
การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  (ตอนที่ 1)

ลักษณะทางพันธุกรรม
ลักษณะทางพันธุกรรม หมายถึง ลักษณะของส่ิงมีชีวิตท่ีถูกควบคุมโดยกรดนิวคลีอิกชนิด DNA หรือ RNA

ท่ีสามารถถายทอดจากรุนหน่ึงไปยังรุนตอๆ ไป โดยอาศัยเซลลสืบพันธุหรือเซลลชนิดอ่ืนๆ เปนส่ือกลางในการถายทอด
ประเภทของลักษณะทางพันธุกรรม
ลักษณะทางพันธุกรรมจํ าแนกเปน 2 ประเภท คือ
1. ลักษณะท่ีมีความแปรผันไมตอเน่ือง (Discontinuous variation) เปนลักษณะพันธุกรรมท่ี

- แยกความแตกตางกันไดอยางเดนชัด
- มักถูกควบคุมดวยยีนนอยคู
- มักเก่ียวของกับทางดานคุณภาพ (Qualitative trait)
- ตัวอยางลักษณะท่ีมีความแปรผันไมตอเน่ือง เชน การหอล้ิน การถนัดใชมือขวาหรือมือซาย จํ านวนชั้นของ

หนังตา คนผิวเผือกกับคนผิวปกติ การมีหรือไมมีลักย้ิม การเวียนของขวัญ พันธุกรรมหมูเลือด การมีต่ิงหูหรือไมมีต่ิงหู
2. ลักษณะท่ีมีความแปรผันตอเน่ือง (Continuous variation) เปนลักษณะพันธุกรรมท่ี

- ไมสามารถแยกความแตกตางไดอยางเดนชัด
- มักถูกควบคุมดวยยีนหลายคู (Polygenes หรือ Multiple genes)
- มักเก่ียวของกับทางดานปริมาณ (Quantitative trait)
- ตัวอยางลักษณะท่ีมีความแปรผันตอเน่ือง เชน สีผวิปกติของคน นํ้ าหนัก สวนสูง ผลผลิต ระดับ-

สติปญญา เปนตน
คํ าศัพทท่ีควรทราบในการศึกษาพันธุศาสตร
1. เซลลสืบพันธุ (Gamete หรือ Sex cell) หมายถึง ไข (Egg) หรือ สเปรม (Sperm) ซ่ึงเปนโครงสรางท่ีบรรจุ

สารพันธุกรรมท่ีจะถายทอดไปยังรุนลูกเม่ือมีการปฏิสนธิเกิดข้ึน ในเซลลสืบพันธุจะไมมียีนท่ีเปนอัลลีล (Allele) กัน
2. ลักษณะเดน (Dominance) หมายถึง ลักษณะท่ีปรากฏออกมาในรุนลูกหรือรุนตอๆ ไปเสมอ เชน การถนัด

มือขวา หนังตา 2 ชั้น
3. ลักษณะดอย (Recessive) หมายถึง ลักษณะท่ีไมมโีอกาสปรากฏในรุนตอไป เปนยีนท่ีแฝงอยูจะถูกขมโดยยีนเดน
4. ยีน (Gene) หมายถึง หนวยควบคุมลักษณะพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิตซ่ึงเปนสารเคมีจํ าพวกกรดนิวคลีอิก

(Nucleic acid) โดยเฉพาะชนิด DNA จะพบมากท่ีสุด หรือชนิด RNA ในไวรัสบางชนดิและไวรอยด
5. โฮโมไซกัสยีน (Homozygous gene) หมายถึง ยีนท่ีเหมือนกันอยูดวยกัน เชน TT, tt, AA, bb, IAIA, ii
6. เฮเทอโรไซกัสยีน (Heterozygous gene) หมายถึง ยีนท่ีตางกันอยูดวยกัน เชน Tt, Aa, Bb, IAIB, IAi
7. จีโนไทป (Genotype) หมายถึง ลักษณะหรือแบบของยีนท่ีควบคุมลักษณะ จํ าแนกเปน 3 ประเภท คือ

7.1 Homozygous genotype หมายถึง จีโนไทปท่ีมยีีนเหมอืนกัน มักเรียกวา พันธุแท ซ่ึงมี 2 ประเภท คือ
- Homozygous dominance เปนจีโนไทปท่ีประกอบดวยยีนเดน เชน TT, SS, IAIA, IBIB มกัเรยีกวา

พันธุแทของลักษณะเดน
- Homozygous recessive เปนจีโนไทปท่ีประกอบดวยยีนดอย เชน tt, ss, ii มักเรียกวา พันธุแท

ของลักษณะดอย



7.2 Heterozygous genotype เปนจีโนไทปท่ีประกอบดวยยีนตางกัน มักเรียกวา พันธุทาง เชน Tt, IAi,
IAIB

7.3 Hemizygous genotype เปนจีโนไทปท่ีประกอบดวยยีนเพียงยีนเดียวในการควบคุมพันธุกรรมหน่ึง
เชน XCY

8. ฟโนไทป (Phenotype) หมายถึง ลักษณะของส่ิงมีชีวิตท่ีปรากฏออกมาเน่ืองจากการแสดงออกของยีน และ
อิทธิพลของส่ิงแวดลอม

ฟโนไทป = จีโนไทป + ส่ิงแวดลอม
9. โฮโมโลกัสโครโมโซม (Homologous chromosome) หมายถึง โครโมโซมท่ีเปนคูกัน มขีนาดและรปูรางภายนอก

เหมือนกัน (แตยีนภายในอาจแตกตางกัน) โดยทอนหน่ึงมาจากพอทอนหน่ึงมาจากแม
10. โฮโมไซกัสโครโมโซม (Homozygous chromosome) หมายถึง โครโมโซมที่เปนโฮโมโลกัสกัน และมียีน

ท่ีเปนโฮโมไซกัสกันอยางนอย 1 คู

กฎพันธุกรรมของเมนเดล
เมนเดลไดทดลองผสมถ่ัวลันเตาท่ีมีลักษณะตางๆ กัน 7 ลักษณะซ่ึงกระจายอยูบนโครโมโซมตางทอนกัน ดังภาพ

โดยไดทํ าการทดลองนานถึง 7 ป จึงพบกฎเกณฑการถายทอดลักษณะตางๆ และไดรับการยกยองเปนบิดาแหงวิชา
พันธุศาสตร (Father of Genetics)
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ขรุขระ เขียว ขาว คอดแฟบ เหลือง ท่ียอด เต้ีย

 แสดงลักษณะท้ัง 7 ของถ่ัวท่ีเมนเดลไดศึกษา



ความสํ าเร็จของเมนเดลเน่ืองจาก
1. ลักษณะท่ีเมนเดลศึกษาถูกควบคุมดวยยีนเพียงคูเดียวเทาน้ัน และสามารถแยกลักษณะตางๆ ไดอยางชัดเจน

