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ใบความรู  2  เรื่อง การศึกษาของเมนเดล 

กฎของเมนเดล 

ประวัต ิ

 

เกรเกอร เมนเดล 

เกรเกอร  โยฮันน  เมนเดล (Gregor JoHann Mendel)  บาทหลวงชาวออสเตรีย  เกิดเม่ือ  
พ.ศ.  2365  ท่ีเมืองไฮเซนดอรฟ  เปนผูคนพบและอธิบายหลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
โดยศึกษาจากการผสมพันธุถ่ัวลันเตา  จึงไดรับการยกยองใหเปน “บิดาแหงวิชาพันธุศาสตร”  ได
ทดลองผสมพันธุถ่ัวลันเตา  ซ่ึงเปนพืชท่ีมีลักษณะเหมาะสมในการศึกษาการถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมหลายประการ  เชน ปลูกงาย  ชวงอายุส้ัน  มีเมล็ดมาก  มีการถายทอดละอองเรณูในดอก
เดียวกันมีลักษณะของลําตน  ดอก  ฝก  และเมล็ดแตกตางกันอยางชัดเจน  จากการทดลองผสม
ระหวางพอแมท่ีมีลักษณะแตกตางกันเพียงลักษณะเดยีว   

เมนเดลไดช้ีให เห็นวา ลักษณะท่ีปรากฏในรุนลูกเปนผลมาจากการถายทอดหนวยท่ี
ควบคุมลักษณะตางๆ ซ่ึงไดจากพอและแม โดยผานทาง เซลลสืบพันธุ ในการทดลองเพื่อศึกษา
แบบแผนการถายทอดลักษณะทางพนัธุกรรมของส่ิงมีชีวิต ซ่ึงศึกษาลักษณะความสูง ความเต้ียของ
ลูกรุนท่ี 1 หรือเรียกยอๆ วา F1 ตอจากนัน้นําตน ถ่ัวรุน F1 มาผสมกันเอง แลวศึกษาลักษณะ
เดียวกันของลุกรุนท่ี 2 หรือเรียกยอๆ วา F2ผลปรากฏดังนี้ 
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ตนถ่ัวรุนตางๆ ท่ีไดจากการผสมพันธุ 

ผลการทดลองของเมนเดล พบวา ลูกรุน F1 แสดงลักษณะเปนตนถ่ัวสูงท้ังหมด ไมวาจะใช
ตนถ่ัวพันธุสูงเปนพอพันธุหรือแมพันธุก็ตาม แสดงวาลักษณะสูงเปนลักษณะท่ีแสดงออกในรุน F1 
ท้ังหมด สวนลูกรุน F2 จะมีท้ังตนสูงตนเต้ีย แสดงวาลักษณะเต้ียสามารถแสดงออก ไดในรุนลูก F2 
นอกจากน้ี เมนเดลยังไดศึกษาลักษณะอ่ืนๆ ของตนถ่ัวอีก 7 ลักษณะดงันี้ 
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ลักษณะตนถ่ัวลันเตา 7 ลักษณะท่ีเมนเดลเลือกนํามาใชศึกษา แตละลักษณะมี 2 แบบท่ี แตกตาง
อยางชัดเจน 

ตาราง แสดงขอมูลสวนหนึ่งท่ีไดจากผลการทดลองของเมนเดล 

ลักษณะท่ีศึกษา รุนพอแม (P) รุนลูก (F1) รุนหลาน (F2) 
อัตราสวนลักษณะ 

ท่ีพบในรุนหลาน (F2) 

