
  
 

                                                                                                                                     

 
 
                           

                      
 

 

อภิธานศัพท 
Glossary Terms  

 

 

agar  นํ้าตาลโมเลกุลใหญที่ไดจากสาหรายบางชนิด ตามปกติใช
สําหรับเปนสารทําใหเกิดการแข็งตัวของอาหารเพาะเลี้ยง 

amino acid หนวยยอยของพอลิเปปไทด 

androgenesis  การพัฒนาของพืชจากเซลลสืบพันธุเพศผู 

aneuploidy  การที่นิวเคลียสไมไดมีจํานวนโครโมโซมเปนจํานวนเทา
อย างแนนอน   โดยมี จํานวนโครโมโซมอยางนอย  1 
โครโมโซม ปรากฏมากกวาหรือนอยกวาจํานวนที่เหลือ 

Angstrom หนวยบอกความยาว สัญลักษณ Ao มีคาเทากับ 4 ไมครอน 

anther  - อับเรณู 

- สวนปลายของ stamen (anther และ filament) ซ่ึงบรรจุ
ละอองเรณู (pollen) ไวในถุงเรณู (pollen sac) 

anther culture  การเพาะเลี้ยงสวนอับเรณูจะไดพืชที่มีโครโมโซม 1 ชุด เรียก
พืชท่ีเจริญเติบโตแบบนี้วาพืชแฮพลอยด (haploid plant) 

apical meristem  เน้ือเยื่อเจริญปลายยอด 
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aceptic culture  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหรืออวัยวะหลังจากทําใหปลอดจาก
แบคทีเรีย รา และจุลินทรีย อื่นๆ หรือในสภาพแวดลอมที่
ปราศจากจุลินทรีย 

asexual  ไมเกี่ยวกับเพศ 

asexual propagation  การขยายพันธุพืช โดยใชส วนที่ ไม เกี่ ยวของกับ เพศ 
(vegetative part) 

autotrophic  -  ความสามารถของสิ่งมีชีวิตในการสรางอาหารดวยตัวเอง
จากสารอนินทรีย 

-  สรางอาหารเองได (autophytic, holophytic) 

auxins  กลุมของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่เปนสาเหตุการยืด
ยาวของเซลล การขมของตายอด และ การเกิดราก ฯลฯ เชน 
Indoleacetic acid (IAA), Naphthaleneacetic acid (NAA), 
Indolebutyric acid (IBA), 2,4-dichlorophenoxyacetic acid  
(2,4-D) เปนสวนหน่ึงที่นิยมใชในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

axenic  ปลอดเชื้ออื่น 

axenic culture  -  การเพาะเลี้ยงในสภาพที่ปราศจากสิ่งมีชีวิตจากแหลงอื่น
หรือส่ิงมีชีวิตที่ไมสามารถจําแนกได 

 -  การเลี้ยงรวมกันของเซลล เน้ือเยื่อ หรือ อวัยวะตางชนิด 

cell plate แผนกั้นเซลล แนวท่ีเกิดขึ้นในระยะทีโลเฟสระหวางการเกิด 
2 นิวเคลียสของไมโทซีส (และไมโอซีสบางครั้ง) แสดงถึง
การเริ่มตนของการแบงเซลล (cytokinesis) โดยมีผนังเซลล
ใหมเกิดใน phragmoplast 

 

192                                                                                                                              BT465
 

 

 

 



cell wall  เ ยื่ อ ที่ ค อ นข า ง แข็ ง หุ ม โพ ร โทพล าสต ใ นพื ช ช้ั น สู ง 
ประกอบดวยเซลลูโลสกับสารอินทรียและอนินทรียอื่นๆ 

chimera  พืชหรือเน้ือเยื่อประกอบดวยเซลลที่มีพันธุกรรมแตกตางกัน 

chloroplast ออรแกเนลลในพืช ซ่ึงมีดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ และไรโบโซม 

chlorosis  การพัฒนาท่ีลดลงหรือหายไปของรงควัตถุสีเขียวนําไปสู
อาการเหลืองหรืออาการขาวของเนื้อเยื่อสีเขียวในตนพืชอัน
เน่ืองมาจากการขาดแสง ขาดธาตุแมกนีเซียม เหล็ก หรือ
อื่นๆ 

chromosome โครงสรางประกอบดวยดีเอ็นเอและโปรตีนฮีสโทน บรรจุอยู
ในนิวเคลียสของเซลล เปนที่ต้ังของยีน 

