางกาย
ที่จะนําไปทําการโคลนนิ่งตอไป นอกจากนี้ ยังมีประโยชนในการศึกษาทดลองหนาที่ของยีน ทํา
ใหทราบวาเมื่อมี หรือไมมียีนชนิดใดชนิดหนึ่ง กระบวนการทํางานตางๆของเซลลในสิ่งมีชีวิตแต
ละชนิดจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร อยางไรก็ตาม ในกรณีของมนุษย การดัดแปลงพันธุกรรมยัง
จํากัดอยูที่ระดับเซลลเทานั้น นั่นคือ ยีนบําบัด
Linguistic Specification: Cross Reference: Transgénèse [TN04]

TN35

Concept: Cellule
Souche
Embryonnaire

Fr.: Cellule Souche
Embryonnaire
[FRC001.TXT]

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

Th.: เซลลตนกําเนิดเอมบ
ริโอ [THC05] สเต็มเซลล
เซลลตนตอจากตัวออน
[THC07]
Subject Field: Biologie # Génétique # Génie
Génétique # Clonage

Conceptual Relations:
Reprogrammation

PP

Cellule Souche Embryonnaire (Cellule ES)

PP = PROCESS - PRODUCT
Diagram Reprogrammation
Explanatory: ในการทําโคลนนิ่ง เมื่อผานกระบวนการถายทอดนิวเคลียส การใชกระแสไฟฟา
กระตุนใหนิวเคลียส และไซโตพลาสซึมหลอมรวมกัน ไซโตพลาสซึมจะปรับโปรแกรมนิวเคลียส
ใหมใหยอนกลับกระบวนการพัฒนาไปทําหนาที่เฉพาะของเซลล กลายเปนเซลลใหมในระยะ
เริ่มตน เสมือนเปนเซลลของตัวออนระยะเริ่มแรกจากการปฏิสนธิ
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

148

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:
เซลลรางกายที่กระบวนการเจริญเติบโตถูกทําใหยอนกลับดวยเทคโนโลยีการโคลนนิ่งเชิงรักษา
ซึ่งอาศัยเทคนิคการถายโอนนิวเคลียส
ทําใหมีคุณสมบัติเสมือนเซลลที่ยังไมผาน
กระบวนการพัฒนาไปทําหนาที่เฉพาะ เซลลชนิดนี้จึงยังมีความสามารถที่จะกลายเปนสิ่งมีชีวิต
ใหมทั้งหมด หรือกลายเปนเซลลชนิดใดก็ไดหากไดรับการกระตุนที่เหมาะสม จึงสามารถ
แกปญหาการขาดแคลนอวัยวะที่รางกายผูปวยไมทําปฏิกิริยาตอตาน
ตลอดจนโรคทาง
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พันธุกรรมรายแรงที่ยังไมพบวิธีการรักษา นอกเหนือจากการทําโคลนนิ่งแลว ยังสามารถเก็บ
เซลลชนิดนี้ไดจากตัวออนระยะตน เชน ระยะบลาสโตซีส
Linguistic Specification: Cellule ES (abbr.)
Cross Reference: Reprogrammation [TN24]
Différenciation
PP

Zygote
PN

PP

Embryon
PN

PP

TN36

Concept: Zygote

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

Foetus

Fr.: Zygote
[FRC002.TXT]
Subject Field: Biologie

Th.: ไซโกต [THC15]

Conceptual Relations:
Ref. Diagram Différenciation
Explanatory: ไซโกต คือ ตัวออนระยะแรกสุดอันเปนผลมาจากการปฏิสนธิ และการที่เซลล
ตางๆของไซโกตเริ่มเขาสูกระบวนการพัฒนาไปทําหนาที่เฉพาะอยาง
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 préembryon), 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
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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 ชีวิตใหมภายหลังที่มีการรวมระหวางนิวเคลียสของไข และสเปรม ไดเปน
เซลลดิพลอยด 1 เซลล [THR02]
Definition:
เซลลเริ่มตนของสิ่งมีชีวิต เกิดจากการปฏิสนธิระหวางนิวเคลียสของไข และสเปรม เกิดเปนเซลล
1 เซลลที่มีโครโมโซมครบทั้ง 23 คู (ดิพลอยด)
Linguistic Specification: Cross Reference: Différenciation [TN25], Embryon [TN37], Foetus [TN38]

TN37

Concept: Embryon

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

Fr.: Embryon
[FRC001.TXT]
Subject Field: Biologie

Th.: เอมบริโอ [THC05]

Conceptual Relations:
Ref. Diagram Différenciation
Explanatory: เอมบริโอ คือ ตัวออนระยะตน ตอจากไซโกต สามารถแบงออกเปนระยะยอยๆ
โดยใชศักยภาพที่จะพัฒนาไปทําหนาที่เฉพาะอยางเปนเกณฑประการหนึ่งในการแบง
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
fœtus (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 ไมวาการปฏิสนธินั้นจะเกิดขึ้นภายใน หรือภายนอก
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รางกาย เปนระยะตางๆที่มีการเจริญเติบโตดวยการแบงเซลลในรางกายของแมอุมทองนับตั้งแต
เซลลเพียงเซลลเดียวจนกระทั่งมีหลายเซลล
และมีการพัฒนาเกิดเปนอวัยวะตางๆแลว
(ชวงเวลา 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ) เปนระยะระหวางตัวออนระยะตน หรือไซโกตกับฟตัส
เซลลจากตัวออนสามารถนํามาใชในการวิจัย และทดลองทางวิทยาศาสตร อยางไรก็ตาม บาง
ประเทศไดออกกฎหมายหามทําการทดลองเกี่ยวกับตัวออนมนุษยเนื่องจากผิดหลักจริยธรรม
Linguistic Specification: Cross Reference: Différenciation [TN25], Zygote [TN36], Foetus [TN38]

TN38

Concept: Fœtus

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

Fr.: Fœtus
[FRC002.TXT]

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

Subject Field: Biologie

Conceptual Relations:
Ref. Diagram Différenciation
Explanatory: ตัวออนระยะปลาย หรือฟตัส คือ ตัวออนระยะสุดทายกอนที่จะพัฒนาเปนตัวเต็ม
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 fœtus 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 fœtus 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 fœtus 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 fœtus 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:
ตัวออนซึ่งมีการเจริญเติบโตจนถึงระยะที่มีการสรางอวัยวะตางๆครบสมบูรณแลว นั่นคือ ตั้งแต
ประมาณ 2-3 เดือนภายหลังการปฏิสนธิจนครบกําหนดคลอด
Linguistic Specification: Cross Reference: Différenciation [TN25], Zygote [TN36], Embryon [TN37]

TN39

Concept: Morula

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

Fr.: Morula
[FRC002.TXT]
Subject Field: Biologie

Th.: ตัวออนระยะมอรูลา
[THC05]
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Conceptual Relations:

GS
GS
Embryon

GS
GS

Morula
PN
Blastocyste
PN
Gastrula
PN
Neurula

GS = GENERIC - SPECIFIC, PROCESS - NEXT PROCESS
Diagram Embryon
Explanatory: ตัวออนระยะเริ่มตน หรือเอมบริโอ สามารถจําแนกออกเปนตัวออนระยะตางๆ
โดยใชความสามารถในการพัฒนาไปทําหนาที่เฉพาะอยางของเซลลเปนเกณฑประการหนึ่งใน
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:
ตัวออนที่เกิดขึ้นจากการปฏิสนธิ หรือจากการถายโอนนิวเคลียสในการทําโคลนนิ่ง และมีการ
พัฒนาโดยการแบงเซลลจากหนึ่งเปนสอง จากสองเปนสี่เซลลเรื่อยไปจนถึง 32 เซลลโดยใช
เวลาประมาณ 4-6 วัน เซลลของตัวออนระยะนี้มีความสามารถที่จะกลายเปนสิ่งมีชีวิตใหม หรือ
เนื้อเยื่อชนิดใดก็ไดทั้งหมดหากมีการชักนําที่เหมาะสม จึงมีการนําเซลลจากตัวออนระยะนี้ไปใช
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ในการทําโคลนนิ่งอยางมาก
Linguistic Specification: Cross Reference: Embryon [TN37], Blastocyste [TN40], Neurula [TN41], Gastrula
[TN42]