เชน ตนสูง ตนเต้ีย เมล็ดเรียบ เมล็ดขรุขระ เปนตน
2. ตนถ่ัวลันเตาเปนถ่ัวท่ีหางาย ปลูกงาย อายุส้ัน และใหเมล็ดไดจํ านวนมาก นอกจากน้ีสามารถควบคุมการ

ผสมพันธุได
3. เมนเดลใชรุนพอแม (Parent breeding) ท่ีเปนพันธุแทมาผสมกัน ทํ าใหไดลักษณะตางๆ ท่ีออกมาเปน

แบบแผนเดียวกัน
กฎการถายทอดลักษณะพันธุกรรมของเมนเดล ท่ีสํ าคัญคือ
กฎขอท่ี 1 กฎแหงการแยก (Law of segregation)
มีสาระสํ าคญัดังน้ีคือ : ยีนท่ีอยูคูกันจะแยกตัวออกจากกันไปอยูในแตละเซลลสืบพันธุ กอนท่ีจะมารวมตัวกัน

ใหมเม่ือมีการปฏิสนธิ กฎขอน้ีเมนเดลไดจากการผสมโดยพิจารณายีนคูเดียวท่ีมีลักษณะตรงขามกันเดนชัด (ลักษณะ
เดนกับลักษณะดอย) ดังแผนภาพ

เซลลสืบพันธุ : A a

A a

 สัดสวนของจีโนไทปและฟโนไทปจากการผสมโดยพิจารณายีนคูเดียว (Monohybrid cross)

ตัวอยาง ถานํ าถ่ัวลันเตารุนพอแม (P) ลักษณะเมล็ดกลมกับเมล็ดขรุขระท่ีตางเปนพันธุแทมาผสมกันจะไดรุนลูก (F1)
มีจีโนไทปและฟโนไทปชนิดเดียวกันท้ังหมด และปลอยใหรุน F1 ผสมกันเองไดรุนหลาน (F2) จะไดจีโนไทป
แตกตางกันเปน 3 ชนิดในสัดสวน 1 : 2 : 1 และไดฟโนไทปแตกตางกันเปน 2 ชนิดในสัดสวน 3 : 1 ซ่ึง
พิจารณาไดตามแผนภาพดังน้ี



รุนพอแม (P) ฟโนไทป เมล็ดกลม
จีโนไทป RR

ฟโนไทป เมล็ดขรุขระ
จีโนไทป rr

เซลลสืบพันธุ RR r r

F  :1 จีโนไทป
ฟโนไทป เมล็ดกลม

Rr จีโนไทป
ฟโนไทป เมล็ดกลม

Rr จีโนไทป
ฟโนไทป เมล็ดกลม

Rr จีโนไทป
ฟโนไทป เมล็ดกลม

Rr

เซลลสืบพันธุ rR R r

จีโนไทป
ฟโนไทป เมล็ดกลม

RR จีโนไทป
ฟโนไทป เมล็ดกลม

RR จีโนไทป
ฟโนไทป เมล็ดกลม

Rr จีโนไทป
ฟโนไทป เมล็ดขรุขระ

rrF  :2

สรุป 
1. ในรุน F1 มีจีโนไทปเปน Rr ท้ังหมด และมีฟโนไทปเปนเมล็ดกลมท้ังหมด แสดงวาอัลลีล R แสดงลักษณะ

เดนหรือลักษณะขมอัลลีล r อยางสมบูรณ
2. ในรุน F2 มีจีโนไทป 3 ชนิด คือ RR : Rr : rr ในสัดสวน 1 : 2 : 1 แตมีฟโนไทป  2 ชนิด คือ

เมล็ดกลม : เมล็ดขรุขระ ในสัดสวน 3 : 1

กฎขอ 2 กฎแหงการรวมกลุมอยางอิสระ (Law of independent assortment)
กฎขอนี้มีสาระสํ าคัญดังน้ี : ยีนท่ีเปนคูกันเม่ือแยกออกจากกันแลว แตละยีนจะไปกับยีนอ่ืนใดก็ไดอยางอิสระน่ัน

คือเซลลสืบพันธุจะมีการรวมกลุมของหนวยพันธุกรรมของลักษณะตางๆ โดยการรวมกลุมท่ีเปนไปอยางอิสระ จึงทํ าให
สามารถทํ านายผลท่ีเกิดข้ึนในรุนลูกรุนหลานได กฎขอน้ีเมนเดลไดจากการศึกษาการถายทอดลักษณะโดยพิจารณาจาก
ยีน 2 คู (Dihybrid cross)



เซลลสืบพันธุ
ท่ีเกิดข้ึนมียีน
ตางกัน 4 แบบ

BA bA Ba ba

A a B b

(AB) (Ab) (aB) (ab)
1:1:1:1

(AaBb)

ดังน้ันเราสามารถใชสูตรหาชนิดเซลลสืบพันธุ คือ 2n (n = จํ านวนคูของ Heterozygous gene)
ตัวอยาง  ส่ิงมีชีวิตชนิดหน่ึงมีจีโนไทป AaBbCc จะสรางเซลลสืบพันธุท่ีมียีนตางกันไดก่ีแบบ
วิธีท่ี 1 ใชสูตร ชนดิเซลลสืบพันธุ = 2n

= 23

= 8 ชนิด
วิธีท่ี 2 ใชกฎแหงการรวมกลุมโดยอิสระ
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ABC

ABc

AbC
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aBC

aBc

abC

abc

เซลลสืบพันธุตางกัน 8 ชนิด
!         



ขอควรทราบ
1. ยีนท่ีอยูในเซลลสืบพันธุเดียวกันจะตองไมมียีนท่ีเปนคูอัลลีลกัน
2. โครโมโซมท่ีอยูในเซลลสืบพันธุเดียวกัน จะตองไมมีโครโมโซมท่ีเปนคูกัน หรือเปนโฮโมโลกัสกัน เน่ืองจาก

เซลลสืบพันธมักเกิดจากแบงเซลลแบบไมโอซิส

สัดสวนของจีโนไทป และฟโนไทปของการผสมโดยพิจารณายีน 2 คู
(Dihybrid cross)
โดยปกติถาผสมระหวางพอแมท่ีมีลักษณะตรงขามกันอยูสองลักษณะ และแสดงลักษณะเดนอยางสมบูรณ รุน F2

