
 
 

                                                                                                                                     

 
 
                           

                      
 

บทที่ 3 
ไมโอซีสและการสืบพันธุ 

Meiosis and Reproduction 

 

 

พืชหลายชนิดรวมทั้งสิ่งมีชีวิตสวนใหญมีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศซึ่งอวัยวะ
ในการขยายพันธุ แบบอาศัยเพศของพืชดอก (angiosperm) ก็คือดอกนั่นเอง 
โดยทั่วไปพืชดอกจะมีการสรางอวัยวะทั้งที่เกี่ยวของกับเพศ (reproductive) และไม
เกี่ยวของกับเพศ (vegetative) อยางไรก็ตามพืชดอกบางชนิดก็มีการสรางแตเฉพาะ
อวัยวะที่ไมเกี่ยวกับเพศ เชน Dandelions (Taraxacum officinale) เปนตน 

 
การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ 

 
การสืบพันธุ แบบอาศัยเพศเปนการรวมกันของเซลลสืบพันธุ เพศผู  (male 

gamete) และเซลลสืบพันธุเพศเมีย (female gamete) เพื่อสรางไซโกต (zygote) เมื่อ
สิ่งมีชีวิตเจริญเติบโตเขาสูระยะสืบพันธุจะมีการสรางเซลลสืบพันธุที ่เปนเซลลเดี่ยว
เพื ่อใหสามารถเขาคู ก ันไดอยางเหมาะสมกับเซลลส ืบพันธุ จากอีกสิ ่งมีช ีว ิตหนึ ่ง 
อยางไรก็ตามแกมมีทอาจมีการเสื่อมสลายไปซึ่งพบไดบอยในการเขาคูที ่ไมประสบ
ความสําเร็จ เซลลสืบพันธุเพศผูเรียกวาเสปรม (sperm) ในพืชที่ไมมีเมล็ดเสปรมจะ
สามารถวายน้ําไปหาไขไดโดยอาศัยโครงสรางที่เรียกวาแฟลเจลลัม (flagellum) คลาย
กับเสปรมของสัตวที ่วายน้ําไปหาไขเพื่อเขาผสม สําหรับพืชมีเมล็ดก็สามารถผลิต
เสปรมไดเชนกัน แมวาจะไมมีแฟลเจลลัมแตการผสมสามารถเกิดขึ้นไดโดยมีการงอก
สวนหลอดเรณู (pollen tube) เพื่อเขาไปหาไข สําหรับไข (eggs) ซึ่งเปนเซลลสืบพันธุ
เพศเมียมักมีขนาดใหญกวาเสปรมและไมมีแฟลเจลลัม พืชทุกชนิดสรางเสปรมที่ไมมี
ผนังเซลล (naked sperm) และสรางไขที่ไมมีแฟลเจลลัม  ลักษณะเชนนี้พบไดตั้งแต

 
 
                                                                                                          

BT465       33
 



ไบรโอไฟต (bryophyte) จนถึงพืชดอกเชนเดียวกับที่พบในสัตว ในทางตรงกันขาม
แกมมีทของสิ่งมีชีวิตพวกโพรทีส (protist) บางครั้งอาจพบวามีการสรางผนังเซลลได 
สําหรับวัฏจักรการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของยูคาริโอทจําเปนตองมีการแบงเซลลแบบ
ไมโอซีสซึ่งผลจากกระบวนการแบงนิวเคลียสจะไดเซลลที่มีจํานวนโครโมโซมลดลง
ครึ่งหนึ่ง อาจกลาวไดวาการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีลักษณะ
เฉพาะที่ประกอบดวย การแบงเซลลแบบไมโอซีส การสรางแกมมีทและการพัฒนาของ
ไซโกท 
 