TN40

Concept:
Blastocyste

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

Fr.:
Th.:
Blastocyste [FRC002.T ตัวออนระยะบลาสโตซีส
XT]
[THC05]
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:
ตัวออนที่เกิดขึ้นจากการปฏิสนธิ
หรือจากการถายโอนนิวเคลียสในการทําโคลนนิ่งเมื่อมี
พัฒนาการผานระยะมอรูลาซึ่งใชเวลา 4 วันภายหลังการปฏิสนธิ จึงเขาสูระยะที่เกิดโพรงขึ้น
ภายในตัวออน และเซลลเริ่มอยูรวมกันเปนกลุมทางดานหนึ่งโดยมีจํานวนตั้งแต 32 ถึง 128
เซลลซึ่งจะพัฒนาเปนเนื้อเยื่อสวนตางๆของตัวออนตอไป
เซลลของตัวออนในระยะนี้ยังคง
ความสามารถที่จะกลายเปนสิ่งมีชีวิตใหมหรือเนื้อเยื่อชนิดใดก็ไดทั้งหมดหากมีการชักนําที่
เหมาะสมเชนเดียวกับตัวออนระยะมอรูลา
จึงมีการนําเซลลจากตัวออนระยะนี้ไปใชใน
การศึกษากระบวนการที่เซลลพัฒนาไปทําหนาที่เฉพาะ และในการทําโคลนนิ่งอยางแพรหลาย
Linguistic Specification: Blastula (syn.) [FRC005.TXT]
Cross Reference: Embryon [TN37], Morula [TN39], Neurula [TN41], Gastrula [TN42]

157

TN41

Concept: Neurula

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

Fr.:
Neurula [FRC005.TXT]

Th.: ตัวออนระยะนิวรูลา
[THC14] [THC15]

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:
ตัวออนที่เกิดขึ้นจากการปฏิสนธิ
หรือจากการถายโอนนิวเคลียสในการทําโคลนนิ่งเมื่อ
เจริญเติบโตผานระยะมอรูลา ระยะบลาสโตซีสซึ่งใชเวลาราว 6-7 วันภายหลังการปฏิสนธิ ใน
ระยะนี้ เริ่มมีการพัฒนาของระบบประสาท ถือเปนระยะปลายของตัวออน ความสามารถที่จะ
กลายเปนสิ่งมีชีวิตใหม หรือเนื้อเยื่อชนิดใดก็ไดจึงลดลงตามลําดับ
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
สุดทายของเอมบริโอกอนที่จะเจริญเติบโตเขาสูตัวออนระยะปลาย 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:
ตัวออนที่เกิดขึ้นจากการปฏิสนธิ
หรือจากการถายโอนนิวเคลียสในการทําโคลนนิ่งเมื่อ
เจริญเติบโตผานระยะมอรูลา ระยะบลาสโตซีส และระยะนิวรูลาซึ่งใชเวลาราว 8-9 วันภายหลัง
การปฏิสนธิ ในระยะนี้ กลุมเนื้อเยื่อตางๆของตัวออนเริ่มกลายเปนอวัยวะ เริ่มมีการพัฒนาเปน
อวัยวะในระบบยอยอาหาร ระยะนี้ถือเปนระยะปลายของตัวออน ความสามารถที่จะกลายเปน
สิ่งมีชีวิตใหม หรือเนื้อเยื่อชนิดใดก็ไดจึงลดลงตามลําดับ เนื่องจากเนื้อเยื่อซึ่งจะเจริญเปน
อวัยวะสวนตางๆไดพัฒนาไปทําหนาที่เฉพาะแลว อัตราความสําเร็จในการทําโคลนนิ่งจึงได
ลดลงไปดวย
Linguistic Specification: Cross Reference: Embryon [TN37], Morula [TN39], Blastocyste [TN40], Neurula [TN41]
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A6 มโนทัศนสัมพันธจําแนกตามสิ่งที่นําไปผานกระบวนการ (PA = PROCESS - PATIENT)
Transgène

TN43

Concept: Transgène

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

PA

Transgénèse

Fr.: Transgène
Th.:
ยีนที่ถูกตัดตอ
[FRC024.TXT]
[THC05] [THC07]
Subject Field: Biologie # Génétique # Génie
Génétique

Conceptual Relations:
Ref. Diagram Transgénèse
Explanatory: ยีนที่จะนําไปสอดแทรก 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]
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Definition:
ยีนจากสิ่งมีชีวิตตางชนิดซึ่งสอดแทรกเขาไปในจีโนม หรือยีนทั้งหมดในเซลลของสิ่งมีชีวิตหนึ่งๆ
ผานเทคนิคตางๆดานพันธุวิศวกรรมเพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใหสิ่งมีชีวิตนั้นมีคุณสมบัติตามที่
ตองการ ยีนใหมที่ไดรับการตัดตอนี้จะสามารถถายทอดไปยังรุนลูกหลานไดหากทําการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมกับเซลลสืบพันธุ
หรือในกรณีที่มีการทําโคลนนิ่งเซลล
รางกายซึ่งไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมนั้น
Linguistic Specification: Cross Reference: Transgénèse [TN04], Transgénique [TN34]

TN44

Concept:
Pseudogestante

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

Fr.: Pseudogestante
[FRC005.TXT]

Th.: แมอุมบุญ แมตัวรับ
[THC05]
แมอุมทอง
[THC13] [THC16]
Subject Field: Biologie # Génétique # Génie
Génétique # Clonage

Conceptual Relations:
Transfert Embryonnaire

PA

Pseudogestante

PA = PROCESS - PATIENT
Diagram Transfert Embryonnaire
Explanatory: ในการทําโคลนนิ่ง จําเปนตองมีแมอุมทองเพื่อรองรับการยายฝากตัวออนที่ผาน
การเพาะเลี้ยงใหเจริญเติบโตจนถึงระยะหนึ่งแลว
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:
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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 ในสายพันธุเดียวกับตัวออนที่ทําการยายฝาก ทําหนาที่อุมทองแทนแมทาง
ชีววิทยา หรือเจาของเซลลไขเพื่อใหตัวออนเจริญเติบโตจนครบกําหนดคลอด โดยแมอุมทอง
อาจมีความสัมพันธทางสายเลือดกับเจาของเซลลไขและตัวออนหรือไมก็ได สวนตัวออนที่ยาย
ฝากจะมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกับเจาของนิวเคลียสในกรณีของการทําโคลนนิ่ง และมี
ลักษณะทางพันธุกรรมเปนผลจากการปฏิสนธิระหวางอสุจิ และเซลลไขในกรณีของการสืบพันธุ
แบบอาศัยเพศ
Linguistic Specification: Mère porteuse (syn.) [FRC022.TXT] [FRC031.TXT]
Cross Reference: Transfert embryonnaire [TN28]
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Procréation Médicalement
Assistée (PMA)

Clonage

Transgénèse

Transplantation

PA
Cellule

TN45

Concept: Cellule

Fr.: Cellule
[FRC001.TXT]

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

Th.: เซลล [THC05]
[THC08]
[THC09]
[THC14] [THC16]
Subject Field: Biologie # Génétique

Conceptual Relations:
PW

Noyau

PW

Chromosome

Cellule
PW
GS
GS

Gène

Cytoplasme

PW

Mitochondrie

Cellule Somatique
Gamète
PW

Génome

PW

Acide Adénoribonucléique
Acide Ribonucléique (ARN)

