
ใบความรู้ 
เร่ือง โครโมโซม ดีเอ็นเอและยนี วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 ว 23102 

ช่ือ .............................................................................................. ชั้น ................ เลขท่ี ................. 
โครโมโซม ดีเอน็เอ และยีน 

 
ภาพ โครโมโซม ดีเอน็เอ และยีน 

 หน่วยพนัธุกรรมของส่ิงมีชีวิตท าหน้าท่ีควบคุมลกัษณะทางพนัธุกรรมและถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึง
ไปสู่อีกรุ่นหน่ึง โดยหน่วยพนัธุกรรมท่ีกล่าวถึงนั้น คือ ยีน (gene)  ซ่ึงอยู่บนโครโมโซม (Chromosome) 
โดยส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีลกัษณะและจ านวนยนีและโครโมโซมแตกต่างกนั 

 โครโมโซม (Chromosome) 
 หน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต คือ เซลล์ (cell) ซ่ึงภายในเซลล์ประกอบด้วยไซโทพลาซึมและ
นิวเคลียสภายในนิวเคลียสจะมีโครโมโซม แต่ละโครโมโซมจะมียีนท่ีก าหนดลกัษณะต่างๆ ของส่ิงมีชีวิต 
การศึกษาลกัษณะโครโมโซมตอ้งอาศยักลอ้งจุลทรรศน์ท่ีมีก าลงัขยายสูงจึงจะสามารถท าให้มองเห็นถึง
รายละเอียดของโครโมโซมได ้ 
 เม่ือมองเซลลผ์่านกลอ้งจุลทรรศน์จะเห็นเส้นใยเลก็ๆ พนักนัอยู่ภายในนิวเคลียส เรียกว่า โครมาทิน 
(chromatin) ซ่ึงเม่ือมีการแบ่งเซลลเ์ส้นโครมาทินจะหดตวัสั้นเขา้ มีลกัษณะเป็นแท่งเรียกว่า โครโมโซม แต่
ละโครโมโซมจะประกอบด้วยแขน 2 ขา้งเรียกว่า โครโมทิด (chromatid) ซ่ึงแขนทั้งสองน้ีจะมีจุดเช่ือม
ติดกนั เรียกว่า เซนโทรเมียร์ (centromere) หากดูจากแบบจ าลองโครโมโซมหลายคนอาจจินตนาการว่า
คลา้ยกบัปาท่องโก๋ 
 ส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีจ านวนโครโมโซมแตกต่างกนัออกไปซ่ึงสามารถใชจ้ านวนโครโมโซมมา
จ านวนโครโมโซมมาจ าแนกความแตกต่างของส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิดได ้
 



ตารางแสดงจ านวนโครโมโซมของส่ิงมีชีวิตบางชนิด 
ชนิดของส่ิงมีชีวิต จ านวนโครโมโซม(แท่ง) 

ยงุ 6 
แมลงวนั 12 
แมว 38 
มนุษย ์ 46 
เม่น 46 

ซิมแปนซี 48 
มา้ 64 
สุนขั 78 

หวัหอม 16 
ถัว่แดง 22 
ขา้ว 24 

มนัฝร่ัง 48 
ฝ้าย 52 

ถัว่ลนัเตา 14 
ขา้วโพด 20 
แตงโม 22 
แมลงหวี่ 8 
กบ 26 

กระต่าย 44 
โครโมโซมในเซลล์ของร่างกายมนุษย์มีอยู่  46 โครโมโซม เม่ือน ามาจัดเป็นคู่ได้ 23 คู่  ซ่ึงมี

โครโมโซมอยู่ 22 คู่  ท่ีเหมือนกันทั้ งในเพศหญิงและเพศชาย เรียกโครโมโซมเหล่าน้ีว่า ออโตโซม 
(autosome) ซ่ึงมีบทบาทส าคญัในการก าหนดลกัษณะทางพนัธุกรรมต่างๆ ในร่างกาย ส่วนโครโมโซมคู่ท่ี 
23 จะต่างกนัในเพศหญิงและเพศชาย เรียกวา่ โครโมโซมเพศ (Sex chorosome) ท่ีมีบทบาทก าหนดเพศ โดย
เป็นการจบัคู่กนัของโครโมโซม 2 ตวั คือ โครโมโซม X และ โครโมโซม Y ซ่ึงในเพศหญิงจะมีโครโมโซม 
XX ส่วนในเพศชายจะมีโครโมโซม XY  

