
 
เอกสารประกอบการสอน เร่ือง พันธุศาสตร์ 
 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างโครโมโซม ยนี และสารพันธุกรรม 

 เซลล์เป็นหน่วยพืน้ฐานที่ส าคญัของสิ่งมีชีวิต เซลล์ทัว่ไป
ประกอบด้วยสว่นส าคญั 3 สว่น คือ เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม และ
นิวเคลียส ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ส าคญัที่สดุของสิ่งมีชีวิต  ภายใน
นิวเคลียสซึ่งมีรูปร่างกลมหรือรูปไข่ถ้าใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดู
ภายในขณะท่ีเซลล์ก าลงัจะแบง่ตวัจะเห็นวา่ ภายในมีโครงสร้างที่มี
ลกัษณะเป็นเส้นใยเล็กๆขดพนักันอยู่เหมือนขดลวดสปริงเต็มไป
หมด เราเรียกเส้นใยเล็กๆที่ขดพันกันอยู่เหมือนลวดสปริงเต็มไป
หมด เราเ รียกโครงสร้างนีว้่า โครมาทิน  (chromatin) ซึ่ง
ประกอบด้วยโมเลกุลของ DNA (deoxyribonucleic acid)  ขดจบั

ตวักบัโปรตีน เมื่อมีการแบ่งเซลล์ ปริมาณของ DNA จะเพิ่มขึน้เป็น 2 เท่า เส้นโคร
มาทินก็จะขดแน่นมากขึน้ และหดสัน้เ ข้าจนมีลักษณะเป็นแท่งๆ เ รียกว่า 

โครโมโซม(chromosome)มีหน้าที่ถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมจากรุ่นพ่อแม่ไปสูรุ่่นลกู   สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีจ านวน
โครโมโซมที่แนน่อนและคงที่ และสิง่มีชีวิตตา่งชนิดกนัจะมีจ านวนโครโมโซมแตกตา่งกนั   
 ยีนเป็นส่วนหนึ่งของโครโมโซม โครโมโซมหนึ่งๆมียีนควบคมุลกัษณะต่างๆเป็นพนัๆลกัษณะต่างๆเป็นพนัลกัษณะ 
ภายในยีนพบว่ามีสารเคมีที่ส าคญัชนิดหนึ่ง คือ DNA หรือเรียกว่าสารพันธุกรรม ซึ่งเป็นโครงสร้างประกอบด้วยสายยาว 2 
เส้น พนักนัเป็นเกลียวคู่แบบบนัไดเวียน ท าหน้าที่ก าหนดกิจกรรมต่างๆภายในเซลล์ โดยควบคมุการสงัเคราะห์โปรตีนชนิด
ตา่งๆ เช่น เอนไซม์ เฮโมโกลบินในเม็ดเลอืดแดง ฮอร์โมนบางชนิด เป็นต้น 
  
 หน้าที่ของสารพันธุกรรม DNA (deoxyribonucleic acid) 
 การศกึษาการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม เรียกวา่ พันธุศาสตร์ (Genetics) ซึง่จะอธิบายให้รู้ว่า ลกัษณะทางพนัธุกรรม
ที่พอ่แมถ่่ายทอดให้ลกูนัน้ เรียกว่า ยีน (Gene) ยีนเป็นข้อมลูทางพนัธุกรรมที่เรียงอยู่บนโครโมโซมในนิวเคลียส โดยมีจ านวน
มากมายเรียงตอ่กนัเป็นสายคล้ายลกูปัด ยีนของพอ่อยูภ่ายในนิวเคลยีสของเซลล์อสจิุ (Sperm cell) และยีนของแม่อยู่ภายใน
นิวเคลยีสของเซลล์ไข่ (Egg cell)  เมื่อมีการสืบพนัธุ์เซลล์อสจิุและเซลล์ไข่จะเกิดการปฏิสนธิ ( Fertilization) นิวเคลียสของ
เซลล์อสุจิจะรวมกับนิวเคลียสของเซลล์ไข่  ได้นิวเคลียสของเซลล์ใหม่ เรียกว่า ไซโกต (Zygote) ซึ่งเป็นเซลล์เร่ิมต้นของ
สิง่มีชีวิตใหมห่รือ ลกู ดงันัน้ลกูจึงมียีนมาจากพอ่คร่ึงหนึง่ และจากแม่อีกคร่ึงหนึ่ง    ลกัษณะต่างๆที่ประกอบขึน้เป็นตวัเรานัน้
ได้มาจากพ่อและแม่ สิ่งที่พ่อแม่สง่ผ่านมาให้เรานีเ้รียกว่า ลักษณะทางพันธุกรรม (genetic character) ซึ่งท าให้เราเหมือน
พ่อ และแม่  และเมื่อพิจารณาให้ละเอียดขึน้ไปอีกจะพบว่าลักษณะที่เราเหมือนแม่นั น้จะเหมือนตากับยายของเรา  
เช่นเดียวกนัลกัษณะที่เราเหมือนพ่อก็จะเหมือนปู่ กบัย่าด้วย  แสดงว่าลกัษณะทางพนัธุกรรมจะมีการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไป
อีกรุ่นหนึง่ โดยผา่นการสืบพันธ์ุ (Reproduction) 

ที่มาhttp://www.sciphotha.com 
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แผนภาพแสดงเซลล์สืบพันธ์ุเพศชายและเพศหญิง 

 

รูปแสดงจ านวนโครโมโซมภายหลังการปฏิสนธิ 

โครโมโซมในเซลล์ร่างกายของสิ่งมีชีวิตมีรูปร่างลกัษณะเหมือนกนัเป็นคู่ๆ แต่ละคู่เรียกว่า ฮอมอโลกัสโครโมโซม 
(homologous chromosome) เมื่อแบ่งเซลล์โครโมโซมแต่ละแท่งจะประกอบด้วยโครมาทิด 2 โครมาทิด (chromatid) ที่
เหมือนกนั บริเวณที่โครมาทิดทัง้สองติดกนัเรียกวา่ เซนโทรเมียร์ (centromere)  

 

 
 
  

 
 

 
ศัพท์พืน้ฐานทางพันธุศาสตร์ 

1. Gene คือลกัษณะทางพนัธุกรรมซึง่เป็นสว่นหนึง่ของโครโมโซม  โครโมโซมของคนมี 23 คู ่  
และมียีนอยู่ประมาณ 50,000 ยีน ยีนเหล่านีก้ระจายอยู่ในโครโมโซมแต่ละคู่และควบคุมการถ่ายทอดลกัษณะไปสู่ลูกได้
ประมาณ 50,000 ลกัษณะ 

ที่มา: https://www.biologycorner.com/ 
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2. allele  คือยีนที่เป็นคูเ่ดียวกนัเรียกวา่เป็น แอลลลีกิ (allelic) ตอ่กนัหมายความวา่แอลลลีเหลา่นัน้จะมีต าแหนง่ 
เดียวกนับนโครโมโซมที่เป็นคูก่นั(homologous chromosome) 