PW

PW

GS = GENERIC - SPECIFIC; PW = PART - WHOLE
Diagram Composés Cellulaires
Explanatory: เซลล คือ องคประกอบพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิด ภายในประกอบดวย
องคประกอบมากมายที่จําเปนสําหรับการดํารงอยูของเซลล สามารถจําแนกออกเปน 2 ชนิด
ตามหนาที่ การทํางานในระบบตางๆของรางกาย ไดแก เซลลรางกาย (Cellule somatique)
และเซลลสืบพันธุ (Gamète)
Extraction:
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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:
องคประกอบที่สําคัญ จัดเปนหนวยเล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตประกอบดวยเซลลเพียงเซลล
เดียว บางชนิดประกอบดวยหลายเซลล เซลลของสิ่งมีชีวิตแตละชนิดมีลักษณะโครงสรางที่
แตกตางกัน โดยทั่วไปประกอบดวยเยื่อหุมเซลลซึ่งลอมรอบเซลล มีคุณสมบัติยอมใหแกส และ
โมเลกุลของสารบางอยางผานเขาในเซลลได ทําใหเซลลสามารถคงรูปรางอยูได องคประกอบ
ภายในเซลล ไดแก นิวเคลียส และไซโตพลาสซึม โดยนิวเคลียสอาจอยูกึ่งกลาง หรือชิดขอบ
เซลล และมีเยื่อหุมนิวเคลียสลอมรอบ นิวเคลียสเปนสวนสําคัญที่สุดของเซลลเนื่องจากบรรจุ
สารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ และอารเอ็นเอ) ซึ่งทําหนาที่สั่งการกระบวนการทํางานตางๆในรางกาย
สวนไซโตพลาสซึมจะอยูลอมรอบนิวเคลียส มีหนาที่สรางพลังงานที่จําเปนสําหรับกิจกรรมตางๆ
ของเซลล ลําเลียงสารตางๆระหวางนิวเคลียสกับไซโตพลาสซึม เก็บสะสมอาหาร และขับถาย
สารภายในเซลล ตลอดจนยอยสลายสิ่งแปลกปลอมที่เขาสูเซลล โครงสรางของเซลลที่เสื่อม
หรือเซลลที่ตายแลว จากการศึกษาเซลลที่สรางเปนเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตชั้นสูง พบวา เซลลแบง
ไดเปน 3 จําพวกโดยอาศัยการแบงเซลลเปนเกณฑ ไดแก เซลลออนซึ่งมีการแบงตัวตลอดเวลา
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เปนเซลลที่ไมเปลี่ยนแปลงไปทําหนาที่เฉพาะในรางกาย
แตเขาวัฏจักรของเซลลเพื่อใหได
ปริมาณเซลลมากขึ้นตลอดเวลา ตัวอยางเชน เซลลออนในสัตว เซลลไขกระดูก เซลลเยื่อบุผิว
พวกที่สอง คือ เซลลแกซึ่งหยุดการแบงตัวอยางถาวรสวนใหญจะเปลี่ยนแปลงรูปรางเพื่อให
เหมาะสมกับการทําหนาที่ตอไป ตัวอยางเชน เซลลกลามเนื้อ เซลลประสาท พวกสุดทาย คือ
เซลลที่หยุดการแบงตัวแบบไมถาวร โดยผานการเปนเซลลออนมาแลว และออกจากวัฏจักรของ
เซลลกลายเปนเซลลแกทําหนาที่ตางๆใหกับรางกาย อยางไรก็ตาม ถาไดรับการกระตุนดวยสาร
ที่เหมาะสม ก็สามารถเหนี่ยวนําใหเซลลที่หมดสภาพการแบงเซลลนี้กลับเขาวัฏจักรกลายเปน
เซลลออนที่มีการแบงตัวไดตอไป ตัวอยางเชน เซลลเม็ดเลือดขาว และเซลลตับ นอกจากนี้ ยัง
สามารถแบงชนิดของเซลลออกเปน 2 กลุมใหญๆ ตามโครงสราง และตําแหนงของเซลล ไดแก
เซลลรางกายซึ่งประกอบเปนเนื้อเยื่อ อวัยวะตางๆของรางกาย และเซลลสืบพันธุซึ่งทําหนาที่
เกี่ยวกับการสืบพันธุ [THR01] [THR02]
Linguistic Specification: Cross Reference: Cellule somatique [TN46], Gamète [TN47], Division cellulaire [TN56],
Noyau [TN48], Cytoplasme [TN49]

TN46

Concept: Cellule
somatique

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

Fr.: Cellule somatique
[FRC002.TXT]

Th.:
เซลลรางกาย
[THC05]
[THC16]
[THC18]
Subject Field: Biologie # Génétique

Conceptual Relations:
Ref. Diagram Composés Cellulaires
Explanatory: เซลลรางกาย (Cellule somatique) คือ เซลลประเภทหนึ่งที่มีหนาที่เกี่ยวกับ
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:
เซลลประเภทหนึ่งซึ่งประกอบขึ้นเปนเนื้อเยื่อ อวัยวะตางๆของรางกาย เชน ตับ ไต กระดูก
กลามเนื้อ ฯลฯ มีกระบวนการแบงเซลลแบบไมโทซิสเพื่อซอมแซมสวนที่สึกหรอ และ
เจริญเติบโต โดยในเซลลรางกายของมนุษย มีจํานวนโครโมโซม 23 คู เซลลประเภทนี้แยกออก
จากเซลลสืบพันธุเนื่องดวยความแตกตางของหนาที่การทํางานในรางกาย
Linguistic Specification: Cross Reference: Cellule [TN45], Gamète [TN47]
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TN47

Concept: Gamète

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

Fr.: Gamète
[FRC002.TXT]

Th.: เซลลสืบพันธุ
[THC05] [THC14]
[THC15] แกมีท
[THC15]
Subject Field: Biologie # Génétique

Conceptual Relations:
Ref. Diagram Composés Cellulaires
Explanatory: เซลลสืบพันธุ (Gamète) คือ เซลลประเภทหนึ่งที่มีหนาที่เกี่ยวกับการสืบพันธุของ
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:
เซลลประเภทหนึ่งที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการสืบพันธุของสิ่งมีชีวิต มีกระบวนการแบงเซลลแบบไม
โอซิส เซลลสืบพันธุในเพศชาย คือ อสุจิ หรือสเปรม (spermatozoïde) สวนในเพศหญิง คือ
เซลลไข (ovocyte) โดยในเซลลสืบพันธุของมนุษยเพศหญิงจะมีโครโมโซมเพียงครึ่งหนึ่ง หรือ
23 แทง เพื่อเตรียมพรอมปฎิสนธิกับเซลลสืบพันธุเพศตรงขามในกระบวนการปฏิสนธิ
Linguistic Specification: Cellule germinale (syn.) [FRC024.TXT]
Cross Reference: Cellule [TN45], Cellule somatique [TN46]

TN48

Concept: Noyau

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

Fr.: Noyau
Th.: นิวเคลียส [THC05]
[FRC002.TXT]
[THC14] [THC15]
Subject Field: Biologie # Génétique

Conceptual Relations:
Ref. Diagram Composés Cellulaires
Explanatory: นิวเคลียส คือ องคประกอบพื้นฐานที่สําคัญอยางหนึ่งของเซลลทุกประเภท 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 และตําแหนงของนิวเคลียสขึ้นอยูกับชนิดของเซลล
และสิ่งมีชีวิต ลอมรอบดวยไซโตพลาสซึม นิวเคลียสเปนสวนที่มีความสําคัญที่สุดของเซลล
เนื่องจากบรรจุสารพันธุกรรม ไดแก ดีเอ็นเอ และอารเอ็นเอซึ่งทําหนาที่สังเคราะหโปรตีนสําหรับ
กระบวนการทํางานตางๆในรางกาย เกือบทั้งหมดของเซลล ในการทําโคลนนิ่งซึ่งอยูบนพื้นฐาน
ของการถายทอดนิวเคลียส ผลที่ไดคือ เซลล หรือสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเหมือนกับเซลล หรือ
สิ่งมีชีวิตตนแบบทุกประการ
Linguistic Specification: Cross Reference: Cellule [TN45], Cytoplasme [TN49]

TN49

Concept:
Cytoplasme

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

Fr.: Cytoplasme
[FRC005.TXT]