โครโมโซมท่ีพบในเซลลมี์หลายโครโมโซม และอยู่อย่างไม่เป็นระเบียบ ซ่ึงสามารถน าโครโมโซม
ในช่วงการแบ่งเซลลท่ี์ขดตวักนัแน่นและสั้นท่ีสุดมาเรียงเขา้คู่กนัตามขนาดและลกัษณะไดด้งัน้ี 



 
ภาพ โครโมโซมเพศหญิงและชาย 

โอกาสท่ีลูกจะเกิดมาเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนั้น ขึ้นอยู่กบัโครโมโซม XY ของพ่อ ถา้ลูกไดรั้บ
โครโมโซม Y จากพ่อ และ โครโมโซม X จากมแม่ ก็จะเป็นเพศชาย แต่ถา้ไดรั้บโครโมโซม X จากพ่อ และ 
โครโมโซม X จากมแม่ ก็จะเป็นเพศหญิง ซ่ึงจะเห็นได้ว่าการเกิดเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนั้นมีโอกาส
เท่ากนั 

 

 
ภาพ ดีเอน็เอ 

 ดีเอน็เอ 
ดีเอ็นเอ  (deoxyribonucleic acid : DNA) ประกอบด้วยสายนิวคลีโอไทด์ (nucleotide) 2 สายบิด

รวมกนัเป็นเกลียวคู่ (double helix) โดยมีสารเคมีท่ีเรียกวา่ เบส เป็นตวัท่ียดืสายทั้งสองไว ้เบสเปรียบเสมือน



ตวัอกัษรท่ีเรียงต่อกนัเป็นขอ้มูลทางพนัธุกรรมและจะแปรผนัไปตามชนิดของส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิดซ่ึงเบสใน
ดีเอน็เอมี 4 ชนิด โดยจะมีการจบัคู่กนัอยา่งเฉพาะเจาะจงดงัน้ี 

อะดีนีน (Adenine : A) จบัคู่กบั ไทมีน (Thymine : T) 
ไซโทนีน (Cytosine : C) จบัคู่กบั กวานีน (Guanine : G) 
ดงันั้นหากทราบถึงการเรียงล าดบัเบสบนดีเอ็นเอเส้นหน่ึงก็จะสามารถบอกการเรียงล าดบัเบสบนดี

เอน็เออีกเส้นหน่ึงได ้
แต่ละช่วงของดีเอ็นเอมีหน่วยพนัธุกรรมหรือยีนท่ีควบคุมลกัษณะต่างๆ ท่ีถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปยงั

ลูกหลานโดยผ่านทางเซลลสื์บพนัธุ์ ยีนจะอยู่บนคู่โครโมโซม โดยยีนแต่ละคู่จะควบคุมลกัษณะท่ีถ่ายทอด
ทางพนัธุกรรมเพียงลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงเท่านั้น  เช่น ยนีควบคุมลกัษณะเส้นผม ยนีควบคุมลกัษณะลกัยิม้ 
ยนีควบคุมลกัษณะมีต่ิงหู เป็นตน้ 

จากท่ีกล่าวมาแลว้ว่า ยีนเป็นตวัควบคุมลกัษณะทางพนัธุกรรมซ่ึงอยู่บนโครโมโซม และเน่ืองจาก
เซลล์ของส่ิงมีชีวิตจะมีโครโมโซมท่ีท าหน้าท่ีถ่ายทอดข้อมูลทางพนัธุกรรมอยู่สองชุด เขา้คู่กันเรียกว่า 
โครโมโซมคู่เหมือน (homologous chromosome) ดังนั้น หากพิจารณาลกัษณะทางพนัธุกรรมลกัษณะใด
ลักษณะหน่ึง เช่น จ านวนชั้นตา จะพบว่าหากมียีนท่ีควบคุมจ านวนชั้นตาอยู่บนโครโมโซมแท่งหน่ึง 
โครโมโซมท่ีเป็นคู่เหมือนก็จะมียนีท่ีควบคุมจ านวนชั้นตาอยูด่ว้ยเช่นกนั 

