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	 คณะผู้จัดท�าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน	และเป็น 
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	 	 คณะผู้จัดท�า



คำ�ชี้แจงในก�รใช้หนังสือ
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แบบทดสอบความรู้ที่จ�าเป็น เพื่อประเมินความพร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียน

สรุปหรือเน้นประเด็นส�าคัญเป็นระยะ เพื่อช่วยในการจ�าหรือท�าความเข้าใจ

โจทย์ที่ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตาม หลังจากศึกษาตัวอย่าง

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึงประวัติบุคคลส�าคัญที่น่าสนใจ

และเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน
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	 หนังสือเรียนร�ยวิช�พื้นฐ�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีเล่มนี้ถูกออกแบบม�ให้แต่ละหน่วย 

ก�รเรยีนรูม้ส่ีวนประกอบต่�ง	ๆ 	ทีท่ำ�ให้นกัเรยีนมคีว�มรู	้คว�มเข้�ใจ	คว�มคดิอ่�นท�งด้�นวทิย�ศ�สตร์

ที่ดีและชัดเจนม�กขึ้นจ�กเนื้อห�หลัก	ซึ่งส�ม�รถแยกอธิบ�ยได้ดังนี้



คำ�ชี้แจงในก�รใช้หนังสือ

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดที่แทรกระหว่างเนื้อหาเพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนและช่วย

เน้นประเด็นส�าคัญ
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รวบรวมกระทู้ทบทวนตัวเอง (Journal Writing Task) ว่าได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์

อะไรจากบทเรียนบ้าง

ค�าถามหรือกิจกรรมเสริม เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนน�าเรื่องที่ได้เรียนรู้ไปคิดเพิ่มเติมต่อยอด

หรือประยุกต์ใช้นอกชั่วโมงเรียน

การทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่แทรกระหว่างเนื้อหา เพื่อเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน

และฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

ของสิ่งมีชีวิต



ตัวชี้วัด

ว 1.3 ป. 5/1  อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์ และมนุษย์

ว 1.3 ป. 5/2 แสดงความอยากรู้อยากเห็น โดยการถามคำาถามเกี่ยวกับลักษณะที่คล้ายคลึงกันของ

 ตนเองกับพ่อแม่

จุดประสงค์การเรียนรู้

• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจำานวนและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  

 จากพ่อแม่       

• อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืช สัตว์ และมนุษย์ได้

•  บรรยายลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้

• เปรียบเทียบลักษณะที่คล้ายคลึงของตนเองกับคนในครอบครัวได้

• อธิบายลักษณะของยีนเด่น-ยีนด้อยได ้

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

กฎของเมนเดล

ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

ยีนและโครโมโซม

 1.  การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต

  2.  พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
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การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

 สิง่มชีวีติแต่ละชนดิมลัีกษณะเฉพาะ และแตกต่างจากสิง่มีชีวติชนิดอืน่ ๆ  ถ้าลองสงัเกต

เพื่อน ๆ ในห้องเรียนจะพบว่า ลักษณะส่วนประกอบโดยรวมจะคล้ายกัน แต่เอกลักษณ์

รายบุคคลจะแตกต่างกันออกไป เช่น บางคนมีจมูกโด่ง บางคนมีหนังตาชั้นเดียว บางคน

ตาสีนำ้าตาล บางคนผิวดำา ลักษณะต่าง ๆ เหล่านี้ได้รับการถ่ายทอดจากพ่อแม่และสามารถ

ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นต่อ ๆ ไปได้เรียกว่า “ลักษณะทางพันธุกรรม” ในปจจุบันมี

การประยกุต์ใช้ความรูท้างพนัธศุาสตร์ในด้านต่าง ๆ  มากมาย เช่น การตรวจดเีอน็เอเพือ่หา 

ความสัมพันธ์พ่อ-แม่ ลูก ดังนั้นจึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุกรรมของ

สิ่งมีชีวิตให้มากยิ่งขึ้น 

·´ÊÍº¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ

จงตอบคำาถามต่อไปนี้

1.  การสืบพันธุ์เเบบไม่อาศัยเพศแตกต่างจากการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศอย่างไร

2.  เพราะเหตุใดสิ่งมีชีวิตจึงมีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกับบรรพบุรุษ

3.  ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช สัตว์ เเละมนุษย์ ได้แก่อะไรบ้าง

4.  บิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์ คือใคร และบุคคลนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะ  

    ทางพันธุกรรม โดยศึกษาทดลองปลูกพืชชนิดใด

5.  หน่วยพันธุกรรมที่ใช้ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมต่าง ๆ เรียกว่าอะไร และอยู่ใน 

    ส่วนใดภายในเซลล์

 

รูปที่ 1.1 ลูกได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมาจากพ่อ - แม่ ทำาให้มีลักษณะ

บางอย่างเหมือนพ่อแม่ เช่น จมูกโด่ง นัยน์ตาสีฟ้า เป็นต้น [1]
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 การสืบพันธุ์ (reproduction) หมายถึง กระบวนการผลิตหรือเกิดหน่วยสิ่งมีชีวิตใหม่ 

ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำาคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิตในการดำารงเผ่าพันธุ์ให้อยู่สืบไป

 การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเป็นการสืบพันธุ์โดยไม่ใช้เซลล์สืบพันธุ์แต่ใช้เซลล์

ร่างกายหรอืส่วนใดส่วนหนึง่ของร่างกายเพือ่การเพิม่จำานวน ดงันัน้ลูกทีเ่กดิขึน้จงึมีลักษณะ 

ทุกประการเหมือนกับสิ่งมีชีวิตต้นแบบ

1.1  การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

 1) การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช

 เป็นการสืบพันธุ ์ของพืชโดยไม่ใช้เซลล์สืบพันธุ ์เเต่ใช้ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ 

ต้นเดิม ได้แก่ การไหล การเเตกหน่อ การเกิดต้นใหม่จากใบ รากหรือลำาต้น อีกทั้งมนุษย ์

ยงัสามารถนำาส่วนต่าง ๆ  ของพืช เช่น ราก ลำาต้น กิง่ ใบ มาทำาให้เจรญิเป็นต้นใหม่ได้อกีด้วย

รูปที่ 1.2 ตัวอย่างการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช [2-6]

การสืบพันธุ์แบบ 

ไม่อาศัยเพศของพืช

การเเตกหน่อ
ใบสืบพันธ์ุ

การไหล

การเกิดต้นของหัวหอม

การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต1.

การเกิดต้นจากลำาต้นใต้ดิน
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รูปที่ 1.3  ตัวอย่างการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของสัตว์ 
       (A) การเเตกหน่อของไฮดรา (B) การงอกใหม่ของดาวทะเล 
   

ดาวทะเลตัวใหม่มีลักษณะ

เหมือนกับดาวทะเลตัวเดิม

ดาวทะเลตัวใหม่ทั้ง 2 ตัวมีลักษณะ

ที่เหมือนกันทุกประการ

 2) การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของสัตว์

 เป็นการสบืพันธุข์องสตัว์ท่ีเกดิขึน้โดยไม่ต้องมกีารผสมกันระหว่างเซลล์สบืพนัธุเ์พศผู ้

กับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย มักพบในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหรือสัตว์ชั้นตำ่า การสืบพันธุ์แบบ

ไม่อาศัยเพศของสัตว์ ได้แก่ การงอกใหม่ (regeneration) การแตกหน่อ (budding) 

และการแบ่งตัวออกเป็น 2 ส่วน (binary fission) 

(B)

ไฮดรากำาลังเเตกหน่อ

ให้ไฮดราตัวใหม่
ไฮดราตัวใหม่ที่มาจากการเเตกหน่อ

 มีลักษณะเหมือนไฮดราตัวเดิม

(A)
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1.2  การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
 การสืบพันธุ ์แบบอาศัยเพศเป็นกระบวนการสืบพันธุ ์โดยอาศัยเซลล์สืบพันธุ ์

เพศผู ้ (อสุจิ) เข้าไปผสมกับเซลล์สืบพันธุ ์เพศเมีย (เซลล์ไข่) เรียกว่า การปฏิสนธ ิ

(fertilization)

 1) การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืช

 เมือ่พชืมีการเจรญิเตบิโตเตม็ทีแ่ล้วจะเริม่ออกดอก ซึง่ภายในดอกจะสร้างเซลล์สืบพนัธุ์ 

โดยเกสรเพศผู้จะสร้างเรณูที่ภายในทำาหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ได้ ส่วนเกสรเพศเมีย

จะมีรังไข่ภายในรังไข่จะมีออวุลซึ่งทำาหน้าที่เก็บเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย เมื่อเกิดการถ่ายเรณู

ไปตกบนยอดเกสรเพศเมยีแล้ว เรณจูะเริม่งอกหลอดไปตามก้านชเูกสรเพศเมยีจนถงึออวลุ  

จากนั้นอสุจิจะเข้าผสมกับเซลล์ไข่ภายในออวุล

รูปที่ 1.4 แผนภาพแสดงการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอก

อสุจิปฏิสนธิกับเซลล์ไข่ภายในออวุล

เอ็มบริโอ

เกสรเพศผู้

อาหารเลี้ยงต้นอ่อน

เกสรเพศเมีย

ออวุล
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รูปที่ 1.5  การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของสัตว์เกิดขึ้นได้โดยการปฏิสนธิของ

อสุจิ (sperm) กับเซลล์ไข่ (egg cell) [7]

 

   

 หลังจากเกิดการปฏิสนธิของสเปิร์มกับเซลล์ไข่แล้ว เซลล์ไข่จะเจริญเป็นเอ็มบริโอ  

ออวุลพัฒนาไปเป็นเมล็ด รังไข่เจริญไปเป็นผล เมื่อมีปจจัยในการงอกที่เหมาะสมเอ็มบริโอ

จะงอกออกจากเมล็ดเเล้วเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ พืชต้นใหม่ท่ีเกิดจากการสืบพันธุ์ 

แบบอาศัยเพศจะมีลักษณะที่หลากหลายและอาจจะเเตกต่างไปจากพืชต้นเดิม

 2) การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของสัตว์

      สัตว์ต่าง ๆ เมื่อถึงวัยท่ีเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยจะมีการสืบพันธุ์ โดยสัตว์เพศผู ้

