การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามหลักของเมนเดล
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ในสถานการณ์ปจั จุบนั จะเห็นได้ว่ามีการกล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพันธุศาสตร์มากขึ้นโดยผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์
ต่างๆ ตลอดจนโลกออนไลน์ เช่น ความผิดปกติต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นกับพันธุ พ์ ชื หรือพันธุ ส์ ตั ว์ การพัฒนาของเทคโนโลยีการ
ดัดแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชวี ติ ซึง่ ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตรและทางการแพทย์เป็ นอย่างมาก การศึกษาสื่อ
ประกอบการสอนในหัวข้อเรื่องความน่าจะเป็ นและกฎแห่งการแยกจะเป็ นพื้นฐานทีส่ าคัญในการทาความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึ้นได้เป็ นอย่างดี เพราะจะทาให้ผู ้เรียนเข้าใจกระบวนการของการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของ
สิ่งมีชวี ติ ได้ดีย่งิ ขึ้น
พันธุศาสตร์ (Genetics)
พันธุศาสตร์ คือ ศาสตร์ หรือวิชาทีศ่ กึ ษาเกี่ยวกับรูปแบบของการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากชัว่ รุ่นหนึ่งไปยัง
อีกชัว่ รุ่นหนึ่ง รวมทัง้ การศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าทีข่ องสารพันธุกรรมในระดับโมเลกุล และศึกษาการแปรผัน
ทางพันธุกรรมในประชากรทีจ่ ะเชื่อมโยงไปสู่การเกิดวิวฒั นาการ
พันธุกรรม (Heredity)
พันธุกรรม คือ การถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรษุ มายังลู กหลาน เช่น ลักษณะของสีดอกไม้ ลักษณะรูปร่าง
ของเมล็ดถัว่ ลักษณะสีผวิ ของโค ลักษณะของหงอนไก่ เป็ นต้น
เกรเกอร์ โจฮัน เมนเดล (Gregor Johann Mendel)
เกรเกอร์ โจฮัน เมนเดล (รูปที่ 1) เป็ นชาวออสเตรีย มีชวี ติ อยู่ในช่วงระหว่าง ปี ค.ศ. 1822 ถึง 1884 เมนเดล
เกิดในครอบครัวเกษตรกรซึง่ มีฐานะปานกลาง และเมือ่ บิดาถึงแก่กรรมครอบครัวก็เริ่มมีความเป็ นอยู่ทย่ี ากลาบากมาก
ขึ้น เมนเดลจึงตัดสินใจบวชและได้รบั อนุญาตให้ไปเรียนหนังสือ
ณ มหาวิทยาลัยเวียนนา ในสาขาวิชาฟิ สิกส์
คณิตศาสตร์และธรรมชาติวทิ ยาเพือ่ จะได้กลับมาเป็ นครูสอนหนังสือทีโ่ บสถ์ ในขณะทีเ่ ป็ นครูสอนหนังสืออยู่นนั้ เมนเดล
ซึง่ มีพ้นื ฐานการปลูกพืชเป็ นอย่างดีเพราะเกิดและเติบโตในครอบครัวเกษตรกรได้ปลู กพืชหลายชนิดภายในโบสถ์
เมนเดลได้สังเกตเห็นลักษณะต่างๆ ของพันธุไ์ ม้ทีป่ ลู กทาให้เกิดความสนใจในการศึกษาการถ่ายทอดลักษณะต่างๆ ที่
เกิดขึ้นจึงได้เริ่มทาการทดลองจากการผสมพันธุ ถ์ วั ่ garden pea (Pisum sativum L.) โดยผสมพันธุ ถ์ วั ่ ระหว่างต้นที่
มีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างกันแล้วดูลกั ษณะของลู กผสมทีเ่ กิดขึ้นในชัว่ รุ่นต่อๆ มาซึง่ เมนเดลได้ค้นพบความสัมพันธ์บาง
ลักษณะของลู กผสมทีเ่ กิดขึ้น และรวบรวมเป็ นรายงานผลการศึกษา พร้อมทัง้ ได้
นาเสนอผลการศึกษา ในทีป่ ระชุมสมาคมธรรมชาติวทิ ยา (Natural History Society) ณ เมืองบรุน ประเทศ