รูปรางเมล็ด กลม x ขรุขระ กลมท้ังหมด กลม (5,474) ขรุขระ (1,850) 2.94 : 1 

สีเมล็ด เหลือง x เขียว 
เหลือง
ท้ังหมด 

เหลือง (6,022) เขียว (2,001) 3.01 : 1 

สีดอก สีมวง x สีขาว สีมวงท้ังหมด สีมวง (705) สีขาว (224) 3.15 : 1 

รูปรางฝก อวบ x แฟบ อวบทั้งหมด อวบ (882) แฟบ (229) 2.92 : 1 

สีฝก เขียว x เหลือง เขียวท้ังหมด เขียว (428) เหลือง (152) 2.82 : 1 

ตําแหนงดอก ท่ีกิ่ง x ท่ียอด ท่ีกิ่งท้ังหมด ท่ีกิ่ง (615) ท่ียอด (207) 3.14 : 1 

ความสูงลําตน สูง x แคระ สูงท้ังหมด สูง (787) แคระ (277) 2.94 : 1 
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จากขอมูลในตาราง พบวา ในรุน F1 ลักษณะท่ีปรากฏมีเพียงแบบเดียว สวนในรุน F2 แต
ละลักษณะแสดงออกมา 2 แบบ ลักษณะท่ีปรากฏในรุนตอๆ ไปไดทุกรุน และปรากฏมากกวา 
ดังนั้น เมนเดลจึงเรียกวา ลักษณะเดน ( dominant ) สวนลักษณะท่ีหายไป หรือมีโอกาสปรากฏได
ในบางรุนเรียกวา ลักษณะดอย ( resessive ) จากตารางผลการผสมพันธุในรุนพอแมระหวางเมล็ด
กลมกับเมล็ดขรุขระ ไดรุนลูก F1 ท่ีมีลักษณะเดียวเทานัน้ คือเมล็ดกลม ไมมีลักษณะ ขรุขระปรากฏ
รวมอยูดวย แตลักษณะท้ังสองจะปรากฏใหเห็นในรุน F2 ในอัตราสวนของเมล็ดกลม(ลักษณะเดน) 
ตอลักษณะ เมล็ดขรุขระ(ลักษณะดอย) เปน 3 : 1  

 

 

      เมนเดลไดอธิบายวา ภายในเซลลของส่ิงมีชีวิตทุกเซลล จะมี
ลักษณะทางพนัธุกรรม ซ่ึงนักวิทยาศาสตรในยุคตอมาเรียกวา "ยนี" ( gene ) องคประกอบของยีน/
รูปแบบของยนีคือแอลลีล โดยในรุน F1 แอลลีลท่ีแสดงออกมาเปน ลักษณะเดน ( dominant  ) 
สวนแอลลีลท่ีแสดงออกมาไมไดเปน ลักษณะดอย ( recessive ) 

ในการผสมพันธุถ่ัวลันเตาโดยพิจารณาลักษณะสีของฝก ถาให G เปนสัญลักษณแทนลักษณะฝกสี
เขียวท่ีเปนลักษณะเดน แต g แทนลักษณะฝกสีเหลืองท่ีเปนลักษณะดอย แอลลีลท่ีอยูเปนคูกันจะ
เปนไปได 3 แบบ คือ GG Gg และ gg เรียกแอลลีลท่ีเปนคูนี้วา จีโนไทป ( genotype ) และลักษณะท่ี
แสดงออกมา เรียกวา ฟโนไทป ( phenotype ) สวนตนถ่ัวท่ีมี จีโนไทป gg จะมีฟโนไทปเปนถ่ัวฝก
สีเหลือง นั่นคือลักษณะดอย ซ่ึงจะแสดงออกมาไดตองมีแอลลีลลักษณะดอย 2 แอลลีล การท่ี
ส่ิงมีชีวิตมีแอลลีล 2 แอลลีลเหมือนกัน เชน GG หรือ gg เรียกวามีสภาพเปน โฮโมไซกัส ( 
homozygous ) หรือ พันธุแท ( pure line ) สวนการที่มีแอลลีล 2 แอลลีลตางกัน เชน Gg มาคูกัน 

เพราะเหตุใดลักษณะเมล็ดขรุขระ

จึงไมปรากฏในรุน F1 แตกลับไปปรากฏ

ในรุน F2 ท้ังๆ ท่ีรุนพอแม ( P ) มีท้ัง

ลักษณะเมล็ดกลมและเมล็ดขรุขระ 
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1. กฎแหงการแยกตัว ( law of segretion ) 
ส่ิงมีชีวิตท่ีสืบพันธุแบบอาศัยเพศจะมีส่ิงท่ีควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม (ยีน) อยูกันเปน

คูๆ แตละคูจะแยกออกจากกันเม่ือ มีการสรางเซลลสืบพันธุ ทําใหเซลลสืบพันธุแตละเซลลมีส่ิง
ควบคุมอยูเพียง 1 หนวย และเม่ือเซลลสืบพันธุผสมกัน ส่ิงท่ีควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมจะ
กลับมาเขาคูกันอีก  

 

 