จะไดสัดสวนของฟโนไทปเปน 9 : 3 : 3 : 1 ท้ังน้ีเน่ืองจากการแยกกันของยีนแตละคูไปสูเซลลสืบพันธุเปนอิสระจากคู
อื่นๆ ตามกฎแหงการรวมกลุมอยางอิสระของเมนเดล ตัวอยางเชน ถาส่ิงมีชีวิตชนิดหน่ึงมีจีโนไทปเปน BbSs เมื่อสราง
เซลลสืบพันธุ ยีน B กับ b ซ่ึงเปนอัลลีลกันจะแยกออกจากกันไปอยูตางเซลลสืบพันธุกัน และในทํ านองเดียวกัน ยีน S
กับ s ซ่ึงเปนอัลลีลกัน ก็จะแยกออกจากกันไปอยูตางเซลลสืบพันธุกัน และในเซลลสืบพันธุหน่ึงๆ ยีน B จะไปอยูกับยีน
S หรือ s ก็ได และในทํ านองเดียวกับยีน b จะไปอยูกับยีน S หรือ s ก็ได ดังน้ันจึงทํ าใหโอกาสท่ีจะเกิดเซลลสืบพันธุได
เปน 4 ชนิดคือ BS : Bs : bS : bs = 1 : 1 : 1 : 1 ดังภาพ

จีโนไทป BbSs

B b S s

BS Bs bS bs
1 : 1 1 1: :

กฎแหงการแยก (สอดคลองกับแอนาเฟส-1)

กฎแหงการรวมกลุมอยางอิสระ

ตัวอยาง ถาผสมถ่ัวเมล็ดเรียบสีเหลืองท่ีเปน Homozygous dominance กับถ่ัวเมล็ดขรุขระสีเขียวท่ีเปน
Homozygous recessive จะไดลูก F1 ถานํ า F1 ผสมกันเอง จงหา F2 genotype และ F2 phenotype

วิธีทํ า 1. สรางตาราง Punnet squarc
2. สรางเสนแบบแตกแขนง (Branching หรือ Forked-Line method)
3. ใชหลักความนาจะเปน (Probability) โดยผสมทีละลักษณะ



1. ตารางพันเนต (Punnet Square) ของ F2

รุนพอแม (P) : SSYY
(เมล็ดเรียบสีเหลือง)

ssyy
(เมล็ดขรุขระสีเขียว)

SsYy

เซลสืบพันธุ F1 SY Sy sY sy

(เมล็ดเรียบสีเหลือง)

×

             F2 Genotype : -

SSYY

SSYy

SsYY

SsYy Ssyy

SsYy

SSyy

SSYy SsYY

SsYy

ssYY

ssYy

SsYy

Ssyy

ssYy

ssyy

เซลลสืบพันธุเพศผู

เซลลสืบพันธุเพศเมีย
SY Sy sY sy

SY

Sy

sY

sy

จากตาราง จีโนไทปมี 9 ชนิด (16 Combinations) คือ
1/16 SSYY 2/6 Ssyy
2/16 SSYy 1/6 ssYY
1/16 SSyy 2/16 ssYy
2/16 SsYY 1/16 ssyy
4/16 SsYy

สูตร หาชนดิจีโนไทป = 3n (n = จํ านวนคูของ Heterozygous gene) เชน จากกรณีตัวอยางผสม YySs
เขาดวยกัน จะเห็นวา n = 2 คอื จํ านวนคูของ Heterozygous gene ม ี2 คู ดงันัน้ชนดิจีโนไทปจึงม ี9 ชนิด (32 = 9)
จากตารางพันเนต ฟโนไทป 4 ชนิด คือ

9/16 เมล็ดเรียบสีเหลือง (S_Y_)
3/16 เมล็ดขรุขระสีเหลือง (ssY_)
3/16 เมล็ดเรียบสีเขยีว (S_yy)
1/16 เมล็ดขรุขระสีเขียว (ssyy)



สูตร หาชนดิของฟโนไทปคือ 2n (n = จํ านวนคูของ Heterozygous gene)
จากกรณีตัวอยางมี Heterozygous gene 2 คู คือ Ss และ Yy ดังน้ันจํ านวนชนิดฟโนไทปเทากับ 22 = 4 ชนิด

2. สรางเสนแบบแตกแขนง (Branching หรือ Forked-line method)
2.1 หาชนดิจีโนไทป : ใหแยกคูยีนแลวผสมทีละลักษณะเปน Monohybrid พรอมกับนํ าความนาจะเปนของแต

ลักษณะมาคูณกัน ดังน้ี

Ss Ss Yy Yy

1/4 SS, 2/4 Ss, 1/4 ss 1/4 YY, 2/4 Yy, 1/4 yy

1/4 SS

2/4 Ss

1/4 ss

1/4 YY
2/4 Yy
1/4 yy
1/4 YY
2/4 Yy
1/4 yy
1/4 YY
2/4 Yy
1/4 yy

1/16 SSYY
2/16 SSYy
1/16 SSyy
2/16 SsYY
4/16 SsYy
2/16 Ssyy
1/16 ssYY
2/16 ssYy
1/16 ssyy

× ×

2.2 หาชนดิและสัดสวนฟโนไทป : ใหรวมจีโนไทป ฟโนไทป เปนแบบเดียวกัน แลวนํ าไปผสมกับแตละลักษณะ
โดยนํ าคาความนาจะเปนมาคูณกัน ดังน้ี

3/4 S_

1/4 ss

3/4 Y_

1/4 yy

9/16 S_Y_

3/16 S_yy

(เมล็ดเรียบสีเหลือง)

(เมล็ดเรียบสีเขียว)
3/4 Y_

1/4 yy

3/16 ssY_

1/16 ssyy

(เมล็ดขรุขระสีเหลือง)

(เมล็ดขรุขระสีเขียว)

3. ใชหลักความนาจะเปน (Probability)
ใหผสมทีละลักษณะ (Monohybrid cross) และนํ าคาความนาจะเปนของแตละลักษณะมาคูณกัน เชน

Ss Ss Yy Yy

1/4 SS, 2/4 Ss, 1/4 ss 1/4 YY, 2/4 Yy, 1/4 yy

× ×



3.1 จงหาโอกาสท่ีจะไดจีโนไทปเปน Heterozygous ของท้ัง 2 ลักษณะ
จะไดคํ าตอบเปน 2/4 Ss × 2/4 Yy = 4/16 SsYy

3.2 จงหาโอกาสท่ีจะไดจีโนไทปเปน Homozygous recessive ของท้ัง 2 ลักษณะ
จะไดคํ าตอบเปน 1/4 ss × 1/4 yy = 1/16 ssyy

3.3 จงหาโอกาสท่ีจะไดฟโนไทปเปนเมล็ดเรียบสีเขยีว
จะไดคํ าตอบเปน 3/4 S_ × 1/4 yy = 3/16 S_ yy (เมล็ดเรียบสีเขยีว)