จะสร้างอสุจิ ส่วนสัตว์เพศเมียจะสร้างเซลล์ไข่แล้วเกิดการปฏิสนธิพัฒนาไปเป็นเอ็มบริโอ

ซึ่งจะเจริญไปเป็นตัวเต็มวัยต่อไป
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การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต

จงระบุว่าสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นมาใหม่เกิดมาจากการสืบพันธ์ุเเบบอาศัยเพศหรือแบบไม่อาศัยเพศ

    โดยทำาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ถูกต้อง

 1. ต้นอ่อนของเศรษฐีพันล้าน

 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

 การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

 3. มะพร้าว

 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

 การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

 2. ลูกเจี๊ยบ

 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

 การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
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จงตอบคำาถามต่อไปนี้

1. การสืบพันธุ์ของสัตว์มีกี่ลักษณะ ประกอบด้วยลักษณะอะไรบ้าง 

2.  การปฏิสนธิของสัตว์มีกี่แบบ จงยกตัวอย่างชนิดของสัตว์ในแต่ละแบบมาอย่างละ  

 5 ชนิด

3. การสืบพันธุ์ที่ไม่มีการผสมกันระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้กับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย 

 เรียกว่าอะไร 

4. ให้นักเรียนยกตัวอย่างการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมา 3 แบบ พร้อมท้ังอธิบาย

5. เพราะสาเหตุใดสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจึงต้องมีกระบวนการสืบพันธุ์

แบบฝึกหัด 1.1
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พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

2.1  กฎของเมนเดล

 เกรเกอร์ เมนเดล  (Gregor Mendel) นักบวชชาวออสเตรียได้รับการยกย่องว่าเป็น

บิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์เพราะเป็นผู้ค้นพบว่าลักษณะที่ปรากฏในรุ่นลูกเป็นผลมาจาก 

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมซึ่งได้จากพ่อและแม่โดยผ่านเซลล์สืบพันธุ์ 

 เกรเกอร์ เมนเดล เปน็ผูท้ีท่ำาการศกึษาเกีย่วกบัการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม

จากการทดลองปลูกถั่วลันเตาและสรุปเป็นกฎของเมนเดลไว้ดังนี้

 1. ลักษณะต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิตจะถูกควบคุมด้วยยีนและจะถูกถ่ายทอดไปยังรุ่น 

ถัดไปผ่านกระบวนการสืบพันธุ์

 2.  การถ่ายทอดลักษณะแต่ละลักษณะจะเป็นอิสระต่อกัน

 3.  ลักษณะที่ปรากฏให้เห็นบ่อยครั้งเรียกว่า ลักษณะเด่น

   ลักษณะที่ปรากฏให้เห็นน้อยครั้งเรียกว่า ลักษณะด้อย

 4.  สัดส่วนลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อยจะเป็น 3:1 เสมอ
 

รุ่นพ่อแม่

รุ่นลูก

รุ่นหลาน

รปูที ่1.6 การผสมพนัธุข์องต้นถัว่ดอกสม่ีวงกบั
ต้นถัว่ดอกสขีาว

2.

เมนเดลศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของ

ต้นถ่ัวลันเตาถึง 7 ลักษณะ ได้แก่

สีดอก

สีเมล็ด

รูปร่างของ

เมล็ดฝกถ่ัว

รูปร่างเมล็ด

สีของฝกถ่ัว

ความสูง

ตำาแหน่งการออกดอก

สีม่วง

สีม่วง

สีม่วง สีม่วง สีม่วง

สีม่วง

สีขาว

สีขาว

×

×
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 การทดลองของเมนเดลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งต่อมา 

วชิาทีศ่กึษาเกีย่วกบัลกัษณะทางพนัธกุรรมและการถ่ายทอดพนัธกุรรมของสิง่มชีวีติ เรยีกว่า 

วิชาพันธุศาสตร ์(Genetics)

  นกัพนัธศุาสตร์ได้ใช้ตวัอกัษรหรือสญัลกัษณ์แทนยนีแต่ละยนี โดยแต่ละยนีจะมีรปูแบบ

ทีเ่ป็นลกัษณะเด่น ลกัษณะด้อยหรอืลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัเรยีกว่า แอลลีล (allele) กำาหนดให้ 

อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่แทนลัักษณะเด่น และอักษรตัวพิมพ์เล็กแทนลักษณะด้อย 

เช่น แอลลีล T แทนลักษณะสูงท่ีเป็นลักษณะเด่น และแอลลีล t แทนลักษณะเตี้ยที่เป็น

ลักษณะด้อย

 

รูปที่ 1.7 แผนภาพการผสมพันธุ์ของถั่วต้นสูงพันธุ์แท้ (TT) กับถั่วต้นเตี้ยพันธุ์แท้ (tt)  

ตารางที่ 1.1 ตารางพันเนตต์เเสดงการผสมพันธุ์ของถั่วต้นสูงพันธุ์แท้ (TT) กับถั่วต้นเตี้ย

พันธุ์แท้ (tt)
  

 
                 เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้

เซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย    
T T

t Tt Tt

t Tt Tt

ตารางพันเนตต์ เป็นแผนภาพที่ช่วยทำานายลักษณะทาง
พันธุกรรมของรุ่นลูก ที่จะได้จากการทดลองผสมพันธุ์กัน
ของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย

รุ่นพ่อแม่

รุ่นลูก

สูงทุกต้น
             

tT T t

 Tt  Tt  Tt  Tt
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2.2 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

 สิง่มชีวีติทัง้พืช สตัว์ เเละมนษุย์ เมือ่เจรญิเตบิโตเข้าสูว่ยัเจรญิพนัธุก์จ็ะมกีารสบืพนัธุ์

เพื่อดำารงเผ่าพันธุ์ไว้ ลูกที่เกิดมานั้นจะมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกับลักษณะของ

พ่อเเม่ ในสิ่งมีชีวิตเเต่ละชนิดจะมีความแตกต่างและหลากหลายของลักษณะเหล่านั้น ซึ่ง

ลักษณะที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นพ่อเเม่ สู่รุ่นลูก หลาน เหลน หรือรุ่นต่อ ๆ ไปได้นั้นเรียกว่า 

ลักษณะทางพันธุกรรม

รูปที่ 1.8  ตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมของดอกถั่วลันเตา 
    (A) ดอกสีม่วง และ (B) ดอกสีขาว [8]

(A) (B) 

ลกัษณะทางพนัธกุรรมของพชืและสตัว์ทีป่รากฏออกมาให้เห็น

นั้นจะมีความเเตกต่างกันออกไป ลักษณะทางพันธุกรรมของ

พืช เช่น ความสูงของลำาต้น สีดอก การออกผลมากหรือน้อย 

ลกัษณะทางพนัธกุรรมของสตัว์ เช่น ลกัษณะของขน ลกัษณะ

ใบหน้า สีของผิวหนัง  
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 1) ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช

    พืชสามารถสืบพันธุ์ได้ทั้งเเบบอาศัยเพศเเละไม่อาศัยเพศพืชต้นใหม่ที่เกิดจากการ

สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศจะมีลักษณะทางพันธุกรรมที่เหมือนกับพืชต้นเดิม เนื่องจากพืชที่

เกิดขึ้นมาใหม่ได้รับยีนทั้งหมดมาจากพืชต้นเดิม

   พชืสืบพันธุด้์วยกระบวนการสืบพันธุแ์บบไม่อาศยัเพศทีเ่กิดขึน้ตามธรรมชาติ เช่น การ

ไหลของสตรอเบอร์รี การเกดิต้นอ่อนท่ีใบของต้นเศรษฐีพนัล้าน รวมทัง้พชืทีเ่กิดจากการช่วย 

ขยายพันธุ์โดยมนุษย์ด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การปกชำา การติดตา การตอนกิ่ง การทาบกิ่ง 

การโน้มก่ิง การเสียบยอด เเละการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ ซึ่งนิยมทำากันในพืชเศรษฐกิจ เช่น 

ทเุรียน อ้อยหรอืมนัสำาปะหลงั โดยการสบืพนัธุแ์บบไม่อาศัยเพศนัน้จะได้พชืต้นใหม่ปรมิาณ

มากซ่ึงใช้เวลาในการขยายพันธุไ์ม่นาน ทัง้ยงัมลีกัษณะทางพนัธกุรรมทีด่เีหมอืนกบัพชืต้นเดมิ

และไม่กลายพนัธุไ์ปจากลักษณะของต้นพันธุ์เดิม 

รูปที่ 1.9  การไหลของสตรอเบอร์รีเป็นตัวอย่างของพืชต้นใหม่ที่เกิดจากการสืบพันธุ์
แบบไม่อาศัยเพศมีลักษณะทางพันธุกรรมที่เหมือนกันทุกประการกับพืชต้นเดิม [9] 

     หากเกษตรกรต้องการขยายพันธุ์พืชโดยไม่กลาย
พนัธุไ์ปจากต้นพนัธุเ์ดมิและมลีกัษณะทางพนัธกุรรมทีด่เีป็นที่
ต้องการของตลาด เช่น ผลดก รสชาติดี ทนต่อสภาพอากาศ 
เเละทนต่อเเมลงศัตรูพืช 
      เกษตรกรควรขยายพนัธุพ์ชืด้วยกระบวนการสบืพนัธุ์
แบบไม่อาศัยเพศ

ท่อนพันธุ์อ้อยสำาหรับ  การปกชำา [10]

พืชต้นเดิม

   พืชต้นใหม่ที่เกิดจากการสืบพันธุ ์
           แบบไม่อาศัยเพศ
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นกัปรับปรงุพนัธุพ์ชื (plant breeder) สามารถปรบัปรงุลักษณะ

ทางพันธกุรรมของพชืเศรษฐกจิโดยการนำาพชืท่ีมลีกัษณะดมีา

ผสมเกสรกัน ทำาให้ได้พืชต้นใหม่ท่ีลักษณะที่ดีเป็นประโยชน์

ต่อการค้า เช่น ข้าวทนนำ้าท่วม กล้วยไม้ที่มีสีสันสวยงาม

 พชืต้นใหม่ทีเ่กดิจากการสบืพนัธุแ์บบอาศัยเพศจะมีลกัษณะทางพนัธกุรรมทีค่ล้ายคลงึ 

หรือเเตกต่างไปจากลักษณะทางพันธุกรรมของพืชต้นพ่อและต้นเเม่ เนื่องจากพืีชต้นใหม่

นั้นเจริญเติบโตมาจากเมล็ด ซึ่งเมล็ดเกิดจากการผสมกันของอสุจิและเซลล์ไข่ทำาให้พืช 

ต้นใหม่ได้รับยีนครึ่งหนึ่งจากอสุจิและอีกครึ่งหนึ่งจากเซลล์ไข่ ทำาให้พืชต้นใหม่ที่เกิดมานั้น

