
การถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม
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 Level 3 : เจอในข้อสอบมาก
 Level 2 : เจอในข้อสอบปานกลาง
 Level 1 : เจอในข้อสอบน้อย

1. ศัพท์พื้นฐาน

 ค�ำศัพท์ ควำมหมำย

Genetics พันธุศำสตร์ เป็นวชิาทีศ่กึษาเกีย่วกบัการถ่ายทอดลกัษณะทาง
พนัธกุรรมจากรุ่นหนึง่ไปสู่อกีรุน่หน่ึง แบ่งออกได้ 
3 สาขาหลัก
1.  Transmission genetics ศึกษาเกีย่วกบัรูปแบบ 
     ต่างๆ ของการถ่ายทอดลักษณะทางพนัธกุรรม
2.  Molecular genetics ศกึษาเกีย่วกบักลไกการ 
     ถ่ายทอดลักษณะทางพนัธกุรรมในระดบั DNA  
   และ RNA
3.  Population genetics ศกึษาการเปลีย่นแปลง 
    ของพนัธศุาสตร์ในระดบัประชากรของสิง่มชีวีติ

Genetic 
character

ลักษณะทำง
พันธุกรรม

ลกัษณะทีถ่กูควบคมุโดยยนี และสามารถถ่ายทอด
จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง โดยลักษณะทาง
พนัธุกรรมของส่ิงมชีวิีตจะมลัีกษณะท่ีแตกต่างกนั
ออกไป เรียกว่า ความแปรผันทางพันธุกรรม

Genetic 
variation

ควำมแปรผัน
ทำงพันธุกรรม

ลกัษณะทางพันธุกรรมของส่ิงมชีวิีตจะมลัีกษณะ
ที่แตกต่างกันออกไป แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 
แปรผนัแบบต่อเนื่อง และแปรผนัแบบไม่ต่อเนื่อง

Discontinuous 
variation

ลักษณะทำง
พันธุกรรมที่มี
ควำมแปรผัน

แบบไม่ต่อเนื่อง

ลกัษณะทีส่ามารถแยกแต่ละรปูแบบได้อย่างชัดเจน 
เช่น การมีติ่งหู ก็จะแยกกลุ่มได้เลยว่า กลุ่มที่มี
และกลุ่มที่ไม่มี การมีลักยิ้มก็เช่นเดียวกัน
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Continuous 
variation

ลักษณะทำง
พันธุกรรมที่มี
ควำมแปรผัน
แบบต่อเนื่อง

ลักษณะที่มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยใน
แต่ละรปูแบบ ไม่สามารถแยกเป็นกลุ่มได้ชดัเจน 
เช่น สีผิว ไม่ได้มีแค่สีผิวด�าหรือขาว มีหลายสี
มาก ไม่สามารถแยกเป็นกลุ่มๆ ได้ชัดเจน สีตา 
ความสูง ก็เช่นเดียวกัน

Chromosome โครโมโซม • พบในนิวเคลียสของยูคาริโอต หรือบริเวณ 
   นิวคลีออยด์ (Nucleoid) ของโพรคาริโอต
•  ประกอบขึ้นจากกรดนิวคลีอิกชนิด DNA กับ 
   โปรตีน ซึ่งในมนุษย์เป็นโปรตีนชื่อว่า ฮิสโตน  
   (Histone)
• เก็บและถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมของ 
   สิ่งมีชีวิต

DNA ดีเอ็นเอ • ย่อมาจากกรดดอีอกซีไรโบนวิคลอีกิ (Deoxy- 
     ribonucleic Acid) มีลักษณะสายเกลียวแบบ 
   บันได (Double Helix) ในยูคาริโอตและแบบ 
   วงแหวน (Plasmid) ในพวกโพรคาริโอต
• เป็นสารพันธุกรรมภายในของโมเลกุล มียีน  
   (Gene) เป็นหน่วยย่อย

Gene ยีน • เป็นส่วนหนึ่งของ DNA ท�าหน้าท่ีก�าหนด 
  ลักษณะของสิ่งมีชีวิต และสามารถส่งต่อยัง 
    รุ่นถัดไปผ่านเซลล์สืบพันธุ์ได้
•  แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
   1. ยีนเด่น (Dominant Gene)
         » เป็นยนีทีแ่สดงลกัษณะของยนีเด่นเสมอ 
    ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะพันธุ์แท้ (AA) หรือ 
      พันธุ์ทาง (Aa)
       » สัญลักษณ์ทีใ่ช้จะเป็นตวัพมิพ์ใหญ่ เช่น A
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 ค�ำศัพท์ ควำมหมำย