3.4 จงหาโอกาสท่ีจะไดฟโนไทปเปนเมล็ดเรียบสีเหลือง
จะไดคํ าตอบเปน 3/4 S_ × 3/4 Y_ = 9/16 S_Y_ (เมล็ดเรียบสีเหลือง)

แบคครอส (Back cross)
แบคครอส (Back cross) เปนการผสมระหวางลูกผสม (Hybrid) กับรุนพอหรือแม (Parental genotype) อันใด

อันหน่ึงท่ีเปนลักษณะดอย (Homozygous recessive)

เมล็ดกลม
RR

เมล็ดขรุขระ
rr

R r

Rr
เมล็ดกลม

รุนพอแม :

เซลลสืบพันธุ

F  :1

Rr rr

R rrr

Rr Rr rr rr
2Rr : 2rr
เมล็ดกลม : เมล็ดขรุขระ

F1Back cross :

×

×

โดยสวนมากการผสม Back cross น้ีมักเปนการผสมระหวางลูก F1 (Heterozygote) กับพอหรือแมท่ีเปน
ลักษณะดอยพันธุแท (Homozygous recessive) เปนสวนใหญ



เทสตครอส (Test cross)
เทสตครอส (Test cross) เปนการผสมระหวาง
1. ลูกชวงใดๆ ก็ได กับรุนพอแมท่ีเปนลักษณะดอย (Recessive parental type) ซ่ึงกรณีน้ีบางคร้ังอาจถือเปน

Back cross แบบหน่ึงก็ได
2. ส่ิงมีชีวิตท่ีไมทราบจีโนไทป (Unknown genotype) กับตัวทดสอบท่ีเปนลักษณะดอย (Recessive tester)

โดยท่ัวไปการผสมแบบน้ีเปนการตรวจสอบของจีโนไทปวา มีจีโนไทปเปนพันธุแท (Homozygous genotype) หรือ
พันธุทาง (Heterozygous genotype) เชน

เมล็ดกลม
RR

เมล็ดขรุขระ
rr

รุนพอแม :

เมล็ดกลม
Rr

เมล็ดขรุขระ
rr

รุนพอแม :

Test cross progenies :

Test cross progenies :

Rr

Rr    ,    rr = 1 : 1

(เมล็ดกลมท้ังหมด)

(กลม)  (ขรุขระ)

×

×

ระดับการแสดงลักษณะเดน
1. การถายทอดลักษณะเดนอยางสมบูรณ
การถายทอดลักษณะเดนอยางสมบูรณ (Complete dominance) หมายถึง การแสดงลักษณะเดนหรือการขม

ของอัลลีลเดนตออัลลีลดอยเปนไปไดอยางสมบูรณ ทํ าใหจีโนไทปท่ีเปนโฮโมไซกัสของลักษณะเดน (Homozygous
dominant genotype) และเฮเทอโรไซกัสมีฟโนไทปเหมือนกัน เชน RR = Rr เมล็ดเรียบ ดังตัวอยางการทดลองของ
เมนเดล

2. การถายทอดลักษณะเดนแบบไมสมบูรณ
การถายทอดลักษณะเดนแบบไมสมบูรณ (Incomplete dominance หรือ Partial dominance) หมายถึง

การท่ีอัลลีลหน่ึงแสดงการขมอัลลีลของมันไดแตเปนไปอยางไมสมบูรณ ทํ าใหจีโนไทปท่ีเปนเฮเทอโรไซกัสมีลักษณะของ
ฟโนไทปคอนไปทางโฮโมไซกัสของลักษณะเดน กรณีน้ีจะไดสัดสวนของจีโนไทปและฟโนไทปเทากัน ตัวอยางเชน
พันธุกรรมของสีดอกล้ินมังกร และดอกบานเย็น หรือในสัตว เชน สีขนของวัวชนิดหนึ่ง



F1

F2

P แดงพันธุแท× ขาวพันธุแท
รุนพอแม ดอกสีแดง

RR
ดอกสีขาว

WW

WR

RW
ดอกสีชมพู

RW RW×

W
R

R
WRW

สีชมพู
RR
สีแดง

WW
สีขาวRW

สีชมพู

สีชมพู

ผสมตัวเอง

F2

แดง14 12 ชมพู ขาว14

ขอสรุปจากตาราง
1. จีโนไทปรุน F1 เปนเฮเทอโรไซกัส (RW) และมีฟโนไทปมีสีชมพูท้ังหมด
2. จีโนไทปในรุน F2 มี 3 ชนิด คือ RR, RW, WW เปนสัดสวน 1 : 2 : 1
3. ฟโนไทปในรุน F2 มี 3 ชนิด คือ ดอกสีแดง, ดอกสีชมพู, ดอกสีขาว เปนสัดสวน 1 : 2 : 1

3. การแสดงลักษณะเดนพิเศษ (Overdominance)
การถายทอดลักษณะเดนพิเศษเปนการถายทอดลักษณะท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากเฮเทอโรไซกัสมีฟโนไทปเหนือกวา 

ฟโนไทปท่ีเปนโฮโมไซกัสของลักษณะเดน เชน ลูกผสม Tt ท่ีเกิดข้ึนในลักษณะน้ีเรียก เฮเทอโรซิส (Heterosis) หรือ
ไฮบริดวิเกอร (Hybrid vigor)

ถ่ัวตนสูง 3 ฟุต
(TT)

ถ่ัวตนสูง 1 ฟุต
(tt)

ถ่ัวตนสูง 5 ฟุต
(Tt)

พอแม :

ลูก :

×

4. การถายทอดลักษณะเดนรวมกัน (Co-dominance)
การถายทอดลักษณะเดนรวมกัน หมายถึง การท่ียีนแตละอัลลีลจะแสดงออกรวมกันในลูกผสมเน่ืองจากตาง

เปนลักษณะเดนท้ังคูขมกันไมลง เชน พันธุกรรมหมูเลือดระบบ ABO พบวา อัลลีล IA เปน Co-dominance กับ                 
อัลลีล IB ดังน้ันผูท่ีมีจีโนไทป IAIB จะมีเลือดหมู AB



มัลติเปลอัลลีลส (Multiple alleles)
อัลลีล หรืออัลลีโลมอรฟ
อัลลีล หรืออัลลีโลมอรฟ (Allele หรือ Allelomorph) หมายถึง ยีนตางชนิดกันท่ีเขาคูกันได หรือหนวยกรรม-

พันธุท่ีตางชนิดกันแตอยูในตํ าแหนงเดียวกัน (Locus) ของโครโมโซมที่เปนคูกัน (Homologous chromosome) และ
ควบคุมลักษณะพันธุกรรมเดียวกัน ตัวอยางเชน ลักษณะความสูงของตนถ่ัวถูกควบคมุดวยยีน 2 อลัลีล คือยีนท่ีควบคุม
ลักษณะเดน (T) กับยีนท่ีควบคุมลักษณะดอย (t) ดังน้ันยีน T จึงเปนอัลลีลกับยีน t