Th.:
ไซโตพลาสซึม
[THC05]
[THC14]
[THC15] [THC16]
Subject Field: Biologie # Génétique

Conceptual Relations:
Ref. Diagram Composés Cellulaires
Explanatory: ไซโตพลาสซึม คือ องคประกอบพื้นฐานที่สําคัญอยางหนึ่งของเซลลทุกประเภท
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]

170

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 มีหนาที่สรางพลังงานที่จําเปนสําหรับกิจกรรมตางๆของ
เซลล ลําเลียงสารตางๆระหวางนิวเคลียสกับไซโตพลาสซึม เก็บสะสมอาหาร และขับถายสาร
ภายในเซลล ตลอดจนยอยสลายสิ่งแปลกปลอมที่เขาสูเซลล โครงสรางของเซลลที่เสื่อม หรือ
เซลลที่ตายแลว อีกทั้ง มีบทบาทในการปรับโปรแกรมใหมใหกับนิวเคลียสที่เพิ่งผานการยายฝาก
ไซโตพลาสซึมมีสารพันธุกรรมอยูเชนเดียวกับนิวเคลียส (ไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอ) แตในปริมาณ
ที่นอยกวา และมีความซับซอนนอยกวา
Linguistic Specification: Cross Reference: Cellule [TN45], Noyau [TN48]

TN50

Concept:
Chromosome

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

Fr.: Chromosome
[FRC002.TXT]

Th.: โครโมโซม [THC03]
[THC05]
[THC14]
[THC15]
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
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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:
ขอมูลทางพันธุกรรมที่เกิดจากการขดรวมกันของสายดีเอ็นเอซึ่งมีโครงสรางเกลียวคู กับโปรตีน
และอารเอ็นเอบางชนิด แตละนิวเคลียสของเซลลจะถูกอัดแนนดวยเสนสายโครโมโซม โดย
โครโมโซมจะยืดยาวออกในวงจรการแบงเซลลระยะอินเทอรเฟส และจะหดสั้นที่สุดในชวงเมทา
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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 และออโตโซมซึ่งหมายถึงโครโมโซมที่
นอกเหนือจากโครโมโซมเพศ และมียีนสําหรับควบคุมลักษณะที่ไมเกี่ยวของกับเพศ เซลล
รางกายทุกเซลลจะมีโครโมโซมเปนคู คือ 23 คู หรือ 46 แทง (Diploid) โดยไดรับจากพอ
ครึ่งหนึ่ง และจากแมอีกครึ่งหนึ่ง และในชวงการแบงเซลลแบบไมโทซิส สวนเซลลสืบพันธุ
หลังจากผานกระบวนการแบงเซลลแบบไมโอซิสแลวจะเหลือโครโมโซมเพียงครึ่งหนึ่ง หรือ 23
แทง (Haploid) เพื่อเตรียมพรอมผสมกับเซลลสืบพันธุตางเพศระหวางการปฏิสนธิ [THR01]
[THR02] [FRR03]
Linguistic Specification: Cross Reference: Cellule [TN45], Noyau [TN48]

TN51

Concept:
Mitochondrie

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

Fr.: Mitochondrie
[FRC005.TXT]

Th.:
ไมโตคอนเดรีย
[THC05]
[THC14]
[THC15] [THC16]
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) อยางหนึ่งในไซโตพลาสซึมของเซลล มีรูปรางกลม ลอมรอบ
ดวยเยื่อหุม 2 ชั้น ภายในมีดีเอ็นเอ และอารเอ็นเอ จึงสามารถจําลองตัวเอง และเปนแหลงสราง
พลังงานสําหรับเซลล [THR01]
Linguistic Specification: Cross Reference: Cellule [TN45], Cytoplasme [TN49]

TN52

Concept: Acide
Déoxyribonucléique

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

Fr.:
Th.: ดีเอ็นเอ [THC05]
Acide
[THC14] [THC15]
Déoxyribonucléique
[FRC002.TXT]
Subject Field: Biologie # Génétique

Conceptual Relations:
Ref. Diagram Composés Cellulaires
Explanatory: ดีเอ็นเอเปนองคประกอบพื้นฐานซึ่งเปนตัวกําหนดพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต พบทั้ง
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:
องคประกอบยอยชนิดหนึ่งในเซลลของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว หรือ
หลายเซลล องคประกอบยอยนี้ยังสามารถจําแนกไดเปนกรดฟอสฟอริก น้ําตาลชนิดดีออกซีไร
โบส และเบส 4 ชนิดซึ่งไดแก อะดีนีน ไธมีน กัวนีน และไซโตซีน องคประกอบยอยเหลานี้เรียง
ตอกันดวยโครงสรางซึ่งมีลักษณะจําเพาะที่เรียกวา พันธะไฮโดรเจนเปนนิวคลีโอไทดซึ่งหลาย
นิวคลีโอไทดเรียงตอกันเปนโพลีนิวคลีโอไทด จากการศึกษา พบวา ดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตตางๆมี
รูปรางคลายกัน คือ เปนเกลียวคูเหมือนบันไดเวียนเกิดจากสายโพลีนิวคลีโอไทดที่มีทิศทาง
ตรงกันขาม และเบสของทั้งสองสายเปนคูผสมกัน โดยน้ําตาล และกรดฟอสฟอริกเสมือนตัว
บันได มีเบสที่จับคูกันเสมือนเปนขั้นบันได ในสิ่งมีชีวิตสวนใหญ ขอมูลทางพันธุกรรมจะถูกเก็บ
อยูในรูปของดีเอ็นเอนี้ ดีเอ็นเอมีหนาที่หลักนอกจากการจําลองตัวเองแลว ยังมีหนาที่ในการ
ผานขอมูลทางพันธุกรรมโดยการลอกรหัสไปสูอารเอ็นเอ แลวจึงมีการแปลรหัสจากอารเอ็นเอสู
โปรตีน กระบวนการทํางานตางๆในรางกายจึงเกิดขึ้นอยางเปนระบบ และเปนสากลกับสิ่งมีชีวิต
ทุกชนิด ภายในเซลลๆหนึ่ง มีดีเอ็นเอทั้งในสวนที่เปนนิวเคลียส และไมโตคอนเดรีย สําหรับ
ดีเอ็นเอในนิวเคลียสเปนสวนที่ซับซอนมาก มีจํานวนเกือบทั้งหมดของดีเอ็นเอภายในเซลล โดย
ในเซลลของมนุษยมีดีเอ็นเอประมาณ 3,000 ลานคูเบส เรียงอยูบนโครโมโซม 23 คู และมียีน
เกือบทั้งหมดในการสังเคราะหโปรตีนเพื่อควบคุมกระบวนการทํางานตางๆในรางกาย สวนดีเอ็น
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เอในไมโตคอนเดรียเปนแบบไมซับซอน มีจํานวนประมาณ 16.6 พันคูเบส และมียีนจํานวนนอย
ที่กําหนดการสรางโปรตีน ดีเอ็นเอจะไดรับการถายทอดไปยังเซลลลูก และสิ่งมีชีวิตรุนตอไปผาน
กระบวนการแบงเซลล นอกจากบทบาทในการสรางโปรตีนเพื่อควบคุมกระบวนการตางๆใน
รางกายแลว ดีเอ็นเอซึ่งมีความเฉพาะในแตละคนยังเปนเครื่องบงชี้ปจเจกบุคคลไดอีกดวย จึง
ไดมีการพัฒนา นําคุณลักษณะนี้มาใชในการพิสูจนหลักฐาน พิสูจนความสัมพันธทางสายเลือด
ฯลฯ [THR01] [THR02] [THR04]
Linguistic Specification: ADN (abbr.)
Cross Reference: Chromosome [TN50], Acide Ribonucléique [TN53], Transcription
[TN60], Traduction [TN61]

TN53

Concept: Acide
Ribonucléique

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

Fr.: Acide
Th.: อารเอ็นเอ [THC05]
Ribonucléique
[THC14] [THC15]
[FRC005.TXT]
Subject Field: Biologie # Génétique