จะมีความหลากหลายของลักษณะทางพันธุกรรม

รูปที่ 1.10 ความหลากหลายของลักษณะทางพันธุกรรมในกล้วยไม้ฟ้ามุ่ย  
ที่เกิดจากการผสมเกสรของต้นพ่อและต้นแม่ [10 - 11]
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 การข่มสมบูรณ์ (complete dominance) หมายถึง เมื่อมีแอลลีลเด่นเข้าคู่อยู่กับ
แอลลีนด้อย การแสดงออกจะมีผลมาจากแอลลีลเด่นเพียงอย่างเดียว เช่น ต้นไม้ที่มีคู่
แอลลีลของยีนเป็น Rr จะมีดอกสีเเดง ; R = ลักษณะสีเเดง เเละ r = ลักษณะสีขาว
 การข่มไม่สมบูรณ์ (incomplete dominance) หมายถึง การเเสดงออกทีเ่ป็นผลมา
จากแอลลีลเด่นและแอลลีลด้อยเท่า ๆ กัน เช่น ต้นไม้ที่มีคู่แอลลีลของยีนเป็น Rr จะมี 
ดอกสีชมพู เนื่องจากแอลลีล R ข่มแอลลีล r ได้ไม่สมบูรณ์ 
  

“ ข่มสมบรูณ์ ” หรอื “ ข่มไม่สมบรูณ์ ” 

 ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช มีความหลากหลายสูงมาก บางครั้งอาจจะเเยก 

ลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจน เช่น ในกรณีที่ต้นพ่อพันธุ ์ดอกสีแดงผสม 

กับต้นแม่พันธุ ์ดอกสีขาว ได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพู เรียกลักษณะทางพันธุกรรมนั้นว่า  

ลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์ คือลักษณะที่ข่มกันไม่ลง จึงทำาให้ต้นลูกปรากฏทั้งลักษณะของ 

ต้นพ่อและต้นแม่

ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดง                    

×

ต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาว                   

ต้นลูกดอกสีชมพู               

รูปที่ 1.11 แผนภาพแสดงการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืช  
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รูปที่ 1.12 ความหลากหลายของลักษณะทางพันธุกรรมของปลาชนิดเดียวกัน
ที่เกิดจากการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ [12] 

 2) ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์

 ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ที่เกิดจากการสืบพันธุ์เเบบไม่อาศัยเพศ เช่น การ

แตกหน่อ การงอกใหม่ และการเเบ่งตัวออกเป็น 2 ส่วน สัตว์ท่ีเกิดมาใหม่นั้นจะได้รับ 

การถ่ายทอดยนีทัง้หมดจากสตัว์ตวัเดมิ จงึทำาให้มีลักษณะทางพนัธกุรรมทุกประการเหมือน

กับสัตว์ตัวเดิม

สัตว์ที่เกิดจากการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ จะมีลักษณะ

ของพันธุกรรมที่คล้ายคลึงหรือแตกต่างไปจากลักษณะของ 

พ่อแม่ เนื่องจากสัตว์ตัวใหม่เเต่ละตัวจะมียีนที่ควบคุม

ลักษณะพันธุกรรมต่าง ๆ มากมาย ซึ่งถ่ายทอดมาจากทั้ง

พ่อเเละเเม่ผ่านทางเซลล์สืบพันธุ์ เป็นผลให้ลูกมีลักษณะ 

บางอย่างที่คล้ายหรือเเตกต่างจากพ่อและเเม่
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ลักษณะทางพันธุกรรมของพืชเเละสัตว์

จงระบุว่าสิ่งมีชวิตที่เกิดขึ้นมาใหม่เหมือนหรือเเตกต่างกับสิ่งมีชีวิตตัวเดิมอย่างไร

 

3. ลูกเป็ด

 

1. ดาวทะเล 
....................................................................................................................
..................................................................................................................

 

2. ลูกแมว
 
....................................................................................................................
..................................................................................................................

 
....................................................................................................................
..................................................................................................................