การสืบพันธุแบบอาศัยเพศเปนปรากฏการณที่มีประโยชนตอการดํารงชีวิตใน
หลายดานเนื่องจากการสืบพันธุแบบอาศัยเพศจะตองประกอบดวยดีเอ็นเอของจากทั้ง
ฝายพอและแมซ่ึงตามปกติจะตองเปนสิ่งมีชีวิตที่อยูในสปชีสเดียวกันและนับวาเปนการ
สรางองคประกอบรวมของลักษณะทางพันธุศาสตรขึ้นใหม การรวมกันดังกลาวทําให
สิ่งมีชีวิตมีศักยภาพในการอยูรอดในสภาพแวดลอมใหมหรือสามารถปรับตัวใหเขากับ
สิ่งแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงไดอยางดี เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับการสืบพันธุ
แบบไมอาศัยเพศจะพบวายีนที ่มีประโยชนสามารถดํารงอยู ไดมากกวาเมื ่อมีการ
สืบพันธุแบบอาศัยเพศ 

 
การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศสามารถเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 
 
หากการสืบพันธุแบบอาศัยเพศมีประโยชนดังกลาวมาแลวเหตุใดสิ่งมีชีวิตจึง

ยังตองมีการสืบพันธุ แบบไมอาศัยเพศ เหตุผลประการหนึ่งคือการสืบพันธุ แบบไม
อาศัยเพศมีปจจัยที่เกี่ยวของรวมทั้งอาศัยพลังงานนอยกวา ดังนั้นจึงสามารถเกิดการ
ขยายพันธุไดงายและมีประสิทธิภาพมากกวา นอกจากนี้ยังปราศจากความเสี่ยงในการ
เขากันไมไดของเซลลสืบพันธุ เนื่องจากเซลลสืบพันธุของสิ่งมีชีวิตสวนใหญมีความ
เฉพาะเจาะจงตอการทําหนาที่ในการสืบพันธุหากไมไดรับการปฏิสนธิในชวงเวลาที่
เหมาะสมเซลลสืบพันธุก็จะตายไป แตสําหรับโครงสรางของการสืบพันธุแบบไมอาศัย
เพศนั้นสามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลาหากอยูในสภาพแวดลอมมีความเหมาะสม 
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ประโยชนอีกประการหนึ ่งของการสืบพันธุ แบบไมอาศัยเพศคือ มีความ
ตองการตนแมเพียงอยางเดียว แมวาในประชากรของสิ ่งมีชีวิตมีเพียงเพศเดียวก็
สามารถขยายพันธุ ได ในขณะที่สิ ่งมีชีวิตที ่มีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศจําเปนตอง
อาศัยทั้งพอและแม นอกจากนี้ลูกที่ไดจากการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศยังมีลักษณะ
ทางพันธุศาสตรเหมือนกันกับแมทุกประการ ดังนั้นจึงเปนโอกาสดีในการมีชีวิตรอดใน
สภาพแวดลอมคงที่รวมทั้งไดรับลักษณะที่ดีทุกประการจากแม นอกจากนี้การสืบพันธุ
แบบไมอาศัยเพศยังอาจจะมีประสิทธิภาพสูงกวาการสืบพันธุแบบอาศัยเพศในกรณีที่
สภาพแวดลอมมีความแปรปรวน ถิ่นอาศัยมีสัตวที่ชวยถายละอองเกสรนอยมาก หรือ
ในกรณีที่ขาดปจจัยที่เอื้อตอการเคลื่อนที่ของเสปรมไปสูไข ปจจัยตางๆ ดังกลาวลวน
เปนสาเหตุสําคัญที่สิ่งมีชีวิตยังคงตองอาศัยการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศตอไป 

 
ไมโอซีสมีความจําเปนอยางยิ่งตอการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ 
 
การแบงเซลลแบบไมโอซีสเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับการสืบพันธุแบบ

อาศัยเพศเพียงอยางเดียวเทานั้น เรียกสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีการรวมกันของเซลลสืบพันธุ
ทั้งสองฝายวา การผสมเซลลสืบพันธุ (syngamy) หรือ การปฏิสนธิ (fertilization) จะมี
การรวมกันของไซโทพลาซึมและนิวเคลียสจากเซลลทั้งสองที่มาจากฝายพอและแม 
ผลที่เกิดขึ้นคือ มีการพัฒนาเปนเซลลเดี่ยวเรียกวา ไซโกต (zygote) มีสวนประกอบ
ของไซโทพลาซึมและนิวเคลียสที่ไดมาจากทั้งพอและแม โดยทั่วไปการผสมเซลล
สืบพันธุมักเกิดจากสิ่งมีชีวิตสปชีสเดียวกันซึ่งมีจํานวนโครโมโซมเทากันดังนั้นไซโกต
ที่เกิดขึ้นจึงมีจํานวนโครโมโซมเทาเดิม โดยจํานวนเบสิกโครโมโซมที่ปรากฏในเซลล
สืบพันธุซึ่งนิยมแทนดวยสัญลักษณ N มักมีคาแปรผันตางกันไปในแตละชนิดของ
สิ่งมีชีวิต ในกรณีของพืชชนิดหนึ่ง N อาจมีคาเปน 2 ในขณะที่พืชอีกชนิดหนึ่งมีคา
มากกวา 500 และสําหรับมนุษยมีคา N เทากับ 23 เปนตน 