clone  ประชากรของเซลลที่ไดรับจากเซลลเดี่ยวดวยการแบงเซลล
แบบไมโททิกโดยทั่วไปใชสําหรับเรียกประชากรของพืชที่ได
จากการเพิ่มปริมาณแบบไมอาศัยเพศ 

cloning  การขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศเริ่มตนจากเซลลเดี่ยวหรือจุ
ลินทรียในดาน molecular biotechnology หมายถึงการ
จําลองตัวของโมเลกุลดีเอ็นเอขนาดเล็กหรือยีน เชน การ
จําลองตัวของเวคเตอร 

codon รหัสสําหรับกรดอะมิโน ประกอบดวย 3 นิวคลีโอไทด มีรหัส
บนสายเอ็มอารเอ็นเอเปนตัวกําหนดชนิดของกรดอะมิโน 

contaminants  ในกรณีน้ีหมายถึงจุลินทรียซ่ึงอาจจะยับยั้งการเติบโตของ
เซลลหรือเน้ือเยื่อในการเพาะเลี้ยง 

culture  การเติบโตของเซลล เน้ือเยื่อ อวัยวะ หรือพืชทั้งตนในอาหาร
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เพาะเลี้ยงภายใตสภาวะปลอดเชื้อ เชน การเลี้ยงเซลล (cell 
culture) การเลี้ยงเอมบริโอ (embryo culture) การเพาะเลี้ยง
ปลายยอด (shoot-tip culture) การเพาะเลี้ยงอับเรณู (anther 
culture) เปนตน 

cybrid  เซลลหรือตนพืชที่มีนิวเคลียสจากเซลลชนิดเดียวกันและมี
ยีนพิเศษเพิ่มข้ึนซ่ึงมาจากพืชชนิดอื่นหรือพืชชนิดเดียวกัน 
ไดจากการรวมโพรโทพลาสต บางครั้งเรียกวา cytoplasmic 
hybrid 

cyclosis การไหลเวียนของไซโทพลาซึมภายในเซลล 

cytokinins  สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชมีกลุมที่เปนอะดินีน เชน 
kinetin, benzylaminopurine, 2,isopentenyladenine และ
zeatine หรือกลุมยูเรีย เชน thidiazuron มีผลชักนําใหเกิด
การแบงเซลล การพัฒนาของเซลล การพัฒนาของยอดและ
ทําลายการขมของตายอด (apical dominance) 

dedifferentiation   การผันกลับของโครงสรางไปสูระยะ undifferentiated state 

development การเจริญ 

dictyosome ออรแกเนลลที่ประกอบดวย cisternae ซอนกันเปนช้ัน โดย
แตละช้ันจะสรางตุมเล็กๆ ออกมาตรงขอบนอก ในระยะที่
เจริญมาก cisternae อาจเปนรางแห เรียกอีกอยางหนึ่งวา 
golgi body และ golgi apparatus 

differentiation  -  การพัฒนาของลักษณะทางสัณฐานวิทยาและสรีระวิทยา 
เชน จุดกําเนิดของเซลล เน้ือเยื่อ อวัยวะ ประเภทตางๆ ใน
ระหวางการพัฒนาของสิ่งมีชีวิตหลายเซลลจากเซลลเดี่ยวที่
เรียกวาไซโกต 
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-  ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใชอธิบายการสรางรูปแบบของ
เซลลประเภทตางๆ ราก ยอด เอมบริโอ หรือ อวัยวะอื่นจาก
แคลลัสหรือการเลี้ยงเซลล 

diploid สิ่งมีชีวิตที่มีโครโมโซมชนิดเดียวกันอยูเปนคู (2n) 

disease-free  พืชที่ไดรับการรับรองวาปราศจากพาหะโรคพืชโดยผาน
กระบวนการตรวจดวยวิธีการเฉพาะ 

embryo  โครงสรางอวัยวะที่เกิดขึ้นจากการกําหนดหนาที่พัฒนาจาก
เซลลสืบพันธุเพศเมีย (female gametophyte) โดยมีหรือไม
มีการปฏิสนธิ 