T

t

โฮโมโลกัสโครโมโซม

ตําแหนงของยีนท่ีควบคุมความสูงของตนถ่ัว
ตํ าแหนงของยีนท่ีควบคุมความสูงของตนถ่ัว
อัลลีล T นํ าลักษณะสูง
อัลลีล t นํ าลักษณะเต้ีย
ดังน้ัน ยีน T เปนอัลลีลกับยีน t

มัลติเปลอัลลีลส หมายถึง พันธุกรรมลักษณะใดลักษณะหน่ึงท่ีถูกควบคุมดวยยีนมากกวา 2 อัลลีลส (Alleles)
ท่ีตํ าแหนง (Locus) หน่ึงของโครโมโซมท่ีเปนคูกัน (Homologous chromosome) เชน พันธุกรรมเลือดระบบ ABO
มียีนควบคุม 3 อัลลีลส คือ

IA เปนยีนน ําแอนติเจน A
IB เปนยีนน ําแอนติเจน B
i เปนยีนดอยตอท้ัง IA และ IB ไมนํ าแอนติเจน
โดย IA กับ IB เปน Co-dominance

I A I B i

Locus ของ I A I B, และ i






จากอัลลีลท้ัง 3 ชนิดทํ าใหเกิดจีโนไทปได 6 ชนิด และฟโนไทป 4 ชนิด ดังตาราง



ตํ าแหนงของมัลติเปลอัลลีลสบนโฮโมโลกัสโครโมโซมในเซลลของแตละบุคคล จีโนไทป ฟโนไทป

IA

IA
 , 

IA

i
IAIA , IAi เลือดหมู A

IB

IB
 , 

IB

i
IBIB , IBi เลือดหมู B

IA

IB
IAIB เลือดหมู AB

i

i
ii เลือดหมู O

สูตรการหาจํ านวนจีโนไทปของพันธุกรรมท่ีเปนมัลติเปลอัลลีลส
Possible genotype =  n2  (n + 1)

n = จํ านวนมัลติเปลอัลลีลส
ตัวอยาง พันธุกรรมหมูเลือด ABO มี 3 อัลลีลส คือ IA, IB, i ดังน้ันจํ านวนจีโนไทปท่ีแตกตางกัน เทากับ

 32  (3 + 1) = 6 แบบ

จากตารางนักเรียนจะเห็นไดวาแมวาจะมียีนควบคุมท่ีตํ าแหนงหน่ึงมากกวา 2 อัลลีลส แตในบุคคลหน่ึงๆ (2n)
จะมียีนควบคุมลักษณะน้ันไดไมเกิน 2 อัลลีลส

มัลติเปลยีนส หรือพอลียีนส (Mulitple genes หรือ Polygenes)
มัลติเปลยีนส หรือพอลียีนส หมายถึง กลุมของยีนหรือยีนหลายๆ คูท่ีกระจายอยูบนโครโมโซมคูเดียวกันหรือตาง

คูกัน ตางทํ าหนาท่ีรวมกันในการควบคุมลักษณะพันธุกรรมหน่ึงๆ ของส่ิงมีชีวิต เชน พันธุกรรมสีผิวปกติของคน โดย
สีผิวของคนควบคุมดวยยีนอยางนอย 3 คู โดยยีนแตละคูตางเปนอิสระตอกัน เพราะอยูในโครโมโซมตางคูกัน เชน
ถาคนผิวขาวแตงงานกับคนผิวดํ า ท่ีตางเปนพันธุแทจะไดลูก F1 ท่ีมีผิวอยูระหวางกลาง ถาใหลูก F1 ผสมกันตอไปจะได
F2 มีสีผิวตางกันหลายแบบโดยบางคนผิวดํ า บางคนผิวคอนขางดํ า บางคนผิวขาว เปนตน โดยในรุน F2 นั้น ความเขม
ของสีผิวจะข้ึนอยูกับปริมาณการมีอัลลีลเดนของแตละยีนและข้ึนกันจํ านวนกลุมของยีนดวย



ผิวขาว
AABBCC

ผิวดําสนิท
A'A'B'B'C'C'

AA'BB'CC'
ผิวปานกลาง

รุนพอแม :

F  :1

×

การคํ านวณหาชนิดและสัดสวนของเซลลสืบพันธุ จีโนไทป และฟโนไทปชนิดตางๆ
การคํ านวณหาชนิดและสัดสวนของเซลลสืบพันธุ จีโนไทป และฟโนไทปชนิดตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการผสมระหวาง

จีโนไทปท่ีเปนเฮเทอโรไซกัส
1. จํ านวนชนิดของเซลลสืบพันธุท่ีจะสรางข้ึน

จํ านวนชนิดของเซลลสืบพันธุท่ีจะสรางข้ึน = 2 n (n = จํ านวนคูของยีนท่ีเปนเฮเทอโรไซกัส)
ตัวอยาง ส่ิงมีชีวิตท่ีมีจีโนไทป RrYy จะสรางเซลลสืบพันธุไดก่ีชนิด
วิธีทํ า จีโนไทปเปน RrYy มีจํ านวนคูของเฮเทอโรไซกัส ยีน 2 คู คือ Rr และ Yy

ดังน้ัน n = 2 จํ านวนเซลลสืบพันธุ   = 2n = 22 = 4 ชนิด หรือหาดังน้ี

RrYy

R r Y y12 121212

1/2R

1/2r

1/2Y

1/2y

1/2Y

1/2y

1/4RY

1/4Ry
1/4rY

1/4ry

สัดสวนของเซลลสืบพันธุ RY : Ry : rY : ry = 1 : 1 : 1 : 1



2. จํ านวนชนิดของจีโนไทปท่ีจะเกิดข้ึนจากการผสม = 3n

ตัวอยาง ถาส่ิงมีชีวิตชนิดหน่ึงมีจีโนไทปเปน RrYy ปลอยใหผสมตัวเองจะไดลูกมีจีโนไทปเกิดข้ึนก่ีชนิด
วิธีคิด จีโนไทป RrYy มีจํ านวนเฮเทอโรไซกัสยีน 2 คู คือ Rr และ Yy ดังน้ัน n = 2 จํ านวนชนิดของจีโนไทปท่ีจะ