Conceptual Relations:
Ref. Diagram Composés Cellulaires
Explanatory: อารเอ็นเอเปนองคประกอบขั้นพื้นฐานอีกชนิดหนึ่งของเซลลในสิ่งมีชีวิต พบทั้งใน
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:
องคประกอบยอยอีกชนิดหนึ่งในเซลลของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด สามารถจําแนกไดเปนกรดฟอสฟอ
ริก น้ําตาลชนิดไรโบส และเบส 4 ชนิดซึ่งไดแก อะดีนีน กัวนีน ไซโตซีน และยูราซิล เรียงตอกัน
เปนไรโบนิวคลีโอไทด และมีโครงสรางเปนสายเดี่ยว เซลลเกือบทุกชนิดมีปริมาณของอารเอ็นเอ
มากกวาดีเอ็นเอประมาณ 5-10 เทา อารเอ็นเอเปนสวนประกอบหนึ่งของเซลลโดยพบทั้งใน
นิวเคลียส และไซโตพลาสซึม ในเซลลที่มีการสรางโปรตีนนอย เชน หัวใจ ไต จะพบอารเอ็นเอใน
ไซโตพลาสซึมนอย และในเซลลที่มีการสรางโปรตีนมาก เชน ตับ ตับออน จะพบอารเอ็นเอในไซ
โตพลาสซึมมาก อารเอ็นเอสามารถจําแนกไดเปน 3 ชนิดไดแก Ribosomal RNA หรือ rRNA
ซึ่งมีประมาณ 85-90 เปอรเซ็นตของอารเอ็นเอทั้งหมดในเซลล เปนสวนประกอบของไรโบโซมซึ่ง
เปนที่ที่มีการสรางโปรตีน โดย rRNA จะจับอยูกับโปรตีน ชนิดตอมา คือ Transfer RNA หรือ
tRNA เปนอารเอ็นเอชนิดที่มีขนาดเล็กที่สุด พบประมาณ 5 เปอรเซ็นตในเซลล มีหนาที่นํา
กรดอะมิโนที่ถูกตองมายังไรโบโซมเพื่อสรางโปรตีน และอารเอ็นเอชนิดสุดทาย คือ Messenger
RNA หรือ mRNA พบประมาณ 4 เปอรเซ็นตในเซลล มีอายุสั้น ถูกสรางขึ้นในนิวเคลียสโดยมี
ลําดับเบสเปนคูกับลําดับเบสบนสวนหนึ่งของดีเอ็นเอ จึงเปนตัวนํารหัสพันธุกรรมจากดีเอ็นเอไป
ยังไรโบโซมในไซโตพลาสซึมเพื่อทําหนาที่กําหนดชนิด และลําดับของกรดอะมิโนที่ 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

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

Fr.: Génome
[FRC002.TXT]

Th.: จีโนม [THC05]
[THC08]
[THC14]
[THC15]
Subject Field: Biologie # Génétique

Conceptual Relations:
Ref. Diagram Composés Cellulaires
Explanatory: จีโนม คือ ยีนทั้งหมดในเซลลของสิ่งมีชีวิตหนึ่งๆ
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 หรือดีเอ็นเอบนโครโมโซมซึ่งประกอบเปนขอมูลทางพันธุกรรมที่มีทั้งหมดในเซลล 1 เซลล
สวนใหญอยูในนิวเคลียส และยังมีสวนเล็กนอยอยูในไมโตคอนเดรีย จึงสามารถจําแนกไดเปน
นิวเคลียรจีโนม และไมโตคอนเดรียจีโนม นิวเคลียรจีโนมมีความซับซอนมาก และมีจํานวนเกือบ
ทั้งหมดของดีเอ็นเอในเซลล และมียีนที่ทําการสังเคราะหโปรตีนเกือบทั้งหมด โดยมีจํานวนดีเอ็น
เอ 3,000 ลานคูเบสเรียงอยูบนโครโมโซม 23 คู มีจํานวนยีนประมาณ 50,000-100,000 ยีน
เพื่อทําการสังเคราะหโปรตีนผานกระบวนการลอกรหัส และการแปลรหัส ขณะที่ไมโตคอนเดรีย
จีโนมมีดีเอ็นเอประมาณ 16.6 พันคูเบส มียีนจํานวนนอยที่กําหนดการสรางโปรตีน [THR01]
[THR02]
Linguistic Specification: -
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Cross Reference: Acide Déoxyribonucléique [TN52], Acide Ribonucléique [TN53],
Gène [TN55]

TN55

Concept: Gène

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

Fr.: Gène
[FRC001.TXT]

Th.: ยีน [THC05]
[THC08]
[THC09]
[THC14] [THC15]
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:
องคประกอบสวนหนึ่งของดีเอ็นเอ หรืออารเอ็นเอ ยีนแตละยีนมีตําแหนงที่แนนอนบนโครโมโซม
ประกอบดวยสวนที่มีหนาที่สังเคราะหโปรตีนเฉพาะอยางผานกระบวนการลอกรหัสจากดีเอ็นเอ
เปน mRNA และผานกระบวนการแปลรหัสจาก mRNA เปนโปรตีน อีกทั้งยังมีสวนควบคุมการ
แสดงออกของยีน เพื่อใหกระบวนการทํางานตางๆในรางกายดําเนินไปอยางปกติ เซลลทุกเซลล
มีองคประกอบทางพันธุกรรมเหมือนกัน แตมีการแสดงออกของยีนที่ตางชวงเวลากันเนื่องจาก
ยีนชนิดตางๆซึ่งสามารถจําแนกตามหนาที่ออกเปน 3 ชนิด ไดแก ยีนโครงสราง (Structural
gene) ซึ่งเปนยีน หรือลําดับของดีเอ็นเอที่เปนแมแบบของ mRNA และทําหนาที่สังเคราะห
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โปรตีน ยีนดําเนินการ (Operator gene) เปนยีน หรือลําดับของดีเอ็นเอที่ควบคุมยีนโครงสราง
ใหทําการสังเคราะหโปรตีนอยางถูกตองทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ มีตําแหนงอยูกอนยีน
โครงสราง โดยตําแหนงนี้เปนจุดเริ่มตนของการถอดรหัส ชนิดสุดทาย คือ ยีนควบคุม
(Regulator gene) ซึ่งทําหนาที่สรางสารยับยั้งการทํางานของยีนดําเนินการ และสรางโปรตีน
กระตุนการถอดรหัส โปรตีนที่ยีนควบคุมสรางขึ้นจะไปจับกับสวนดําเนินการบนสาย mRNA
นอกจากหนาที่ในการสังเคราะหโปรตีนตางๆแลว ยีนยังสามารถสงผานขอมูลทางพันธุกรรม
ของสิ่งมีชีวิตจากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง [THR01] [THR02]
Linguistic Specification: Cross Reference: Acide Déoxyribonucléique [TN52], Acide Ribonucléique [TN53],
Génome [TN54]
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A7 มโนทัศนสัมพันธจําแนกตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น (OA = OBJECT - ACTIVITY)
TN56

Concept: Division
Cellulaire

Grammatical Category / Gender:

Fr.: Division Cellulaire
[FRC005.TXT]
Subject Field: Biologie

Th.: วงจรการแบงเซลล
[THC14] วัฏจักรเซลล
[THC15]
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Conceptual Relations:
Cellule
OA
Division Cellulaire
PW

Interphase

PN

Mitose / Méiose (M)

PW
Gap PN

PW
Synthèse

PN

Gap 2

PN

Quiescence (G0)