 
เน่ืองจากนิวเคลียสของไซโกตไดรับโครโมโซมมาจากเซลลสืบพันธุของทั้งพอ

และแม จํานวนโครโมโซมของไซโกตจึงเปนดิพลอยด (2N) สําหรับมนุษย 2N = 46 
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ดังนั ้นเมื ่อไซโกตเจริญเติบโตเต็มที ่โดยการแบงเซลลแบบไมโทซีสทุกเซลลของ
สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตวจึงมีจํานวนโครโมโซมเปน 2N เสมอ ยกเวนเฉพาะเซลล
สืบพันธุซ่ึงมีโครโมโซมเปน N เทานั้น 

 
หากสิ่งมีชีวิตที่มีจํานวนโครโมโซม 2N สรางเซลลสืบพันธุที ่มีจํานวน

โครโมโซมเปน 2N เทากัน เมื่อมีการผสมเซลลสืบพันธุเกิดขึ้นไซโกตยอมจะตองมี
จํานวนโครโมโซมเปน 4N หลังจากนั้นหากมีการสืบพันธุตอไปอยางตอเนื่อง
โครโมโซมในนิวเคลียสจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางมากมายมหาศาลเพียงใด ดังนั้นจึง
กลาวไดวาสิ่งมีชีวิตจําเปนตองมีการแบงเซลลแบบไมโอซีสเพื่อปองกันปญหาดังกลาว
โดยลดจํานวนโครโมโซมลงครึ่งหนึ่งนั่นคือการที่เซลลสืบพันธุมีจํานวนโครโมโซม N 
และเม่ือเกิดการปฏิสนธิจะไดไซโกตที่มีจํานวนโครโมโซม 2N ตามลักษณะเฉพาะปกติ
ของสิ่งมีชีวิตชนิดน้ันๆ เสมอ 

 
นอกจากนี้ไมโอซีสยังมีบทบาทสําคัญเกี่ยวกับการสืบพันธุแบบอาศัยเพศจาก

การแลกเปลี่ยนและการรวมกันใหมของขอมูลทางพันธุกรรมที่มาจากทั้งฝายพอและแม
ซึ่งกระบวนการนี้มีผลตอความผันแปรทางพันธุกรรมในการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม
กอใหเกิดการแพรกระจายพันธุและวิวัฒนาการที่สําคัญของสิ่งมีชีวิต 

 
ไมโอซีสกับความหลากหลายกับทางพันธุกรรม 
 
ไมโอซีสมีหนาที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการสืบพันธุแบบอาศัยเพศคือ การ

เขาคูกันของโครโมโซมคูเหมือน (homologous chromosome) ซึ่งทําใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนชิ้นสวนโครโมโซมจากฝายพอและแม กระบวนการนี้กอใหเกิดความผัน
แปรทางพันธุกรรมซึ่งเปนขอดีของการสืบพันธุ แบบอาศัยเพศ เนื่องจากเปนปจจัย
สําคัญตอการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมและมีผลตอวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
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ไมโอซีสสนับสนุนความผันแปรทางพันธุกรรมไดอยางไร 
 