3. gamete หมายถึงเซลล์เพศ (sex cell) ทัง้ไข ่(egg) และอสจิุหรือ (Sperm)  
4. genotype หมายถึงลกัษณะการจบัคูก่นัของแอลลลีของยีนที่ควบคมุลกัษณะทางพนัธุกรรมของสิง่มีชีวิตซึง่จะมี 

2  
5. ลกัษณะ ลกัษณะพนัธุ์แท้ เช่น TT, tt และลกัษณะพนัธุ์ทาง เช่น Tt 
6. phenotype หมายถึงลกัษณะที่ปรากฏออกมาให้เห็นซึง่เป็นผลจากการแสดงออกของจีโนไทป์นัน่เอง เช่น TT, Tt   

มียีนไทป์ตา่งกนัแตม่ีฟีโนไทป์เหมือนกนั คือ เป็นต้นสงูทัง้คู ่
7. homozygote หมายถึงคูข่องแอลลลีซึง่เหมือนกนั เช่น TT จดัเป็น ฮอมอไซกดัโดมิแนนต์  (homozygous  

dominant) เนื่องจากลกัษณะทัง้คู่เป็นลักษณะเด่น  หรือtt จดัเป็นฮอมอไซกสัรีเซสซีฟ(homozygous recessive) เนื่องจาก
ลกัษณะทัง้คูเ่ป็นลักษณะด้อย ลกัษณะที่เป็นฮอมอไซโกตเราเรียกวา่ พันธ์ุแท้ 

8. heterozygote หมายถึง คูข่องแอลลนีท่ีไมเ่หมือนกนั เช่น Tt ลกัษณะของเฮเทอโรไซโกตเราเรียกวา่ 
เป็นพันธ์ุทาง 

9. dominant  คือลกัษณะที่แสดงออกเมื่อเป็นฮอมอไซกสัโดมิแนนต์และเฮเทอโรไซโกต 
10. recessive ลกัษณะที่จะถกูขม่เมื่ออยูใ่นรูปของเฮเทอโรไซโกตและจะแสดงออกเมื่อเป็นฮอมอไซกสัรีเซสซีฟ 
11. complete dominant หมายถึงการขม่ของลกัษณะเดน่ตอ่ลกัษณะด้อยเป็นไปอยา่งสมบรูณ์ท าให้ฟีโน 

ไทป์ของฮอมอไซกสัโดมิเนนต์และเฮเทอโรไซโกตเหมือนกนั เช่น TT จะมีฟีโนไทป์เหมือนกบัT t  ทกุประการ 
12. ลกัษณะเดน่ไมส่มบรูณ์ incomplete dominant เป็นการขม่กนัอยา่งไมส่มบรูณ์ ท าให้เฮเทอโร 

ไซโกตไมเ่หมือนกบัฮอมอไซกสัโดมิเนนต์ เช่น การผสมดอกไม้สแีดงกบัดอกไม้สีขาวได้ดอกไม้สีชมพแูสดงว่าแอลลีลที่ควบคมุ
ลกัษณะดอกสแีดงขม่แอลลลีที่ควบคมุลกัษณะดอกสขีาวได้ไมส่มบรูณ์ 

13. Codominant เป็นลกัษณะที่แอลลลลีแตล่ะตวัมีลกัษณะเดน่กนัทัง้คูข่ม่กนัไมล่งท าให้ฟีโนไทป์ของ 
เฮเทอโรไซโกตแสดงออกมาทัง้สองลกัษณะ เช่น หมูเ่ลอืด AB ทัง้แอลลลี IA และแอลลลี IB จะแสดงออกในหมูเ่ลอืดทัง้คู่ 

14. test cross  เป็นการผสมระหวา่งต้นท่ีมีฟีโนไทป์เดน่กบัต้นท่ีมีฟีโนไทป์ด้อย เพื่อต้องการทราบว่า 
ต้นลกัษณะเดน่นัน้เป็นลกัษณะพนัธุ์แท้หรือพนัทาง ถ้าหากต้นท่ีผสมซึง่เป็นลกัษณะด้อยนัน้เป็นพอ่แมจ่ะเรียกวา่การผสมแบบ
แบค ครอส (back cross) 

15. karyotype คือการศกึษาโครโมโซมโดยการถ่ายภาพแล้วน าภาพถ่ายของ โครโมโซมมาจดัเรียงเข้าคู่ 
กนัและแบง่เป็นกลุม่ๆได้ 

16. monohybrid cross เป็นการผสมพนัธุ์ซึง่เราค านงึถึงลกัษณะเพียงลกัษณะเดียวและมียีนควบคมุอยู่ 
เพียงคูเ่ดียว 

17. dihybrid cross เป็นการผสมที่ศกึษาลกัษณะสองลกัษณะในเวลาเดียวกนั มียีนควบคมุสองคู่ 
  
 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามทฤษฎีของเมนเดล 
 เกรกอร์ โยฮนัน์ เมนเดล ( Gregor Johann  Mendel) นกับวชชาวออสเตรียที่มีความ
เช่ียวชาญเร่ืองพฤกษศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้ท าการทดลองและอธิบายวิธีการถ่ายทอด
ลกัษณะทางพนัธุกรรมได้อยา่งชดัเจน จนได้รับการยกยอ่งให้เป็น บิดาแห่ง 
พันธุศาสตร์  
  

ที่มา: https://th.wikipedia.org/ 
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ในการศึกษาพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต  นักพันธุศาสตร์นิยมใช้สญัลกัษณ์แผนผังแสดงลกัษณะทางพันธุกรรมทัง้ที่ปรากฏ
ลกัษณะให้เห็นและไม่ปรากฏลกัษณะให้เห็นในขณะที่ก าลงัศึกษาเท่าที่จะสามารถสืบค้นได้ แผนผังนีเ้รียกว่า “เพดดีกรี” 
(Pedigree) หรือพงศาวล ี

 
การผสมพันธ์ุถั่วลันเตาโดยพิจารณาลักษณะเดียว ตามทฤษฎีของเมนเดล  เช่น ถัว่ลนัเตาต้นสงูพนัธุ์แท้  กบัถั่ว

ลนัเตาต้นเตีย้พนัธุ์ปท้ ได้ผลรุ่นลกู (F1 )และรุ่นหลาน (F 2) ดงันี ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การผสมพันธ์ุถั่วลันเตาโดยพิจารณาสองลักษณะ น าถัว่ลนัเตาฝักอวบ เมล็ดผสมกบัถัว่ลนัเตา ฝักแฟบ เมล็ดเหลืองจะได้
รุ่นลกู(F1 )และรุ่นหลาน (F 2) ดงันี ้
    ฝักอวบ เมลด็เขียว  ฝักแฟบ  เมลด็เหลอืง 
  รุ่นพอ่แม(่P)               RRGG    rrgg 
  เซลล์สบืพนัธุ์            RC      rg 
 