 
4. ไฮดรา
 
....................................................................................................................
..................................................................................................................
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  3) การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของ

มนุษย ์

 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมหรือลักษณะ

เฉพาะของมนุษย์นั้นจะถ่ายทอดไปทางยีน (gene) ที่

อยู ่ในเซลล์สืบพันธุ์ ซึ่งสามารถถ่ายทอดจากรุ ่นหนึ่ง 

ไปสู่อีกรุ่นหนึ่งได้ โดยพ่อแม่จะเป็นผู้ถ่ายทอดลักษณะ

ทางพันธุกรรมต่าง ๆ สู่ลูกผ่านกระบวนการสืบพันธุ์ 

  ลักษณะทางพันธุกรรมในรุ่นลูกอาจมีลักษณะที่ 

คล้ายคลึงหรือต่างจากพ่อแม่เนื่องจากรูปแบบของยีน 

และการแสดงออกของยีนแตกต่างกัน ซึ่งบางลักษณะ

ของลกูทีแ่ตกต่างไปจากพ่อแม่นัน้อาจได้รบัการถ่ายทอด 

มาจากปู่ ย่า ตา ยาย หรือบรรพบุรุษก็เป็นได้เนื่องจาก 

บางลกัษณะอาจจะไม่แสดงออกให้เห็นในรุ่นลกูแต่อาจจะ

ไปแสดงให้เห็นในรุ่นหลานหรือรุ่นต่อไป นอกจากนี้การ 

เเสดงออกของลักษณะต่าง ๆ อาจมีอิทธิพลมาจาก 

สิ่งเเวดล้อม

 

รูปที่ 1.13 แผนผังเเสดงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว 

ปู่ ย่า ตา ยาย

พ่อ เเม่

ลูกสาว ลูกชาย

    แฝดแท้จะมลีกัษณะหลาย ๆ  
อย่างท่ีเหมือนกัน เพราะเกิด
จากไข่ ใบเดียวกัน ท่ีได้รับการ
ปฏิสนธิจากอสุจิ 1 ตัว รวมกัน 
เป็น 1 ไซโกต แล้วแยกเป็น 
2 ส่วน ทำาให้ได้ฝาแฝดท่ีมี
ลักษณะทางพันธุกรรมเหมือน
กันทุกประการเรียกว่า แฝด
ร่วมไข่ 
  ส่วนแฝดต่างไข่จะมลีกัษณะ
แตกต่างกัน เพราะเกิดจาก 
ไข่ 2 ใบ กบัอสจุ ิ2 ตวัทีป่ฏสินธิ
แยกกัน [13]

¹‹ÒÃÙŒ¡ÃÐ·ÙŒÊíÒ¤ÑÞ
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 มนุษย์จะถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน เช่น หนังตา 

ชั้นเดียว หนังตาสองชั้น มีลักยิ้ม ไม่มีลักยิ้ม นิ้วโป้งงอน นิ้วโป้งไม่งอน มีติ่งหู ไม่มีติ่งหู  

ผมหยกิ ผมเหยยีด ห่อลิน้ได้ ห่อลิน้ไม่ได้ ลักษณะจมูก สีตา สีผม สผิีว ความสูง หรอืหมู่เลือด 

เป็นต้น ซ่ึงลกัษณะบางอย่างของลกูอาจเหมอืนหรอืแตกต่างจากพ่อ แม่ ปู ่ย่า ตา หรอืยายกไ็ด้  

ซึ่งลักษณะทางพันธุกรรมนั้นมีความหลากหลายเเละยังมีสิ่งเเวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

รูปที่ 1.14 ตัวอย่างลักษณะที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมของมนุษย ์              

หนังตาบนชั้นเดียว

หนังตาบนสองชั้น

มีลักยิ้ม

ไม่มีลักยิ้ม

นิ้วโป้งงอน

นิ้วโป้งไม่งอน

  ลักษณะทางพันธุกรรมของตัวเรานอกจากจะเหมือน
หรือคล้ายคลึงกับพ่อเเม่เเล้ว เรายังมีบางลักษณะท่ีเหมือน
หรือคล้ายคลึงกับลักษณะทางพันธุกรรมของคุณปู่ คุณย่า 
คุณตา คุณยายก็ได้ค่ะ
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 การแปรผันทางพันธุกรรม หมายถึง ความแตกต่างและหลากหลายของลักษณะทาง

พันธุกรรมลักษณะเดียวกัน โดยในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันอาจจะมีลักษณะท่ีแตกต่างกัน

ได้ เช่น คนมีความสูงไม่เท่ากัน บางคนมีลักยิ้มหรือไม่มีลักยิ้ม พี่น้องกันมีรูปร่างหน้าตา 

แตกต่างกัน ซึ่งการแปรผันทางพันธุกรรม มี 2 ลักษณะ ดังนี้

 1) การแปรผันแบบต่อเน่ือง (continuous variation)  หมายถึง ลักษณะทาง- 

พันธุกรรมที่ไม่สามารถเเบ่งเเยกออกเป็นกลุ่มได้อย่างชัดเจน เช่น นำ้าหนัก ความสูง สีผิว สี

ของม่านตา ซึ่งการแปรผันในลักษณะนี้เกิดจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกำาหนด  

การแปรผันทางพันธุกรรม

 2) การแปรผันแบบไม่ต่อเนื่อง (discontinuous variation) หมายถึง ลักษณะ 

ทางพันธุกรรมที่สามารถเเบ่งเเยกออกเป็นกลุ่มได้อย่างชัดเจน เช่น การมีหรือไม่มีลักยิ้ม 

การมีติ่งหู นิ้วโป้งตรงหรืองอน เชิงผมที่หน้าผากแบบเเหลมหรือแบบไม่เเหลม เป็นต้น  

ซึ่งการแปรผันในลักษณะนี้เกิดจากพันธุกรรมเป็นตัวกำาหนดเพียงอย่างเดียว  

รูปที่ 1.15 สีผิวเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความแปรผันแบบต่อเนื่อง [14]               

