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หากสังเกตบุคคลในครอบครัว	 จะเห็นว่าเรามีบางลักษณะ
ที่คล้ายคลึงกับพ่อแม่	 พี่น้อง	 หรือบุคคลต่าง	ๆ 	 ในเครือญาติ	
แต่หากสังเกตผู้คนรอบ	ๆ 	 ตัว	 จะเห็นถึงความแตกต่างและ
ความหลากหลายต่าง	ๆ 	ทั้งลักษณะสีตา	สีผิว	สีผม	ซึ่งลักษณะ	
เหล่านี้ล้วนเกิดจากการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจาก
รุน่หนึง่ไปสูอ่กีรุน่หนึง่	ท�าให้เกดิการแสดงออกของลกัษณะต่าง	ๆ 	
ที่เหมือนและแตกต่างกันออกไป
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การถายทอด
ทางพนัธกุรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่

4
ผลการเรียนรู้

1.	 	สบืค้นข้อมลู	 อธบิาย	 และสรปุการ
ทดลองของเมนเดลได้

2.	 	อธิบายและสรุปกฎแห่งการแยก
และกฎแห่งการรวมกลุม่อย่างอสิระ	
และน�ากฎของเมนเดลนี้ไปอธิบาย
การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม	
และใช้ในการค�านวณโอกาสในการ
เกิดฟีโนไทป์และจีโนไทป์แบบ
ต่าง	ๆ 	ของรุ่น	F1	และ	F2 ได้

3.	 	สืบค้นข้อมูล	 วิเคราะห์	 อธิบาย	
และสรุปเกี่ยวกับการถ ่ายทอด
ทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของ
พันธุศาสตร์เมนเดลได้

4.	 	สบืค้นข้อมลู	 วเิคราะห์	 และเปรยีบ
เทยีบลกัษณะทางพนัธกุรรมทีม่กีาร
แปรผันไม่ต่อเนื่องและลักษณะทาง
พนัธุกรรมทีม่กีารแปรผนัต่อเนือ่งได้

5.	 	อธบิายการถ่ายทอดยนีบนโครโมโซม
และยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุ-
กรรมทีถ่กูควบคมุด้วยยนีบนออโตโซม
และยีนบนโครโมโซมเพศได้



บิดาแหงวิชาพันธุศาสตร  
คือใคร

Prior Knowledge

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เข้ามาสนับสนุน	 จนกระทั้งการทดลองของเกรเกอร์	 โยฮันน์	 เมนเดล	

(Gregor Johann Mendel)	น�าไปสู่การค้นพบทฤษฎีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

	 เกรเกอร์	 โยฮันน์	 เมนเดล	 เป็นชาวออสเตรีย	 เกิดในปี	

พ.ศ.	2365	บิดามารดาเป็นชาวสวน	 ในวัยเด็กเมนเดลมีความ

สนใจในการเรียนหนังสือมากจึงได้ไปเรียนที่โบสถ์แห่งหนึ่ง

ในกรุงบรึนน์	 (Brunn)	 ซ่ึงปัจจุบันคือเมืองเบอร์โน	 (Brno)	 ใน

สาธารณรัฐเช็ก	 ในเวลาต่อมาเมนเดลได้ไปศึกษาต่อที่มหา-

วทิยาลยัเวยีนนา	ประเทศออสเตรยี	ทางด้านฟิสิกส์	คณิตศาสตร์	

เคมี	และพฤกษศาสตร์	หลังจากส�าเร็จการศึกษาจึงกลับมาเป็น

ครูสอนวิทยาศาสตร์	 และได้ดัดแปลงที่ดินด้านหลังโบสถ์ให้เป็น

แปลงทดลองด้านพฤกษศาสตร์ควบคู่กับงานสอนด้านศาสนา

	 เมนเดลได้เริ่มศึกษาด้านพันธุศาสตร์	 โดยท�าการทดลองผสมพันธุ์ถั่วลันเตาและสังเกต	

ลักษณะต่าง	ๆ 	 ของถั่วลันเตาที่ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง	 โดยพบว่าบางลักษณะใน

รุ่นพ่อแม่จะปรากฎออกมาในรุ่นลูกเสมอ	 และจากการทดลองในหลาย	ๆ 	 รุ่นท�าให้เมนเดลค้นพบ