เกิดขึ้นจากการผสมตัวเอง = 3n = 32 = 9 ชนิด หรือหาไดดังน้ี
RrYy

R r Y y12
121212

RrYy

R r Y y12
1212

12

14 Rr,14 RR, 14 rR, 14 rr, 14 YY, 14 Yy, 14 yY, 14 yy

24 Yy24 Rr

×

1/4RR

1/4 YY

1/4 yy

1/16 RRYY
2/4 Yy 2/16 RRYy

1/16 RRyy

2/4Rr

1/4 YY

1/4 yy

2/16 RrYY
2/4 Yy 4/1 6RrYy

2/16 Rryy

1/4rr

1/4 YY

1/4 yy

1/16 rrYY
2/4 Yy 2/16 rrYy

1/16 rryy



3. จํ านวนชนิดของฟโนไทปท่ีไดจากเฮเทอโรไซกัสจีโนไทปผสมกัน และมีการถายทอดลักษณะเดนอยางสมบูรณ = 2n

ตัวอยาง ถาฟโนไทปท่ีควบคุมลักษณะเมล็ดถ่ัวเมล็ดเรียบสีเหลืองเปน RrYy จะไดฟโนไทปในรุนลูกก่ีชนิด ถาปลอยให
ผสมกันเอง

วิธีทํ า จํ านวนเฮเทอโรไซกัสยีนม ี2 คู คือ Rr และ Yy ดังน้ัน n = 2
จํ านวนชนดิฟโนไทป = 2n = 22 = 4 ชนิด
หรือหาไดจาก

34 R_

14 rr

34 Y R_ Y_  _   =   916
14 yy R_ yy    =   316
34 Y rrY_  _   =   316
14 yy rryy    =   116

(เมล็ดกลมสีเหลือง)

(เมล็ดกลมสีเขียว)

(เมล็ดขรุขระสีเหลือง)

(เมล็ดขรุขระสีเขียว)

สรุปสูตรในการคํ านวณชนิดเซลลสืบพันธุ จีโนไทปและฟโนไทป
ส่ิงท่ีตองการหา สูตร

ชนดิของเซลลสืบพันธุ
ชนิดของจีโนไทป
ชนิดของฟโนไทป
ชนิดของจีโนไทปของมัลติเปลอัลลีลส

2n

3n

2n
n2 (n + 1)

n = จํ านวนคูของเฮเทอโรไซกัส แตในกรณีของมัลติเปลอัลลีลส n = จํ านวนอัลลีล



แบบทดสอบ

จงเลือกคํ าตอบที่ถูกตอง
1. การผสมลักษณะโดยพิจารณายีนคูเดียว (Monohybrid cross) ในกรณีท่ีแสดงลักษณะเดนสมบูรณ (Complete

dominance) กับลักษณะเดนไมสมบูรณ (Incomplete dominance) จะมีชนิดฟโนไทปตางกันก่ีแบบ
1) 1 แบบ 2) 2 แบบ 3) 3 แบบ 4) 4 แบบ

2. ขอใดเปนลักษณะพันธุกรรมแบบแปรผันตอเน่ือง (Continuous variation) ในมนุษย
1. = ลักษณะผิวเผอืก กับผวิปกติ
2. = ลักษณะความสูง
3. = ระดับสติปญญา
4. = จํ านวนช้ันของหนังตา
5. = รอยบุมหรือความเดนชัดของรอยลักย้ิม

 1) ขอ 1., 2. และ 3. 2) ขอ 2., 3. และ 5.
3) ขอ 1., 2., 3. และ 5. 4) ท้ังขอ 1., 2., 3., 4. และ 5.

3. ถาตองการตรวจสอบฟโนไทปของส่ิงมีชีวิตวาเปน Homozygous dominance หรือ Heterozygous จะตองใช
ตัวทดสอบ (Tester) ท่ีเปน
1) Homozygous recessive 2) Homozygous dominance
3) Heterozygous 4) ไดท้ัง 1), 2) และ 3)

4. ถานํ าเมล็ดถ่ัวลันเตาเน้ือเมล็ดสีเหลืองท่ีเปน Heterozygous มาผสมกันแลวนํ าเมล็ดในรุนตอมาไปเพาะพันธุตอ
โดยการหยอดหลุม หลุมละ 5 เมล็ด โอกาสท่ีเมล็ดจะงอกเปนตนใหเน้ือเมล็ดสีเขียวท้ัง 5 เมล็ดเทากับเทาใด
1) 14 2) 116 3) 164 4) 11024

5. ส่ิงมีชีวิตท่ีมีจีโนไทป AaBbCcDdee ถาสรางเซลลสืบพันธุจะไดเซลลสืบพันธุท่ีมียีนตางกันก่ีแบบ
1) 4 แบบ 2) 8 แบบ 3) 16 แบบ 4) 24 แบบ

6. สามี-ภรรยาคูหน่ึงมีเลือดหมู A และ B ลูกคนแรกมีเลือดหมู O โอกาสท่ีจะไดลูกคนตอไปเปนหญิงและมีเลือด
หมู AB เทากับเทาใด
1) 2.5% 2) 25% 3) 50% 4) 75%

7. ส่ิงมีชีวิตท่ีมีจีโนไทปเปน B
b

S
s

 จะสรางเซลลสืบพันธุไดหลายแบบ เซลลสืบพันธุแบบใดท่ีไมควร

จะเกิดขึ้น
1) BS 2) Bs 3) bs 4) Ss



8. อัลลีล (Allele) ในทางพันธุศาสตรหมายถึง
1) ยีนเหมือนกันท่ีควบคุมพันธุกรรมเดียวกัน
2) หนวยพันธุกรรมท่ีอยูเปนคูกันบนโฮโมโลกัสโครโมโซม
3) ยีนตางชนิดกันอยูบนตํ าแหนงเดียวกันของโฮโมโลกัสโครโมโซม
4) ยีนท่ีเปนโฮโมโลกัสกันบนตํ าแหนงเดียวกันของโฮโมโลกัสโครโมโซม

9. การผสมระหวางคูใดท่ีจะทํ าใหลูกท่ีเกิดข้ึนมีจีโนไทปเปน Homozygous recessive ท้ัง 2 ลักษณะ
1) Aabb × AAbb 2) AaBb × aaBB 3) AaBb × aaBb 4) aaBB × AAbb

10. ส่ิงมีชีวิตชนิดหน่ึงมียีนควบคุมสีขนเปนมัลติเปลอัลลีลส (Multiple alleles) โดยมียีนควบคุมท้ังหมด 5 อัลลีลส
ชนิดของจีโนไทปท่ีควบคุมสีขนมีท้ังหมดก่ีแบบ
1) 8 แบบ 2) 15 แบบ 3) 18 แบบ 4) 24 แบบ

11. ผสมถ่ัวพันธุสูงท่ีเปน Homozygous dominance กับตนเต้ียท่ีเปน Homozygous recessive ไดลูก F1 นํ าลูก
ท่ีไดไปผสมกับถ่ัวตนเต้ียท่ีเปน Homozygous recessive จะไดลูก F2 น ําลูก Homozygous ของ F2 ไปผสมกับ
ลูก F1 จะไดลูกสูง : เต้ีย เปนอัตราสวนเทาใด
1) 1 : 1 2) 1 : 2 3) 3 : 1 4) 2 : 1

12. พืชดอกชนดิหน่ึงมีจีโนไทป SsTTXxYy จะสรางละอองเรณูท่ีมียีนทุกยีนเปนยีนเดนก่ีอัน ถาในอับละอองเรณู
หน่ึงมีละอองเรณูอยู 100,000 อัน
1) 400 อัน 2) 12,500 อัน 3) 25,000 อัน 4) 50,000 อัน

13. ตารางบันทึกผลการศึกษาลักษณะตางๆ ของบุคคลในครอบครัว
ลักษณะ พอ แม ปู ยา ตา ยาย อา นา

ตาสีน้ํ าตาล
ถนัดซาย
ผิวดํ า
ผมหยิก
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-
!