   2. ยีนด้อย (Recessive Gene)
    » เป็นยีนท่ีจะแสดงออกก็ต่อเมื่ออยู่ใน 
       สภาวะพันธุ์แท้เท่านั้น คือ aa
      » สญัลักษณ์ท่ีใช้จะเป็นตัวพมิพ์เล็ก เช่น a

Genotype จีโนไทป์ เป็นรูปแบบของยีนท่ีอยู่กันเป็นคู่ โดยแต่ละคู่
ของยีนได้มาจากเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อและแม่  
ใช้ตวัอกัษรภาษาองักฤษเป็นสญัลกัษณ์ เช่น AA, 
Aa, aa

Phenotype ฟีโนไทป์ ลักษณะต่างๆ หรือข้อมูลของยีนที่แสดงออกมา
ให้เห็นได้ เช่น ความสูง สี

Locus

Loci

โลคัส เป็นชื่อเรียกต�าแหน่งต่างๆ

Allele แอลลีล • ยีนที่อยู ่บริเวณโลคัสของโครโมโซมคู ่ที ่
   เหมือนกัน (Homologous Chromosome)  
   ในต�าแหน่งเดียวกัน
•  ท�าหน้าทีค่วบคุมลกัษณะเดยีวกัน แอลลลีจะ 
   เหมือนหรือต่างกันก็ได้ เช่น 
   »  แอลลลีเด่น (Dominant Allele) [แอลลีล A]
   »  แอลลลีด้อย (Recessive Allele) [แอลลีล a]
• ปกติแล้วยีนท่ีก�าหนดลักษณะหนึ่งๆ จะถูก 
   ควบคุมโดยแอลลีล 2 แอลลีล
  » แต่บางครั้งมีปรากฏการณ์ที่ เรียกว ่า  
    มัลติเปิลแอลลีล (Multiple alleles) เป็นการ 
   ที่ยีน 1 ตัว ซึ่งควบคุมลักษณะหนึ่ง มีหลาย 
    แอลลีลเข้ามาก�าหนด เช่น ระบบเลือด ABO  
   มี 3 แอลลีล
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Homozygous 
gene

คู่ของยีนที่มาเข้าคู่กัน มีลักษณะเดียวกัน เพ่ือ
ก�าหนดลักษณะของสิ่งมีชีวิต ก่อให้เกิดลักษณะ
พันธุ์แท้ เช่น BB, AA, TT และ yy

Heterozygous 
Gene

คูข่องยนีทีม่าเข้าคูก่นัมลีกัษณะต่างกนั ก่อให้เกิด
ลักษณะพันธุ์ทาง เช่น Bb, Aa และ Tt

Homozygous พันธุ์แท้ เป็นช่ือเรียกพันธุ ์ของส่ิงมีชีวิตที่แอลลีลของ
ลักษณะใดๆ มาเข้าคู่กัน มีลักษณะเหมือนกัน
แล้วก่อให้เกิด
• ฮอมอไซกัส โดมิแนนซ์ (Homozygous  
   Dominance) หรือพันธุ์เด่นแท้ (AA)
•   ฮอมอไซกสั รเีซสซฟี (Homozygous Recessive)  
   หรือพันธุ์ด้อยแท้ (aa)

Heterozygous พันธุ์ทำง เป็นช่ือเรียกพันธุ ์ของส่ิงมีชีวิตที่แอลลีลของ
ลักษณะใดๆ ที่มาเข้าคู่กัน มีลักษณะต่างกัน คือ 
มีแค่ยีนเด่นคู่กับยีนด้อย (Aa)

บทนี้ออกข้อสอบเยอะเป็นอันดับ 1 ลักษณะข้อสอบมักจะมี 2 ส่วน 
ส่วนแรกจะถามเชิงบรรยาย เช่น เพราะเหตุใดการเลือกใช้ถั่วลันเตา
จึงเหมาะสม กฎข้อที่ 1 ของเมนเดลสอดคล้องกับการแบ่งเซลล์ 
ระยะใด ส่วนที่สองเป็นการค�านวณ ต้องใช้การฝึกฝนท�าโจทย์บ่อยๆ 
จึงจะท�าได้ แต่พื้นฐานต้องเข้าใจค�าศัพท์ทั้งหมดในบทนี้ก่อน

สิ่งที่มักเจอในข้อสอบ
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2. การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล

 ค�ำศัพท์ ควำมหมำย

Law of 
segregation

กฎแห่งกำรแยก แต่ละแอลลลีในคูข่องยนีจะแยกจากกนัในระหว่าง
การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ โดยพิจารณายีนเพียง 
คู่เดียว เช่น
• AA เมื่อแอลลีลแยกกันแล้ว จะได้เซลล ์
   สืบพันธุ์เป็น A แบบเดียว 
• Aa เมื่อแอลลีลแยกกันแล้ว จะได้เซลล ์
   สืบพันธุ์เป็น A และ a

Law of 
independent 
assortment

กฎแห่งกำร
รวมกลุ่ม

อยำ่งอิสระ

แอลลีลจากยีนแต่ละคู่จะเข้าคู่อย่างอิสระใน
ระหว่างการสร้างเซลล์สบืพนัธุ ์โดยพจิารณายนี
มากกว่าหนึ่งคู่ เช่น 
AABB จะได้เซลล์สืบพันธุ์เป็น AB แบบเดียว
AaBB จะได้เซลล์สืบพันธุ์เป็น AB และ aB 
(อัตราส่วนเป็น 1:1)

Monohybrid 
cross

กำรผสม
ลักษณะเดียว

การผสมพนัธุข์องสิง่มชีวีติโดยพจิารณาลักษณะ
เพยีงลกัษณะเดียว เช่น สขีองเมลด็อย่างเดยีว เช่น 
การผสมระหว่างถั่วลันเตาฝักสีเขียวกับสีเหลือง 
โดยไม่พิจารณาเรื่องรูปร่างของเมล็ดร่วมด้วย

Dihybrid 
cross

กำรผสม
สองลักษณะ

การผสมพันธุ ์ของสิ่งมีชีวิตโดยพิจารณาสอง
ลกัษณะพร้อมกนั เช่น ลกัษณะรปูร่างและสขีอง
เมล็ด

Testcross กำรผสมทดสอบ เป็นการตรวจสอบหาจีโนไทป์ของสิ่งมีชีวิตที่มี
ลักษณะฟีโนไทป์เป็นลักษณะเด่นว่ามีจีโนไทป์
เป็นแบบ Homozygous dominant หรือ  
Heterozygous โดยน�าส่ิงมีชีวิตท่ีสงสัยมา 
ผสมพันธุ ์กับส่ิงมีชีวิตท่ีเป็น Homozygous  
recessive และพจิารณาจากลกูทีเ่กดิขึน้ ม ี2 กรณี
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ได้แก่
1. ได้ลักษณะเด่นทั้งหมด แสดงว่าส่ิงมีชีวิตท่ี 
   สงสัยเป็น Homozygous dominant
2.  ได้ลักษณะเด่น:ด้อย = 1:1 แสดงว่าสิ่งมีชีวิต 
   ที่สงสัยเป็น Heterozygous dominant

Backcross กำรผสมกลับ เป็นการผสมพนัธุ์โดยการน�าลกูทีเ่กิดข้ึนในรุน่ F1 
ผสมพันธุ์กับพ่อหรือแม่ตัวใดตัวหนึ่ง โดยทั่วไป
นิยมท�ากับพ่อหรือแม่ที่มีจีโนไทป์ที่ดีที่สุดเพื่อ 
คัดเลือกจีโนไทป์ไว้ จึงนิยมน�ามาใช้ปรับปรุง 
พันธุ์พืชและสัตว์

กฎข้อที่ 1 สอดคล้องกับการแบ่งเซลล์ในระยะ Anaphase I ของการ
แบ่งเซลล์แบบไมโอซิส (ตรงนี้ออกข้อสอบบ่อยมำก!) เพราะระยะนี้
มกีารแยกคู ่Homologous chromosome ท�าให้โครโมโซมทีอ่ยู่เป็นคู่
แยกออกจากกัน ยีนที่อยู่เป็นคู่ก็จะแยกเป็นแอลลีลเดี่ยวๆ เช่นกัน
กฎข้อที่ 2 สอดคล้องกับการแบ่งเซลล์ในระยะ Metaphase I ของ
การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส
เหตุผลการท�า Testcross และ Backcross หรือจีโนไทป์ใดเหมาะกับ
การน�าไปท�าแต่ละวิธีการ
การค�านวณเกี่ยวกับ Monohybrid cross และ Dihybrid cross

สิ่งที่มักเจอในข้อสอบ
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3. ส่วนขยายของกฎเมนเดล