กฏเกณฑ์ส�าคัญทางพันธุศาสตร์	 และสามารถอธิบายหลักการพื้นฐานของการถ่ายทอดลักษณะ

ทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตได้	จึงท�าให้เมนเดลได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์

	 ในการศึกษาพันธุศาสตร์	เมนเดลเลือกทดลองกับถั่วลันเตา	(Pisum sativum L.)	เนื่องจาก

มีลักษณะที่เหมาะสมหลายประการ	ดังนี้

	 ภาพที่	4.2	ลักษณะฝักและดอกของถั่วลันเตาที่แมนเดลเลือกมาศึกษา

		ภาพที่	4.1	เกรเกอร์	โยฮันน์	เมนเดล
	 (พ.ศ.2365-2427)

	 -	ถั่วลันเตาเป็นพืชปลูกง่าย	เจริญเติบโตเร็ว	และให้เมล็ด

จ�านวนมาก	

	 -	ถั่วลันเตาเป็นพืชที่มีหลายพันธุ ์	 และมีลักษณะทาง

พันธุกรรมที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน

	 -	ถั่วลันเตามีดอกประเภทสมบูรณ์เพศ	 ซึ่งสามารถเกิด

การผสมพันธุ์ภายในดอกเดียวกัน	 (self-pollination)	 หรือเกิด

การผสมข้ามต้น	(cross-pollination)	ได้

 1. การศกึษาพันธศุาสตรของเมนเดล
	 มนุษย์สามารถสังเกตลักษณะต่าง	ๆ 	 ที่ถูกถ่ายทอดจาก

พ่อแม่ไปสูล่กูหลานได้มาเป็นเวลายาวนาน	เพยีงแต่ยงัไม่มคีวามรู้

3การถ่ายทอด
ทางพันธุกรรม



	 เมนเดลได้คัดเลือกลักษณะของถั่วลันเตา	 7	 ลักษณะที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน

ในการทดลองการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม	ดังนี้

	 เมนเดลผสมพนัธุถ์ัว่ลนัเตา

ภายในดอกเดียวกันหลาย	ๆ 	รุ่น	

จนแน่ใจว่าทกุลักษณะทีเ่ลือกมา

ศกึษาเป็นพนัธุแ์ท้	และคดัเลอืก

ต้นพ่อและต้นแม่ที่มีลักษณะ

แตกต่างกันมาผสมกัน	 โดย

พิจารณาการผสมทีละลักษณะ	

เช่น	ลักษณะดอกสีม่วงกับดอก

สีขาว	 เป็นต้น	ซึ่งต้นถั่วลันเตา

ที่น�ามาผสมกันนี้เรียกว่า	รุ่นพ่อแม่ (parental generation)	หรือ	รุ่น	P	และต้นถั่วลันเตาต้นใหม่ที่

ได้จากการผสมพันธุ์เรียกว่า	รุ่นลูก (first filial generation)	หรือ	รุ่น	F1

	 จากการทดลองข้างต้น	เมนเดลเกิดข้อสงสัยว่า	“เพราะเหตุใดดอกถั่วลันเตาในรุ่น	F1	จึงมี

สม่ีวงทัง้หมด	และไม่ปรากฏถัว่ลนัเตาดอกสขีาวออกมา”	ซึง่ในเวลาต่อมาเมนเดลท�าการทดลองต่อ	

โดยผสมถั่วลันเตาดอกสีม่วงรุ่น	F1	ด้วยกันเอง	ได้ถั่วลันเตารุ่นหลาน (second filial generation) 

หรือ	รุ่น	F2	แล้วบันทึกผลลักษณะต่าง	ๆ	ของรุ่น	F2	และหาอัตราส่วนของลักษณะในแต่ละคู่	เช่น	

ลักษณะสีดอกของถั่วลันเตาในรุ่น	F2	ที่ได้ทั้งหมด	929	ต้น	ประกอบด้วยต้นที่มีดอกสีม่วงจ�านวน	

705	 ต้น	 และดอกสีขาวจ�านวน	 224	 ต้น	 ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนระหว่างต้นที่มีดอกสีม่วงต่อดอก

สีขาวเป็น	3.15	:	1	เป็นต้น	รวมถึงบันทึกผลการทดลองทีไ่ด้จากลักษณะอืน่	ๆ 	อกี	6	ลักษณะเช่นกนั