  รุ่นลกู(F1 )     
RrGg 
 
  เซลล์สบืพนัธุ์           RG          Rg         rG            rg 
รุ่นหลาน(F 2) 

             
RrGg        
RrGg 

จีโนไทป์ ฟีโนไทป์ จีโนไทป์ ฟีโนไทป์ จีโนไทป์ ฟีโนไทป์ จีโนไทป์ ฟีโนไทป์ 
RG Rg rG rg 

RG RRGG ฝักอวบ  
เมลด็เขียว 

RRGg ฝักอวบ 
เมลด็เขียว 

RrGG ฝั ก อ ว บ
เมลด็เขียว 

RrGg ฝักอวบ 
เมลด็เขียว 
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Rg RRGg ฝักอวบ 
เมลด็เขียว 

RRgg ฝักอวบ 
เมลด็เหลอืง 

RrGg ฝั ก อ ว บ
เมลด็เขียว 

Rrgg ฝักอวบ 
เมลด็เหลอืง 

rG RrGG ฝักอวบ 
เมลด็เขียว 

RrGg ฝักอวบ 
เมลด็เขียว 

rrGG ฝั ก แ ฟ บ
เมลด็เขียว 

rrGg ฝักแฟบ 
เมลด็เขียว 

rg RrGg ฝักอวบ 
เมลด็เขียว 

Rrgg ฝักอวบ 
เมลด็เหลอืง 

rrGg ฝั ก แ ฟ บ
เมลด็เขียว 

rrgg ฝักแฟบ 
เมลด็แหลอืง 

  
พันธุศาสตร์ตามหลักของเมนเดล (Mendelian Genetics) 

1. กฏแห่งการแยกตัว (Law of segregation)  ลกัษณะของสิง่มีชีวิตนัน้ถกูควบคมุโดย gene และ gene จะปรากฎ
เป็นคู่ๆเสมอ ในการสร้างเซลล์สืบพนัธุ์ (gamete) gene ที่อยู่เป็นคู่ๆ จะแยกออกจากกันแล้วเข้าสู่เซลล์สืบพนัธุ์เซลล์ละ 1 
gene คือ จะเกิดการแบง่เซลล์แบบ meiosis ท าให้จ านวน chromosome ลดลงคร่ึงหนึ่ง เมื่อมีการผสมระหว่างเซลล์ สืบพนัธุ์ 
เช่น อสจิุกบัไข ่gene ก็จะกลบัมาเป็นคูอ่ีกเช่นเดิม 

2. กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ (Law of independent assortment) ยีนที่แยกออกจากยีนที่เป็นคู่กนั จะจดั
กลุ่มอย่างอิสระกับยีนอื่นที่แยกออกจากคู่กนัเช่นกันในการเข้าไปอยู่ในเซลล์สืบพนัธุ์จึงสามารถท านายอตัราส่วนของเซลล์
สบืพนัธุ์ที่มีกลุม่ของยีนตา่งๆได้ เช่น จีโนไทป์ RrYy จะสร้างเซลล์สบืพนัธุ์ได้ 4 ชนิด คือ RY Ry rY และ ry ในอตัราสว่น 1:1:1:1
เซลล์สบืพนัธุ์ 4 ชนิด ของทัง้พอ่และแม ่มีโอกาสจะมารวมกลุม่อยา่งอิสระ รุ่น F2 จึงมีจีโนไทป์ในอตัราสว่น 9:3:3:1   
 
ข้อสรุปจากการวิเคราะห์ของเมนเดล 
1. การถ่ายทอดลกัษณะหนึง่ลกัษณะใดของสิง่มีชีวิตถกูควบคมุโดยปัจจยั (fector) เป็นคู่ๆ  ตอ่มาปัจจยัเหลา่นัน้ถกูเรียกวา่ ยีน 
(gene) 
2. ยีนที่ควบคมุลกัษณะตา่งๆจะอยูก่นัเป็นคู่ๆ  และสามารถถ่ายทอดไปยงัรุ่นตอ่ไปได้ 
3. ลกัษณะแตล่ะลกัษณะจะมียีนควบคมุ 1 คู ่โดยมียีนหนึง่มาจากพอ่และอีกยีนมาจากแม่ 
4. เมื่อมีการสร้างเซลล์สืบพนัธุ์(gamete) ยีนที่อยู่เป็นคู่ๆจะแยกออกจากกนัไปอยู่ในเซลล์สืบพนัธุ์ของแต่ละเซลล์และ ยีน
เหลา่นัน้จะเข้าคูก่นัได้ใหมอ่ีกในไซโกต 
5. ลกัษณะที่ไมป่รากฏในรุ่น F1  ไมไ่ด้สญูหายไปไหนเพียงแตไ่มส่ามารถแสดงออกมาได้ 
6. ลกัษณะที่ปรากฏออกมาในรุ่น F1   มีเพียงลกัษณะเดียวเรียกว่า ลกัษณะเด่น ( dominant) สว่นลกัษณะที่ปรากฏในรุ่น F2  
และมีโอกาสปรากฏในรุ่นตอ่ไปได้น้อยกวา่ เรียกวา่ ลกัษณะด้อย (recessive) 
7. ในรุ่น F2 จะได้ลกัษณะเดน่และลกัษณะด้อยปรากฏออกมาเป็นอตัราสว่น เดน่ : ด้อย = 3 : 1 
 
การค านวณหาอัตราส่วนทางพันธุศาสตร์ 
1. สร้างตาราง Punet square 
2. สร้างเส้นแบบแตกแขนง ( Branching หรือ Fork-line method ) 
3. ใช้หลกัความนา่จะเป็น ( Probability )  
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ตัวอย่าง  ถ้าผสมถั่วเมล็ดเรียลสีเหลืองที่เป็น homozygous dominance กับถั่วเม็ดขรุขระสีเขียวที่เป็น homozygous 
recessive จะได้ลกู F1 ถ้าน า F1 ผสมกนัเอง จงหา F2 genotype และ F2 phenotype 
วิธีที่ 1  สร้างตาราง Punet square 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากตางรางพนัเนตมีฟีโนไทป์ 4 ชนิด คือ 
 
 
 
 
 
 
วิธีที่ 2 สร้างแบบแตกแขนง ( Branching หรือ Fork-line method )  
2.1 หาชนดิจีโนไทป์ : ให้แยกคูย่นีแล้วผสมทีละลกัษณะเป็น monohybrid พร้อมกบัน าความนา่จะเป็นของแตล่ะลกัษณะมา
คณูกนั ดงันี ้
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2.2 หาชนดิและสดัสว่นฟีโนไทป์  : ให้รวมจีโนไทป์ ท่ีมีฟีโนไทป์เป็นแบบเดียวกนั แล้วน าไปผสมกนัแตล่ะลกัษณะ โดยน าคา่
ความนา่จะเป็นมาคณูกนั ดงันี ้

 
 
 
 
 