Prophase
PN

PW
PW

Métaphase
PN
Anaphase
PN

PW

Télophase

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) นั้นจะมีอยูแลวตามธรรมชาติ
เฉพาะในเซลลบางชนิด อยางไรก็ตาม สามารถชักนําใหเกิดขึ้นเพื่อเตรียมใหเซลลพรอมสําหรับ
การทําโคลนนิ่งตอไป
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 ซอมแซมสวนที่สึกหรอ และ
สืบพันธุ โดยแตละเซลลของสิ่งมีชีวิตหลายเซลลมีจุดเริ่มตนมาจากเซลลเพียงหนึ่งเซลล การ
แบงเซลลนั้นประกอบดวย 2 กระบวนการ คือ กระบวนการแบงนิวเคลียส และกระบวนการแบง
ไซโตพลาสซึม เมื่อแบงเซลลใหเซลลลูกแลว เซลลลูกก็สามารถแบงเซลลตอไปเรื่อยๆเปนวัฏจักร
โดยเซลลทุกเซลลจะมีจํานวนโครโมโซมเทากัน และมียีนเหมือนกัน วัฏจักรเซลลประกอบดวย 2
สวนใหญๆ คือ อินเทอรเฟสซึ่งใชเวลาประมาณ 95 เปอรเซ็นตของเวลาการแบงเซลลทั้งหมด
เปนระยะที่มีกิจกรรมภายในเซลลสูงมากแตมองไมเห็นความเปลี่ยนแปลงดวยกลองจุลทรรศน
อินเทอรเฟสนี้ประกอบดวย 3 สวนยอย ไดแก ระยะ Gap1 หรือ G1 เปนระยะที่เตรียมสารตางๆ
ที่จําเปนตอการสังเคราะหดีเอ็นเอ การสังเคราะหโปรตีน เอนไซม และแหลงพลังงานตางๆ
โครโมโซมมีลักษณะเปนเสนเดี่ยว คลายเกลียวออกเปนเสนยาว กระจายอยูภายในเยื่อหุม
นิวเคลียส ระยะ S เปนระยะที่มีการสังเคราะหดีเอ็นเอ ระยะ Gap2 หรือ G2 เปนระยะที่หยุด
การสังเคราะหดีเอ็นเอ เซลลสรางสารที่จําเปนตอการขดตัวของโครโมโซม มีการสังเคราะห
โปรตีนสําหรับใชในการแบงนิวเคลียส ตลอดจนมีการถอดรหัสเปนอารเอ็นเอในชวงปลายของ
ระยะนี้ สวนอีก 5 เปอรเซ็นตเปนระยะเวลาที่มีการแบงนิวเคลียส โดยเรียกวา ไมโทซิส ในกรณี
ของเซลลรางกาย และเรียกวาไมโอซิส ในกรณีของเซลลสืบพันธุ โดยทั่วไปแลวแตละวัฎจักร
เซลลของสิ่งมีชีวิตชั้นสูงใชเวลาในการแบงเซลลอยางรวดเร็ว ราวทุกๆ 16-24 ชั่วโมง อยางไรก็
ตามในสิ่งมีชีวิตตางสายพันธุกัน หรือในสิ่งมีชีวิตเดียวกันแตตางเนื้อเยื่อกัน ระยะเวลาของวัฏ
จักรเซลลยอมแตกตางกันไป เซลลที่มีปริมาณดีเอ็นเอมากมักจะมีวัฏจักรเซลลที่ยาวนานขึ้น
ดวย [FRR03] [THR01] [THR02]
Linguistic Specification: Cross Reference: Cellule [TN45], Mitose [TN57], Méiose [TN58]
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TN57

Concept: Mitose

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

Fr.: Mitose
[FRC024.TXT]
Subject Field: Biologie

Th.: ไมโทซิส [THC14]
[THC15]

Conceptual Relations:
Ref. Diagram Division Cellulaire
Explanatory: ระยะหลักที่ตอเนื่องมาจากระยะอินเทอรเฟส (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:
ระยะที่มีการแบงนิวเคลียส
หรือไมโทซิสซึ่งเปนการแบงเซลลเพื่อเพิ่มจํานวนเซลลในการ
เจริญเติบโต และซอมแซมสวนที่สึกหรอเปนระยะที่นิวเคลียสแบงตัวจาก 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:
ระยะที่มีการแบงนิวเคลียสจาก 1 เปน 2 ของเซลลรางกายในกระบวนการแบงเซลล หรือวัฏจักร
เซลล เปนระยะที่สืบตอจากระยะอินเทอรเฟส มีหนาที่หลักในการผลิตเซลลใหมๆใหเกิดขึ้น โดย
เซลลที่ผลิตไดจะเปลี่ยนแปลงรูปรางไปทําหนาที่ตามชนิด และตําแหนงของเนื้อเยื่อ และอวัยวะ
ตางๆในรางกาย ไมโทซิสสามารถเกิดขึ้นในเซลลที่รางกายโตเต็มวัยแลว เชน เซลลเม็ดเลือด
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เซลลตอมน้ําเหลือง และเซลลปลายรากผม นอกจากนี้ ไมโทซิสยังอาจผลิตสิ่งมีชีวิตใหมไดโดย
เรียกวาการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศซึ่งเปนวิธีการสืบพันธุตามปกติในสิ่งมีชีวิตชั้นต่ําจําพวก
สิ่งมีชีวิตเซลลเดียว และเปนวิธีการที่ใชขยายพันธุพืชชั้นสูง เชน การตัดตอนกิ่ง ในกรณีของ
มนุษย การสืบพันธุแบบไมโทซิสอาจเกิดขึ้นไดในบางโอกาส นั่นคือ เมื่อมีการปฏิสนธิระหวาง
สเปรม และเซลลไขแลว เกิดเปนไซโกต จากนั้นไซโกตมีไมโทซิสเปน 2 เซลลหรือมากกวาแตเปน
2 กลุมเซลล ตอจากนั้นแตละกลุมจะมีการเจริญเปนแบบไมโทซิสใหกลุมเซลล เนื้อเยื่อ และ
อวัยวะของคนแยกเปน 2 คน เรียกการเกิดของคน 2 คนจากไขใบเดียวที่ไดรับการปฏิสนธินี้วา
แฝดเหมือน หรือฝาแฝดแท เทคโนโลยีการทําโคลนนิ่งก็ใชการเจริญแบบไมโทซิสนี้ ไมโทซิส
สามารถแบงออกเปน 4 ระยะยอย ไดแก โปรเฟส เมทาเฟส แอนาเฟส และเทโลเฟสโดยดูจาก
พฤติกรรม ตําแหนง และการยืดหดตัวของโครโมโซมเปนเกณฑ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการแบง
นิวเคลียสแลว จะมีการแบงไซโตพลาสซึมเพื่อใหเกิดเปนเซลล 2 เซลลที่สมบูรณ [THR01]
[THR02]
Linguistic Specification: Cross Reference: Division cellulaire [TN56], Méïose [TN58]

TN58

Concept: Méïose

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

Fr.: Méïose
[FRC005.TXT]
Subject Field: Biologie

Th.: ไมโอซิส [THC14]
[THC15]