ตารางที่ 4.1 : เปรียบเทียบถั่วลันเตา 7 ลักษณะที่เมนเดลเลือกมาศึกษา

สีดอก ต�าแหน่ง
ของดอก

สีเมล็ด ลักษณะของ
เมล็ด

ลักษณะ
ของฝก

สีของฝก ความสูง
ของต้น

สีม่วง

สีขาว

กิ่ง

ยอด

สีเหลือง

สีเขียว

กลม

ขรุขระ

อวบ

แฟบ

สีเขียว

สีเหลือง

ต้นสูง

ต้นเตี้ย

รุ่นพ่อแม่	(P)

รุ่นลูก	(F1)

เกสรเพศเมียเกสรเพศผู้

		ภาพที่	4.3	การผสมพันธุ์ถั่วลันเตา
	 ดอกสีม่วงกับดอกสีขาว
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ตารางที่ 4.2 : ผลการผสมพันธุถั่วลันเตาพันธุแท้ที่รุ่นพ่อแม่มีลักษณะที่แตกต่างกัน

ลักษณะ รุ่นพ่อแม่	(P)
ลักษณะ

รุ่นลูก	(F1)

ลักษณะรุ่นหลาน	(F2)

และจ�านวนต้น

อัตราส่วนของ

ลักษณะในรุ่น	F2

ความสูง

ของล�าต้น

สูงทั้งหมด สูง

787

เตี้ย

277

2.84	:	1

รูปร่างของฝัก อวบทั้งหมด อวบ

882

แฟบ

299

2.95	:	1

รูปร่าง

ของเมล็ด

กลมทั้งหมด กลม

5,474

ขรุขระ

1,850

2.96	:	1

สีของเมล็ด เหลืองทั้งหมด เหลือง

6,022

เขียว

2,001

3.01	:	1

ต�าแหน่ง

ของดอก

ดอกที่กิ่งทั้งหมด ดอกที่กิ่ง

651

ดอกที่ยอด

207

3.14	:	1

สีของดอก ม่วงทั้งหมด ม่วง

705

ขาว

224

3.15	:	1

สีของฝัก เขียวทั้งหมด เขียว

428

เหลือง

152

2.82	:	1

สูง	 เตี้ย

อวบ	 แฟบ

กลม	 ขรุขระ

เหลือง	 เขียว

ดอกที่กิ่ง	 ดอกที่ยอด

ม่วง	 ขาว

เขียว	 เหลือง

5การถ่ายทอด
ทางพันธุกรรม



	 จากตาราง	พบว่า	อัตราส่วนรุ่น	F2	ของทุกลักษณะจะใกล้เคียงกันที่	3	:	1	เมนเดลจึงสรุปว่า

การถ่ายทอดลักษณะของถั่วลันเตาต้องมีหน่วยควบคุมหรือแฟกเตอร์ (factor)	 โดยแฟกเตอร์จะ

ปรากฏเป็นคู่	ๆ 	ในรุ่นพ่อแม่และถ่ายทอดไปยังรุ่นลูก	ซึ่งจะปรากฏเป็นคู่	ๆ 	เช่นกัน	เช่น	รุ่นพ่อแม่

มีแฟกเตอร์ดอกสีม่วง	1	คู่	และดอกสีขาว	1	คู่	 เมื่อผสมพันธุ์ได้รุ่นลูก	F1	จะปรากฏแฟกเตอร์	

1	คู่	ประกอบด้วย	แฟกเตอร์ดอกสีม่วง	1	แฟกเตอร์	และดอกสีขาว	1	แฟกเตอร์	แต่ลักษณะ

ท่ีแสดงออกมาเป็นแฟกเตอร์ดอกสีม่วงเท่านั้น	 เนื่องจากจะมีลักษณะเพียงลักษณะเดียวของ

แฟกเตอร์ใดแฟกเตอร์หนึ่งเท่านั้นท่ีปรากฏออกมา	 โดยลักษณะที่แสดงออกมาในรุ่น	 F1	 จะเป็น

ลักษณะเด่น	 (dominant trait)	 และลักษณะที่ไม่แสดงออกในรุ่น	 F1	 แต่จะแสดงออกในรุ่น	 F2 

