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ใบความรู 1 เร่ือง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม         

 
การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
ส่ิงมีชีวิตแตละชนิดมีลักษณะเฉพาะ  และแตกตางจากส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ  ถานักเรียนสังเกต

ลักษณะของเพื่อนในช้ันและในโรงเรียน  จะพบวามีลักษณะโดยรวมเหมือนกัน  แตก็มีรายละเอียด
ของลักษณะท่ีแตกตางกัน  เชน  บางคนมีจมูกโดง  บางคนมีหนังตาชั้นเดียว  บางคนตามีสีน้ําตาล  
บางคนมีผมหยักศก  ลักษณะตาง ๆ  เหลานี้ไดรับการถายทอดมาจากพอแมและสามารถถายทอด
จากรุนหนึ่งไปยังรุนตอไปได  เราเรียกลักษณะท่ีถายทอดไดนี้วาลักษณะทางพันธุกรรม 

 

                                                                                              

รูกอนเรียน...

 
คําศัพทท่ีเก่ียวของกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม                           

 ลักษณะทางพันธุกรรม คือ ลักษณะของส่ิงมีชีวิตท่ีควบคุมโดยยีน ซ่ึงสามารถถายทอด
จากรุนหนึ่งไปยังรุนตอไปได เชนจากพอ-แม ไปสูลูกหลาน หรือ จากชั่วอายหุนึ่งสืบตอเนื่องกันไป
เร่ือยๆโดยอาศัยเซลลสืบพันธุ เปนส่ือกลางในการถายทอด 

 ความแปรผันของลักษณะทางพันธุกรรม  (Genetic variation) ส่ิงมีชีวิตแตละชนิดมี
ลักษณะเฉพาะตัว เชน รูปแบบของสุนัขจะมีสักษณะเฉพาะตัว เราสามารถแยกสุนัขออกจากแมว
หรือเสือได ขณะเดียวกัน เราก็แยกแมลงออกจากแมงมุม แยกกุงออกจากปู  ในส่ิงมีชีวิตชนิด
เดียวกัน ก็มีลักษณะเฉพาะตัวอีก เชน  การมีลักยิ้ม การมีติ่งหู การมีผมหยิก เปนตน  ลักษณะเหลานี้
จะแตกตางกันมากข้ึน เม่ือคนเราตางพอแมกันไมเปนญาติกัน หรือตางเช้ือชาติกัน ความแปรผันทาง
พันธุกรรมยังแบงออกไดเปน 2 ประเภท 
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1.  ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีความแปรผันตอเนื่อง  (Continuous Variation)  หมายถึง  
ความแตกตางของส่ิงมีชีวิตมากนอยลดหล่ันกันไปตามปริมาณของความแปรผันทางพันธุกรรมของ
ส่ิงมีชีวิต เชน สีผิว ความสูง  น้ําหนัก  ความฉลาด  เปนตน คิดวาการท่ีแสดงลักษณะดังกลาวถูก
ควบคุมดวยยีนหลายยีน (Polygene) ท่ีทํางานรวมกัน  ส่ิงแวดลอมมีอิทธิพลตอการแสดงออกของ
ลักษณะมาก  เม่ือเขียนกราฟจะไดกราฟเปนรูปโคงปกติ  ดังภาพ 
 

        จํานวนส่ิงมีชีวิต 

 
ลักษณะทางพนัธุกรรมท่ีตางกัน 

 
ภาพประกอบ 1 กราฟแสดงความถ่ีของลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีความแปรผันตอเนื่อง 

 
2.  ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีความแปรผันไมตอเนื่อง (Discontinous Variation) เปน

ลักษณะท่ีแบงเปนกลุมไดอยางชัดเจน เชน หมูเลือดของคน ลักษณะผิวเผือก ลักยิ้ม ติ่งหู การหอล้ิน  
เปนตน ลักษณะเชนนี้มีการแยกเปนพวกไดชัดเจนการแสดงลักษณะถูกควบคุมดวยยีนนอยคู  
ส่ิงแวดลอมไมมีอิทธิพลตอการแสดงออก  เม่ือนํามาเขียนกราฟสามารถเขียนกราฟไดเปนรูปแทง  
ดังภาพ 