ออสเตรีย ในปี ค.ศ. 1865 ในชื่อเรื่อง Experiments in Plant Hybridization

รูปที่ 1 ภาพวาดของ เกรเกอร์ โจฮัน เมนเดล (Gregor Johann Mendel)
แต่อย่างไรก็ตาม ผลงานดังกล่าวของเมนเดลไม่ได้รับความสนใจมากนัก จนเวลาล่วงเลยมาถึง 16 ปี หลังจาก
เมนเดลเสียชีวติ ในปี ค.ศ. 1900 จากการตรวจสอบเอกสารงานวิจยั เกี่ยวกับการผสมพันธุ พ์ ชื ของนักพฤกษศาสตร์ ชาว
ฮอลแลนด์ H. DeVries ชาวเยอรมันนี C. Correns และชาวออสเตรีย E. Von Tschermak–Seysenegg จึงได้มี
การค้นพบงานของเมนเดลทีไ่ ด้เผยแพร่ไว้หลังจากนัน้ ก็มผี ู ้ทาการทดลองในแบบเดียวกับของเมนเดลอีกหลายท่านที่
สาคัญ คือ W. Bateson และ L. Cuenot ในปี ค.ศ. 1902 ซึง่ ผลการทดลองทีไ่ ด้ออกมานัน้ เป็ นไปตามทีเ่ มนเดลกล่าว
ไว้ทกุ ประการ ทาให้ผลงานการศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมทีเ่ มนเดลศึกษาไว้เป็ นทีย่ อมรับกันในทีส่ ุด จน
เป็ นทีม่ าของการยอมรับยกย่องให้เมนเดลเป็ น “บิดาของพันธุศาสตร์”
พันธุกรรมของลักษณะถัว่ ทีเ่ มนเดลได้รายงานเอาไว้มอี ยู่ดว้ ยกัน 7 ลักษณะ คือ สีของดอก ตาแหน่งของดอก
สีเมล็ด รูปร่างเมล็ด รูปร่างของฝัก สีของฝัก และลักษณะความสู งของต้น
จากการเก็บข้อมูลอย่างละเอียดนัน้ ทาให้เมนเดลพบความเชื่อมโยงบางอย่างเกิดขึ้น เช่น เมือ่ ผสมพันธุ ถ์ วั ่ ต้น
สู งกับต้นเตี้ย ลู กรุ่นแรกทีไ่ ด้เป็ นต้นสู งทัง้ หมด ในทางพันธุศาสตร์ใช้สญั ลักษณ์ F1 หมายถึงลูกชัว่ รุ่นแรก ซึง่ F มาจาก
คาว่า Filial เป็ นภาษาลาตินแปลว่าชัว่ รุ่นลูก และเมือ่ ให้ลูก F1 ผสมตัวเองลู ก F2 ทีไ่ ด้จะมีทงั้ ต้นสู งและต้นเตี้ยปรากฏ
ออกมาในอัตราส่วน ต้นสู ง : ต้นเตี้ย เท่ากับ 3 : 1 แสดงให้เห็นว่าลักษณะต้นเตี้ยทีไ่ ม่แสดงในลู กชัว่ รุ่นแรกไม่ได้
หายไปไหนแต่ถูกปิ ดบังไว้และมาแสดงออกในลู ก F2
นอกจากนี้ เมนเดลยังได้ทดลองผสมพันธุ ถ์ วั ่ ในแบบเดียวกันกับลักษณะอืน่ ๆ อีก 6 ลักษณะ ได้แก่ สีดอก
ตาแหน่งของดอก สีเมล็ด รูปร่างเมล็ด รูปร่างของฝัก และสีของฝัก เมือ่ พิจารณาอัตราส่วน พบว่าแต่ละลักษณะทีผ่ สม
พันธุก์ นั ในลู กรุ่น F2 ทีไ่ ด้ล้วนแต่มอี ตั ราส่วน ทีใ่ กล้เคียงกันทัง้ หมด นัน่ คือ ลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อย เป็ น 3 : 1
โดยประมาณในทุกลักษณะ (ตารางที่ 1) การผสมพันธุ พ์ จิ ารณาเพียงลักษณะเดียว แบบนี้เรียกว่า monohybrid cross
เมนเดลอธิบายว่าในถัว่ มี “แฟกเตอร์ ” บางอย่างทีค่ วบคุมลักษณะทางพันธุกรรมและเรียกแฟกเตอร์
ที่
แสดงออกใน F1 ว่า dominant หรือ เด่น เรียกลักษณะทีถ่ ูกข่มไว้ไม่แสดงออกว่า
recessive หรือ ด้อย โดยที่
แฟกเตอร์ ดังกล่าวอยู่กนั เป็ นคู่ๆ ลู ก F1 จะได้รบั แฟกเตอร์มาจากพ่อและแม่ฝ่ายละ 1 แฟกเตอร์ ต่อมาภายหลังใช้คา
ว่า “ยีน” แทนแฟกเตอร์

ตารางที่ 1 ลักษณะในถัว่ garden pea ลู กชัว่ รุ่น F2 ทีเ่ กิดจากการผสมตัวเองของลู กชัว่ รุ่น F1 7 ลักษณะในถัว่

ในการอธิบายรูปแบบของการถ่ายทอดยีน เมนเดลใช้สญั ลักษณ์อกั ษรตัวพิมพ์ใหญ่แทนยีนเด่น (dominant)