จะเป็นลักษณะด้อย (recessive trait)	 	ดังนั้น	 การปรากฏลักษณะดอกสีขาวในรุ่น	 F2	 จึงเป็น

หลักฐานว่าแฟกเตอร์ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมของดอกสีขาวไม่ได้หายหรือถูกท�าลายลงในรุ่น	F1 

แต่ถกูซ่อนไม่ให้แสดงออกเมือ่ปรากฏพร้อมกบัแฟกเตอร์ทีถ่่ายทอดทางพนัธกุรรมของดอกสม่ีวง	

รวมทั้งผลการทดลองของลักษณะอื่นก็ให้ผลการทดลองเช่นเดียวกัน

	 ภายหลังการทดลองของเมนเดล	 มีนักวิทยาศาสตร์อีกหลายท่านศึกษาเพิ่มเติม	 และใน

ปี	พ.ศ.	2452	วิลเฮล์ม	โจแฮนเซน	(Wilhelm Johansen)	นักพฤกษศาสตร์ชาวเดนมาร์กได้เปลี่ยน

ค�าว่าแฟกเตอร์มาใช้ค�าว่า	ยีน (gene)	ซึ่งเป็นต�าแหน่งของหน่วยพันธุกรรม	และมีรูปแบบของยีน

ที่ก�าหนดลักษณะ	เรียกว่า	แอลลีล (allele)	โดยเรียกแอลลีลที่ควบคุมลักษณะเด่นว่า	แอลลีลเด่น	

(dominant allele)	และแอลลลีทีค่วบคมุลกัษณะด้อยว่า	แอลลีลด้อย (recessive allele)	โดยลักษณะ

ที่ถูกควบคุมด้วยแอลลีลด้อยจะไม่แสดงออกเมื่อคู่กับแอลลีลเด่น	 เช่น	 ลักษณะดอกถั่วลันเตาใน

รุ่น	F1	จะแสดงออกเพียงลักษณะดอกสีม่วงเท่านั้น	จะไม่แสดงลักษณะดอกสีขาวออกมา	แม้จะมี

แอลลลีควบคมุลักษณะดอกสขีาวกต็าม	เนือ่งจากแอลลีลควบคมุลักษณะดอกสีม่วงเป็นแอลลีลเด่น	

จึงข่มแอลลีลควบคุมลักษณะดอกสีขาวที่เป็นแอลลีลด้อย	เป็นต้น

	 สิ่งมีชีวิตมียีนควบคุมลักษณะต่าง	ๆ 	 เป็นจ�านวนมาก	

เช่น	มนุษย์มีโครโมโซม	46	แท่ง	แต่มียีนมากถึง	25,000	ยีน	

แสดงว่าโครโมโซม	 1	 แท่งจะมียีนปรากฏอยู่เป็นจ�านวนมาก	

ซึง่การควบคมุลักษณะใดลกัษณะหนึง่มักมียนีควบคมุเป็นคู	่โดย

ยีนที่เข้าคู่กันจะปรากฏบนโครโมโซมที่เป็นคู่กันและมีลักษณะ

เหมือนกัน	เรียกโครโมโซมที่เป็นคู่กันว่า	ฮอมอโลกัสโครโมโซม 

(homologous chromosome)	และจะมตี�าแหน่งของยนีทีม่แีอลลลี

อยู่ในสภาพเป็นคู่กันบนโครโมโซม	 และต�าแหน่งของยีนจะ

เรียกว่า	โลคัส (locus	พหูพจน์	loci)

เซลล์เยือ่บขุ้างแก้ม

คําถามทาทายการคิดขั้นสูง
H. O. T. S.

เพราะเหตุ ใด	

ยีนจ�านวนมาก

จึงบรรจุอยู่บน

โครโมโซมเดียวกัน
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	 การศึกษาลักษณะสีดอกของถั่วลันเตา	 หากก�าหนดให้	 P	 เป็นแอลลีลควบคุมลักษณะ

ดอกสม่ีวงและ	p	เป็นแอลลลีควบคมุลกัษณะดอกสขีาว	ซึง่ในรุน่	F1	จะได้ลกูทีม่ลีกัษณะดอกสม่ีวง