วิธีที่ 3 ใช้หลักความน่าจะเป็น ( Probability ) 
ให้ผสมทีละลกัษณะ (Monohybrid cross ) และน าคา่ความนา่จะเป็นของแตล่ะลกัษณะมาคณูเชน่กนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Test Cross / Black Cross 
การผสมเพื่อทดสอบ (Test Cross) 

วิธีการทดสอบจีโนไทป์ (Genotype) ของสิง่มชีีวติที่ต้องสงสยัวา่ทีม่ีลกัษณะเดน่นัน้เป็นแบบพนัธุ์แท้หรือพนัธุ์ทาง 
โดยการน าสิง่มชีีวิตทีต้่องสงสยัไปผสมกบัสิง่มีชีวิตชนดิเดยีวกนัท่ีมีลกัษณะด้อยแท้ ถ้าลกู (รุ่น F1) ที่ออกมาเป็นลกัษณะเดน่
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ทัง้หมดแสดงวา่สิง่มชีีวติที่ต้องสงสยันัน้เป็นลกัษณะเดน่แบบพนัธุ์แท้ แตถ้่าลกู (รุ่น F1) ที่ออกมาเป็นลกัษณะเดน่ตอ่ลกัษณะ
ด้อยมเีป็นสดัสว่น 1:1 แสดงวา่เป็นลกัษณะเดน่แบบพนัธุ์ทาง  
การผสมกลับ (Back Cross) 

การผสมกลบั หรือ Back Cross คือ วิธีการทดสอบจีโนไทป์ (Genotype) ของสิง่มชีีวติรุ่น F1 ที่ต้องสงสยัที่มีลกัษณะ
เดน่วา่เป็นแบบพนัธุ์แท้หรือพนัธุ์ทาง โดยการน าสิง่มีชีวิตรุ่น F1 ที่ต้องสงสยัไปผสมกบัรุ่นพอ่หรือรุ่นแมท่ี่มีลกัษณะด้อยแท้ ถ้า
ผลออกมาเป็นลกัษณะเดน่ทัง้หมดแสดงวา่สิง่มีชีวิตรุ่น F1 ที่ต้องสงสยันัน้เป็นลกัษณะเดน่แบบพนัธุ์แท้ แตถ้่าผลออกมาเป็น
ลกัษณะเดน่ตอ่ลกัษณะด้อยมีเป็นสดัสว่น 1:1 แสดงวา่เป็นลกัษณะเดน่แบบพนัธุ์ทาง 
 ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของเมนเดล  

1. Incomplete dominance การถ่ายทอดลกัษณะเดน่ไมส่มบรูณ์
หรือการขม่แบบไมส่มบรูณ์ พบในสิง่มีชีวติบางอยา่ง ท่ีลกัษณะพนัธุกรรมไม่
สามารถขม่กนัได้ เมื่อลกัษณะพนัธุกรรมทัง้สองลกัษณะอยูร่่วมกนั สามารถ
แสดงออกได้ทัง้สองลกัษณะ ท าให้ลกูที่เกิดมามีลกัษณะของพอ่แมร่วมกนั 
ตวัอยา่งเช่น ลกัษณะสดีอกลิน้มงักรและดอกบานเย็น 
            การผสมต้นลิน้มงักรดอกสแีดงกบัต้นลิน้มงักรดอกสขีาว ซึง่ควบคมุ
ด้วย 2 แอลลนี ถ้าก าหนดให้ R กบั  R' และจีโนไทป์ RR แสดงลกัษณะสแีดง  
R'R' แสดงลกัษณะดอกสขีาว สว่นจีโนไทป์ RR' จะแสดงลดัษณะดอกสชีมพ ู 
ดงันัน้การผสมต้นลิน้มงักรดอกสแีดงกบัต้นลิน้มงักรดอกสขีาวซึง่เป็นพนัธุ์แท้
ทัง้คูจ่ะแสดงฟีโนไทป์และจีโนไทป์ในรุ่นตา่ง ๆ ได้ดงันี ้
 
            รุ่น P                                        ดอกสแีดง    x     ดอกสขีาว 
            genotype รุ่น P                               RR        x          R'R' 
            ลกูผสมรุ่นท่ี 1                                   มีดอกสชีมพทูัง้หมด 
            genotype รุ่น ลกู                                         RR' 
            ผสมรุ่นลกูผสมกนัเอง คอื                 ดอกสชีมพ ูx  ดอกสชีมพ ู
            genotype                                           RR'    x       RR' 
            เซลล์สบืพนัธุ์                                 R     R'       R   R' 
            ลกูรุ่น  F2   มีจีโนไทป์เป็น       RR        RR'        RR'             R'R' 
            ลกูรุ่นท่ี 2 มี                           ดอกสแีดง    ดอกสชีมพ ู           และดอกสขีาว 
            ในอตัราสว่น                                 1      :          2           :             1 
 
            ลกูรุ่นท่ี 1 แสดงลกัษณะสดีอกแตกตา่งกนัจากต้นท่ีใช้เป็นพอ่และแม ่ทัง้นีเ้นื่องจากคูย่ีนทีค่วบคมุดอกสแีดงและคู่ 
gene ที่ควบคมุดอกสขีาวตา่งไมส่ามารถขม่กนัได้ 
            ปฏิกิริยาระหวา่งคูข่อง gene นีเ้ป็นแบบท่ีเรียกวา่เดน่ไมส่มบรูณ์ (incomplete dominant) ซึง่เป็นผลให้การแสดงออก
ของลกูรุ่นท่ี 1 และลกูรุ่นท่ี 2 แตกตา่งไปจากลกัษณะทีค่วบคมุด้วยยีนท่ีมีปฏิกิริยาแบบเดน่สมบรูณ์ (complete dominant) ดงั
ผลที่เห็นได้ในการทดลองของเมนเดล 
ตัวอย่าง ลกัษณะพนัธกุรรมของเส้นผมในคน 
            ก าหนดให้ H  เป็นยีนควบคมุลกัษณะผมหยิก 
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            ก าหนดให้ H'  เป็นยีนควบคมุลกัษณะผมเหยยีดตรง 
            ดงันัน้ genotype HH แสดงลกัษณะผมหยิก H'H' แสดงลกัษณะผมเหยียดตรง และ HH' แสดงลกัษณะผมเป็นลอน
หรือหยกัศก พอ่และแมท่ีม่ีผมหยกัศก จะมีโอกาสมีลกูทมีีลกัษณะเส้นผมแตกตา่งกนั คือ 
            พอ่และแม ่                             ผมหยกัศก   x   ผมหยกัศก 
            genotype                                        HH'      x         HH' 
            เซลล์สบืพนัธุ์                      H         H'             H             H'       
            genotype รุ่น F1                 HH      HH'      HH'     H'H' 
            phenotype   F1                 ผมหยิก     ผมหยกัศก   ผมเหยียดตรง 
            อตัราสว่น                               1       :          2        :           1 
แสดงวา่ การถ่ายทอดลกัษณะเส้นผมในคนเป็นลกัษณะเดน่ไมส่มบรูณ์ 