และอักษรตัวพิมพ์เล็กแทนยีนด้อย (recessive) ปัจจุบนั นิยมใช้ตวั อักษรย่อของคาจากลักษณะด้อย เช่น ต้นสู ง ใช้ตวั
D และต้นเตี้ย ใช้ตวั d ซึง่ มาจากคาว่า dwarf ซึง่ ในทางพันธุศาสตร์ เรียกรูปแบบของยีนทีแ่ ตกต่างกัน ณ ตาแหน่งใด
ตาแหน่งหนึ่งบนโครโมโซมว่า แอลลีล ( allele) เช่น allele D หรือ allele d เป็ นต้น องค์ประกอบทางพันธุกรรมที่
ประกอบด้วยคู่ของแอลลีล เรียกว่า จีโนไทป์ (genotype) และผลทีเ่ กิดขึ้นจากการแสดงออกของยีน เรียกว่า ฟี โน ไทป์ (phenotype) เช่น ลักษณะความสู งของต้นถัว่ และลักษณะรูปร่างของเมล็ดเป็ นต้น ส่วนจีโนไทป์ รุ่นพ่อแม่
(parent, P) ทีเ่ ป็ นต้นสู ง DD เรียกว่าเป็ น homozygous dominant และเรียกรุ่นพ่อแม่ทเ่ี ป็ นต้นเตี้ย dd ว่า
homozygous recessive ส่วนลู ก F1 ทีเ่ ป็ น Dd เรียกว่า heterozygous เช่น การผสมพันธุถ์ วั ่ ต้นสู งกับถัว่ ต้นเตี้ย ถัว่
ต้นสู งทีม่ จี โี นไทป์ เป็ น DD จะสร้างเซลล์สืบพันธุ โ์ ดยการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีส (meiosis) ได้แบบเดียวคือ D ส่วนถัว่
ต้นเตี้ยทีม่ ี จีโนไทป์ เป็ น dd ก็จะสร้างเซลล์สืบพันธุ ไ์ ด้แบบเดียวเช่นกันคือ d และเมือ่ เซลล์สืบพันธุ จ์ ากต้นสู งและต้น
เตี้ยปฏิสนธิกนั แล้วจะได้ลู ก F1 เป็ นต้นสู งทัง้ หมดโดยจะมีจโี นไทป์ เป็ น Dd เมือ่ ให้ลูก F1 ผสมตัวเองลู ก F1 จะสร้าง
เซลล์สืบพันธุ ์ 2 แบบ คือ D และ d ซึง่ จะแยกออกจากกันไปเข้าสู่เซลล์สืบพันธุ ค์ นละเซลล์ ซึง่ ต่อมาภายหลังทราบว่า
การแยกออกจากกันนัน้ เกิดขึ้นในกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ ท์ ม่ี กี ารแบ่งเซลล์แบบ meiosis เมือ่ เซลล์สืบพันธุ ม์ า
รวมกันทาให้ได้ลูก F2 เป็ นต้นสู งและต้นเตี้ยในอัตราส่วน 3 : 1 ในขณะทีอ่ ตั ราส่วนจีโนไทป์ เท่ากับ 1 : 2 : 1

ก ข ค ง
รูปที่ 2 (ก) การแยกออกจากกันของคู่ยนี D, d ไปอยู่คนละเซลล์สืบพันธุ ์
(ข) การรวมกันของเซลล์สืบพันธุ ์ D และ d จากรุ่นพ่อแม่
(ค) ลู ก F2 มีจโี นไทป์ DD : Dd : dd ในอัตราส่วน 1 : 2 : 1
(ง) ลู ก F2 มีฟีโนไทป์ ต้นสู ง : ต้นเตี้ย ในอัตราส่วน 3 : 1
การผสมพันธุ ร์ ะหว่างถัว่ ต้นสู งและถัว่ ต้นเตี้ยนี้ เป็ นการผสมแบบ monohybrid cross ซึง่ หมายถึงการผสม
พันธุท์ พ่ี จิ ารณาเพียงลักษณะเดียวการเกิดลู ก F2 ในอัตราส่วน 3 : 1 แสดงว่ายีนอยู่กนั เป็ นคู่จะต้องแยกออกจากกันไป
อยู่คนละเซลล์สืบพันธุ ์ สมมติฐานดังกล่าวจึงเกิดเป็ นกฎการถ่ายทอดทางพันธุกรรมข้อทีห่ นึ่งของเมนเดลทีร่ ู จ้ กั กันคือ
กฎแห่งการแยก (Law of Segregation ) ทีม่ ใี จความว่า ยีนทีอ่ ยู่กนั เป็ นคู่จะแยกออกจากกันไปเข้าสู่คนละเซลล์
สืบพันธุ ์
ในทางชีววิทยาจะเห็นว่ากฎข้อที่ 1 ของเมนเดลหรือกฎแห่งการแยกนัน้ สอดคล้องกับกระบวนการแยกตัวของ
โครโมโซมในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส (meiosis) ซึง่ การแบ่งเซลล์จากเซลล์ตงั้ ต้นซึง่ มีจานวนโครโมโซม 2 ชุด (2 n)