embryo culture  การเพาะเลี้ยงเอมบริโอที่ตัดแยกมาจาก immature หรือ 
mature seeds 

embryogenesis  กระบวนการเกิดและพัฒนาของเอมบริโอ มีโครงสรางที่
พัฒนาจากจุดกําเนิดเดียวกัน ในสภาพเพาะเลี้ยงเรียกวา 
somatic embryo ซ่ึงมีลักษณะคลายเอมบริโอในธรรมชาติ มี
ทอลําเลียงแยกจากอวัยวะอื่น 

embryoid  non-zygotic embryo เกิดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

endosperm  เน้ือเยื่อที่เปนสารอาหารสถานะของแข็งหรือของเหลวอยู
ลอมรอบเอมบริโอที่กําลังพัฒนาในเมล็ด 

epigenetic  การผันแปรลักษณะทางฟโนไทปซ่ึงไมไดเปนผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอ 

euploidy  สถานการณซ่ึงปรากฏเมื่อนิวเคลียสของเซลลบรรจุจํานวน
เปนเทาที่แนนอนของจํานวนโครโมโซมแฮพลอยด 
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exon สวนของยีนที่ลอกรหัสมาจากดีเอ็นเอและยังคงอยูหลังการ
ตัดแตง mRNA ประกอบดวยบริเวณที่ใชแปลรหัสเปนโพ
ลีเปบไทดสวนปลาย 5’ ที่ใชเกาะกับไรโบโซมและสวนปลาย 
3’ ที่มีสัญญาณสําหรับจบการแปลรหัส 

feeder layer  ช้ันของเซลล ซ่ึงถูกกระตุนจากสารเคมีหรือรังสีใชในการ
เลี้ยงเซลลอื่นจากแหลงกําเนิดอื่นโดยมีเซลลพี่เลี้ยง (nurse 
cell) สัมผัสกับอาหารแลววางเซลลหรือเน้ือเยื่อเพาะเลี้ยง
ดานบนอีกช้ันหน่ึงอาจวางโดยตรงหรือเกลี่ยไวบนกระดาษ
กรองหรือแผนเยื่อ 

gamete  เซลลสืบพันธุไดจากสวนที่ทําหนาที่สรางเซลลสืบพันธุเพศผู 
(male gametophyte) หรือสวนที่ทําหนาที่สรางเซลลสืบพันธุ
เพศเมีย (female gametophyte) ซ่ึงมีจํานวนโครโมโซมเปน
ครึ่งหน่ึงของ somatic cell 

gametoclonal variation  ความผันแปรของฟโนไทปทั้งเจเนติกสและอิพิเจเนติกสโดย
แกมีโทโคลน (gametoclone) 

gametoclone  พืชท่ีเจริญข้ึนมาจากแกมีทิกเซลล (gametic cell) 

gene สวนของดีเอ็นเอท่ีทําหนาที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม 

gene expression ยีนที่ถอดรหัสและแปรรหัสไดเปนโปรตีน 

genetic engineering พันธุวิศวกรรม หมายถึง กระบวนการตัดตอยีนจากหลาย
แหลงเขาดวยกันตามความเหมาะสมแลวใสกลับเขาไปใน
สิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง ความหมายเดียวกับคําวา gene 
manipulation 

genome โครโมโซมหรือดี เอ็นเอทั้ งหมดที่ มี ในชุดหนึ่ งๆ  ซ่ึ ง มี
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ความจําเพาะของสิ่งมีชีวิตแตละชนิด 

germplasm  ความหลากหลายของพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตแตละชนิดที่
อาจถูกเก็บรักษาในรูปแบบพืชทั้งตน เมล็ด หรือ เน้ือเยื่อ 

GMO คํายอ genetically modified organism หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่
ไดรับยีนจากภายนอกเขาไปดวยวิธีการที่ไมไดเกิดโดย
ธรรมชาติ แตเกิดจากการตัดตอยีนในหองปฏิบัติการโดย
เทคนิคดี เอ็ น เอสายผสมแล วถ าย เข าสู สิ่ ง มี ชี วิต น้ัน 
ความหมายเดียวกับคําวา genetically engineered 
organism (GEO) 

gibberellins  สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชในกลุมที่มีผลชักนําใหเกิด
การยืดยาวของเซลล 