2. codominance 
 ตวัอยา่งลกัษณะทางพนัธุกรรมทีเ่ป็นการขม่ร่วมกนั คือ หมูเ่ลอืดระบบ ABO ในคน ซึง่จ าแนกตามชนิดของแอนติเจน
ซึง่เป็นสารประกอบพวกไกลโคโปรตีนอยูท่ี่เยื่อหุ้มเซลล์เม็ดเลอืดแดง มี 2 ชนิด คือ แอนตเิจน A และแอนติเจน B โดยหมูเ่ลอืด 
A มีแอนติเจน A และหมูเ่ลอืด B มีแอนติเจน B จากการศกึษาพบวา่พอ่และแมม่ียีนควบคมุหมูเ่ลอืด A และ B ที่เป็นฮ
อมอโลกสัโดมิแนนท์ จะได้ลกูที่มหีมูเ่ลอืด AB  

 
พอ่หมูเ่ลอืด A แมห่มูเ่ลอืด B 

จีโนไทป์ IAIA IBIB 

เซลล์สบืพนัธุ์ IA IB 

ลกูหมูเ่ลอืด AB 

จีโนไทป์ IAIB 

 
 หมูเ่ลอืดของพอ่และแมเ่ป็นหมูเ่ลอืด A และ B ตามล าดบั มยีีนควบคมุในสภาพฮอมอไลกสัโดมิแนนท์ทัง้คู ่จะมีลกูที่
มีหมูเ่ลอืด AB ที่เกิดจากแอลลนี IA เข้าคูก่บัแอลลนี IB แอลลนีทัง้สองแอลลนีแสดงลกัษณะเดน่ได้เทา่กนั ๆ จงึแสดงออก
ร่วมกนั เรียกวา่ การขม่ร่วมกนั (codominance)  
 3. multiple alleles 

จากการศกึษาของ เอฟ เบิร์นสไตน์ (F. Bernstein)  เป็นคนแรกทีอ่ธิบายการถา่ยทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมของหมู่
เลอืดในระบบ ABO จีโนไทป์และฟีโนไทป์ของหมูเ่ลอืดระบบ ABO ดงัตาราง 
ตาราง จีโนไทป์และฟีโนไทป์ของหมูเ่ลอืดระบบ ABO 

จีโนไทป์ ฟีโนไทป์ 

  IAIA IAi หมู่เลือด A 

  IBIB IBi หมู่เลือด B 

  IAIB หมู่เลือด AB 

  ii หมู่เลือด O 
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ลกัษณะพนัธุกรรมของหมูเ่ลอืดระบบ  ABO เป็นลกัษณะที่ควบคมุด้วยยีน 3 แอลลนี คือ IA IB และ i ดงันัน้ยีนท่ีมีมากกวา่ 2 
แอลลนี ใน 1 โลคสั เรียกวา่ มลัตเิปิลแอลลนี (multiple alleles) 
            ตวัอยา่ง พนัธุกรรมของ เลอืดระบบ  ABO ในมนษุย์ 
                      IA = สงัเคราะห์แอนติเจน A 
                      IB = สงัเคราะห์แอนติเจน B 
                      i  = ไมส่งัเคราะห์แอนติเจน A และ B 
            แตแ่อลลนี IA และ IB จะแสดงออกร่วมกนั คือ สงัเคราะห์แอนติเจนทัง้สองชนดิ คือ แอนติเจน  A และแอนติเจน B 
ดงันัน้ 
                     IAIA = จะมีแอนติเจนเพียงชนิด คือ ชนิด A เลอืดหมู ่A 
                     IBIB  = จะมีแอนตเิจนเพียงชนิด คือ ชนิด A เลอืดหมู ่B 
                     IAIB  = จะมีแอนตเิจนเพียงชนิด คือ ชนิด A เลอืดหมู ่AB 
                     ii    =  ไมม่ีแอนตจิเจนเลยเพราะ i เป็นยีนด้อยไมส่ามารถสงัเคราะห์ แอนติเจนทัง้สองชนิด เลอืดหมู ่O 
 