Conceptual Relations:
Ref. Diagram Division Cellulaire
Explanatory: ระยะหลักที่ตอเนื่องมาจากระยะอินเทอรเฟสในวัฏจักรการแบงเซลลของเซลล
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 เกิดขึ้นในเซลลเฉพาะเมื่อ
สิ่งมีชีวิตอยูในวัยเจริญพันธุ จากเซลลเริ่มตน 1 เซลล เมื่อสิ้นสุดการแบงเซลลไมโอซิสจะได
เซลลทั้งหมด 4 เซลล เซลลเหลานี้มีองคประกอบทางพันธุกรรมแตกตางกัน และมีโครโมโซม
ลดลงครึ่งหนึ่ง meiosis เปนคําสนธิในภาษากรีก มาจากคําวา meioo (ทําใหลดลง) meion
(นอยลงกวาเดิม) กับคําวา osis (กระบวนการ) ไมโอซิสจึงหมายถึง กระบวนการที่ทําใหปริมาณ
ดีเอ็นเอ หรือจํานวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งจากสภาพปกติเปนแฮพลอยด (Haploid) การแบง
เซลลไมโอซิสแบงเปน 2 ขั้นตอนใหญๆ คือ ไมโอซิส I เปนขั้นตอนที่ลดจํานวนดีเอ็นเอ หรือ
โครโมโซมลงครึ่งหนึ่ง และไมโอซิส II เปนขั้นตอนที่คงจํานวนโครโมโซม การแบงเซลลไมโอซิส
ทั้ง 2 ขั้นตอนยังประกอบดวยระยะตางๆเชนเดียวกับการแบงเซลลแบบไมโทซิส 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
เกิดขึ้นในเซลลเมื่อสิ่งมีชีวิตนั้นอยูในวัยเจริญพันธุ เซลลที่เกิดจากการแบงตัวมีองคประกอบทาง
พันธุกรรมที่แตกตางกัน และมีจํานวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่ง (haploïde) เพื่อจะไปรวมกับ
เซลลสืบพันธุตางเพศเมื่อมีการปฏิสนธิ เกิดเปนไซโกตที่มีโครโมโซมเปนคู (diploïde) เทากับ
พอ และแม โดยมาจากพอครึ่งหนึ่ง และจากแมอีกครึ่งหนึ่ง การที่จํานวนโครโมโซมลดลง
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ครึ่งหนึ่งนี้เปนผลมาจากการแบงเซลล หรือนิวเคลียส 2 ครั้ง แตมีการจําลองแบบของโครโมโซม
เพียงครั้งเดียว การแบงเซลลไมโอซิสแบงออกเปน 2 ขั้นตอนใหญๆ คือ ไมโอซิส I ซึ่งเปนชวงที่
จํานวนดีเอ็นเอ หรือโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่ง และ ไมโอซิส II ซึ่งเปนชวงที่มีการคงจํานวนของ
โครโมโซม ในแตละขั้นตอนของไมโอซิสประกอบดวย 4 ระยะยอยเชนเดียวกับการแบงเซลล
แบบไมโทซิสของเซลลรางกาย ไดแก โปรเฟส I, II เมทาเฟส I, II แอนาเฟส I, II และเทโลเฟส I,
II แตกตางกันตามลักษณะรูปราง ขนาด และตําแหนงของโครโมโซม กระบวนการแบงเซลล
แบบไมโอซิสในคนมีเซลลเริ่มตนเพียง 1 เซลลแบงไดเปน 4 เซลลในเพศชายจะกลายเปนสเปรม
หรืออสุจิ และสามารถทํางานไดทั้งหมด สวนในเพศหญิงจะมีเพียง 1 เซลลที่มีขนาดใหญ
กลายเปนไข พรอมทํางาน แตอีก 3 เซลลซึ่งมีขนาดเล็กจะไมทํางาน และเสื่อมสลายไปในที่สุด
ความสําคัญของไมโอซิส นอกจากทําใหไดเซลลสืบพันธุที่มีจํานวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งแลว
ยังเกิดการแลกเปลี่ยนชิ้นสวนของโครโมโซม หรือยีนที่ไดมาจากพอ และแม อีกทั้งมีการจัดเรียง
ยีนแบบใหมที่หลากหลายในแตละเซลลสืบพันธุ
สงผลใหเกิดความแตกตางแปรผันทาง
พันธุกรรมซึ่งมีความสําคัญทางวิวัฒนาการเพื่อความอยูรอดของชีวิต [THR01] [THR02]
Linguistic Specification: Cross Reference: Division cellulaire [TN56], Mitose [TN57]

TN59

Concept:
Quiescence

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

Fr.: Quiescence
[FRC005.TXT]

Th.:
สภาวะหยุดนิ่ง
[THC05]
ระยะสูญ
[THC14]

Subject Field: Biologie

Conceptual Relations:
Ref. Diagram Division Cellulaire
Explanatory: ระยะที่สามารถชักนําใหเกิดขึ้นตอจากชวงสุดทายของระยะไมโทซิส หรือระยะไม
โอซิสไดขึ้นอยูกับชนิดของเซลล เพื่อใหสามารถทําการโคลนนิ่งไดสําเร็จยิ่งขึ้น
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]

191

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:
ระยะที่เซลลชนิดหยุดการแบงเซลลแบบไมถาวร เชน เซลลเม็ดเลือดขาว หยุดการแบงเซลลเพื่อ
ออกไปทําหนาที่ตางๆใหกับรางกาย ระยะที่เซลลออกไปทําหนาที่เรียกวาระยะสูญ หรือระยะ
G0 อยางไรก็ตาม สามารถเหนี่ยวนําเซลลชนิดนี้ใหกลับเขาสูวัฏจักรการแบงเซลล และมีไมโท
ซิสไดอีก คือ ทําหนาที่เสมือนเซลลออน นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึงระยะที่เซลลชนิดที่มีการแบง
เซลลเพียงครั้งเดียว เชน เซลลสมอง หัวใจ และไต ไมมีการซอมแซมสวนที่สึกหรอ และตาย ใน
เทคโนโลยีการทําโคลนนิ่ง ไดมีการคนพบความสําคัญของการเหนี่ยวนําใหเซลลเขาสูสภาวะ
หยุดนิ่ง หรือระยะสูญนี้โดยลดปริมาณสารอาหารเพาะเลี้ยงใหเหลือในระดับที่เพียงพอสําหรับ
การอยูรอดของเซลล วัตถุประสงคในการเหนี่ยวนําใหเซลลเขาสูสภาวะหยุดนิ่ง คือ เพื่อเตรียม
ความพรอมสําหรับการถายทอดนิวเคลียสในไขที่ผานการนํานิวเคลียสออกแลว และการปรับ
โปรแกรมใหมโดยเซลลไขที่รับการถายทอดนิวเคลียสนั้น
เพื่อเจริญเปนเซลลใหมที่สามารถ
พัฒนาเปนตัวออนตอไป [THR01] [THR02]
Linguistic Specification: Gap 0, G0 (syn.) [THC14] [THC15]
Cross Reference: Clonage [TN03], Reprogrammation [TN24], Division cellulaire
[TN56]

TN60

Concept:
Transcription

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

Fr.: Transcription
[FRC024.TXT]

Th.:
การถอดรหัส
[THC14] การลอกรหัส
[THC15]
Subject Field: Biologie # Génétique # Génie
Génétique
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Conceptual Relations:
Acide Adénoribonucléique
(ADN)

OA

Transcriptio

PP

Acide Ribonucléique
(ARN)
OA

Protéine

PP

Traduction

OA = OBJECT - ACTIVITY; PP = PROCESS - PRODUCT
Diagram Activité
Explanatory: การถอดรหัสเปนกระบวนการของดีเอ็นเอที่เกิดขึ้นภายในเซลล ผลที่ไดรับจาก
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]
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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:
ขั้นตอนแรกในกระบวนการที่ดีเอ็นเอสรางโปรตีนเพื่อควบคุมการทํางานตางๆของเซลลภายใน
รางกาย ในขั้นตอนนี้ ดีเอ็นเอจะจําลองตัวเองเพียงบางสวน นั่นคือ สวนที่มีขอมูลทางพันธุกรรม
เทานั้น เนื่องจากไมตลอดทั้งสายของดีเอ็นเอที่มีขอมูลทางพันธุกรรม สวนที่มีขอมูลทาง
พันธุกรรมนี้ เรียกวา ยีน และยีนเทานั้นจึงจะมีกระบวนการตางๆเพื่อสรางโปรตีน ซึ่งตางจาก
การจําลองตัวเองเพื่อเพิ่มจํานวน และถายทอดไปยังเซลลรุนตอๆไปที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งจีโนม
การลอกรหัส หรือการถอดรหัสนี้จะเกิดกับดีเอ็นเอซึ่งมีโครงสรางเปนเกลียวคู สายหนึ่งเรียกวา
สายตนแบบ ขณะที่อีกสายหนึ่งเรียกวา สายรหัส ดีเอ็นเอซึ่งเปนตนแบบของการลอกรหัสจะเปน
สายใดสายหนึ่งของดีเอ็นเอเกลียวคูขึ้นอยูกับชนิดของยีน เมื่อมีการลอกรหัส การเรียงตัวของ
เบสในโมเลกุลของ mRNA จะเขาคูกับดีเอ็นเอที่เปนสายตนแบบ เมื่อ mRNA ถูกสรางใน
นิวเคลียสแลวจะผานมาสูไซโตพลาสซึมของเซลล เพื่อผานไปสูขั้นตอนตอไปในกระบวนการ
สรางโปรตีน [THR01] [THR02]
Linguistic Specification: Cross Reference: Acide Déoxyribonucléique [TN52], Acide Ribonucléique [TN53],
Traduction [TN61]