ไมโอซีสทํางานโดยการแยกคูของโครโมโซมคูเหมือนซึ่งเปนโครโมโซมที่มี

ความคล ายกับคู ของมันมากกวาโครโมโซมอื ่นในนิวเคล ียสของเซลล เด ียวก ัน 
เนื่องจากมียีนประเภทเดียวกัน ถึงแมวาอาจมีลําดับของดีเอ็นเอไมตรงกันทั้งหมดก็
ตาม ผลจากการแยกโครโมโซมคูเหมือนจากทั้งสองฝายและเกิดการรวมตัวกันใหม
ของเซลลที่ไดจากการแบงแบบไมโอซีสทําใหลูกที่เกิดใหมมีจํานวนโครโมโซมเทากับ
พอและแมเสมอ เชน มนุษยมีโครโมโซมจํานวน 23 คู เซลลสืบพันธุที่ไดจากการแบง
แบบไมโอซีสจะมีจํานวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่ง ลูกที่เกิดจากการรวมตัวของเซลล
สืบพันธุจึงมีจํานวนโครโมโซมเทากับพอและแมดังกลาว  

 
ความแตกตางและเหมือนกันบางประการของไมโอซีสและไมโทซีส 
 
ความแตกตางที่สําคัญบางประการระหวางการแบงเซลลแบบไมโอซีสและ  

ไมโทซีสแสดงใหเห็นวาสิ ่งมีชีวิตมีวิว ัฒนาการไดอยางไร เนื ่องจากไมโทซีสเปน
กระบวนการซึ่งเซลลประเภทยูคาริโอทสรางเซลลที่เหมือนกันขึ้นใหม 2 ชุด นอกจากนี้
การแบงเซลลแบบไมโทซีสยังใชในการเติบโตของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวและการเจริญ
ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล กระบวนการแบงเซลลแบบไมโทซีสพบไดในเนื้อเยื่อบริเวณ
ปลายยอดและปลายรากรวมทั้งเนื้อเยื ่อเจริญอื่นๆ ของพืช สวนการแบงเซลลแบบ   
ไมโอซีสพบไดเฉพาะสวนดอกหรือเนื้อเยื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการสืบพันธุแบบอาศัย
เพศของพืชไรดอกเทานั้น 

 
การแบงเซลลแบบไมโอซีสและไมโทซีสมีความคลายคลึงกันที ่ตองมีการ

จําลองดีเอ็นเอโดยในระยะโพรเฟสโครโมโซมมีการจัดเรียงตัวแนนจนสามารถมองเห็น
ไดภายใตกลองจุลทรรศน เยื่อหุมนิวเคลียสหายไปและมีการสรางไมโครทิวบูลเพื่อ
ชวยในการเคลื ่อนที่ของโครโมโซม นอกจากนี้คือโครโมโซมจะมาเรียงตัวกันที ่จุด
กึ่งกลางของสปนเดิลในระยะเมทาเฟส จากกระบวนการตางๆ ที่พบไดทั้งในการแบง
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เซลลแบบไมโทซีสและไมโอซีส ประกอบกับความจริงที่วาเซลลยูคาริโอททั้งหมดแบง
เซลลแบบไมโทซีสขณะที ่กลุ มของสิ ่งมีชีวิตที ่ไมมีเพศและไมมีการแบงเซลลแบบ     
ไมโอซีสดังกลาวในตอนแรกนั้นแสดงใหเห็นวาการแบงเซลลแบบไมโอซีสวิวัฒนาการ
มาจากการแบงเซลลแบบไมโทซีสนั่นเอง 

 
การแยกตัวของโครโมโซมคูเหมือนในระยะ ไมโอซีส I 
 
ดังที่ทราบกันดีอยูแลวในปจจุบันวาการแบงเซลลแบบไมโอซีสและไมโทซีส

ปรากฏในเนื้อเยื ่อที่แตกตางกันโดยมีสวนชวยในการสืบพันธุแบบอาศัยเพศและไม
อาศัยเพศตามลําดับ นอกจากนี้ยังมีความแตกตางที่สําคัญในระดับเซลลหลายประการ 

 
ประการแรก การแบงเซลลแบบไมโอซีสมีกระบวนการที่เกี่ยวของ 2 ขั้นตอน 

ไดแก ไมโอซีส I และไมโอซีส II สวนการแบงเซลลแบบไมโทซีสมีเพียงขั้นตอนเดียว 
ไมโทซีสคลายกับไมโอซีส I แตมีความแตกตางที่สําคัญคือ ไมโอซีส I มีการเขาคูและ
แลกเปลี่ยนชิ้นสวนกันของโครโมโซมคูเหมือนทําใหเกิดการสรางสารพันธุกรรมใหม
กระบวนการดังกลาวนี้เรียกวา “crossing over” มีความสําคัญอยางยิ่งตอการถายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 