growth การเติบโต 

growth regulators  สารประกอบอินทรียไดจากการสังเคราะห (คลายกับฮอรโมน
ซึ่งเปนสารธรรมชาติ) ที่พืชตองการนอกเหนือจากสารอาหาร
ซ่ึงมีปริมาณเล็กนอยมีผลชักนําการเติบโต การเปลี่ยนแปลง
และเพิ่มปริมาณ เชน ออกซิน ไซโทไคนิน เอทิลีน และจิบ
เบอเรลลิน  

habituation  ความสามารถของเซลลในการเติบโตเมื่อปราศจากสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตพืชหลังจากเพาะเลี้ยงอยางตอเน่ือง
เปนเวลานานในอาหารที่มีสารควบคุมการเจริญเติบโต 

haploid  การมีโครโมโซม 1 ชุด ตอเซลล (=n) 

heterokaryon  เซลลหน่ึงซ่ึงมีอยางนอยสองนิวเคลียสที่มีจีโนไทปแตกตาง
กันโดยปกติไดมาจากการรวมเซลล (cell fusion) 
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holoenzyme เอนไซมอารเอ็นเอพอลิเมอรเรส ประกอบดวยหนวยยอย
ทั้งหมดที่ทําหนาที่ได 

homokaryon  เซลลหน่ึงซ่ึงมีอยางนอยสองนิวเคลียสที่มีจีโนไทปเดียวกัน 
ไดจากการรวมเซลล 

homologous เหมือนกัน สําหรับคําวา homologous chromosome จะ
หมายถึงโครโมโซมที่เปนคูกัน เปนที่ต้ังของยีนที่ทําหนาที่
ควบคุมลักษณะเดียวกัน 

hormones  สารธรรมชาติที่ มีผลตอการเติบโต และการพัฒนาหรือ      
เมทาบอลิซึมที่พืชตองการปริมาณนอยมาก (คลายกับ 
Growth Regulators) 

housekeeping gene ยีนที่แสดงออกตลอดเวลาและทําหนาที่ได 

hybrid  สิ่งมีชีวิตซ่ึงเปนผลมาจากการผสมของ พอ-แม ที่มีลักษณะ
ทางพันธุกรรมแตกตางกัน 

hybridization  กระบวนการสราง hybrids 

intron สวนของดีเอ็นเอท่ีไมไดมีรหัสสําหรับแปลเปนกรดอะมิโนแต
แทรกอยูระหวางเอ็กซอน (exon) ความหมายเหมือนกับคํา
วา intervening sequence 

In vitro  ใชกับทุกกระบวนการที่อยู ในสภาพปลอดเชื้อ (sterile 
cultures) 

In vivo  ใชกับทุกกระบวนการที่ปรากฏในสิ่งมีชีวิตทั้งหมด 

juvenile  ระยะในวงจรการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของพืชโดยมีความ
แตกตางจากระยะเต็มวัย (mature) และยังไมสามารถ
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ตอบสนองตอการกระตุนใหสรางดอก 

linkage group กลุมของยีนที่มีตําแหนงอยูบนโครโมโซมเดียวกัน 

meristem -  เน้ือเยื่อเจริญ ความหมายเหมือนกับ meristematic tissue 

-  กลุมเซลลที่มีความวองไวในการแบงเซลล เกิดจากระบบ
เน้ือเยื่อถาวร เชน ราก ยอด ใบ ดอก ลําดับหลักของเนื้อเยื่อ
เจริญ ไดแก apical meristem ในรากหรือปลายยอด lateral 
meristem (vascular และ cork cambiums) และ intercalary 
meristems (ในสวนขอและฐานของใบ) 

meristem culture  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสวนปลายยอดขนาดนอยกวา 0.1 
มิลลิเมตร ซ่ึงมีลักษณะโครงสรางรูปโดม (dome like) 

meristemoid  กลุมของ meristematic cell ที่เกิดขึ้นในแคลลัสและอาจ
พัฒนาเปนยอดหรือราก 

messenger RNA อารเอ็นเอนํารหัส (mRNA) เปนอารเอ็นเอท่ีเกิดจากการใช
สายหนึ่งของดีเอ็นเอเปนแมแบบ (template) 

micron หนวยความยาว มีคาเทากับ 10-6 เมตร 

micropropagation การขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศหรือการเพิ่มปริมาณจาก
สวนที่ไมเกี่ยวของกับเพศในสภาพปลอดเชื้อ 

missense mutation การกลายที่มีการเปลี่ยนรหัสพันธุกรรมเปนผลใหชนิดของ
กรดอะมิโนเปลี่ยนแปลงไป 