เชิงผมท่ีหน้าผากแบบเเหลม เชงิผมทีห่น้าผากแบบไม่เเหลม

รูปที่ 1.16 ลักษณะของเชิงผมที่หน้าผากเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่มี 

ความแปรผันแบบไม่ต่อเนื่อง [15-16]               
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การแปรผันทางพันธุกรรม
 

1. นำ้าหนัก

2. ส่วนสูง

3. การมีหรือไม่มีลักยิ้ม

4. สีผิว

5. ลักษณะของเชิงผมที่หน้าผาก

6. การมีหรือไม่มีติ่งหู

7. สีของม่านตา

น้อง ๆ  ลองสงัเกตตวัเองดสูคิะว่า มลีกัษณะอะไรบ้าง 

ที่แตกต่างไปจากคนในครอบครัวและมีการแปรผัน 

ทางพันธุกรรมแบบใด  

จงระบวุ่าลกัษณะต่อไปนีเ้ป็นความแปรผนัทางพนัธุกรรมแบบใด
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กิจกรรมที่ 2.1 : ตัวฉันเหมือนใครในครอบครัว

วิธีการทำากิจกรรม

1.  ให้นักเรียนสำารวจและสังเกตลักษณะทางพันธุกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนและสมาชิกในครอบครัว

2.  เขียนเครื่องหมาย  ลงในตารางบันทึกผลการศึกษา

บันทึกผลการทำากิจกรรม

 
ลักษณะที่สังเกต ลักษณะทางพันธุกรรม

สมาชิกในครอบครัว

นักเรียน พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย

1. สีผิว
ผิวขาว

ผิวคลำ้า

2. ความสูง
สูง

เตี้ย (สูงน้อย)

3. การห่อลิ้น
ห่อลิ้นได้

ห่อลิ้นไม่ได้

4. เส้นผม
หยักศก

เหยียดตรง

5. หนังตาบน
ชั้นเดียว

สองชั้น

6. ติ่งหู
มีติ่งหู

ไม่มีติ่งหู

 

กÒÃ·ดÅÍ§ µŒÍ§ÅÍ§·íÒ

ตัว
อย

่าง
ตา

รา
งบ

ันท
ึกผ

ลก
าร

ทด
ลอ

ง
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กิจกรรมที่ 2.1 : ตัวฉันเหมือนใครในครอบครัว

วิธีการทำากิจกรรม

1.  ให้นักเรียนสำารวจและสังเกตลักษณะทางพันธุกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนและสมาชิกในครอบครัว

2.  เขียนเครื่องหมาย  ลงในตารางบันทึกผลการศึกษา

บันทึกผลการทำากิจกรรม

 

กÒÃ·ดÅÍ§ µŒÍ§ÅÍ§·íÒ

กิจกรรมที่ 2.1 : ตัวฉันเหมือนใครในครอบครัว (ต่อ)

ลักษณะที่สังเกต
ลักษณะทาง

พันธุกรรม

สมาชิกในครอบครัว

นักเรียน พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย

7. ลักยิ้ม
มีลักยิ้ม

ไม่มีลักยิ้ม

8. นิ้วโป้ง
งอได้

งอไม่ได้

9. รูปร่าง
ความอ้วน

ความผอม

10. เชิงผม

     ที่หน้าผาก

เเบบเเหลม

เเบบไม่เเหลม

คำาถามท้ายการทดลอง 

   1.  ลักษณะใดบ้างที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ 

  2.  “ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีพบมากของบุคคลในครอบครัวของนักเรียนน่าจะเป็นลักษณะ 

    ทีถ่กูควบคมุด้วยแอลลลีเด่น ส่วนลกัษณะทีพ่บได้น้อยน่าจะเป็นลกัษณะทีถ่กูควบคมุด้วย  

    แอลลีลด้อย” จากข้อความดังกล่าวเป็นการสรุปที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไร

ตัว
อย

่างต
ารา

งบ
ันท

ึกผ
ลก

ารท
ดล

อง
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2.3 ยีนและโครโมโซม

 1) ยีน (gene) คือ หน่วยพันธุกรรมที่อยู่บนโครโมโซมทำาหน้าที่ควบคุมลักษณะทาง

พันธุกรรมต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต ยีนท่ีอยู่ในเซลล์สืบพันธุ์จะนำาข้อมูลเก่ียวกับลักษณะทาง

พันธุกรรมส่งต่อให้รุ่นลูก โดยในแต่ละยีนอาจมีรูปแบบได้ตั้งแต่ 1 แบบขึ้นไป เราเรียกรูป

แบบนี้ว่า แอลลีล เช่น ยีนเอ มี 2 แอลลีล คือ A และ a 

 สิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการสืบพันธุ์เเบบไม่อาศัยเพศจะได้รับยีนทั้งหมดจากสิ่งมีชีวิตเดิม 

ส่วนสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการสืบพันธุ์เเบบอาศัยเพศจะได้รับยีนจากพ่อครึ่งหน่ึงเเละเเม ่

ครึง่หนึง่

โครโมโซม

นิวเคลียส

ยีน

DNA

รูปที่ 1.17  ยีนเเละโครโมโซม [17]
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 2) โครโมโซม (chromosome) คอื โครงสร้างทีมี่ลักษณะเป็นแท่งอยูใ่นนวิเคลียสของ

