ใบความรู้ เรืองการถ่ ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

http://www.oknation.net/blog/jantar/2009/07/03/entry-8
พันธุกรรม (Heredity) หมายถึง การถ่ายทอดลักษณะของสิ( งมีชีวติ จากรุ่ นหนึ(งไปยังรุ่ นหนึ(ง หรื อ
จากบรรพบุรุษไปสู่ ลูกหลาน เช่น ลักษณะสี ผวิ ลักษณะเส้นผม ลักษณะสี ตา เป็ นต้น ถ้านักเรี ยนสังเกตจะ
เห็นว่าในบางครั?งอาจมี คนทักว่ามีลกั ษณะ เส้นผมเหมือนพ่อ ลักษณะสี ตาคล้ายกับแม่ซ( ึ งลักษณะต่างๆ
เหล่านี?จะถูกส่ งผ่านจาก พ่อแม่ไป ยังลูกได้ หรื อส่ งผ่านจากคนรุ่ นหนึ(งไปยังคน รุ่ นต่อไป เราเรี ยกลักษณะ
ดังกล่าวว่า ลักษณะทางพันธุกรรม (genetic character) ในการพิจารณาลักษณะ ต่างๆ ว่าลักษณะใดเป็ น
ลักษณะทาง พันธุ กรรมนั?น จะต้องพิจารณาหลายๆ รุ่ น หรื อหลายชัว( อายุ เพราะลักษณะทาง พันธุ กรรม
บางอย่างอาจไม่ปรากฏในรุ่ นลูก แต่อาจปรากฏในรุ่ นหลานได้
ลักษณะทีถ่ ายทอดทางพันธุกรรม
กรรมพันธุ์หรื อลักษณะต่างๆในสิ( งมีชีวติ สามารถถ่ายทอดไปสู่ รุ่นต่อไปได้โดย ผ่านทางเซลล์
สื บพันธุ์ กล่าวคือ เมื(อเกิดการปฏิสนธิ ระหว่างเซลล์ไข่ ของแม่และอสุ จิของพ่อ ลักษณะต่าง ๆ ของพ่อและ
แม่จะถ่ายทอดไปยังลูก ตัวอย่างลักษณะทางพันธุ กรรม ได้แก่