-
!

!

-
-
-

-
!

!

-

-
-
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!

-
!
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-

!
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-

!
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ถาลักษณะท้ังหมดเปนลักษณะดอย ลักษณะใดจะไมมีโอกาสปรากฏในลูก
1) ผิวดํ า 2) ผมหยิก 3) ถนัดซาย 4) ตาสีน้ํ าตาล

14. ลักษณะพันธุกรรมสีขนของหนู ถาหนูขนสีดํ าแสดงลักษณะเดนตอขนสีขาวและผสมหนู 100 คู แตละตัวลวนมีขน
สีดํ าท่ีเปนเฮเทอโรไซกัส ลูกท่ีเกิดขึน้ 700 ตัวประมาณไดวา
1) มีขนสีดํ าท้ังหมด 2) มีขนสีดํ าและสีขาวอยางละคร่ึง
3) มีขนสีดํ า : ขนสีขาว = 2 : 1 4) มีขนสีดํ า : ขนสีขาว = 3 : 1

15. ถาผสมหนูตะเภาท่ีมีจีโนไทปเปน Bbss กับ bbSs และไดลูกท่ีเกิดข้ึนมีจํ านวนมากพอ ขอใดผิด
       (กํ าหนดให B = ลักษณะขนสีดํ า, b = ขนสีนํ้ าตาล, S = ขนหยิก, s = ขนเรียบ)
1) 50% ของลูกที่เกิดขึ้นมีขนเรียบ
2) 50% ของลูกที่เกิดขึ้นนาจะมีขนสีดํ า
3) 50% ของลูกท่ีเกิดข้ึนจะมีขนหยักสีดํ า
4) 50% ของลูกท่ีเกิดข้ึนนาจะมีขนสีขาวและในจํ านวนน้ีจะมีขนหยักและขนเรียบอยางละคร่ึง



16. สีดอกของตนถ่ัวควบคุมดวยยีน 2 คูคือ P, p และ Q, q ดอกจะมีสีมวงถามียีนเดนอยางนอย 1 ตัวของแตละคู
(P_Q_) จีโนไทปอ่ืนๆ เปนสีขาว จงหาจีโนไทปของพอแมในการผสมตอไปน้ี

P :    ดอกสีมวง ดอกสีขาว

F :       3/8 ดอกสีมวง 5/8 ดอกสีขาว1

×

1) PPQq × ppqq 2) PqQQ × Ppqq 3) PpQq × ppqq 4) PpQq × Ppqq
17. ถานํ า F1 จากการผสมระหวาง AA × aa มาผสมในตนเดียวกัน (Self fertilization) ทุกรุน จนถึงรุน F9 จะเกิด
อะไรข้ึนในแตละรุน
1)  อัตราสวน Heterozygote ลดลง 2) อัตราสวน Heterozygote เพิ่มขึ้น
3) อัตราสวน Heterozygote ไมมีเปล่ียนแปลง 4) อัตราสวน Heterozygote 3 : 1 คงเดิมทุกรุน

18. ขอใดไมใชลักษณะท่ีควบคุมดวยพันธุกรรมแบบมัลติเปลอัลลีลส
1) IAIA × IBi ใหลูกท่ีมีกลุมเลือด A และกลุมเลือด AB
2) BB′ × B′B′′   ใหลูกท่ีมีดอกสีมวง, สีแดง, สีชมพู
3) CRCW × CRCW ใหลูกท่ีมีขนสีแดง, สีน้ํ าตาล, สีขาว
4) Aa, aa1 ใหลูกท่ีมีเมล็ดกลมและเมล็ดรี

ใชขอกํ าหนดตอไปนี้ตอบค ําถามขอ 19-20
หนูตะเภาลักษณะความยาวของขนมี 2 อยาง คือ ขนสั้นเปนลักษณะเดน (S) กับขนยาวเปนลักษณะดอย (s)

ลักษณะสีขนสีดํ าเปนลักษณะเดน (B) สีน้ํ าตาลเปนลักษณะดอย (b) เม่ือผสมหนูตะเภาซ่ึงเปน Homozygous
ของขนสั้นสีนํ้ าตาล (พอ) กับหนูตะเภาขนยาวสีดํ า (แม)

19. คํ าตอบขอใดไมถูกตอง
1) F1 มีจีโนไทป SsBb
2) พอแมมีจีโนไทปเปน SSBB และ ssbb
3) เซลลสืบพันธุของพอและแมเปน Sb และ sB
4) F2 มีฟโนไทปขนส้ัน-สีดํ า : ขนสั้น-สีขาว : ขนยาว-สีดํ า : ขนยาว-สีน้ํ าตาล ดวยอัตราสวน 9 : 3 : 3 : 1

20. คํ าตอบในขอใดสามารถพิสูจนกฎพันธุกรรมของเมนเดลได
1) ฟโนไทปของลูก F1 เปนขนสั้นสีดํ า
2) เซลลสืบพันธุของพอและแมมียีน Sb และ sB
3) พอและแมมีฟโนไทปขนส้ันสีน้ํ าตาลและขนยาวสีดํ า
4) ฟโนไทปของลูก F2 เปนขนสั้น-สีดํ า : ขนสั้น-สีน้ํ าตาล : ขนยาว-สีดํ า : ขนยาว-สีน้ํ าตาล ดวยอัตราสวน

9 : 3 : 3 : 1
21. ลักษณะเต้ียแคระชนดิหนึง่ (Achondoplasia) ควบคมุโดยยีนเดนในออโตโซม ถาท้ังพอและแมมลัีกษณะเต้ียแคระ จะ
มีโอกาสไดลูกท่ีเต้ียแคระเทาใด
1) 100% 2) 25% เปนอยางนอย 3) 50% เปนอยางนอย 4) 75% เปนอยางนอย



22. จากพันธุประวัติของพันธุกรรมอยางหน่ึง (แรเงา) ของ 4 ครอบครัว แผนภาพใดท่ีแสดงวาลักษณะท่ีมีอยูนอย
ในประชากรถูกควบคุมดวยยีนดอยในโครโมโซมรางกาย (Autosome)

1. 2.