 
การแบงเซลลแบบไมโอซีสมีสวนเกี่ยวของสําคัญหลายประการที่ทําใหเกิด

ความผันแปรทางพันธุกรรมระหวางระยะเมทาเฟส I เปนโอกาสในการกําหนดวา
โครโมโซมจะมีการแบงตัวในแนวใดและมีกี่โครโมโซมจากพอหรือแมที่มีการเคลื่อนที่
ไปยังแตละขั้ว อาจพบวาในระยะแอนาเฟสของเซลลสิ่งมีชีวิตที่มี 4 โครโมโซม จะมี
โครโมโซมทั้งคูจากพอแยกไปยังขั้วหนึ่งและโครโมโซมอีกคูหนึ่งจากแมเคลื่อนที่ไปยัง
อีกขั ้วหนึ่ง ขณะเดียวกันก็เปนไปไดวาจะมีโครโมโซมจากพอและแมอยางละ 1 
โครโมโซมแยกไปยังแตละขั้ว จะเห็นไดวาเซลลลูกที่ไดจากการแบงเซลลแบบไมโอซีส
อาจมีลักษณะทางพันธุกรรมแตกตางกันไดทั้ง 2 แบบ เซลลเดี่ยวเพียง 1 เซลล 
สามารถแบงเซลลไดเซลลลูกที่มีลักษณะทางพันธุกรรม 4 แบบ หากเซลลพืชมี 6 
โครโมโซมตอ 1 นิวเคลียส มีความเปนไปไดที่จะมีการเขาคูกันของไมโอทิก โพรดักส 

 

38                                                                                                                              BT465
 

 

 

 



(meiotic products) 8 แบบ สําหรับมนุษยซึ่งมีโครโมโซม 23 คู มีความเปนไปไดที่จะ
พบการเขาคูกันของโครโมโซมไดประมาณ 8 ลานแบบ ปรากฏในแกมมีท เมื่อผลของ
การแลกเปลี ่ยนชิ้นสวนโครโมโซมเพิ ่มขึ ้นจํานวนศักยภาพของความผันแปรทาง
พันธุกรรมจะเพิ่มขึ้นดวย นอกจากนี้ความผันแปรทางพันธุกรรมยังเพิ่มขึ้นจากการเขา
คูแบบสุมระหวางการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ มนุษยแตละคนเปนตัวแทนของ 1 ใน 64 
ลานลานลานครั้ง ในการเขาคูของโครโมโซม จึงไมนาสงสัยวาลูกที่เกิดขึ้นจากพอ-แม
เพียง 1 คู ไมวาจะเปนพืชหรือคนจะพบความแตกตางไดอยางชัดเจน 

 
ขอแตกตางระหวางไมโอซีสและไมโทซีสอีกประการหนึ่ง คือ ระยะแอนาเฟส 

ของไมโทซีสจะพบเซลลลูกไดรับโครมาทิดที่เกิดจากการแยกตัวของโครโมโซมใน
ทางตรงขามในระยะแอนาเฟสของไมโอซีส I โครมาทิดยังคงเชื่อมติดกันและเคลื่อนไป
ยังแตละขั้ว ผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดไมโอซีส I จึงมีจํานวนโครโมโซมในนิวเคลียสลดลง 
ดวยเหตุน้ีจึงเรียกการแบงเซลลไมโอซีส I วา “reduction division” 