ทั้งหมดหรือมีจีโนไทป์	(คู่แอลลีลของยีน)	เป็น	Pp	แสดงว่ายีน	P	เป็นแอลลีลกับยีน	p	และเมื่อมี

การผสมรุ่น	F1	ด้วยกันเอง	จะได้รุ่น	F2	ซึ่งมีโอกาสปรากฏรูปแบบของจีโนไทป์ได้	3	รูปแบบ	คือ	

PP Pp	และ	pp	โดย	PP	และ	Pp	จะแสดงลักษณะดอกสีม่วง	แต่	pp	จะแสดงลักษณะดอกสีขาว

ออกมา

	 คูข่องแอลลลีหรอืรปูแบบของยนีทีป่รากฏเป็นคูก่นั	เรยีกว่า	จโีนไทป์ (genotype)	โดยจโีนไทป์

ท่ีมีแอลลีล	 2	 แอลลีลเหมือนกันเรียกว่า	 ฮอมอไซกัสจีโนไทป์ (homozygous genotype)	 หรือ

เรยีกว่าเป็นพนัธุแ์ท้	ซึง่สามารถแบ่งย่อยออกเป็น	2	แบบ	คือ	ความเด่นแท้ (homozygous dominant) 

เป็นจีโนไทป์ที่มีแอลลีลเด่นทั้งหมด	เช่น	PP	เป็นต้น	และความด้อยแท้ (homozygous recessive)

เป็นจโีนไทป์ท่ีมแอลลลีด้อยทัง้หมด	เช่น	pp	เป็นต้น		ส่วนจีโนไทป์ทีมี่แอลลีล	2	แอลลีลต่างกนั	เรยีกว่า	

เฮเทอโรไซกัสจีโนไทป์ (heterozygous genotype)	หรือเรียกว่าเป็นพันธุ์ทาง	เช่น	Pp	ส่วนลักษณะ

ที่ปรากฏออกมาให้เห็น	เช่น	ดอกสีขาว	ดอกสีม่วง	จะเรียกว่า	ฟีโนไทป์ (phenotype)

Biology 
     Focus

	 จากการน�ากฎความน่าจะเป็น	(probability)	มาใช้วเิคราะห์ข้อมูลการท�านายโอกาสของการโยน

เหรียญ	2	เหรียญพร้อมกัน	ซึ่งมีความเป็นไปได้มี	3	แบบ	คือ	แบบที่	1	ออกหัว	2	เหรียญ	แบบที่	2	

ออกหัว	1	เหรียญและออกก้อย	1	เหรียญ	และแบบที่	3	ออกก้อย	2	เหรียญ	โดยอัตราส่วนของโอกาส	

แบบที่	1	:	แบบที่	2	:	แบบที่	3	เท่ากับ	1	:	2	:	1

	 เมนเดลจึงใช้กฎความน่าจะเป็นมาอธิบายอัตราส่วนระหว่างลักษณะเด่นและลักษณะด้อยในรุ่น	

F2	ที่เกิดขึ้น	การผสมพันธุ์ถั่วลันเตารุ่น	F1	ที่มีฟีโนไทป์เป็นฝักสีเขียว	และจีโนไทป์เป็น	Gg		เปรียบได้

กับการโยนเหรียญ	 2	 เหรียญพร้อมกัน	 โดยแทนด้านหนึ่งเป็น	G	 และอีกด้านเป็น	g	ท�าให้จีโนไทป์

ของยีนในรุ่น	F2	เข้าคู่กันได้	3	แบบ	คือ	GG Gg	และ	gg	โดยมีอัตราส่วนเท่ากับ	1	:	2	:	1	แต่

ลกัษณะฟีโนไทป์ทีแ่สดงออกมาจะมเีพยีง	2	แบบเท่านัน้	คอื	ฝักสีเขยีวและฝักสีเหลือง	เนือ่งจากจโีนไทป์

แบบ	Gg	จะแสดงลกัษณะฝักสเีขยีวออกมา		ดงันัน้	อตัราส่วนของฝักสเีขยีวต่อฝักสเีหลอืง	เท่ากบั	3	:	1

กฎความน่าจะเป็น

แอลลีล

โลคัส

ฮอมอโลกัส

โครโมโซม

	ภาพที่	4.4	โลคัสของยีนที่เป็นแอลลีลกันบนฮอมอโลกัสโครโมโซม
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