ผมหยักศก หรอ ผมตรง

จากที(กล่าวมาแล้วนั?นไม่ได้หมายความว่าลักษณะต่างๆทุกอย่างจะเป็ น ลักษณะทางพันธุ กรรม ลักษณะ
บางอย่างเราไม่ถือว่าเป็ นลักษณะทางพันธุ กรรม เพราะลักษณะบางอย่างอาจเกิดขึ?นภายหลัง ไม่ได้เกิดขึ?น
จากการ ถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษ เช่น ลักษณะที(เกิดขึ?นจากอุบตั ิเหตุ เช่น แผลที(เกิดจากมีด
บาด หรื อเกิดจากการทําศัลยกรรมตกแต่งเพิ(มเติมทางการแพทย์ เป็ นต้น
ความแปรผันทางพันธุกรรม
นักวิทยาศาสตร์ จาํ แนกสิ( งมีชีวติ หลายชนิดออกจากกัน โดยดูจากความ คล้ายคลึง และแตกต่างของ
สิ( งมีชีวติ เหล่านั?น ความแตกต่างของสิ( งมีชีวติ ที( ต่างชนิดกัน มักจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น โลมาจะ
ต่างไปจากลิง เป็ นอย่างมาก ถึงแม้สัตว์ท? งั สองชนิดนี? จะเป็ นสัตว์เลี?ยงลูกด้วยนมเหมือนกัน นอกจากนี?ยงั
พบว่า ความแตกต่างเกิดขึ?นจากความแปรผันภายใน สิ( งมีชีวติ ชนิดเดียวกันได้ แต่จะมีความแตกต่างน้อย
กว่าที(เกิดขึ?นระหว่างสิ( งมีชีวิตต่างชนิ ดกัน เราทั?งหลายถูกจัดอยูใ่ นกลุ่มของมนุษย์ เนื(องจากเรามีลกั ษณะ
หลายอย่าง เหมือนกัน และมนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกัน แม้แต่ฝาแฝดที(เป็ นแฝดร่ วมไข่ ถึงแม้วา่ จะมี
หน้าตาใกล้เคียงกันมากที(สุด ก็ยงั มีลกั ษณะแตกต่างกัน ความแตกต่างดังกล่าวเรี ยกว่า “ความแปรผันทาง
พันธุกรรม” (genetic variable)
ความแปรผันทางพันธุ กรรม จําแนกได้ 2 ประเภท คือ
1. ลักษณะทีมีความแปรผันแบบไม่ ต่อเนือง
ลักษณะที(มีความแปรผันแบบไม่ต่อเนื(อง (discontinuous variation) เป็ นลักษณะทางพันธุ กรรมที(สามารถ
แยกความแตกต่างได้อย่างชัดเจน ลักษณะความแปรผันไม่ต่อเนื(องเกิดจากอิทธิ พลทางพันธุ กรรมเพียงอย่าง
เดียว เช่น ลักษณะลักยิม? (มีลกั ยิม? หรื อไม่มีลกั ยิม? ) ติ(งหู (มีต(ิงหูหรื อไม่มีต(ิงหู) ห่อลิ?น (ห่อลิ?นได้หรื อห่ อ
ลิ?นไม่ได้) เป็ นต้น
2. ลักษณะทีมีความแปรผันแบบต่ อเนือง ลักษณะที(มีความแปรผัน
แบบต่อเนื( อง (continuous variation) เป็ นลักษณะทางพันธุ กรรมที(ไม่สามารถแยกความแตกต่างได้
เด่นชัด เช่น ความสู ง นํ?าหนัก โครงร่ าง สี ผวิ ซึ( งเป็ นลักษณะที(ได้รับอิทธิ พลจากพันธุ กรรม และ
สิ( งแวดล้อมร่ วมกัน เช่นความสู งของคน ถ้าเราได้รับอาหารที(ถูกหลักโภชนาการ มีการออกกําลังกาย จะทํา
ให้เรามีร่างกายสู งขึ?นได้
อ้างอิง: http://www.student.chula.ac.th/~53437623/unit1.htm#u1
กฎของเมนเดล
เมนเดล (Gregor Johann Mendel) บาทหลวงชาวออสเตรเลีย ผูไ้ ด้ชื(อว่าเป็ น "บิดาแห่งวิชาพันธุ ศาสตร์ "
ได้ศึกษาเกี(ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม และได้ต? งั กฎไว้ 2 ข้อ คือ
1 กฎแห่การแยกตัว (Law of segregation) กล่าวไว้วา่ ยีนในสิ( งมีชีวติ จะอยูเ่ ป็ นคู่ เมื(อมีการสร้าง
เซลล์สืบพันธุ์ ยีนเหล่านี?จะแยกออกจากกันอย่างอิสระไปสู่ เซลล์สืบพันธ์แต่ละเซลล์
2. กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ (Law of independent assortment) กล่าวไว้วา่ ยีนที(อยูใ่ นเซลล์
สื บพันธุ์จะมารวมกันอย่างอิสระเมื(อมีการปฏิสนธิ ทําให้ยนี ดังกล่าวถูกถ่ายทอดไปยังรุ่ นถัดไปได้ ซึ( งการ
ถ่ายทอดลักษณะดังกล่าวจะถูกถ่ายทอดไปยังโครโมโซมร่ างกายหรื อโครโมโซม เพศ

เมนเดลได้ผสมพันธุ์ถว(ั ลันเตาเพื(อศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทาง พันธุ กรรม ลักษณะภายนอกของต้นถัว(
ลันเตาที(เมนเดลศึกษามีหลายลักษณะ แต่เมนเดลได้เลือกศึกษาเพียง 7 ลักษณะโดยแต่ละลักษณะนั?นมีความ
แตกต่างกัน เช่น ต้นเตี?ยกับต้นสู ง ลักษณะเมล็ดเรี ยบและขรุ ขระ เป็ นต้น
ต้นถัว( ที(เมนเดลนํามาเป็ นพ่อพันธุ์และแม่พนั ธุ์น? นั เป็ นพันธุ์แท้ท? งั คู่ สายพันธุ์แท้น? ี ได้จากการนําต้น
ถัว( แต่ละสายพันธุ์มาปลูกและผสมพันธุ์ภายในดอกเดียวกัน เมื(อต้นถัว( ออกฝัก นําเมล็ดแก่ไปปลูกจากนั?นรอ
กระทัง( ต้นถัว( เจริ ญเติบโต จึงคัดต้นที(มีลกั ษณะเหมือนพ่อแม่ นํามาผสมพันธุ์ต่อไปอีกหลายๆ รุ่ น
เมนเดลได้ผสมพันธุ์ระหว่างต้นถัวพันธุ์แท้ที(มีลกั ษณะแตกต่างกัน 1 ลักษณะ เช่น ผสมต้นถัว( พันธุ์ดอก
สี ม่วงกับพันธุ์ดอกสี ขาว ด้วยวิธีการ ดังภาพ