ได้เซลล์ลูกทีม่ โี ครโมโซมเพียง 1 ชุด ( n) หรือ haploid cell โดยประกอบด้วย 2 ระยะ ได้แก่ meiosis I และ
meiosis II
กฎแห่งการแยกของเมนเดลจะสอดคล้องกับการแยกออกจากกันของโครโมโซมคู่เหมือน (
homologous
chromosome) ยีนทีอ่ ยู่กนั เป็ นคู่บนโครโมโซมจะแยกออกจากกันในแอนนาเฟส ระยะแรก ( anaphase I) และเมือ่ ถึง
ระยะ meiosis II จะเป็ นเพียงการแยกออกจากกันของ
sister chromatid ในระยะแอนนาเฟส ระยะทีส่ อง
(anaphase II) เมือ่ สิ้นสุดการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสจะได้เซลล์ใหม่ 4 เซลล์ ซึง่ มีจานวนโครโมโซม 1 ชุด และแต่ละ
เซลล์จะมีขอ้ มูลทางพันธุกรรมทีแ่ ตกต่างกัน
เมือ่ โครโมโซมคู่เหมือนทีม่ แี อลลีล A และแอลลีล a มาเข้าคู่กนั แล้วในระยะ prophase I และ ข เมือ่ เข้าสู่
ระยะ anaphase I โครโมโซมคู่เหมือนนี้จะแยกออกจากกัน เป็ นผลให้แอลลีล A และแอลลีล a แยกออกจากกันดัง
แผนภาพ
A
Aa
a
เมือ่ สิ้นสุด meiosis I ก่อนเริ่มเข้าสู่ meiosis II แอลลีล A และแอลลีล a จะอยู่ต่างเซลล์กนั และเมือ่ สิ้นสุด
meiosis II จะได้เซลล์ 4 เซลล์ ทีเ่ ป็ นแอลลีล A จานวน 2 เซลล์ และแอลลีล a จานวน 2 เซลล์ เนื่องจากในระยะ
anaphase II จะเป็ นการแยกออกจากกันของ sister chromatid

ความน่ าจะเป็ น (Probability)
ความน่าจะเป็ น หมายถึง โอกาสทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจากเหตุการณ์ทเ่ี ป็ นไปได้ทงั้ หมด กฎของ
ความน่าจะเป็ นสามารถนามาใช้อธิบายหรือหาความน่าจะเป็ นของการเกิดลู กแบบต่างๆ จากคู่ผสมพันธุ ์ ซึง่ กฎของความ
น่าจะเป็ นทีน่ ามาใช้มี 2 ข้อ คือ
ข้อที่ 1 กฎการบวก (Addition Law)
กฎการบวก คือ ความน่าจะเป็ นของการเกิดเหตุการณ์หนึ่งหรืออีกเหตุการณ์หนึ่งเท่ากับผลบวกของความน่าจะ
เป็ นของแต่ละเหตุการณ์เมือ่ เหตุการณ์ทงั้ หมดเป็ นอิสระต่อกัน และความน่าจะเป็ นของทุกเหตุการณ์รวมกันมีค่าเท่ากับ
1 เสมอ ดังนัน้ กฎข้อนี้จะใช้กบั เหตุการณ์ทไ่ี ม่สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้ ซึง่ จะสังเกตได้จากคาถามมักจะใช้คาว่า
“หรือ” ตัวอย่างเช่น การโยนเหรียญ 1 เหรียญ มีโอกาสในการเกิดขึ้นได้เพียง 2 เหตุการณ์ คือ เหรียญออกหัว หรือ
ออกก้อย ดังนัน้ ความน่าจะเป็ นทีเ่ หรียญออกหัวเท่ากับ ½ หรือออกก้อยเท่ากับ ½ โดยทีเ่ หตุการณ์ทงั้ สองอย่างนี้จะ
เกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้
ดังนัน้ โอกาสทีจ่ ะเกิดหัว หรือ ก้อย = 1/2 + 1/2 = 1
ทานองเดียวกัน ในการผสมพันธุร์ ะหว่าง genotype Aa และ Aa มีโอกาสทีจ่ ะได้ลูกทีม่ ี genotype ได้ 3 แบบ คือ
AA Aa หรือ aa โดยมีความน่าจะเป็ นของแต่ละเหตุการณ์ดงั นี้
โอกาสทีล่ ู กมี genotype AA = 1/4
โอกาสทีล่ ู กมี genotype Aa = 2/4
โอกาสทีล่ ู กมี genotype aa = 1/4
ดังนัน้ หากต้องการถามว่า ในการผสมพันธุ ร์ ะหว่าง genotype Aa X Aa จงหาโอกาสทีจ่ ะได้ลูกทีม่ ี genotype AA
หรือ Aa จึงเท่ากับ
= โอกาสทีล่ ู กมี genotype AA + โอกาสทีล่ ู กมี genotype Aa
= 1/4 + 2/4
= 3/4