แต่ละเซลล์ ในมนุษย์มีโครโมโซมอยู่ 46 แท่ง แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้  

• โครโมโซมร่างกาย เป็นโครโมโซมที่มียีนควบคุมลักษณะต่าง ๆ ของร่างกาย ไม่ 

เกีย่วข้องกับการกำาหนดเพศ เช่น สีผิว สีผม สีตา มี 44 แท่ง 

• โครโมโซมเพศ เป็นโครโมโซมท่ีควบคุมลักษณะเพศของผู้หญิงและผู้ชาย ซึ่งมีอยู่  

2 แท่งที่แตกต่างกัน โดยในเพศชายเป็น XY และในเพศหญิงเป็น XX

(A) เพศชายมีโครโมโซมเพศเป็น XY        

รูปที่ 1.18  รูปแบบของโครโซมเพศที่มีความแตกต่างกันระหว่างชายเเละหญิง 

(A) เพศชาย และ (B) เพศหญิง [18-19]

(B) เพศหญิงมีโครโมโซมเพศเป็น XX                       

X         Y        

1 2           3               4           5   

6           7         8        9       10      11    12

13        14          15          16       17        18

19        20        21        22       

1  2           3              4             5   

6          7          8        9       10      11    12

13        14           15         16       17       18

19        20        21        22       X          X        
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1. ถ้ารุ่นพ่อมีรูปแบบของยีนเป็น YY และรุ่นแม่มีรูปแบบของยีนเป็น yy จะได้ลูกรุ่นที่ 1  

 มีรูปแบบของยีนเป็นแบบใด

2.  ถ้ารุ่นพ่อมีรูปแบบของยีนเป็น Bb และรุ่นแม่มีรูปแบบของยีนเป็น bb รุ่นลูกมีโอกาสม ี

 รูปแบบของยีนเป็นแบบใดบ้าง โดยใช้ตารางพันเนตต์

3.  เราเรียกลักษณะต่าง ๆ ที่ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน และส่งผลให้บุคคล 

  ในครอบครัวเดียวกันจะมีรูปร่างและลักษณะที่คล้ายคลึงกันว่าอะไร

4. ภูผาแต่งงานกับเจนนี่ โดยภูผามีผมสีดำาเป็นลักษณะเด่น เจนนี่มีผมสีนำ้าตาลเป็น 

  ลักษณะด้อย อยากทราบว่าลูกที่เกิดมาจะมีผมสีอะไร

5. ถ้าผสมต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวจะได้ต้นที่มีดอกสีอะไร และ 

 เรียกลักษณะที่ปรากฏนั้นว่าอย่างไร

6.  เพราะเหตุใดแฝดแท้ (แฝดร่วมไข่) จึงมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันทุกประการ  

 ในขณะที่แฝดต่างไข่จะมีลักษณะแตกต่างกัน

แบบฝึกหัด 1.2
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ทบทวนตัวเอง

CHEC
KLIST

TEST
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• ให้นักเรียนสำารวจและสังเกตว่ารอบ ๆ ตัวของนักเรียนนั้นได้มีการนำาความรู้  

  เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืชไปใช้ประโยชน์บ้างหรือไม่อย่างไร 

• ให้นักเรียนยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมของพืช สัตว์ และมนุษย์

• ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง “เมนเดลกับการค้นพบกฎเเห่งการถ่ายทอด 

  ทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต” 

• ให้นักเรียนเปรียบเทียบลักษณะของพันธุกรรมของรุ่นพ่อแม่กับรุ่นลูกที่ี่เกิดมา 

  จากการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เเละรุ่นลูกที่เกิดมาจากการสืบพันธุ์แบบ 

  อาศัยเพศ

• ให้นักเรียนตั้งคำาถามเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมเเละการถ่ายทอดทาง 

  พันธุกรรมที่สังเกตได้ในครอบครัวของนักเรียน

ผู้ชาย

ผู้ชาย 1 ใน 12 คน

เป็นตาบอดสี

ผู้หญิง 1 ใน 200 คน

เป็นตาบอดสี

ผู้หญิง

สีที่คนปกติเห็น สีที่คนตาบอดสีเขียวเห็นห็น 

สีที่คนตาบอดสีเเดงเห็นห็น สีที่คนตาบอดนํ้าเงินเห็นห็น 

แบบทดสอบตาบอดสี 

ตาบอดสี

	 ตาบอดสี	(color blindness)	คือ	ความผิดปกติทางพันธุกรรมที่เป็นลักษณะด้อย

ถ่ายทอดบนโครโมโซมเพศ	“X”	คนที่ตาบอดสี	ยังคงมองเห็นสิ่งต่าง	ๆ	ได้	เเต่เห็นสีต่าง	ๆ	

ผิดเพี้ยนไปจากคนปกติ	โดยไม่สามารถมองเห็นความเเตกต่างระหว่างสีเเดงเเละสีเขียวได้

ชัดเจน	ประเภทของตาบอดสีที่เกิดขึ้นมากที่สุด	ได้เเก่	ตาบอดสีเขียวกับตาบอดสีเเดง	
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