morphogenesis  การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยา กอใหเกิดอวัยวะและสวน
ตางๆ มีการเรียงลําดับการเกิดขั้นตอนตางๆ อยางมีระบบ
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โดยมีพันธุกรรมเปนตัวกําหนด แตอาจมีสิ่งแวดลอมมาทําให
สิ่งที่กําหนดเปลี่ยนแปลงไปได 

mutagen สารหรือ ส่ิงที่ทําใหดี เอ็นเอเปลี่ยนแปลง อาจจะไปทํา
ปฏิกิริยากับดีเอ็นเอโดยตรงหรือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางออมก็ได 

mutant  สิ่งมีชีวิตที่เกิดการกลายพันธุทําใหหนาที่ทางพันธุกรรมหรือ
โครงสรางแตกตางไปจากสิ่งมีชีวิตพันธุดั้งเดิม 

nick จุดที่มีการสูญเสียพันธะฟอสโฟไดเอสเตอรระหวางนิวคลีโอ
ไทดที่อยูติดกันในสายหนึ่งของดีเอ็นเอเกิดเปนรอยขาด 

nick translation กระบวนการที่เกิดจากเอนไซม DNA polymerase I ใชจุด 
nick เปนจุดเร่ิมตนยอยนิวคลีโอไทดออกจากดีเอ็นเอดาน
หน่ึงและแทนท่ีโดยสังเคราะหดีเอ็นเอข้ึนมาใหมจากอีกดาน
หน่ึงของจุด nick สามารถใชประโยชนของเอนไซมน้ีในการ
เติมนิวคลีโอไทดที่ติดฉลากเขาไปแทนที่นิวคลีโอไทดเดิมที่
ถูกตัดออกไป 

nonsense mutation การกลายที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนิวคลีโอไทด เปนเหตุ
ใหรหัสในยีนเปลี่ยนเปนรหัสหยุด (terminator codon; stop 
codon) 

nucleotide สวนของดี เอ็นเอหรืออาร เอ็นเอซ่ึงแตละนิวคลีโอไทด
ประกอบดวยนํ้าตาล เบส และฟอสเฟต 

nucleolus โครงสรางรูปรางกลม สวนใหญประกอบดวยอารเอ็นเอและ
โปรตีน พบในนิวเคลียสของเซลลยูคาริโอติกเปนแหลง
สังเคราะหไรโบโซม  แตละนิวเคลียสอาจมีหน่ึงนิวคลีโอลัส
หรือมากกวา 
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organogenesis  กระบวนการเกิดอวัยวะทั้งที่เกิดขึ้นตามรูปแบบธรรมชาติ
และการเกิดจากกลุมเซลลในสภาพเพาะเลี้ยงเชน โพรโทพ
ลาสต เซลล แคลลัส ที่พัฒนาเปนลักษณะเหมือนเน้ือเยื่อ
เจริญ 

plantlet -  ยอดขนาดเล็กที่เกิดรากหรือเอมบริโอที่งอกแลว 

-  ตนกลา 

polysome กลุมของไรโบโซมมีการแปลรหัสเปน mRNA เหมือนกัน 
ความหมายเหมือนกับ polyribosome 

protoplast เซลลที่ปราศจากผนังเซลล มีเยื่อหุมลอมรอบไซโทพลาซึม
และนิวเคลียสเทานั้น 

protoplast fusion เทคนิคการรวมโพรโทพลาสตทําใหเกิด homokaryon หรือ 
heterokaryon 

redifferentiation การเปลี่ยนสภาพกลับตรงขามกับ dedifferentiation 

regeneration ในการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อหมายถึงการตอบสนองทางสัณฐาน
วิทยาซึ่งมีผลใหเกิดการสรางอวัยวะใหม เอมบริโอ หรือพืช
ทั้งตนจากเนื้อเยื่อเร่ิมตนหรือแคลลัส 

ribosome อารเอ็นเอที่ มีคุณสมบัติคลายเอนไซม คือ สามารถเรง
ปฏิกิริยาการตัดบางสวนของโมเลกุลออกไป (self splicing) 

senescence กระบวนการแกของอวัยวะพืชซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการ
พัฒนาตามปกติของพืชโดยมีพันธุกรรมเปนตัวกําหนด 