 ค�ำศัพท์ ควำมหมำย

Incomplete 
dominance

กำรข่มแบบ
ไม่สมบูรณ์

การถ่ายทอดลกัษณะทางพันธกุรรมทีล่กัษณะหนึง่
ไม่สามารถข่มอีกลักษณะหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์ 
ถ้ามีจีโนไทป์เป็น Heterozygous จะมีลักษณะ
ก�า้กึง่ระหว่างสองลกัษณะ เช่น การผสมระหว่าง
ดอกลิ้นมังกรพันธุ ์สีแดงและสีขาว ได้สีชมพู
เพราะเป็นสีก�้ากึ่งระหว่างสีแดงและสีขาว

Codominance กำรข่มร่วมกัน การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรมของสิง่มชีวิีต
ทีม่ยีนีเป็น Heterozygous สามารถแสดงลักษณะ
เด่นของแอลลลีทัง้สองรปูแบบออกมาได้เท่ากนั 
เช่น พืชบางชนิดมีสีแดงและสีขาวพร้อมกันใน
ดอกเดียว คนหมู่เลือด AB

Multiple allele ลักษณะที่ควบคุมโดยยีนมากกว่า 2 แอลลีล ซึ่ง
โดยปกติยีน 1 ยีน จะมีแค่ 2 แอลลีล เช่น หมู่
เลือด ABO ถูกควบคุมด้วยแอลลีล 3 รูปแบบ 
คือ IA IB i

Polygene ลักษณะของฟีโนไทป์อย่างหนึ่งถูกควบคุมด้วย
ยีนหลายคู่ ท�าให้เกิดลักษณะทางพันธุกรรมที่มี
ความแปรผนัแบบต่อเนื่อง เช่น ลกัษณะความสงู 
สีผิว สีตา สีเมล็ดข้าวสาลี

Pleiotropy ปรากฏการณ์ท่ียนี 1 ยนี ควบคุมลักษณะได้มากกว่า 
1 ลกัษณะ เช่น ยีนทีค่วบคมุสีของดอกถ่ัวลนัเตา
สามารถควบคุมสีเมล็ดถั่วลันเตาได้ด้วย

Gene
interaction

ลักษณะของยีนบางยีนที่อยู่คนละต�าแหน่งบน
โครโมโซมมากกว่า 1 คู่ ส่งผลต่อการแสดงออก
ของฟีโนไทป์หนึง่ลกัษณะ หรอืยนีคูห่นึง่อาจส่งผล
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ยบัยัง้หรอืท�าให้ยนีอกีคู่หนึง่แสดงผลตรงกนัข้าม

Epistasis เป็นหนึ่งในรูปแบบของ Gene interaction เป็น
ปรากฏการณ์ทีแ่อลลีลของยนีหนึง่ไปมผีลยบัยัง้
การแสดงออกของยีนอีกคู่หนึ่ง ท�าให้ฟีโนไทป์ 
มีการแสดงออกของยีนท่ีไปข่มเท่าน้ัน ไม่มีการ
แสดงออกจากยนีอกีคู ่ยนีทีข่่มเรยีกว่า Epistatic 
gene ยีนที่ถูกข่มเรียกว่า Hypostatic gene

Sex-linked 
gene

ยีนที่เกี่ยวเนื่อง
กบัโครโมโซมเพศ

เป็นการถ่ายทอดลกัษณะพนัธกุรรมท่ีควบคุมโดย
ยนีทีอ่ยูบ่นโครโมโซมเพศเท่านัน้ ม ี2 ประเภท คือ 
ยีนที่เกี่ยวเนื่องกับ X และยีนที่เกี่ยวเนื่องกับ Y

X-linked gene ยีนที่เกี่ยวเนื่อง
กับ X

เป็นยีนที่มีต�าแหน่งอยู่บนโครโมโซมเพศ X ซึ่ง
ลักษณะเหล่านี้มีทั้งยีนเด่นและยีนด้อย แต่ 
ส่วนมากมักเป็นยีนด้อย และพบในเพศชาย
มากกว่าหญิง เนื่องจากเพศชายมีโครโมโซม X 
เพียงโครโมโซมเดียว เช่น โรคตาบอดสี โรค 
ฮีโมฟีเลีย โรคภาวะพร่องเอนไซม์ G-6-PD

Hemophilia โรคฮีโมฟีเลีย เป็นความผิดปกติจากยีนด้อยบนโครโมโซม X 
ท�าให้มคีวามผดิปกตเิกีย่วกบัการแข็งตวัของเลอืด 
เมื่อเกิดบาดแผลจะมีเลือดออกนานกว่าปกติ 
ปัจจุบันรักษาได้โดยการฉีดโปรตีนที่ท�าให้การ
แข็งตัวของเลือดกลับมาปกติ