นัน่ คือ โอกาสทีจ่ ะได้ลูกทีม่ ี genotype AA หรือ Aa จึงเท่ากับ 3/4
ข้อที่ 2 กฎการคูณ (Multiplication Law)
กฎการคูณ คือความน่าจะเป็ นทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์หลายเหตุการณ์พร้อมๆ กันมีค่าเท่ากับ ผลคูณของแต่ละ
เหตุการณ์ เมือ่ แต่ละเหตุการณ์เป็ นอิสระต่อกัน จะสังเกตเห็นว่าส่วนใหญ่มกั มีคาว่า “และ” ในคาถามตัวอย่างเช่น เมือ่
ทดลองโยนเหรียญ 1 เหรียญ
โอกาสทีเ่ หรียญจะออกหัว = 1/2
โอกาสทีเ่ หรียญจะออกก้อย = 1/2
ดังนัน้ เมือ่ ทดลองโยนเหรียญ 1 เหรียญ จานวน 2 ครัง้
โอกาสทีค่ รัง้ ที่ 1 เหรียญออกหัว และ ครัง้ ที่ 2 เหรียญออกหัว = 1/2 × 1/2 = 1/4

โอกาสทีค่ รัง้ ที่ 1 เหรียญออกหัว และ ครัง้ ที่ 2 เหรียญออกก้อย = 1/2 × 1/2 = 1/4
โอกาสทีค่ รัง้ ที่ 1 เหรียญออกก้อย และ ครัง้ ที่ 2 เหรียญออกหัว = 1/2 × 1/2 = 1/4
โอกาสทีค่ รัง้ ที่ 1 เหรียญออกก้อย และ ครัง้ ที่ 2 เหรียญออกก้อย = 1/2 × 1/2 = 1/4
เช่นเดียวกับกรณีทเ่ี มือ่ โยนเหรียญ 2 เหรียญพร้อมๆ กัน มีโอกาสทีจ่ ะเกิดขึ้นได้ทงั้ หมด 4 เหตุการณ์ คือ หัวหัว
หัวก้อย ก้อยหัว ก้อยก้อย ดังนัน้
โอกาสทีเ่ หรียญออก หัวและหัว = 1/2 × 1/2 = 1/4
โอกาสทีเ่ หรียญออก หัวและก้อย = 1/2 × 1/2 = 1/4
โอกาสทีเ่ หรียญออก ก้อยและหัว = 1/2 × 1/2 = 1/4
โอกาสทีเ่ หรียญออก ก้อยและก้อย = 1/2 × 1/2 = 1/4
ในทีน่ ้ จี ะถือว่าเหตุการณ์ทอ่ี อกหัวและก้อย กับ เหตุการณ์ทอ่ี อกก้อยและหัว เป็ นรูปแบบเดียวกัน คือออกหัว 1 และ
ออกก้อย 1 เพราะฉะนัน้ จะสรุปได้ว่า
เหตุการณ์ หัวหัว : ( หัวก้อย + ก้อยหัว ) : ก้อยก้อย
โอกาสทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์ (1/2)(1/2) : [(1/2)(1/2) + (1/2)(1/2)] : (1/2)(1/2)
1/4 : (1/4 + 1/4 ) : 1/4
1/4 : 2/4 : 1/4
อัตราส่วน 1 : 2 : 1
จะเห็นว่าอัตราส่วนนี้ตรงกับอัตราส่วนของ genotype ของลูก F2 ในการผสมแบบ monohybrid cross
สมมุตวิ ่าโยนเหรียญทีด่ ้านหนึ่งของเหรียญเป็ น D ทีค่ วบคุมลักษณะต้นสู ง ในขณะทีเ่ หรียญอีกด้านเป็ น d ทีค่ วบคุม
ลักษณะต้นเตี้ยจะได้อัตราส่วนของลู ก F2 เท่ากับ 1/4 DD : 2/4 Dd : 1/4 dd (ทีม่ าของตัวเลขอัตราส่วน 1/4 DD
และ 1/4 dd มาจากกฏการคูณ ในขณะทีต่ วั เลข 2/4 Dd มาจากกฎการคูณและกฎการบวก ) จาก genotype ของลู ก
F2 จะแสดง phenotype เป็ น ต้นสู ง : ต้นเตี้ย ในอัตราส่วน 3 : 1 โดยทีเ่ ป็ นการใช้กฎการบวกของ 1/4 DD + 2/4
Dd เท่ากับ 3/4 D - เส้นขีดหลัง D นัน้ ในความหมายทางพันธุศาสตร์หมายความว่า ณ ตาแหน่งนัน้ เป็ นได้ทงั้ เด่นและ
ด้อย หรือ D หรือ d จึงเป็ นทีม่ าของอัตราส่วน phenotype ต้นสู ง : ต้นเตี้ย = 3 : 1 หรือ 3/4 D- : 1/4 dd นัน่ เอง
ในการผสมพันธุ ท์ พ่ี จิ ารณาพร้อมกันสองลักษณะ หรือ dihybrid cross เช่น การผสมพันธุ ร์ ะหว่างต้นถัว่ ทีม่ ี
เมล็ดกลมและสีเหลือง กับ ต้นถัว่ ทีม่ เี มล็ดย่นและสีเขียว สมมุตวิ ่าถัว่ ต้นพ่อแม่พนั ธุ ์ ทีฝ่ ่ ายหนึ่งมีเมล็ดกลมสีเหลือง มี