 ยีน (gene) หมายถึง หน่วยพนัธุกรรมท่ีอยู่บนโครโมโซม (chromosome) มีลักษณะเรียงกัน
เหมือนสร้อยลูกปัด ท าหนา้ท่ีควบคุมลกัษณะต่างๆ ทางพนัธุกรรมต่างๆจากพ่อแม่ไปยงัลูกหลาน ในคนจะมี
ยีนประมาณ 50,000 ยีน แต่ละยีนจะควบคุมลกัษณะต่างๆ ทางพนัธุกรรมเพียงลกัษณะเดียว ยีนท่ีควบคุม
ลกัษณะทางพนัธุกรรมบางอยา่งมี 2 ชนิด คือ 

1. ยนีเด่น (dominant gene) คือ ยนีท่ีแสดงลกัษณะนั้นๆออกมาได ้แมมี้ยนีนั้นเพียงยนีเดียว 
2. ยีนดอ้ย (recessive gene) คือ ยีนท่ีสามารถแสดงลกัษณะให้ปรากฏออกมาไดก้็ต่อเม่ือมียีนดอ้ย

ทั้ง 2 ยนีอยูบ่นคู่โครโมโซม 
  



ใบความรู้ 
เรื่อง การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล  วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 ว23102 

ชื่อ .............................................................................................. ชั้น ................ เลขท่ี . ................ 
 พันธุกรรม (heredity)  

 หมายถึง การถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง หรือจากบรรพบุรุษไปสู่
ลูกหลาน  
 โดยได้มีการเริ่มต้นทำการศึกษาเรื่องของพันธุกรรม  ในช่วงกลางของศตวรรษที่ 18 โดย เกรเกอร์ 
เมนเดล (Gregor Mendel)  ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ค้นพบและได้อธิบายหลักของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

 การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล 
เกรเกอร์  เมนเดล (Gregor Mendel) บาทหลวงชาวออสเตรเลีย ผู้ได้ชื่อว่าเป็น “บิดาแห่งวิชาพันธุ

ศาสตร์” ได้ศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
เมนเดลได้ผสมพันธุ์ถั่วลันเตาเพื่อศึกษากระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะภายนอก

ของต้นถั่วลันเตาที่เมนเดลศึกษามีหลายลักษณะ แต่ได้เลือกศึกษาเพียง 7 ลักษณะ โดยแต่ละลักษณะนั้นมี
ความแตกต่างกันอย่างชัดเจน  เช่น  ต้นเตี้ยกับต้นสูง  เมล็ดกลมและขรุขระ เป็นต้น 

 
ต้นถั่วลันเตาที่เมนเดลนำมาใช้เป็นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ล้วนเป็นพันธุ์แท้ทั้งคู่  สายพันธุ์แท้นี้ได้จากการ

นำต้นถั่วลันเตาแต่ละสายพันธุ์มาปลูกและผสมพันธุ์ภายในดอกเดียวกัน  เมื่อต้นถั่วลันเตาออกฝัก จึงนำเมล็ด
แก่ไปปลูกจากนั้นรอกระทั่งต้นถั่วลันเตาเจริญเติบโต จึงคัดต้นที่มีลักษณะเหมือนพ่อแม่นำมาผสมพันธุ์ต่อไป  
ทำเช่นนี้จนได้ต้นถั่วลันเตาพันธุ์แท้ที่มีลักษณะเหมือนพ่อแม่ทุกประการ การที่เมนเดลเลือกพันธุ์แท้ก่อนที่จะ
ทำการผสมพันธุ์  เพื่อจะให้แน่ใจว่าแต่ละสายพันธุ์ที่ใช้ ในการผสมพันธุ์มีลักษณะเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพ่ือ
ไม่ให้เกิดความยุ่งยาก 