 
                                                  จํานวนส่ิงมีชีวิต 

 
ลักษณะทางพนัธุกรรมท่ีตางกัน 

 
ภาพประกอบ 2 กราฟแสดงความถ่ีของลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีความแปรผันไมตอเนื่อง 
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 พันธุกรรม หรือ กรรมพันธุ (Heredity) หมายถึง การถายทอดลักษณะตางๆของ
ส่ิงมีชีวิตจากรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง หรือจากบรรพบุรุษไปสูลูกหลาน 

 หนวยพันธุกรรมหรือยีน (gene) หมายถึงหนวยควบคุมการแสดงออกของลักษณะตาง 
ๆ  ในส่ิงมีชีวิต  ลักษณะตาง ๆ  เหลานี้สามารถถายทอดจากพอและแมไปยังลูกหลานได  โดยปกติ
หนวยพันธุกรรมหรือยีนนี้จะอยูกันเปนคู ๆ  บนโครโมโซม  ซ่ึงจะอยูภายในนิวเคลียสของทุก ๆ  
เซลล  หนวยพันธุกรรมแตละคู  จะไดมาจากพอหนวยหนึ่งและไดจากแมหนวยหนึ่ง เชน  สีผม  สี
ตา  สีผิว  ความสูง  สติปญญา  ลักษณะเสนผม  ลักยิ้ม  เปนตน  สวนลักษณะท่ีไมใชลักษณะทาง
พันธุกรรม  เชน  เพศ  เสียง  ลักษณะอวน  ผอม  เปนตน   

 โครโมโซม (Chormosome) คือ รางแหโครมาตินหรือรางแหนิวเครียสท่ีหดตัวส้ัน
ขณะท่ีเซลลมีการแบงตัวและเปนท่ีอยูของยีน โครโมโซมประกอบดวยแขน  2  ขาง  ท่ีเรียกวา  โคร
มาทิด (chromatid) ซ่ึงแขนท้ังสองขางนี้จะมีจุดท่ีเช่ือมกัน  เรียกวา  เซนโทรเมียร (centromere)   
ถาดูจากแบบจําลองอาจจะมองดูคลายกับปาทองโกท่ีเช่ือมติดกัน 

 ยีนเดน (Dominant gene) คือ ยีนท่ีสามารถแสดงลักษณะนั้นออกมาได แมมียีนเพียงยีน
เดียว สัญลักษณใชอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ เชน T G R เปนตน 

เชน ยีนท่ีควบคุมลักษณะสูง(T) อยูคูกับยีนท่ีควบคุมลักษณะเต้ีย(t) แตแสดงลักษณะสูง(Tt) 
ออกมา แสดงวายีนท่ีควบคุมลักษณะสูงเปนยีนเดน 

 ยีนดอย (Recessive gene) คือ ยีนท่ีสามารถแสดงลักษณะใหปรากฏออกมาไดก็ตอเม่ือ
บนคูของโครโมโซมนั้น ปรากฏแตยีนดอย  สัญลักษณใชอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็ก เชน t g r 
เปนตน 

เชน การแสดงออกของลักษณะเต้ีย(tt) จะตองมียีนท่ีควบคุมลักษณะเต้ีย(t) อยูคูกับยีนท่ี
ควบคุมลักษณะเต้ีย(t) เทานั้น 

 แอลลีล (Allelic gene) การเขาคูกันไดของยีน เชน ให T แทนลักษณะสูง และ t แทน
ลักษณะเต้ีย ให G แทนลักษณะฝกสีเขียว และ g แทนลักษณะฝกสีเหลือง ถายีนท่ีเขาคูกันคือ TT Tt 
tt GG Gg และ gg เรียกยีนท่ีเขาคูกันวา ยีนท่ีเปนแอลลีลกัน นั้นก็คือ T เปนแอลลีลกับ T และ G เปน
แอลลีลกับ G แตยีนท่ีควบคุมลักษณะคนละชนิดกันไมสามารถเปนแอลลีลกันได คือ T ไมเปนแอล
ลีลกับ G 