ภาพ : การผสมต้นถัว( พันธุ์แท้ดอกสี ม่วงกับพันธุ์แท้ดอกสี ขาว
แล้วบันทึกลักษณะของต้นถัว( ลูกผสมที(เกิดขึ?นจากนั?นให้ลูกผสมรุ่ นที( 1 ผสมภายในดอกเดียวกัน
แล้วสังเกตลักษณะของลูกผสมในรุ่ นที( 2
เมนเดลเรี ยกลักษณะต่างๆ ที(ปรากฏในลูกรุ่ นที( 1 เช่น เมล็ดกลมและลักษณะต้นสู งกว่าว่า "ลักษณะ
เด่น" ส่ วนรุ่ นลักษณะที(ไม่ปรากฏในรุ่ นที( 1 แต่กลับมาปรากฏในรุ่ นที( 2เช่น เมล็ดขรุ ขระและลักษณะต้นเตี?ย
เรี ยกว่า "ลักษณะด้อย"
จากการทดลองเมนเดลสรุ ปได้วา่ ลักษณะด้อยจะไม่ปรากฏให้เห็นในลูกรุ่ นที( 1 แต่มาปรากฏในรุ่ น
ที( 2 และเมื(อนับจํานวนลูกในรุ่ นที( 2 พบว่า มีอตั ราส่ วนระหว่างลักษณะเด่นกับลักษณะด้อย
ประมาณ 3 ต่อ 1 เมนเดลอธิ บายผลการทดลองที(ปรากฏขึ?นว่า "สิ( งมีชีวติ มีหน่วยควบคุมลักษณะแต่ละ
ลักษณะที(สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปยังรุ่ นต่อไปได้ หน่วยควบคุมลักษณะนี?อยูเ่ ป็ นคู่ๆ เมื(อสิ( งมีชีวติ สร้าง
เซลล์สืบพันธุ์ หน่วยดังกล่าวจะแยกออกจากกัน โดยไปอยูใ่ นเซลล์สืบพันธุ์แต่ละเซลล์ และจะมาเข้าคู่กนั อีก
ครั?งภายหลังการรวมกันระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู ้ และเพศเมีย หน่วยควบคุมลักษณะที(เมนเดลกล่าวถึงนี?
ต่อมาเรี ยกอีกว่า ยีน ซึ( งมีท? งั ยีนที(ควบคุมลักษณะเด่น และยีนที(ควบคุมลักษณะด้อย"

ลักษณะพันธุ์แท้ และพันธุ์ทาง
ลักษณะพันธุ์แท้
นักพันธุ ศาสตร์ ใช้อกั ษรหรื อสัญลักษณ์แทนยีนแต่ละยีน โดยใช้อกั ษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่แทน
ยีนที(ควบคุมลักษณะเด่น อักษรตัวพิมพ์เล็ก แทนยีนที(ควบคุมลักษณะด้อย เช่น A แทนยีนที(กาํ หนดลักษณะ
ต้นสู ง ซึ( งเป็ นลักษณะเด่น และอักษร a แทนยีนที(ควบคุมลักษณะต้นเตี?ย ซึ( งเป็ นลักษณะด้อย เช่น