 
ไมโอซีส I เปนกระบวนการที่มีทําใหเกิดการลดจํานวนโครโมโซมโดย

ปราศจากการรบกวนจํานวนปกติของโครโมโซมในนิวเคลียส ทําใหมั ่นใจไดว า
ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิตแตละลักษณะจะไมมีการเพิ่มจํานวนอยางแนนอนดังที่
กลาวแลวขางตน อยางไรก็ตามผลเสียจากความไมสมดุลโครโมโซมไดแก การมี
จํานวนโครโมโซมมากเกินไปหรือการขาดหายของโครโมโซมอาจทําใหเกิดเซลลของ
สิ่งมีชีวิตทําหนาที่ผิดปกติ เกิดเซลลมะเร็ง หรืออาจรายแรงถึงตายได  หากโครโมโซม
คูเหมือนไมมีการแยกจากกันในระยะแอนาเฟสของไมโอซีส I เรียกวา นอนดีสจังชัน 
(non-disjunction) อาจจะมีแกมมีทที่ผิดปกติเกิดขึ้นได 

 
การแยกโครมาทิดในระยะไมโอซีส II 
 
ระยะแอนาเฟสของไมโอซีส II โครมาทิดที่เปนคูจะถูกแยกออกจากกัน 

กระบวนการนี้พบไดในไมโทซีสดวยเชนกัน แตความแตกตางที่พบไดคือ การแบง
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เซลลแบบไมโอซีสจะใหเซลลที ่มีจํานวนโครโมโซมลดลงครึ ่งหนึ่งจากเซลลเดิมใน
ขณะที่ไมโทซีสจะไมมีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจํานวนโครโมโซม 

 
ความแตกตางระหวางไมโอซีสและไมโทซีสเมื่อสิ้นสุดกระบวนการคือ จํานวน

เซลลที่เกิดขึ้นนั่นคือ ไมโอซีส II จะไดเซลลแฮพลอยด 4 เซลล สวนไมโทซีสจะได
เซลลที่มีจํานวนโครโมโซมปกติ 2 เซลล หมายถึงหากเซลลเริ่มตนเปนดิพลอยดเมื่อ
สิ ้นสุดการแบงเซลลก็จะไดเซลลดิพลอยดหรือกรณีเซลลที ่เปนแฮพลอยดก็ไดเปน    
แฮพลอยดเชนเดียวกัน 

 
ระยะที่มีการสืบพันธุในวงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิต 

 
สิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุแบบไมอาศัยเพศมีวงจรชีวิตที่เรียบงาย มีโครงสรางเพื่อ

การขยายพันธุที่มีลักษณะเฉพาะเชน ซูโอสปอร (zoospores) ที่สรางโดยสาหราย 
โคนีเดีย (conidia) ของเช้ือราบางชนิด รวมท้ังตนกลา (plantlet) ของพืชหลายชนิด 

 
สําหรับพวกที ่ขยายพันธุ แบบอาศัยเพศมักมีความซับซอนมากกวาและ

เกี ่ยวของกับระยะที่เซลลมีจํานวนโครโมโซมเปนแฮพลอยดและดิพลอยดรวมทั้งมี
เซลลสืบพันธุเฉพาะ ไดแก แกมมีท ไซโกท และสปอร โดยการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ
จําแนกตามลักษณะของเซลลสืบพันธุดังกลาวออกเปน 3 แบบ ไดแก แกมีทิก 
(gametic) ไซโกทิก (zygotic) และสปอริก (sporic) ทั้งนี้วงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิตแตละ
ชนิดมีความแตกตางกันตามระยะที่มีการแบงเซลลแบบไมโอซีส  

 
ไซโกทิกเปนลักษณะเฉพาะของสัตวและสาหรายบางชนิด 
 
วงจรชีวิตที่มีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของมนุษยและสัตวเปนลักษณะที่เรา

คุนเคยกันมากที่สุดโดยการแบงเซลลแบบไมโอซีสจะปรากฏในระหวางกระบวนการ
ผลิตแกมีทซึ่งเปนระยะที่เซลลเปนแฮพลอยด สวนระยะอื่นไดแก ไซโกตและเอมบริโอ
ทั้งที่ยังออนและที่โตเต็มวัยลวนเปนดิพลอยดทั้งสิ้น สําหรับการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ
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ไมไดพบเฉพาะในสัตวและกลุมสิ่งมีชีวิตหลายเซลลเทานั้นแตยังพบในกลุมโพรทิสและ
สาหรายเซลลเดียวพวก silicon-walled algae ไดแก ไดอะตอม (diatoms) และ ซีวีด 
(seaweeds) 