genotype RRYY และอีกฝ่ ายหนึ่งมีเมล็ดย่นสีเขียว มี genotype rryy ซึง่ ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ ข์ องถัว่ ต้น
ทีม่ ี
genotype RRYY จะสามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ ์ ได้เป็ น RY เพียงรูปแบบเดียว ในขณะทีถ่ วั ่ ต้นทีม่ ี genotype rryy ก็
จะสร้างเซลล์สืบพันธุ ์ ได้เป็ น ry เพียงแบบเดียว เช่นกัน ซึง่ จะส่งผลให้ลูก F1 จะมี genotype เป็ น heterozygous
ของยีน 2 ตาแหน่ง คือ RrYy เรียกว่า ลูกผสมสองลักษณะ หรือ dihybrid ทีม่ ลี กั ษณะเมล็ดกลมสีเหลืองทัง้ หมด
และหลังจากนัน้ เมือ่ ปล่อยให้ลู กรุ่น F1 ผสมตัวเองลูก F1 จะสร้างเซลล์สืบพันธุ ไ์ ด้ 4 แบบ คือ RY : Ry : rY : ry ใน
สัดส่วนเท่าๆ กัน คือ 1 : 1 : 1 : 1
genotype และ phenotype ของ F2 สามารถหาได้โดยการสร้างตาราง Punnett square (รูปที่ 3) ดังนี้

รูปที่ 3 การหาgenotype และ phenotype ของลูก F2 โดยการสร้างตาราง Punnett square
จะเห็นได้ว่า เซลล์สืบพันธุ ข์ องฝ่ ายหนึ่งในทุกแบบมีโอกาสทีจ่ ะ
ปฏิสนธิกบั เซลล์สืบพันธุ ข์ องอีกฝ่ ายหนึ่งได้ทกุ แบบและเมือ่ รวมจานวน
ลักษณะทีแ่ สดงออกเหมือนกันสรุปรวมเป็ นอัตราส่วน phenotype เท่ากับ
เมล็ดกลมสีเหลือง : เมล็ดกลมสีเขียว : เมล็ดย่นสีเหลือง : เมล็ดย่นสีเขียว
เท่ากับ 9 : 3 : 3 : 1 ดังรูปที่ 4
นอกจากนี้เพือ่ ให้งา่ ยในการทาความเข้าใจ ยังมีอกี แนวทางหนึ่งที่
จะสามารถวิเคราะห์ผลของการผสมพันธุ แ์ บบ dihybrid cross โดยการ
แยกพิจารณาทีละลักษณะแบบ monohybrid cross ดังนี้ ลักษณะที่ 1 คือ
ลักษณะรูปร่างเมล็ด เช่น รุ่นพ่อแม่มเี มล็ดกลมผสมกับเมล็ดย่น ได้ลูกรุ่น
F1 ทีม่ รี ูปร่างเมล็ดกลมทัง้ หมด และเมือ่ ปล่อยให้ F1 ผสมตัวเองก็จะได้ลูก
F2 ซึง่ มีสดั ส่วนเมล็ดกลมเท่ากับ ¾ และเมล็ดย่นเท่ากับ ¼ ดังนัน้
อัตราส่วนระหว่างเมล็ดกลม ต่อ เมล็ดย่น จึงเท่ากับ 3 : 1
เช่นเดียวกันกับอีกลักษณะหนึ่งทีพ่ ่อแม่มเี มล็ดสีเหลืองผสมพันธุ ์
กับเมล็ดสีเขียว ได้ลูกรุ่น F1 เป็ นเมล็ดสีเหลืองทัง้ หมด และเมือ่ ปล่อยให้ F1
ผสมตัวเองก็จะได้ลูกรุ่น F2 มีสดั ส่วนเมล็ดสีเหลือง เท่ากับ ¾ และเมล็ดสี รู ปที่ 4 genotype และ phenotype พร้อมทัง้
อัตราส่วนของ F2 จากการผสมแบบ
เขียวเท่ากับ ¼ ก็จะได้สดั ส่วนระหว่าง เมล็ดสีเหลืองต่อเมล็ดสีเขียว เท่ากับ 3
dihybrid cross
: 1 เช่นกัน
เมือ่ พิจารณาพร้อมกันสองลักษณะ โดยการนาผลของทัง้ สองลักษณะมาคูณกัน อัตราส่วนเมล็ดกลมสีเหลือง :
เมล็ดกลมสีเขียว : เมล็ดย่นสีเหลือง : เมล็ดย่นสีเขียว เท่ากับ 9 : 3 : 3 : 1 ซึง่ เท่ากับการรวมกันของสอง

monohybrid คือ (3 + 1)2 จะเท่ากับ 9 + 3 + 3 + 1 หรือโอกาสทีส่ องเหตุการณ์ทไ่ี ม่ข้นึ แก่กนั จะมีโอกาสเกิดขึ้น
พร้อมๆ กัน จะมีค่าเท่ากับผลคูณของโอกาสทีจ่ ะเกิดแต่ละเหตุการณ์ตามกฎของการคูณ
เมือ่ ผลการศึกษาการผสมพันธุ ส์ องลักษณะออกมาดังนี้ แสดงว่าคู่ของแอลลีลของยีนทีค่ วบคุมลักษณะเมล็ด
เมือ่ แยกออกจากกันไปรวมกลุ่มกับคู่ของแอลลีลทีค่ วบคุมลักษณะสีเมล็ดทีแ่ ยกออกจากกันเช่นกันอย่างเป็ นอิสระ