3. 4.

23. ถาน ําเมล็ดท่ีไดจากพืชตนหนึง่ซ่ึงมดีอกสีเหลืองไปปลูก พบวามตีนท่ีใหดอกสีเหลือง 124 ตน และดอกสีขาว 36 ตน
ในตนท่ีมีดอกสีเหลือง 124 ตน จะมีแบบของยีนเปนชนิดใด
1) โฮโมไซกัสท้ังหมด
2) เฮเทอโรไซกัสท้ังหมด
3) โฮโมไซกัสและเฮเทอโรไซกัสในอัตราสวน 1 : 1
4) โฮโมไซกัสและเฮเทอโรไซกัสในอัตราสวน 1 : 2

24. ถากํ าหนดใหอัลลีล C ควบคุมขนสีขาว
Ch ควบคุมขนสีฮิมาลายัน
Cch ควบคุมขนสีเงินเทา
C+ ควบคุมขนสีนํ้ าตาล

P :   กระตายขนสีเงินเทา ×  กระตายขนสีฮิมาลายัน

F1 :   2 ขนสีเงินเทา : 1 สีฮิมาลายัน : 1 ขนสีขาว
F1 ขนสีเงินเทา ×  ขนสีนํ้ าตาล

F2 :        ขนสีนํ้ าตาลทุกตัว

จงเรียงลํ าดับของอัลลีลจากลักษณะเดนไปหาลักษณะดอย
1) Cch → C+ → C → Ch 2) Ch → C+ → Cch → C
3) C+ → Cch → Ch → C 4) C → Cch  →C+ →Ch

25. A, B, C เปนยีนเดนสมบูรณ 3 ชนิดที่ควบคุม 3 ลักษณะตามกฎแหงการรวมกลุมโดยอิสระของเมนเดล ถานํ า
AaBbCc × AaBbCc มาผสมกัน ในรุนลูกจะมีชนิด Genotype และ Phenotype ก่ีแบบ (ตอบเรียงตามลํ าดับ)
1) 8 และ 27 2) 27 และ 8 3) 64 และ 8 4) 64 และ 27

26. ในประชากร 1,000 คน พบวามคีนเปนผวิเผอืก 250 คน คนปกติท่ีมจีีโนไทปเปน Homozygous dominance มีก่ีคน
1) 50 คน 2) 250 คน 3) 500 คน 4) 750 คน



27. เชื้อรา Neurospora มียีน A และ B ทํ าใหสามารถสรางทริปโตเฟนไดจากสารต้ังตนดังสมการ

สารต้ังตน กรดแอนตรานิลิค ทริปโตเฟนยีน A ยีน B

เช้ือราอีกชนิดหน่ึงไมสามารถสรางทริปโตเฟนจากสารต้ังตนไดเอง นอกจากจะใสกรดแอนตรานิลิคลงในจาน
เพาะเล้ียงดวย เช้ือราน้ีจะมีจีโนไทปแบบใด
1) Ab 2) aB 3) ab 4) aaBb

28. ถาลักษณะสีของดอกไมชนิดหน่ึงควบคุมดวยยีนแบบ Multiple allele โดยมีสีแดงเปนลักษณะเดน (A), สีเหลือง
(a1), สีชมพู (a2) และสีขาว (a) เปนลักษณะดอย การขมกันของยีนท้ัง 4 อัลลีลน้ีเปนไปอยางมีลํ าดับคือ A, a1,
a2 และ a ถาตองการดอกไมสีเหลืองและสีชมพูในรุนลูกจะตองผสมพืชท่ีมีจีโนไทปเปนอยางไร
1) a1a1 × a2a2 2) AA × a1a2 3) Aa1 × a1a2 4) Aa2 × a1a2

29. ถาผสมส่ิงมชีวิีตท่ีม ีGenotype AaBbCC กับ AabbCc โอกาสของลูกท่ีมฟีโนไทปเดนในยีนท้ัง 3 คูจะเปนเทาใด
1) 1/64 2) 9/64 3) 24/64 4) 27/64

30. ถาลักษณะสีตัวของแมลงชนิดหน่ึงควบคุมดวยยีน 1 คู เม่ือเอาแมลงตัวสีเทากลุมหน่ึงผสมพันธุกันเอง พบวา
คูแรกไดลูกสีเทาท้ังหมด คูท่ีสองไดลูกสีเทา 95 ตัว และสีดํ า 25 ตัว จีโนไทปของพอและแมของ 2 คูนั้น คือ
1) คูแรก aa × aa คูท่ีสอง Aa × Aa 2) คูแรก Aa × Aa คูท่ีสอง Aa × Aa
3) คูแรก AA × Aa คูท่ีสอง Aa × Aa 4) คูแรก AA × AA คูท่ีสอง Aa × AA

เฉลย

 1. 1)  2. 2)  3. 1)  4. 4)  5. 2)  6. 1)  7. 4)  8. 3)  9. 3) 10. 2)
11. 1) 12. 2) 13. 2) 14. 4) 15. 3) 16. 3) 17. 1) 18. 3) 19. 2) 20. 4)
21. 4) 22. 1) 23. 4) 24. 3) 25. 2) 26. 2) 27. 2) 28. 4) 29. 3) 30. 3)



  สําหรับเนื้อหาที่เรียงลําดับกอนเรื่องนี้  และเนื้อหาตอจากนี้  ยังมีอีกมากกวา 180 
หนา  ไมสามารถ  นํามาลงใหดาวนโหลดได  เนื่องจากไฟลมีขนาดใหญมาก 
หากสนใจสรปุโนตยอท้ังหมดทุกรายวิชา  วิชาละไมต่ํากวา 180 หนา รวม แลวไมต่ํากวา 
1500 หนา   
  เนื้อหาครบทกุเรื่อง ที่เรียนในระดับม.ปลาย ตั้งแต ม.4-5-6   ทุกรายวิชา ทั้ง
คณิตศาสตร ฟสิกส เคม ีชีววิทยา สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ คําศัพท
ภาษาอังกฤษ  รวบรวมไวเปน E-book ในรูปแบบ CD ที่สามารถเปดอานหรือ 
Print เก็บไวอานได 
 

 
สามารถสั่งซื้อไดที่  ติวเตอรบอบบี้    โทร. 01-934-1712     

โดยโทรแจง ชื่อ ที่อยู แลวโอนเงินเขาบัญชี (ซึ่งจะสง SMS ใหภายหลัง) 
 
 

เราจะจัดสง CD สรุปโนตยอทุกรายวิชา   
ทางพัสดุไปรษณีย EMS  ใหไดรับภายใน 3 วัน 
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