เมนเดลได้ผสมพันธุ์ระหว่างต้นถั่วลันเตาพันธุ์แท้ที่มีลักษณะแตกต่างกัน 1 ลักษณะ เช่น ผสมต้นถั่ว
ลันเตาพันธุ์ดอกสีม่วงกับพันธุ์ดอกสีขาว ด้วยวิธีการ ดังภาพ 
  



ตารางแสดงผลการทดลองของเมนเดล  ***หมายเหตุ  x หมายถึง ผสมพันธุ์  
ลักษณะของพ่อแม่ที่ใช้ผสมพันธุ์ ลักษณะท่ีปรากฏ 

ลูกรุ่นที่ 1 ลูกรุ่นที่ 2 
เมล็ดกลม x  เมล็ดขรุขระ เมล็ดกลมทุกต้น เมล็ดกลม 5,474 เมล็ด 

เมล็ดขรุขระ 1,850 เมล็ด 

เมล็ดสีเหลือง x  เมล็ดสีเขียว เมล็ดสีเหลืองทุกต้น เมล็ดสีเหลือง 6,022 ต้น 
เมล็ดสีเขียว 2,001 ต้น 

ฝักอวบ x  ฝักแฟบ ฝักอวบทุกต้น ฝักอวบ 882 ต้น 
ฝักแฟบ 229 ต้น 

ฝักสีเขียว x  ฝักสีเหลือง ฝักสีเขียวทุกต้น ฝักสีเขียว 428 ต้น 
ฝักสีเหลือง 152 ต้น 

ดอกเกิดท่ีลำต้น x ดอกเกิดที่ยอด ดอกเกิดท่ีลำต้น ดอกเกิดท่ีลำต้น 651 ต้น 
ดอกเกิดท่ียอด 207 ต้น 

ดอกสีม่วง x ดอกสีขาว ดอกสีม่วงทุกต้น ดอกสีม่วง 705 ต้น 
ดอกสีขาว 224 ต้น 

ต้นสูง x ต้นเตี้ย ต้นสูงทุกต้น ต้นสูง 787 ต้น 
ต้นเตี้ย 277 ต้น 

เมนเดลเรียกลักษณะที่ปรากฏในรุ่นที่ 1 เมล็ดกลมและลักษณะต้นสูงว่า ลักษณะเด่น(Dominant)  
ส่วนลักษณะที่ไม่ปรากฏในรุ่นที่ 1 แต่กลับมาปรากฏในรุ่นที่ 2 ว่า ลักษณะด้อย(Recessive) เช่น เมล็ดขรุขระ
และลักษณะต้นเตี้ย 

เมนเดลสังเกตเห็นว่าลักษณะด้อยไม่ปรากฏในรุ่นที่ 1 แต่ปรากฏในรุ่นที่ 2 อัตราส่วนระหว่างลักษณะ
เด่นกับลักษณะด้อยประมาณ 3 : 1 ในสิ่งมีชีวิตมีหน่วยควบคุมลักษณะแต่ละลักษณะที่สามารถถ่ายทอดจาก
พ่อแม่ไปยังรุ่นลูกได้  โดยมีหน่วยควบคุมลักษณะเรียกว่า  ยีน (Gene) 

นักพันธุศาสตร์ใช้สัญลักษณ์แทนยีนแต่ละยีน โดยใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ แทนยีนที่
ควบคุมลักษณะเด่น อักษรตัวพิมพ์เล็กแทนยีนที่ควบคุมลักษณะด้อย เช่น ผลของการถ่ายทอดลักษณะในการ
ผสมพันธุ์ระหว่างถั่วลันเตาต้นสูงกับถั่วลันเตาต้นเตี้ยและการผสมพันธุ์ระหว่างรุ่นที่ 1 ได้ผลดังนี้ 

แผนผังแสดงการผสมพันธุ์ของถั่วลันเตาต้นสูงกับถั่วลันเตาต้นเตี้ย 

 
ในลูกรุ่นที่ 1 เมื่อยีน T ที่ควบคุมลักษณะต้นสูง ซึ่งเป็นลักษณะเด่น เข้าคู่กับยีน t ที่ควบคุมลักษณะ