เมนเดลจึงได้นาเสนอกฎการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมข้อที่ 2 ซึง่ มีช่อื ว่า กฎแห่งการรวมกลุม่ อย่างอิสระ (law of
independent assortment) ซึง่ มีใจความว่า “คู่ของแอลลีลของยีนหนึ่งจะแยกออกจากกันไปรวมกลุ่มอย่างอิสระกับ
อีกแอลลีลหนึ่งของยีนอีกคู่หนึ่งทีแ่ ยกออกจากกัน” ซึง่ จากกฎข้อที่ 1 ของเมนเดลกล่าวว่ายีนจะอยู่กนั เป็ นคู่ และจะแยก
ออกจากกันไปยังเซลล์แต่ละเซลล์สืบพันธุ ์ ในขณะทีก่ ฎข้อ 2 ก็กล่าวว่าแต่ละแอลลีลของแต่ละคู่ยนี นัน้ จะเข้ารวมกลุ่ม
กับอีกแอลลีลของอีกคู่ยนี เป็ นไปอย่างอิสระ ดังนัน้ จึงสามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ ข์ องลู ก F1 ทีม่ ี genotype RrYy โดย
แอลลีล R กับ r แยกออกจากกัน ในขณะทีอ่ กี คู่คอื แอลลีล Y ก็จะแยกออกจาก y เช่นกัน และ R ก็จะไปเข้าคู่ได้ทัง้
กับ Y และ y เช่นเดียวกันกับ r ก็จะไปเข้าคู่ได้ทงั้ กับ Y และ y เช่นเดียวกันจึงได้เซลล์สืบพันธุ ์ 4 แบบ คือ RY Ry rY
ry ในสัดส่วนเท่าๆ กัน
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎข้อที่ 2 ของเมนเดลและการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส
จากการศึกษาเรื่องกฎข้อที่ 2 ของเมนเดลนี้ ถ้าเรามองในแง่มมุ ทางชีววิทยาเช่นเดียวกับกฎข้อที่
1 ของ
เมนเดลจะเห็นว่า กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระนี้ สอดคล้องกับกระบวนการแบ่งไมโอซิส ด้วยเช่นกัน คือ ในระยะ
anaphase I โครโมโซมคู่เหมือนทีแ่ ยกออกจากกัน จะสามารถเข้าสู่ขวั้ เซลล์โดยสุ่ม ขึ้นกับ centromere จะหันไปทาง
ขัว้ ใด ยกตัวอย่างเช่น โครโมโซมคู่ท่ี 1 แท่งสีเหลือง ทีม่ ยี นี A อยู่นนั้ อาจแยกไปกับ โครโมโซมคู่ท่ี 2 แท่งสีเหลือง ทีม่ ี
ยีน B หรืออาจแยกไปด้วยกันกับโครโมโซมแท่งสีเขียว ทีม่ ยี นี b อยู่ เป็ นต้น ดังนัน้ จึงมีโอกาสได้เซลล์สืบพันธุ ์ 4
แบบ คือ AB ab Ab และ aB ในสัดส่วนเท่าๆ กัน คือ 1 : 1 : 1 : 1
การประยุกต์ใช้กฎของเมนเดล
การหาชนิ ดและอัตราส่วนของเซลล์สบื พันธุ ์
เมือ่ ผู ้เรียนได้เข้าใจกฏเกณฑ์การถ่ายทอดทางพันธุกรรมตามกฎของเมนเดลแล้ว จากหลักการนี้สามารถนามา
ดัดแปลงใช้กบั การหาผลลัพธ์ของการผสมพันธุ ใ์ นรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น ในกรณี ทม่ี ยี นี 3 คู่ สมมติว่าเป็ น AABbCc
การหาเซลล์สืบพันธุ ก์ ็จะใช้หลักการเดียวกันโดยการทา branching คือ ยีนคู่ AA จะแยกออกได้รูปแบบเดียวคือ A
ซึง่ จะไปรวมกลุ่มได้ทงั้ B และ b เช่นเดียวกับ คู่ A และ B ก็จะสามารถไปรวมกลุ่มได้ทงั้ C และ c เพราะฉะนัน้
AABbCc สร้างเซลล์สืบพันธุ ไ์ ด้ 4 แบบ คือ ABC ABc AbC Abc ในสัดส่วนเท่าๆ กัน
การคานวณหาอัตราส่วน genotype และ phenotype
ในการคานวณหาอัตราส่วน genotype และ phenotype สามารถทาได้ด้วยการพิจารณาทีล่ ะลักษณะ
ตัวอย่างเช่น การผสมพันธุ ร์ ะหว่าง AABBCC กับ aabbcc ลู ก F1 ทีไ่ ด้คอื AaBbCc เมือ่ นาลู ก F1 ผสมกันเอง ก็จะมี
3 คู่ monohybrid cross คือ คู่ของ Aa กับ Aa ก็จะได้ genotype 1/4 AA : 2/4 Aa : 1/4 aa และ phenotype