Y-linked gene ยีนที่เกี่ยวเนื่อง
กับ Y

เป็นยีนที่มีต�าแหน่งอยู่บนโครโมโซมเพศ Y ซึ่ง
ควบคุมลักษณะเพศชาย การถ ่ายทอดยีน
โครโมโซม Y จะถ่ายทอดจากพ่อไปยงัลกูชายและ
ไปยงัหลานชายเป็นทอดๆ แต่โครโมโซม Y มขีนาด
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มาก    ปานกลาง      น้อย

 ค�ำศัพท์ ควำมหมำย

เล็กมาก จึงมียีนอยู่เพียงเล็กน้อย

Pedigree พันธุประวัติ

พงศำวลี

แผนผังแสดงความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของ
บุคคลต่างๆ ในครอบครัว มีการใช้สัญลักษณ์ที่
แสดงความปกติหรือผิดปกติ และความสัมพันธ์
ต่างๆ เช่น วงกลมแทนผูห้ญงิ สีเ่หลีย่มจตัรุสัแทน
ผู้ชาย

Linked gene ยีนบนโครโมโซม
เดียวกัน

ยีนที่อยู ่บนโครโมโซมแท่งเดียวกัน อาจเป็น 
Autosome หรือ Sex chromosome ก็ได้ จะถูก
ถ่ายทอดไปพร้อมๆ กัน เช่น ลักษณะสีตัวกับ
ลักษณะปีกของแมลงหวี่ จะถ่ายทอดไปด้วยกัน

Sex influenced 
trait

พันธุกรรม
ที่ขึ้นอยู่กับ

อิทธิพลของเพศ

เป็นลักษณะท่ีปรากฏในเพศชายกับเพศหญิง 
ไม่เท่ากัน เช่น ลักษณะหัวล้านจะเป็นลักษณะ
เด่นในเพศชาย (ชายมีแอลลีล B แค่ตัวเดียวก็
ล้านเลย) แต่เป็นลักษณะด้อยในเพศหญิง (หญงิ
ต้องมี BB จึงจะล้าน)

Sex limited 
trait

พันธุกรรม
จ�ำกัดเพศ

เป็นลักษณะทางพันธุกรรมท่ีจะแสดงออกใน 
เพศใดเพศหนึง่เท่านัน้ เช่น ลักษณะขนหางแบบ 
Cock ซึง่จะมีหางยาวโค้ง พบในไก่ตัวผูเ้ท่านัน้ แม้
ตวัเมยีจะมยีนีนีก้็ไม่แสดงออกว่ามขีนหางยาวโค้ง

การค�านวณการถ่ายทอดลักษณะต่างๆ เช่น พ่อตาบอดสี แม่เป็นพาหะ
ตาบอดสี ลูกผู้หญิงมีโอกาสเป็นตาบอดสีเท่าไหร่
พงศาวลอีอกแน่นอน ต้องจ�าสญัลกัษณ์และท�าโจทย์ให้มาก เพราะแนว
ส่วนใหญ่ออกซ�า้ๆ กัน

สิ่งที่มักเจอในข้อสอบ
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• การข่มแบบไม่สมบูรณ์ สิง่มีชวีติทีเ่ป็น Heterozygous จะมส่ีวน 
 ผสมระหว่าง 2 ลักษณะ แต่การข่มร่วมกัน สิ่งมีชีวิตที่เป็น  
 Heterozygous จะแสดงลักษณะทั้งสองออกมาพร้อมกัน

 ระวัง

โรคท่ีถ่ายทอดผ่านโครโมโซมร่างกาย โครโมโซมเพศท้ัง X และ Y 
ต้องจ�ำ! ออกสอบบ่อยมำก

ลักษณะกำรควบคุม โรค

ยีนเด่นบนโครโมโซมร่างกาย โรคท้าวแสนปม, Marfan syndrome, 
Huntington’s chorea

ยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกาย ผิวเผือก ธาลัสซีเมีย

ยีนเด่นบนโครโมโซม X โรคมนุษย์หมาป่า

ยีนด้อยบนโครโมโซม X 
*ออกบ่อยสุด

ตาบอดสี ฮีโมฟีเลีย กล้ามเนื้อแขน
ขาลบี โรคภาวะพร่องเอนไซม์ G-6-PD

ยีนบนโครโมโซม Y มีขนที่หู

สิ่งที่มักเจอในข้อสอบ