ต้นเตี้ยซึ่งเป็นยีนด้อย ลักษณะที่ปรากฏจะเป็นลักษณะที่ควบคุมด้วยยีนเด่น ลูกรุ่นที่ 1 มีลักษณะต้นสูงหมด
ทุกต้น และเม่ือนำลูกรุ่นที่ 1 มาผสมกันเองจะได้ลูกรุ่นที่ 2 ได้ผลดังนี้ 



แผนผังแสดงการผสมพันธุ์ระหว่างลูกรุ่นที่  1 

 

 ดังนั้น จีโนไทป์ (genotype) หรือ แบบคู่ยีน ที่ควบคุมถั่วลันเตามี 3 แบบ คือ TT  Tt และ tt และ 
ฟีโนไทป์ (phenotype) ของถั่วลันเตา มีได้ 2 แบบ คือ ต้นสูง (TT Tt) และต้นเตี้ย  (tt) 
 กฎแห่งการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเมนเดล 
กฏของเมนเดลมี 2 ข้อคือ 
 กฏข้อที่ 1 กฎแห่งการแยกตัว (Law of  Segragation)  การที่ยีนที่เป็นแอลลีลแยกออก

จากกันเพื่อสร้าง gamete (เซลล์สืบพันธุ์) กล่าวว่า สิ่งที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์
แบบอาศัยเพศมีอยู่เป็นคู่ ๆ แต่ละคู่แยกจากกันในระหว่าง การสร้างเซลล์พืชสืบพันธุ์ ทำให้เซลล์สืบพันธ์แต่ละ
เซลล์มีหน่วยควบคุมลักษณะนี้เพียงหนึ่งหน่วยและจะกลับเข้าคู่อีกเมื่อเซลล์สืบพันธ์ผสมกัน  สิ่งที่ควบคุม
ลักษณะทางพันธุกรรมซึ่งเป็นหน่วยที่คงตัวนั้น เมนเดล  เรียกว่า แฟกเตอร์ (Factor) ในปัจจุบันเรียกกันว่า ยีน 
(Gene) 
  กฏข้อที่ 2 กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ (Law of Independent Assortment) การ
ที่ยีนที่เป็นแอลลีลแยกกันแล้วมารวมกันใหม่เพื่อสร้าง gamate (เซลล์สืบพันธุ์) กล่าวว่า ในเซลล์สืบพันธุ์จะมี
การรวมกลุ่มของหน่วยพันธุกรรมของลักษณะต่าง ๆ การรวมกลุ่มเหล่านี้เป็นไปอย่างอิสระ จึงทำให้เรา
สามารถทำนายผลที่เกิดขึ้นในรุ่นลูก และรุ่นหลานได้ 

 กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
1. เพดดีกรี (Pedigree) หรือพงศาวลี  เป็นแผนผังในการศึกษาพันธุกรรมของคน  ซึ่งแสดงบุคคล

ต่าง ๆ ในครอบครัว  ดังแผนผัง 
แผนผังแสดงสัญลักษณ์ของเพดดีกรี 

 
  



2.  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมโดยยีนบนออโตโซม (Autosome) และยีนบนโครโมโซม
เพศ (Sex chromosome)  ในร่างกายคนมีโครโมโซม 46 แท่ง มาจัดเป็นคู่ได้ 23 คู่ โดยแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 

1) ออโตโซม (Autosome) คือ โครโมโซม 22 คู่ คู่ท่ี 1 - คู่ท่ี 22 เหมือนกันทั้งเพศหญิงและ
เพศชาย 

2) โครโมโซมเพศ (Sex chromosome) คือ โครโมโซมอีก 1 คู่ (คู่ที่ 23) สำหรับในเพศ
หญิงและเพศชายจะต่างกัน โดยเพศหญิงจะเป็นแบบ XX เพศชายจะเป็นแบบ XY โดยโครโมโซม Y 
จะมีขนาดเล็กกว่าโครโมโซม X 

ยีนบนออโตโซม  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากยีนบนออโตโซม แบ่งได้ 2 ชนิด ดังนี้ 

1) การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมโดยยีนเด่นบนออโตโซม  การถ่ายทอดนี้จะ
ถ่ายทอดจากชายหรือหญิงที่มีลักษณะทางพันธุ์แท้  ซึ่งมียีนเด่นทั้งคู่หรือมียีนเด่นคู่กับยีนด้อย  นอกจากนี้ยังมี
ลักษณะผิดปกติอ่ืน ๆ ที่นำโดยยีนเด่น เช่น คนแคระ คนเป็นโรคท้าวแสนปม เป็นต้น 

 
ภาพ แสดงลักษณะของคนเป็นโรคเท้าแสนปม 

2) การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมโดยยีนด้อยบนออโตโซม  การถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมที่ผิดปกติถูกควบคุมโดยยีนด้อย  เมื่อดูจากภายนอกทั้งพ่อและแม่มีลักษณะปกติ  แต่มียีนด้อย
แฝงอยู่  เรียกว่าเป็นพาหะ (Carrier)  ของลักษณะที่ผิดปกติ 

• โรคที่เกิดจากยีนด้อยบนออโตโซม เช่น 
1) โรคธาลัสซีเมีย  เป็นโรคเลือดจางจากกรรมพันธุ์ที่มีความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง คือ มีการ

สังเคราะห์เฮโมโกลบินผิดไปจากปกติ  อาจมีการสังเคราะห์น้อยกว่าปกติ  จึงทำให้เม็ดเลือดแดงมีลักษณะ
ผิดปกติ แตกง่าย อายุของเม็ดเลือดแดงสั้นลง  อัตราเสี่ยงหรือโอกาสของลูกที่จะเกิดมาเป็นโร คธาลัสซีเมีย 
หรือเป็นพาหะของโรคหรือเป็นปกติในแต่ละครอบครัวจะเท่ากันทุกครั้งของการตั้งครรภ์ บางครอบครัวที่พ่อ
และแม่มียีนธาลัสซีเมียแฝงอยู่  ทั้งคู่มีลูก 7 คนเป็นโรคเพียงคนเดียว แต่บางครอบครัวมีลูก 3 คน เป็นโรคท้ัง 
3 คน ขึ้นอยู่ว่าลูกที่เกิดมาในแต่ละครรภ์จะรับยีนธาลัสซีเมียไปจากพ่อและแม่หรือไม่  ทั้ง ๆ ที่อัตราเสี่ยงทั้ง 2 
ครอบครัวนี้เท่ากันและทุกครรภ์ก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคธาลัสซีเมีย เท่ากับ 1 ใน 4 ดังรูป 

 
ภาพ แสดงการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของโรคธาลัสซีเมีย 



2) ลักษณะผิวเผือก  เป็นผลมาจากการขาดเอนไซม์ท่ีใช้ในการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานิน จึงส่งผลทำ
ให้ผิวหนัง เส้นผม นัยน์ตา และเซลล์ผิวหนังมีสีขาว ดังรูป 

 
ภาพ แสดงลักษณะของคนผิวเผือก 

• ยีนบนโครโมโซมเพศ  มีรายละเอียดดังนี้ 
 โครโมโซมเพศหญิงแบบ XX และโครโมโซมเพศชายแบบ  XY  
 โครโมโซม X มีขนาดใหญ่ มียีนอยู่จำนวนมาก ซึ่งมีท้ังยีนที่ควบคุมลักษณะทางเพศและยีนที่ควบคุม
ลักษณะอ่ืนๆ ส่วนโครโมโซม Y มีขนาดเล็ก มียีนอยู่จำนวนน้อย ซึ่งมีทั้งยีนที่ควบคุมลักษณะทางเพศและยีนที่
ควบคุมลักษณะอ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางเพศ 

 
ตัวอย่าง  การถ่ายทอดยีนด้อยบนโครโมโซม X เช่น ชายปกติแต่งงานกับหญิงปกติแต่เป็นพาหะของตาบอดสี 
ลูกที่เกิดมา มีลักษณะอย่างไร 

 
 

 