silent mutation การกลายที่เกิดขึ้นแลวไมมีผลตอลักษณะภายนอกที่ปรากฏ 
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somaclonal variation ความแตกตางของพืชท่ีเกิดขึ้นระหวางการเพิ่มปริมาณพืช
ดวยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากพืชตนแมเดียวกัน 

somatic ไมเกี่ยวกับเพศ (vegetative, non-sexual) 

somatic cell เซลลที่ไมเกี่ยวของกับการสืบพันธุ 

somatic embryogenesis  ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อคือ กระบวนการเกิดเอมบริโอและ
พัฒนาจาก vegetative หรือ non-gametic cells 

somatic hybrid พืชท่ีเกิดจาก somatic hybridization 

somatic hybridization การสราง hybrid โดยการรวมโพรโทพลาสตที่ไดจากเซลลที่
แตกตางกันทางพันธุกรรม 

somatic tissue เน้ือเยื่อพืชทั้งหมดที่ไดจากสวนที่ไมเกี่ยวกับเพศ 

spheroplast โพรโทพลาสตที่ยังมีบางสวนของผนังเซลลติดอยู 

splicing การกําจัดสวนอินทรอนออกและตอสวนของเอ็กซอนเขา
ดวยกันของอารเอ็นเอในยูคาริโอท 

suppression mutation การกลายที่เกิดขึ้นแลวไปกดการกลายที่มีอยูเดิมทําใหได
ลักษณะปกติกลับคืนมา 

telomerase เอนไซมทําหนาที่เติมชุดของเบสเขาที่สวนปลายโครโมโซม 
คือ เทโลเมียร โดยเติมครั้งละ 1 เบส 

telomere สวนปลายของโครโมโซมยูคาริโอทแบบที่เปนเสนยาวซึ่ง
มักจะมีลําดับเบสเปนชุดสั้นๆ ซํ้ากัน 30 – 70 ชุด 

terminator ลําดับเบสแบบหนึ่งในดีเอ็นเอที่ทําใหการลอกรหัสหยุดหรือ
จบลงไดแก  UAA   UAG  และ  UGA 
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totipotency  คุณสมบัติของเซลลพืชท่ีทุกเซลลสามารถพัฒนาไปเปนตน
พืชสมบูรณภายใตการชักนําในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 

transcription การถอดรหัสจากดี เอ็นเอเปนอาร เอ็นเอโดยมีการเรง
ปฏิกิริยาดวยเอนไซมอารเอนเอพอลิเมอรเรส 

transgenic plant พืชแปลงพันธุ หรือพืชที่ไดรับการถายยีนจากภายนอก 

transfer RNA อารเอ็นเอถายโอน (tRNA) เปนอารเอ็นเอทําหนาที่นํา
กรดอะมิโนจากภายในเซลล ไปยังไรโบโซมเพื่อการ
สังเคราะหโปรตีน 

transition การกลายที่เกิดจากการแทนที่ของเบสกลุมเดียวกัน ไดแก 
กลุมเพียวรีนเขาแทนที่เพียวรีน หรือกลุมไพริมิดีนเขาแทนที่
ไพริมิดีน 

translation การสังเคราะหโปรตีนโดยใชอารเอ็นเอนํารหัส (mRNA) เปน
แมแบบ อาศัยไรโบโซมและอารเอ็นเอถายโอนเปนตัวนํา
กรดอะมิโนมาตอตามรหัสพันธุกรรมบนอารเอ็นเอนํารหัส 

transposable element กลุมของดีเอ็นเอที่มีลําดับเบสแบบหนึ่งที่สามารถเคลื่อนยาย
จากตําแหนงหน่ึงบนโครโมโซมไปยังอีกตําแหนงหน่ึงได 

transversion การกลายที่เกิดจากการเขาแทนที่ของเบสตางกลุม ไดแก 
กลุมเพียวรีนเขาแทนที่ไพริมิดีน หรือกลุมไพริมิดีนเขาแทนที่
เพียวรีน 

variant  สายพันธุของเซลลที่แสดงความเปลี่ยนแปลงลักษณะ        
ฟโนไทปโดยมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงแบบเจเนติกส 
หรืออิพิเจเนติกส 
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virus-free plant พืชที่ไดรับการรับรองวาปลอดไวรัสจากการทดสอบดวย
วิธีการเฉพาะ 

wide-type ฟโนไทปที่มีอยูในธรรมชาติมีการผสมพันธุกันโดยธรรมชาติ 
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