4. polly gene 
 ยีนที่กลา่วมาแล้ว เป็นพวกที่แสดงลกัษณะออกมาอยา่งเดน่ชดั เชน่ ถัว่ที่มีผิวเมลด็เรียบหรือขรุขระ เนือ้เมลด็สเีหลอืง 
หรือเขียว และการเกิดหมูเ่ลอืดชนิดตา่ง ๆ ในคน ลกัษณะนีจ้ดัเป็นพวกที่แสดงลกัษณะการทางคณุภาพ (qualitative trait) 
หรือลกัษณะการไมต่อ่เนื่อง (discontinuous trait) คือไมว่า่จะถกูควบคมุด้วยจีนเพียงคูเ่ดียวหรือหลายคูก็่ตาม ผลของการ
ท างานร่วมกนัของยีนจะออกมาในรูปของฟีโนไทป์ใดๆโดยเฉพาะและชดัเจน ไมม่ีลกัษณะกึ่งกลางหรือตอ่เนื่องกนั ท าให้
สามารถจดักลุม่ฟีโนไทป์ได้สะดวกและแนน่อน และสิง่แวดล้อมมอีิทธิพลไปดดัแปลงการแสดงออกของจีนนัน้ ๆ น้อยหรืออาจ
ไมม่ีเลยก็ได้ 
            ในทางตรงข้าม จะพบวา่ลกัษณะกรรมพนัธุ์บางอยา่งมีความแตกตา่งกนัเลก็น้อยอยา่งตอ่เนื่องจนไมอ่าจจดัจ าแนก
ออกเป็นกลุม่ฟีโนไทป์อยา่งชดัเจน เหมือนอยา่งในกรณีแรก ตวัอยา่ง เช่น  ลกัษณะความสงู สติปัญญา สผิีวของคน 
            ลกัษณะดงักลา่วนีม้ีความแปรผนัอยา่งมาก จึงจดัเป็นลกัษณาทางปริมาณ (quantitative trait) หรือลกัษณะตอ่เนื่อง 
(continuous trait) เพราะสามารถวดัหาขนาดหรือปริมาณ หรือวเิคราะห์ในเชิงปริมาณได้ อยา่งเชน่ ความสงูของคนสว่นมากก็
มีขนาดใกล้เคียงกนัและลดหลัน่กนัไปตามล าดบั จนกระทัง่พบวา่คนที่สงูมากหรือเตีย้มากมจี านวนไมม่ากนกั ซึง่ท าให้ลกัษณะ
ความสงูของคนมีสภาพการกระจายแบบโค้งปกติ (normal distribution curve) ลกัษณะกรรมพนัธุ์เช่นนีเ้กิดจากปัจจยัร่วมกนั
ระหวา่งพนัธุกรรมและสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะเก่ียวกบัอาหารที่จ าเป็นส าหรับการเจริญเติบโต จึงเป็นการยากที่จะกลา่ววา่
ปัจจยัใด ๆ มีความส าคญัหรือมีบทบาทตอ่การแสดงออกทางฟีโนไทป์ได้มากกวา่กนั 
            สมมตุิฐานท่ีใช้อธิบายการถ่ายทอดลกัษณะกรรมพนัธุ์แบบตอ่เนื่อง คือ มยีีน หรือกลุม่ ยนีหลายคูท่ี่เรียกวา่ พอลยิีน 
(polygene) ท าหน้าที่ควบคมุลกัษณะเดียวกนั คูย่ีนเหลา่นีอ้าจมตี าแหนง่ ตา่งกนัภายในโครโมโซมคู่เดยีวกนั หรืออยูบ่น
โครโมโซมตา่งคูก่นัก็ได้โดยยีนแตล่ะคูจ่ะสง่ผลตอ่การแสดงออกของลกัษณะนัน้เพียงเลก็น้อยเทา่นัน้ ในขณะท่ีสิง่แวดล้อมมี
อิทธิพลช่วยเสริมการแสดงออกทางฟีโนไทป์พอสมควร จงึท าให้ลกัษณะที่แสดงออกทางฟีโนไทป์แตกตา่งแปรผนัอยา่งมาก 
ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัองค์ประกอบทางพนัธุกรรมและสภาพแวดล้อม เช่น การถา่ยทอดลกัษณะของเมลด็ข้าวสาลี 
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เอช. นิลสสนั-เอิล (H. Nilsson-Ehle) (พ.ศ.2452) นกัพนัธุศาสตร์ชาวสวีเดน ได้ศกึษาการถา่ยทอดลกัษณะสขีอง
เมล้ดข้าวสาล ีซึง่เป็นตวัอยา่งการถ่ายทอดลกัษณะกรรมพนัธุ์แบบตอ่เนื่องลกัษณะนีม้ยีีนที่ควบคมุเพียง 3 คู ่
            สมมตุิวา่ยีน R1 R2 R3 เป็นยีนท่ีควบคมุให้เมล้ดข้าวสาลมีลีกัษณะสแีดง และ r1 r2 r3 เป็นยีนท่ีควบคมุให้เมลด็ข้าวสาลี
มีสขีาว ก ารผสมพนัธุ์ช้าวสาลทีีม่ีเมลด็สแีดงเข้มพนัธุ์แท้กบัเมลด็ข้าวสาลสีขีาวพนัธุ์แท้ พบวา่ลกูรุ่น F1 เมลด็มีสชีมพ ูเมื่อให้
รุ่น F1 ผสมพนัธุ์กนัเองรุ่น F2 ที่ได้ จะมีสแีตกตา่งกนั แบง่ออกเป็น 7 กลุม่ ตัง้แตก่ลุม่เมลด็สแีดงเข้ม และกลุม่ที่เมลด็มคีวาม
เข้มของสแีดงลดน้อยลงตามล าดบั จนถึงกลุม่ทีม่ีเมลด็มีสขีาว 
            ดงันัน้เมลด็ข้าวสาลทีี่มีจีโนไทป์ เป็น R1R1R2R2R3R3 จะแสดงลดัษณะเมลด็สแีดงเข้ม สว่นพวกที่มจีีโนไทป์เป็น 
r1r1r2r2r3r3จะมเีมลด็สขีาว ซึง่ความเข้มของสแีดงขึน้อยูก่บัจ านวนยีน R หากจีโนไทป์มีจีนควบคมุให้มีสแีดงจ านวนมากขึน้ สี
ของเมลด็ก็จะเข้มขึน้เป็นล าดบั และจะจ าแนกความแตกตา่งของจีโนไทป์ได้ถึง 7 แบบ ถ้ามีคูข่องจีนท่ีควบคมุลกัษณะเดียวกนั
เพิ่มมากขึน้เทา่ใด ก็จะได้จ านวนฟีโนไทป์เพิ่มขึน้ตามไปด้วย จนเมื่อดจูากฟีโนไทป์ไมอ่าจทราบได้วา่จ านวนยีนที่ควบคมุมี
เทา่ใด แตอ่าจประมาณได้โดยใช้หลกัเกณฑ์ทางสถิติโดยการหาคา่เฉลีย่ (mean) และคา่ของความแปรผนั (Variance) ถ้าคา่
ของความแปรผนัมาก แสดงวา่มยีีนที่ควบคมุลกัษณะนัน้น้อย แตถ้่าคา่ความแปรผนัน้อย แสดงวา่ยีนที่ควบคมุมีมาก ลกัษณะ
ทางพนัธุกรรมทีถ่กูควบคมุด้วยยนีหลายคู ่(multiple gene หรือ polygenes) เรียกวา่เป็น พอลจีินิกเทรต (polygenic trait) 

ที่มา: http://www.vcharkarn.com 



 12 

เป็นลกัษณะทีม่ีความแตกตา่งกนัเพียงเลก็น้อย และลดหลัน่กนัไป ฟีโนไทป์จึงมีการกระจายแตกตา่งกนัเพียงเลก็น้อย และ
ลดหลัน่กนัไป ฟีโนไทป์จึงมีการกระจายอยา่งตอ่เนื่องหรือกระจายแบบโค้งปกติ  
 sex-linked gene 

ในปี พ.ศ. 2453 ทีเอช มอร์แกน (T.H. Morgan) และคณะ แหง่มหาวิทยาลยั
โคลมัเบีย พบลกัษณะพนัธกุรรมที่ควบคมุด้วยยีนบน sex chromosome เป็นครัง้แรก ซึง่
แมลงหวีม่ีโครโมโซม 8 โครโมโซม หรือ 4 คู ่โดยมี autosome 3 คู ่และ sex chromosome 
อยู ่1 คู ่
            แมลงหวี่เพศเมีย มีโครโมโซมเพศเป็น  XX 
            แมลงหวี่เพศผู้มีโครโมโซมเพศเป็น      XY 
            มอร์แกนได้ทดลองน าแมลงหวี่ตาสขีาวผสมกบัแมลงหวีตาสแีดง 
   