 
สําหรับประโยชนเบื้องตนของเซลลดิพลอยดคือ การมีโครโมโซมคูเหมือนที่

จําเปนจํานวน 2 ชุด ดังนั้นจึงมีสารพันธุกรรมจํานวนมาก หากเกิดการกลายพันธุแบบ 
“deleterious mutation” ซึ่งเปนความผิดปกติระดับยีนบนโครโมโซมใดโครโมโซมหนึ่ง
ในเซลลดิพลอยดสิ่งมีชีวิตนั้นก็จะไมเปนอันตรายเพราะยังมียีนปกติสวนที่เหลืออยูบน
อีกโครโมโซมหนึ่งซึ่งเปนคูกันนั่นเอง กรณีที่สิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงยีนที่เกิด
ความผิดปกติอาจเหมาะสมตอการอยูรอดไดดีกวายีนปกติ กลาวไดวาเซลลดิพลอยดมี
ประโยชนต อการปร ับตัวเข าก ับสิ ่งแวดลอมที ่ม ีความเปลี ่ยนแปลงซึ ่งก อใหเก ิด
กระบวนการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตอยางตอเน่ือง  

 
ไซโกทิกเปนลักษณะของโพรทิส 
 
โพรทิสหลายชนิด ไดแก สาหราย โพรโทซัวและยูคาริโอทบางชนิด ลวนมี

ลักษณะเซลลแบบแฮพลอยด โดยจะพบเซลลดิพลอยดเฉพาะชวงที่เปนไซโกตซึ่งเกิด
จากการรวมตัวของแกมมีทเทานั้น ประโยชนของวงชีวิตแบบนี้คือ สรางแกมมีทได
อยางรวดเร็วดวยการแบงเซลลแบบไมโทซีส สวนไมโอซีสจะพบเฉพาะระหวางที่มีการ
แบงเซลลของไซโกทเทานั้น การที่ไซโกทของโพรทิสมีผนังเซลลหนาเปนคุณสมบัติที่
เหมาะสมในการชวยใหไซโกตรอดชีวิตในชวงระยะเวลาที ่ไมเอื ้ออํานวยตอการ
เจริญเติบโต เมื่อไดรับสภาพแวดลอมที่เหมาะสมไซโกตจะมีการแบงตัวแบบไมโอซีสมี
เซลลใหมเกิดขึ้นตอไป 

 
เนื่องจากเซลลแฮพลอยดมีโครโมโซมเพียงอยางละ 1 โครโมโซม แทนที่จะมี

โครโมโซมคูเหมือน ดังนั้นจึงมียีนแตละชนิดเพียง 1 อัลลีล หากหนาที่สําคัญของยีนที่
มีเพียง 1 ยีน นั้นถูกรบกวนโดยทําใหเกิดการกลายพันธุสิ่งมีชีวิตนั้นอาจตายเพราะไม
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มียีนปกติชวยปกปองผลกระทบจากการกลายพันธุดังกลาว สิ่งมีชีวิตที่ไมมียีนสํารอง 
(spare gene) และไมมีสารพันธุกรรมจํานวนมาก หากเกิดความผิดปกติกับยีนซึ่งมี
ผลกระทบเพียงเล็กนอยตอการรอดชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั้น ลักษณะผิดปกติดังกลาวจะ
ถูกถายทอดไปสู รุ นตอไป ถาสิ ่งแวดลอมมีการเปลี ่ยนแปลงยีนผิดปกตินั ้นอาจมี
ประโยชนตอการมีชีวิตรอดไดพันธุกลายเกิดขึ้นในกลุมประชากร กระบวนการนี้ใช
ระยะเวลานานมากสงผลใหอัตราการเปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการเปนไปอยางเชื่องชา 