TN61

Concept: Traduction

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

Fr.: Traduction
Th.:
การแปลรหัส
[FRC001.TXT]
[THC14] [THC15]
Subject Field: Biologie # Génétique # Génie
Génétique
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Conceptual Relations:
Ref. Diagram Activité
Explanatory: การแปลรหัสเปนกระบวนการของอารเอ็นเอที่เกิดขึ้นภายในเซลล ผลที่ไดรับจาก
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:
ขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการสังเคราะหโปรตีน หลังจากดีเอ็นเอผานกระบวนการลอกรหัส หรือ
ถอดรหัสเปน mRNA แลว mRNA จะทํางานรวมกับน้ําตาลชนิดไรโบโซม (Ribosome) เพื่อให
เกิดการสังเคราะหโปรตีนขึ้น กลุมของไรโบโซมที่เกาะกับ mRNA เรียกวา โพลีไรโบโซม
(Polyribosome) ในกระบวนการสังเคราะหโปรตีน ยังตองอาศัยอารเอ็นเออีกชนิดหนึ่ง 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 มโนทัศนสัมพันธจําแนกตามสถานที่เกิดกิจกรรม (AP = ACTIVITY - PLACE)
TN62

Concept: In Vitro

Fr.: In Vitro
[FRC002.TXT]

Th.: นอกรางกาย
[THC02] [THC05] ใน
หองปฏิบัติการ ในหลอด
ทดลอง [THC05]
[THC19]
Subject Field: Biologie # Génétique # Génie
Génétique

Grammatical Category / Gender:
(adj.)
Conceptual Relations:
In Vivo
AP
Procréation Médicalement
Assistée (PMA)

or

In Vitro / Ex Vivo

o
r

AP
Clonage

AP
Transgenèse

AP
Transplantation

AP = ACTIVITY - PLACE
Diagram Place d'Activité
Explanatory: สถานที่เกิดกระบวนการตางๆ ทางชีววิทยา และพันธุศาสตร รวมทั้งเทคนิคพันธุ
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
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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:
สถานที่หนึ่งใน 2 กลุมที่กระบวนการตางๆทางชีววิทยา และพันธุศาสตร รวมถึงเทคนิคพันธุ
วิศวกรรมตางๆ เกิดขึ้น กระบวนการที่เกิดภายนอกรางกาย เชน การปฏิสนธิระหวางสเปรมกับ
เซลลไข การเพาะเลี้ยงเซลลไขใหสุก การเจริญเติบโตของตัวออน หรือการใชเทคนิคชวยการ
เจริญพันธุ การเพาะเลี้ยงตัวออน ตลอดจนการวินิจฉัยความผิดปกติทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้น
กอนที่จะมีการถายฝากเขาสูระบบสืบพันธุของรางกายตอไป
Linguistic Specification: Ex vivo (syn.) [FRC005.TXT] [FRC039.TXT], In vivo (ant.)
[FRC002.TXT]
Cross Reference: In vivo [TN63]

TN63

Concept: In Vivo

Grammatical Category / Gender:
(adj.)

Fr.: In Vivo
Th.:
ภายในรางกาย
[FRC002.TXT]
[THC05]
Subject Field: Biologie # Génétique # Génie
Génétique

Conceptual Relations:
Ref. Diagram Place d'Activité
Explanatory: สถานที่เกิดกระบวนการตางๆ ทางชีววิทยา และพันธุศาสตร รวมทั้งเทคนิคพันธุ
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:
สถานที่หนึ่งใน 2 กลุมที่กระบวนการตางๆทางชีววิทยา และพันธุศาสตร รวมถึงเทคนิคพันธุ
วิศวกรรมตางๆ เกิดขึ้น กระบวนการที่เกิดภายในรางกาย 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
ลําดับที่
ศัพท
TN01 Stérilité
TN02 Procréation Médicalement
Assistée (PMA)
TN03 Clonage

Stérilité
Procréation
Médicalement Assistée
Clonage

TN04

Transgénèse

Transgénèse

TN05
TN06
TN07
TN08

Transplantation
Clonage reproductif
Clonage thérapeutique
Insémination Artificielle (IA)

TN09
TN10
TN11
TN12
TN13
TN14
TN15
TN16
TN17
TN18
TN19

แผนภูมิ

Transplantation
Clonage
Clonage
Procréation
Médicalement Assistée
Gamete Intrafallopian
Procréation
Transfer (GIFT)
Médicalement Assistée
Fécondation In Vitro (FIV)
Procréation
Médicalement Assistée
Intracytoplasmique Injection Procréation
de Spermatozoide (ICSI)
Médicalement Assistée
Insémination Sous la Zone Procréation
Pellucide (SUZI)
Médicalement Assistée
Transfection
Transgénèse
Électroporation
Transgénèse
Infection
Transgénèse
Micro-injection
Transgénèse
Autogreffe
Transplantation
Allogreffe
Transplantation
Xénogreffe
Transplantation

มโนทัศนสัมพันธ
A1
A1, A3, A6
A1, A2, A4, A5,
A6, A8
A1, A3, A5, A6,
A8
A1, A3, A6, A8
A2
A2
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
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TN20
TN21
TN22
TN23
TN24
TN25
TN26
TN27
TN28
TN29

TN30
TN31
TN32
TN33
TN34
TN35
TN36
TN37
TN38
TN39
TN40
TN41
TN42
TN43
TN44
TN45
TN46
TN47

Micromanipulation
Cryoconservation
Transfert nucléaire
Électrofusion
Reprogrammation
Différenciation
Culture In vitro
Diagnostic Préimplantatoire
Transfert embryonnaire
Prélèvement In Vivo
d'Ovocytes par Ponction
Folliculaire
Énucléation
Totipotence
Pluripotence
Clone
Transgénique
Cellule Souche
Embryonnaire
Zygote
Embryon
Fœtus
Morula
Blastocyste
Neurula
Gastrula
Transgène
Pseudogestante
Cellule
Cellule somatique
Gamète

Clonage
Clonage
Clonage
Clonage
Clonage
Clonage
Clonage
Clonage
Clonage
Clonage

A4, a1
A4
A4
A4
A4, A5
A4, A5, a1
A4
A4
A4, A6
a1

Clonage
Différenciation
Différenciation
Clonage
Transgénèse
Reprogrammation

a1
a1
a1
A5
A5
A5

Différenciation
Différenciation
Différenciation
Embryon
Embryon
Embryon
Embryon
Transgénèse
Transfert embryonnaire
Composés Cellulaires
Composés Cellulaires
Composés Cellulaires

A5
A5, a1
A5
a1
a1
a1
a1
A6
A6
A6
a1
a1
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TN48
TN49
TN50
TN51
TN52
TN53
TN54
TN55
TN56
TN57
TN58
TN59
TN60
TN61
TN62
TN63

Noyau
Cytoplasme
Chromosome
Mitochondrie
Acide Déoxyribonucléique
(ADN)
Acide Ribonucléique (ARN)
Génome
Gène
Division Cellulaire
Mitose
Méïose
Quiescence
Transcription
Traduction
In Vitro
In Vivo

Composés Cellulaires
Composés Cellulaires
Composés Cellulaires
Composés Cellulaires
Composés Cellulaires

a2
a2
a2
a2
a2

Composés Cellulaires
Composés Cellulaires
Composés Cellulaires
Division Cellulaire
Division Cellulaire
Division Cellulaire
Division Cellulaire
Activités
Activités
Place d'Activités
Place d'Activités

a2
a2
a2
A7, a2
a2
a2
a2
A7
A7
A8
A8