            รุ่น พอ่ แม ่(P)                                    ตาสขีาว x ตาสแีดง 
            รุ่น F1                                                         ตาสแีดง 
            รุ่น F2                                            เพศเมียทกุตวัตาสแีดง  
                                                 เพศผู้ตาสแีดง : ตาสขีาว = 1 : 1 
                                              (ตาสขีาวพบเฉพาะในเพศผู้ เทา่นัน้) 
            จากการทดลองนีท้ าให้เราทราบวา่ ตาสแีดงเป็นลกัษณะเดน่ ตาสขีาวเป็นลกัษณะด้อย "ท าไม ตาสขีาวจงึพบเฉพาะ
ในเพศผู้  และเพศเมยีมีโอกาสตาสขีาวได้หรือไม"่ 
            จากการทดลอง มอร์แกนอธิบายวา่ "ลกัษณะสตีาของแมลงหวี่เกิดจากยีนท่ีควบคมุลกัษณะสตีา มีต าแหนง่อยูบ่น
โครโมโซม X โดยแอลลนีที่ควบคมุลกัษณะตาสแีดงแสดงลกัษณะขม่ตอ่แอลลนีท่ีควบคมุตาสขีาว สว่นโครโมโซม Y จะไมม่ยีีน
ที่ควบคมุสตีา 
            การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซมเพศลกูเพศผู้ซึม่ีโครโมโซมเพศเป็น XY ได้รับโครโมโซม X จากแม ่และรับโครโมโซม Y 
จากแม ่
            ลกูเพศเมียซึง่มีโครโมโซมเพศเป็น XX ได้รับโครโมโซม X จากแม ่และพอ่ 
            แสดงวา่ยีนที่ควบคมุลกัษณะสตีาของแมลงหวี่อยูบ่นโครโมโซมเพศ ซึง่พิจารณาได้จากตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
            ก าหนดให้ C เป็นยีนท่ีควบคมุลกัษณะตาสแีดง และ c เป็นยีนท่ีควบคมุลกัษณะตาสขีาว ซึง่อยูบ่นโครโมโซมเพศ 
            ถ้าน าแมลงหวี่                               เพศเมียตาสแีดง x เพศผู้ตาสขีาว 
            genotype                                              XCXC         x       XcY 
            ลกู F1                                                       XCXc            XCY 
            รุ่น F2                                     XCXC        XCXc             XCY         XcY 
             เพศเมียตาสแีดง  เพศเมยีตาสแีดง  เพศผู้ตาสแีดง  เพศผู้ตาสขีาว 
            การถ่ายทอดยีนที่อยูบ่นโครโมโซมเพศ เรียกวา่ ยีนท่ีเก่ียวเนื่องกบัเพศ (sex-linked gene) ถ้าอยูบ่นโครโมโซม X 
เรียกวา่ X-linked gene ถ้าอยูบ่นโครโมโซม Y เรียกวา่ Y-linked gene 
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 X-linked gene/Y-linked gene 
 
X-linked gene            
            1. ลกัษณะตาบอดสเีขยีว - แดงในมนษุย์ 
            ตาบอดส ีเป็นลกัษณะทีพ่บมากในประชากรพวกผิวขาว โดยมีชายตาบอดสชีนดินี ้2 ใน 25 คน แตใ่นเพศหญิงพบ
น้อยประมาณ 1 ใน 250 คน ลกัษณะตาบอดส ีเขียว - แดง นี ้ผู้มียีนนีจ้ะมองเห็นเป็นสเีดียวคือสขีาวหรือเทาเทา่นัน้ คนปกติ
จะเห็นแสงสนี า้เงินแดงเขียวผสมกนัเป็นสขีาว บางคนต้องการเพียงสองสก็ีเห็นเป็นสขีาว แตบ่างคนต้องการเพียงสเีดยีวก็เห็น
เป็นสขีาวได้แก่พวกตาบอดสเีขียว - แดง เพศหญิงตาปกติอาจจะมีจีนตาบอดสแีฝงมาเป็นพาหะ (carrier) แตเ่ป็นคนถ่ายทอด
จีนตาบอดสใีห้ลกูซึง่มกัแสดงออกในลกูชายเนื่องจากเอกซ์โครโมโซมเพยีงแทง่เดยีว ยีนตาบอดสจีงึแสดงออกได้ 
          2. ลกัษณะโรคโลหิตไหลไมห่ยดุ (hemophilia) 
 เมื่อเกิดบาดแผลแล้วท าให้โลหิตไหลไมห่ยดุ เนื่องจาก
ร่างกายไมม่ีสารท่ีช่วยให้โลหิตแข็งตวั โรคนีพ้บเป็นมากในเพศชาย 
โดยพบในทารกเพศชาย 1 ใน 10,000 คน และหญิงที่เป็นพาหะพบ ใน
อตัราสว่นเทา่กนั ชายทีเ่ป็นโรคนีส้ว่นใหญ่จะเสยีชีวิตกอ่นท่ีจะ
แตง่งาน สว่นหญิงจะเสยีชีวติในระยะวยัรุ่นคือมีรอบเดือนเนื่องจาก
สญูเสยีโลหิตมาก หญิงที่เป็นโรคนีจ้ะต้องได้จีนด้อยมาจากทัง้พอ่และ
แม ่โดยมีแมท่ีเ่ป็นพาหะแตง่งานกบัพอ่ซึง่เป็นโรคโลหิตไหลไมห่ยดุ 
ถ้าหญิงปกติแตง่งานกบัชายเป็นโรคจะมีบตุรชายเป็นโรคดงัแสดงใน
แผนภาพตอ่ไปนี ้
 3. โรคกล้ามเนือ้ดเูชน (duchenne mucular dystrophy 
หรือ pseudo hypertrophic) 
     โรคนีไ้มค่อ่ยพบมาก เนื่องจากเป็นจีนด้อยบนโครโมโซมเพศ 
ทารกเพศชายจะเจริญเติบโตเป็นปกติในระยะแรกของวยัเดก็ แตก่ล้ามเนือ้จะออ่นแอไมเ่จริญตอ่ไปเป็นผลให้เด็กเสยีชีวิต เมื่อ
เข้าสูว่ยัรุ่น ในปัจจบุนัยงัไมท่ราบวิธีปอ้งกนัรักษา เมื่อหญิง 
เฮเทโรโซกสั (+d) แตง่งานกบัชายปกติ (+Y) จะมีบตุรในอตัราสว่น 1/4 หญิงปกติ (++) : 1/4 หญิงพาหะ(+d) : 1/4 ชายปกติ 
(+Y) :1/4ชายเป็นกล้ามเนือ้ดเูชน (dY) และตอ่มาชายที่เป็นโรคนีก็้จะตายก่อนอาย ุ20 ปี จึงท าให้อตัราสว่นเปลีย่นไปใน
ภายหลงั 
 
Y-linked gene 

ลกัษณะที่อยูบ่น Y โครโมโซมมีขนาดเลก็มีสารพนัธุกรรมอยูน้่อย จึงพบวา่มจีีนอยูบ่นวายโครโมโซมน้อย การ
ถ่ายทอดลกัษณะบนวายโครโมโซมเป็นไปอยา่งง่ายๆ ถ้าพอ่มีลกัษณะที่อยูบ่นวายโครโมโซมจะพบจีนนัน้เฉพาะในลกูชาย
เทา่นัน้ เชน่ ลกัษณะผิวหนงัเป็นเกลด็ (porcupine men)  ลกัษณะมีพงัผืดยดึระหวา่งนิว้เท้าที่ 2 และ 3 พบในครอบครัวหนึง่ใน
สหรัฐอเมริกา ซึง่พบลกัษณะนีใ้นลกูชายจ านวน 14 คน ลกัษณะมขีนท่ีใบห ูลกัษณะนีม้ขีนยาวตามใบหมูากกวา่ปกติ พบใน
เพศชาย และพบบอ่ยในประชากรของอินเดยี 

 
 
 