การผสมพันธุถ่ัวลันเตาของเมนเดลในรุนตางๆ  
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จากแผนภาพจะเหน็ไดวารุนลุก F1 มีจีโนไทปแบบเดยีว คือ Tt และฟโนไทปแสดงลักษณะตนสูง
ท้ังหมด อัตราสวนของ ตนสูง:ตนเต้ีย = 1: 0 แมวาลักษณะดอยจะไมปรากฏใหเห็นในรุนลุก F1 แต
ก็ไมไดหายไป แอลลีลที่ควบคุมลักษณะดอย จะไปแสดงออกในรุนลูก F2 ทําใหมีจีโนไทป 3 แบบ 
คือ TT : Tt : tt ในอัตราสวน 1 : 2 : 1 และมีฟโนไทป 2 แบบ คือ ตนสูง : ตนเต้ีย = 3 : 1 

2. กฎแหงการรวมกลุมอยางอิสระ ( law of independent assortment ) 

ในเซลลสืบพันธุจะมีการรวมกลุมของหนวยพนัธุกรรม (ยีน) ในลักษณะตางๆ การ
รวมกลุมของยนีเหลานี้จะเปนไปตามอิสระ จึงทําใหเราสามารถทํานายผลท่ีเกิดข้ึนในรุนลุกและรุน
หลานได ส่ิงมีชีวิตโดยท่ัวไปจะมีการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม หลายลักษณะไปพรอมๆ กัน 
เชน สีของเมล็ดและลักษณะรูปทรงของเมล็ด ความสูงของตนและสีเปลือกหุมเมล็ด เปนตน  
ตัวอยาง เชน การนําถ่ัวลันเตาเมล็ดกลมสีเหลือง ( SSYY ) ผสมกับเมล็ดขรุขระสีเขียว ( ssyy ) จะ
ไดรุนลูกรุน F1 ลักษณะเมล็ดกลมสีเหลือง ( SsYy ) ท้ังหมด และเม่ือนาํลูกรุน F1 มาผสมกันเอง 
พบวา ลูกรุน F2 มีลักษณะ คือ เมล็ดกลมสีเหลือง (SSYY) เมล็ดกลมสีเขียว (SSyy) เมล็ดขรุขระสี
เหลือง (ssYY) และเมล็ดขรุขระสีเขียว (ssyy) แสดงวาลักษณะของเมล็ดและสีของเมล็ดมีการ
ถายทอดอยาง เปนอิสระตอกนั มิฉะนัน้แลวลักษณะเมล็ดกลมสีเหลืองและเมล็ดขรุขระสีเขียว
จะตองถายทอดไปดวยกันเสมอ 

 

การผสมพันธุถ่ัวเมล็ดกลมและเมล็ดขรุขระ 

การทดลองผสมพันธุโดยพิจารณาทีละ 2 ลักษณะ ในภาพเปนการผสมพันธุรุนพอแมพนัธุแท 
ระหวาง เมล็ดสีเหลือง-กลม x เมล็ดสีเขียว-ขรุขระ ( SSYY x ssyy ) จะไดถ่ัวรุนลูก ( F1 ) ท้ังหมด มี
ลักษณะเดนท้ัง 2 ลักษณะ ( SsYy ) และการผสม พันธุกันเองของรุน F1 ( SsYy x SsYy ) จะไดตน
ถ่ัวรุนหลาน ( F2 ) ในอัตราสวน 9 : 3 : 3 : 1 ซ่ึงเปนไปตามกฎแหงการ แยกตัว และกฎแหงการ
รวมกลุมอยางอิสระของเมนเดล 
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การหาจีโนไทปและฟโนไทป 
การผสมลักษณะเดียว

                 
วิธีการใชแผนภาพ  เราสามารถเขียนแผนภาพแสดงวิธีผสมเซลลสืบพันธุเพื่อใชอธิบายผล

การทดลองของเมนเดลที่เปนการผสมลักษณะเดียว จากตัวอยางของการผสมพันธุถ่ัวลันเตาดอกสีม
วงกับดอกสีขาว โดยใชสัญลักษณของยีนไดดังน้ี  

 
อัตราสวนของลักษณะฟโนไทป ในรุนท่ี2 ดังตัวอยางขางบน เกิดจากการผสมกันแบบสุม 
(Random)      ระหวางละอองเกสรตัวผูซ่ึงเปนเซลลสืบพันธุของพอและไขซ่ึงเปนเซลลสืบพันธุของ
แม 
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