 มัลติเปลแอลลีล (Multiple alleles) หมายถึง ลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีควบคุม โดยแอล
ลีลมากกวา 2 แอลลีล ข้ึนไป เชน พันธุกรรมของหมุ เลือด ABO ถูกควบคุมโดยแอลลีล 3 แอลลีล 

 จีโนไทป (Genotype) เปนลักษณะของยีนท่ีอยูบนโครโมโซม  ไมสามารถมองเห็น
ลักษณะจีโนไทปได  ใชสัญลักษณแทน เชน TT ,  Tt , tt 
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 ฟโนไทป (Phenotype)  เปนลักษณะท่ีปรากฏใหเห็นภายนอก  เชน สีผม  สีผิว  ความ
สูง อวน เปนตน 

 โฮโมไซกัส (Homozygous) หรือพันธุแท  เปนลักษณะของจีโนไทปท่ีมียีนท้ังคู
เหมือนกัน  ซ่ึงอาจเปนยีนแสดงลักษณะเดนท้ังคูหรือดอยท้ังคูก็ได  เชน TT ,  tt 

 เฮเทอโรไซกัส (Heterozygous)  หรือพันทาง  เปนลักษณะของจีโนไทปท่ีมียีนท้ังคู
แตกตางกัน  คือมียีนแสดงลักษณะเดนหนึ่งตัวและแสดงลักษณะดอยหนึ่งตัว  เชน Tt 

  ลักษณะเดน (Dominant)  คือ  ลักษณะท่ีปรากฎในรุนตอ ๆ ไปไดทุกรุน สามารถเกิด 
ไดเม่ือมียีนเดนคูกับยีนเดน  และยีนดอยอยูคูกับยีนเดน 
  ลักษณะดอย (Recessive)  คือ  ลักษณะท่ีมีโอกาสปรากฎไดในบางรุนหรือแสดงออกได
นอย  จะเกิดเม่ือมียีนดอย 2 ยีนอยูดวยกัน    
 

ลักษณะทางพันธุกรรม 
การถายทอดโดยยีน 

ลักษณะเดน ลักษณะดอย 
ติ่งหู หูมีติ่ง หูไมมีติ่ง 
แนวผมที่หนาผาก แนวผมหยกั แนวผมตรง 
ขนท่ีนิ้วมือขอท่ี 2 มี ไมมี 
ลักยิ้ม มีลักยิ้ม ไมมีลักยิ้ม 
ผิวหนังตกกระ ตกกระ ปกติ 
ริมฝปาก หนา บาง 
สันจมูก สันจมูกโดง สันจมูกตรง 
สายตา ปกติ ส้ัน 
หนังตา ตก ไมตก 
เสนผม ผมหยักศก ผมเสนตรง 
การหอล้ิน หอล้ินได หอล้ินไมได 
                                ตารางท่ี 1 แสดงตัวอยางลักษณะตางๆท่ีนําโดยยีนเดนและยีนดอย 
 

 ลักษณะเดนรวม (Co-dominant) หมายถึง ลักษณะทางพันธุกรรมท่ียีนแตละตัวท่ีเปน
แอลลีล(allele) กัน มีลักษณะเดนท้ังคูขมกันไมลง จึงแสดงออกมาท้ัง 2 ลักษณะ เชน พันธุกรรม
ของหมูเลือด AB  
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 การถายทอดลักษณะเดนสมบูรณ (Complete dominant)  ลักษณะเดนสมบูรณ  คือ  
ลักษณะท่ีแสดงออกโดยมีลักษณะเดนสามารถขมลักษณะดอยไวไดโดยสมบูรณ  เชน  สูงขมเต้ีย  
ดําขมขาว 

 การถายทอดลักษณะเดนไมสมบูรณ (Incomplete dominant)  เปนลักษณะท่ียีนเดนขม
ยีนดอยไมหมด  ยีนดอยมีอิทธิพลมาก  ผสมแลวได  ลักษณะระหวางลักษณะเดนกับลักษณะดอย
ผสมกลมกลืนกันท้ัง  2  ลักษณะ เชน  การถายทอดสีของดอกบานเย็น  ดอกพุทธรักษา 
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