3 A - : 1 aa คู่ของ Bb กับ Bb จะได้ genotype 1/4 BB : 2/4 Bb : 1/4 bb และ phenotype 3 B - : 1 bb คู่ของ
Cc กับ Cc จะได้ genotype 1/4 CC : 2/4 Cc : 1/4 cc และ phenotype 3 C - : 1 cc โดยทีใ่ นตาแหน่งของ
phenotype ทีม่ กี ารขีดเส้นไว้นนั้ หมายถึงเป็ นได้ทงั้ dominant gene หรือ recessive gene
หากกาหนดให้ยนี A ควบคุมต้นสู ง ยีน a ควบคุมต้นเตี้ย ยีน B ควบคุมเมล็ดสีเหลือง ยีน b ควบคุมเมล็ด
สีเขียว ยีน C ควบคุมเมล็ดกลม และยีน c ควบคุมเมล็ดย่น เมือ่ นา monohybrid cross ของยีนทัง้ 3 คู่น้จี ากรูปที่
10 11 และ 12 มาหาความถี่ของแต่ละ genotype และ phenotype โดยวิธี branching หรือ foke line ได้ดงั นี้

หากต้องการทราบเฉพาะอัตราส่วน phenotype
โดยไม่ตอ้ งการทราบอัตราส่วน genotype สามารถทาได้
ด้วยวิธีการนี้ เช่นกันคือนาเฉพาะอัตราส่วน phenotype มา
ทา branching ดังทีก่ ล่าวมาแล้ว ซึง่ จะทาให้ใช้ระยะเวลา
น้อยลงได้พอสมควร ดังรูปที่ 5

รู ปที่ 5 genotype และ phenotype พร้อมทัง้ อัตราส่วนของ F2
จากการผสมแบบ dihybrid cross

ที่มา
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คาถาม
1. เหตุผลหรือองค์ประกอบทีส่ าคัญทีท่ าให้การศึกษาของเมนเดลทีเ่ กี่ยวกับการถ่าย ทอดลักษณะทางพันธุกรรมของต้น
ถัว่ ประสบความสาเร็จ คืออะไร
2. แสดงวิธีการหาอัตราส่วน genotype และอัตราส่วน phenotype โดยการหาจากยีน ทีล่ ะคู่ จากการผสมพันธุร์ ะหว่าง
AaBb X AaBb
3. แสดงวิธีการหาอัตราส่วน genotype ทีไ่ ด้ โดยวิธีทย่ี ่อเฉพาะอัตราส่วน phenotype จากการผสมพันธุ ร์ ะหว่าง
AaBb X AaBb
4. ในการผสมพันธุ ห์ นู ทม่ี ขี นสีดาคู่หนึ่งได้ลูกเป็ น ขนสีดา 18 ตัว ขนสีขาว 6 ตัว จงหาว่าลักษณะสีขนของหนู ลักษณะ
ใดเป็ นลักษณะเด่น ลักษณะใดเป็ นลักษณะด้อย และลู ก F2 จะมี genotype และ phenotype เป็ นอย่างไร ใน
อัตราส่วนเท่าใด
5. จงหาโอกาสทีจ่ ะเป็ นไปได้ทงั้ หมดทีค่ รอบครัวหนึ่งจะมีลูกสามคน เป็ นลู กชาย 2 คน ลู กหญิง 1 คน
6. ในการผสมพันธุ พ์ ชื ระหว่างพืชทีม่ ลี กั ษณะ dominant ลู กทีไ่ ด้มีลกั ษณะเป็ นด้อย จงหาว่าพืชทีเ่ ป็ น dominant จะมี
genotype เป็ นแบบใด
7. สิ่งมีชวี ติ ชนิดหนึ่ง มีจโี นไทป์ AaBbCc จะสร้างเซลล์สืบพันธุ ท์ ม่ี ยี นี ต่างกันได้ก่แี บบ
8. ถ้าผสมถัว่ เล็ดเรียบสีเหลืองทีเ่ ป็ น homozygous dominance กับถัว่ เมล็ดขรุขระสีเขียวทีเ่ ป็ น homozygous
recessive จะได้ลูก F1 ถ้านา F1 ผสมกันเอง จงหา F2 genotype และ F2 phenotype
9. สิ่งมีชวี ติ ชนิดหนึ่งมี genotype เป็ น MmNnOoPPQq
- สร้างเซลล์สืบพันธุ ไ์ ด้ก่ชี นิด อะไรบ้าง
- สิ่งมีชวี ติ ชนิดนี้เมือ่ ผสมตัวเองได้ genotype และ phenotype กี่แบบ
- สิ่งมีชวี ติ ชนิดนี้เมือ่ ผสมตัวเองได้ลู กผสมทีเ่ ป็ น homozygous dominance กี่เปอร์เซ็นต์
10. จากการผสมพันธุ พ์ ชื คู่หนึ่ง ได้ลูก F1 ทีม่ ี genotype AaBbCc อยากทราบว่าเมือ่ ให้ลูก F1 ผสมตัวเอง ลู ก F2 ทีม่ ี
genotype AABbCc จะมีอตั ราส่วนเท่าไร