 
สปอริกพบไดในพืชและสาหรายบางชนิด 
 
พืชทุกชนิดนับต้ังแตไบรโอไฟตจนถึงพืชดอกที่มีความซับซอนรวมทั้งสาหราย

บางชนิดลวนมีวงจรชีวิตแบบสปอริก เรียกวงจรชีวิตแบบนี้วา “alternation of 
generation” สิ่งสําคัญประการหนึ่งคือ สปอรของพืชไดจากกระบวนการแบงเซลลแบบ
ไมโอซีสสวนแกมมีทจะถูกผลิตขึ้นโดยการแบงเซลลแบบไมโทซีส นอกจากนี ้ยังมี
ความแตกตางระหวางการสืบพันธุ แบบอาศัยเพศของพืชและสัตวที ่สําคัญคือ พืชมี
รูปรางที่มีหลายเซลล (multicellular body) 2 แบบ ไดแก สปอโรไฟต (sporophyte) 
เปนเซลลดิพลอยดทําหนาที่สรางสปอร และแกมีโทไฟต (gametophyte) เปนเซลล  
แฮพลอยดทําหนาที่สรางแกมมีท แกมีโทไฟตสรางไขและเสปรมโดยการแบงเซลล
แบบไมโทซีส (ไมใชไมโอซีสดังที่เกิดขึ้นในสัตว) จากนั้นไซโกตซึ่งเกิดจากการปฏิสนธิ
จะเติบโตเปนตนสปอโรไฟตโดยการแบงเซลลแบบไมโททิกหลายๆ ครั ้ง เมื ่อตน   
สปอโรไฟตเติบโตเต็มที่จะสรางสปอรโดยการแบงเซลลแบบไมโอซีส สังเกตเห็นสปอร
เปนฝุนสีนํ้าตาลถูกสรางขึ้นโดยอับสปอร (sporangia) ขนาดเล็กซึ่งมีการจัดเรียงตัว
เปนกระจุกมองเห็นไดชัดเจนเรียกวา ซอไร (sori) อยูดานหลังใบของเฟรน สปอรของ
เฟรนจะโตจนมีขนาดเทานิ้วมือเปนแกมีโทไฟตที่สรางแกมมีทได ไซโกทที่เขาคูกันจะ
เจริญไปเปนตนเฟรนที่โตเต็มวัย 

 
เฟรนเปนพืชที่เหมาะสมในการศึกษาวงจรชีวิตของพืชเนื่องจากมีสปอโรไฟต

และแกมีโทไฟตขนาดใหญสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาอยางชัดเจนตางจากพืช
ชนิดอื่น สําหรับพืชมีเมล็ดจะสรางละอองเรณูโดยมีสปอรบรรจุอยูในแกมีโทไฟตซึ่งมี
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ขนาดเล็กทําหนาที ่สร างเซลลส ืบพันธุ เพศผู  ประโยชนทางพันธุกรรมของเซลล         
ดิพลอยดดังกลาวไวขางตนไมเปนที่นาประหลาดใจเลยวาความสัมพันธระหวางขนาด
ของแกมีโทไฟตและสปอโรไฟตมีการเปลี ่ยนแปลงวิวัฒนาการผานระยะเวลาอัน
ยาวนาน สวนพวกไบรโอไฟตในระยะสปอโรไฟตที่เปนดิพลอยดจะมีขนาดเล็กและ
ขึ้นอยู กับแกมีโทไฟตบางทีก็มีลักษณะเหมือนกับพืชบกที ่มีการปรับตัวในยุคแรก 
สําหรับพืชมีเมล็ดที่ปรากฏในยุคตอมาเซลลระยะแกมีโทไฟตที ่เปนแฮพลอยดจะมี
วิวัฒนาการใหมีขนาดเล็กลงเนื ่องจากเซลลมีความออนแอการที ่มีขนาดเล็กทําให
สามารถหอหุมดวยผนังสปอรที่มีความแข็งแรง ทั้งกรณีของละอองเรณูหรือเนื้อเยื่อ
เพศเมียของโคน (cones) หรือดอก ดังนั้นจึงสามารถปองกันสภาวะเครียดจาก
สิ่งแวดลอมได ในพืชมีเมล็ดสปอโรไฟตนับเปนระยะที่มีความสําคัญของวงจรชีวิต 

 
วงจรชีวิตของพืชมีความซับซอนอยางยิ่งจึงเปนเร่ืองยากที่จะหยั่งรูได อยางไร

ก็ตามความเขาใจเกี่ยวกับวงจรชีวิตของพืชยังเปนเรื่องที่มีความสําคัญและจําเปนตอง
ศึกษาเพื่อนําไปเปนขอมูลในการพัฒนาระบบการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจาก
พืชเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย 
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