ที่มา: https://kas-kasanapharayat.blogspot.com 
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 sex-influenced trait หรือลกัษณะภายใต้อิทธิพลของเพศ  
            เมื่อเปรียบเทียบกบัลกัษณะเฉพาะในเพศซึง่แสดงเฉพาะเพศใดเพศหนึง่แล้ว ลกัษณะทีเ่ป็น sex-influenced trait หรือ
ลกัษณะภายใต้อิทธิพลของเพศนี ้ลกัษณะเดน่จะอยูภ่ายใต้อิทธิพลของเพศ ถงึแม้วา่จะมจีีนอยูบ่นออโทโซม จีนตวัเดียวกนัแต่
แสดงในแตล่ะเพศตา่งกนั โดยทัว่ไปเกิดจากสภาวะภายในของสิง่มีชีวิต อนัเนื่องมาจากฮอร์โมนเพศนัน่เอง ซึง่พบลกัษณะ
เช่นนีใ้นสตัว์ชัน้สงูเทา่นัน้ 
            ลกัษณะบางอยา่งในมนษุย์ที่เข้าใจวา่อาจเป็นลกัษณะ sex-influenced trait เช่น ลกัษณะปอยผมด้านหน้ามีสขีาว 
ปลายนิว้มือยาว ลกัษณะริมฝีปากบนแหวง่ เพดานปากโหว ่และการพดูติดอา่ง ลกัษณะเหลา่นีพ้บในเพศชายมากกวา่เพศ
หญิง อยา่งไรก็ตามการถ่ายทอดลกัษณะคอ่นข้างซบัซ้อนเพราะมอีิทธิพลของสิง่แวดล้อมและพนัธกุรรมร่วมกนัในการ
แสดงออกของจีนด้วย  
            ลกัษณะในมนษุย์ที่ศกึษากนัมาก วา่เป็น sex-influenced trait ได้แก่ ลกัษณะศีรษะล้านเนื่องจากกรรมพนัธุ์ ไมร่วม
เอาการหวัล้านจากโรคภยัไข้เจ็บ เช่น จากโรคไทฟอยด์ หรือตอ่มไทรอยด์อกัเสบ ลกัษณะศีรษะล้านจากกรรมพนัธุ์ มีจีน B 
ควบคมุ เพศชายฮอมอโลกสั และเฮเทโรไซกสัจะ แสดงลกัษณะหวัล้าน แตใ่นเพศหญิงจะแสดงลกัษณะล้านเมื่อเป็นฮ
อมอโลกสัเทา่นัน้ จึงพบมากในเพศชาย การแสดงฟีโนไทป์จึงเป็นดงัตาราง แสดงลกัษณะหวัล้านในคน  
 

จีโนไทป์ ลักษณะในเพศหญงิ ลักษณะในเพศชาย 

BB ศีรษะล้าน ศีรษะล้าน 

Bb ศีรษะไมล้่าน ศีรษะล้าน 

bb ศีรษะไมล้่าน ศีรษะไมล้่าน 

เข้าใจวา่ลกัษณะหวัล้านเกิดจากฮอร์โมนเพศเป็นตวัส าคญั ในเพศหญิง Bb ซึง่หวัไมล้่านแตเ่มื่อเป็นเนือ้งอกในมดลกู
และถกูตดัมดลกูออก จะกลายเป็นคนหวัล้าน ได้ 

 
sex-limited trait หรือลักษณะที่ปรากฏจ าเพาะเพศ  

 ลกัษณะบางลกัษณะแสดงออกในเพศใดเพศหนึง่ ทัง้นีเ้นื่องจากฮอร์โมนเพศเป็นตวัควบคมุ โดยทีจี่นนัน้ไมไ่ด้อยูบ่น
โครโมโซมเพศ ตวัอยา่งที่เห็นได้ชดั ได้แก่ขนของสตัว์ปีก เช่น นก และไก่พนัธุ์เลกฮอร์น ตวัผู้ขนยาวปลายแหลม โค้งงอ ขอบ
หยกัสวยงาม สว่นตวัเมยีจะมขีนสัน้ ๆ ตรงปลายมน ขอบเรียบไมส่วย เรียกวา่ขนแบบตวัผู้  (cock- feathered) และขนแบบตวั
เมีย (hen-feathered) ตามล าดบัในไก่พนัธุ์อื่น ๆ เช่น ซีไบท์แบนตมั ทัง้ตวัผู้และตวัเมียมีขนแบบตวัเมีย ไก่พนัธุ์แฮมเบิร์กและ
ไวยนัดอต ตวัผู้มีขนทัง้ 2 แบบ สว่นตวัเมียมีขนแบบตวัเมียมจีีน H ควบคมุ และขนแบบตวัผู้มีจีน h ควบคมุ แตใ่นเพศเมีย
จีน h จะไมแ่สดง ดงันัน้ไมว่า่จะมีจีโนไทป์อยา่งไรก็ตามจะมีขนแบบตวัเมียทัง้หมด ดงัตารางที่ 2.5 
ตารางที ่16.6 แสดงจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของขนไก่ 

จีโนไทป์ ลักษณะในเพศเมีย ลักษณะในเพศผู้ 

HH ขนแบบตวัเมีย ขนแบบตวัเมีย 

Hh ขนแบบตวัเมีย ขนแบบตวัเมีย 

hh ขนแบบตวัเมีย ขนแบบตวัผู้ 
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            ถ้าไก่ตวัเมียถกูตดัรังไขท่ิง้จะกลายเป็น มขีนแบบตวัผู้ได้ ดงันัน้จีน H จะท าให้มีขนแบบตวัเมียได้เมื่อมฮีอร์โมนเพศเมยี
อยู ่และจะท าให้เป็นขนตวัผู้ เมือ่ไมม่ีฮอร์โมนเพศเมียอยู ่สว่น h ท าให้เกิดขนแบบตวัผู้ เมื่อไมม่ฮีอร์โมนเพศเมียและท าให้เกิดขน
ตวัเมียถ้ามฮีอร์โมนเพศเมียอยู ่
            ลกัษณะเฉพาะเพศในคนท่ีเห็นชดั ได้แก่ หนวดเครา ซึง่มเีฉพาะในเพศชาย สว่นในเพศหญิงปกติไมม่ีหนวดเครา จาก
การศกึษาตอ่มสร้างหนวดเคราปรากฏวา่มีจ านวนตอ่เนือ้เยื่อที่ผิวหนงัเทา่กนั แตกตา่งกนัท่ีการเจริญงอกงามของหนวดเครา 
ถ้าเพศหญิงมีฮอร์โมนเพศเปลีย่นไป หนวดเคราจะเจริญงอกงามได้ ในกรณีววันม พอ่แมพ่นัธุ์ววันม เมื่อผสมกนัยอ่มให้จีน
เก่ียวข้องกบัปริมาณน า้นม และคณุภาพของนมแก่ลกูววัทกุตวั แตจ่ะมเีฉพาะววัตวัเมียเทา่นัน้ ที่สามารถให้น า้นมในปริมาณ 
และคณุภาพท่ีรับยีนมาจากพอ่แมไ่ด้ 

 