จากแผนภาพที( 1 แสดงยีนที(ควบคุมลักษณะ และผลของการถ่ายทอดลักษณะในการผสมพันธุ์ระหว่างต้นถัว(
สู งและต้นถัว( เตี?ย และการผสมพันธุ์ระหว่างลูกรุ่ นที( 1
ในลูกรุ่ นที( 1 เมื(อยีน A ที(ควบคุมลักษณะต้นสู งซึ( งเป็ นลักษณะเด่น เข้าคู่กบั ยีน a ที(ควบคุมลักษณะต้น
เตี?ยซึ( งเป็ นยีนด้อย ลักษณะปรากฏจะเป็ นลักษณะที(ควบคุมด้วยยีนเด่น ดังจะเห็นว่าลูกในรุ่ นที( 1 มีลกั ษณะ
ต้นสู งหมดทุกต้น และเมื(อนําลูกรุ่ นที( 1 มาผสมกันเองจะเป็ นดัง แผนภาพที( 2
เช่น เด่นเหมือนกันหรื อด้อยเหมือนกัน กําหนดให้ AA เป็ นลักษณะเด่น a เป็ นลักษณะด้อย
•
ลักษณะต้นสู งพันธุ์แท้จะมีอลั ลีลของยีนที(เข้าคู่กนั คือ AA
•
ลักษณะต้นเตี?ยแคระพันธุ์แท้จะมีอลั ลีลของยีนที(เข้าคู่กนั คือ aa
ลักษณะพันธุ์ทาง
ลักษณะที(ปรากฎ (ฟี โนไทป์ ) ให้เห็นเป็ นลักษณะเด่น แต่มีลกั ษณะด้อยแฝงอยู่ แอลลีลของยีนที(เข้าคู่
กันจะมีลกั ษณะที(แตกต่างกัน เช่น ลักษณะสู งไม่แท้ที(เรี ยกว่า พันทาง จะมีรูปแบบของยีน (จีโนไทป์ )
คือ Ab หรื อ aA
อ้างอิง: https://sites.google.com/site/kikkok1501/bth-thi-3-phanthukrrm-laea-khwam-hlak-hlay-khxngsing-mi-chiwit/--krabwnkar-thaythxd-laksna-thang-phanthukrrm

ใบงานลักษณะทางพันธุกรรม
ชื(อ ....................................................................................... ชั?น ............................ เลขที( ......................
วิธีทาํ

1. ให้นกั เรี ยนสํารวจลักษณะทางพันธุ กรรมของตนเองและสมาชิกในครอบครัว
2. ขีด

ลงในตารางตามความเป็ นจริ ง และบันทึกข้อมูล

ตารางบันทึกผล

สิ งทีสั งเกต
1. เส้ นผม
2. สี ผม
3. หนังตา
4. ลักยิมO
5. ความสู ง

สมาชิ กในครอบครัว

ลักษณะทาง
พันธุกรรม

ฉัน

พ่ อ

แม่

พี

หยักศก
เหยียดตรง
สี ดาํ
สี อื(นๆ
ชั?นเดียว
สองชั?น
มีลกั ยิม?
ไม่มีลกั ยิม?
สู ง
เตี?ย

สรุ ปผลการสํ ารวจ

อ้างอิง : www.aksorn.com/teacher/plan_files/3327/แผน%201.1.doc
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แบบทดสอบก่ อน – หลังเรียน
คําชีOแจง : ให้ นักเรียน

ทับตัวอักษรหน้ าข้ อความทีเป็ นคําตอบทีถูกทีสุ ดเพียงข้ อเดียว

1. ลักษณะของสิ( งมีชีวติ ที(ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ เรี ยกว่าอะไร
ก. พันธุ กรรม
ข. กายกรรม
ค. จิตรกรรม
ง. อายุรกรรม
2. ลักษณะใดเป็ นการถ่ายทอดทางพันธุ กรรมในมนุษย์
ก. มีลกั ยิม?
ข. ผมหยักศก
ค. ผิวดํา
ง. ถูกทุกข้อ
3. ข้อใด ไม่ใช่ลกั ษณะที(ถ่ายทอดทางพันธุ กรรม
ก. สี ผวิ
ข.ติ(งหู
ค.หูตึง
ง. ลักยิม?
4. พ่อกระต่ายขนสี ขาวผสมกับแม่กระต่ายขนสี ดาํ ลูกกระต่ายที(เกิดจะมีขนสี อะไร
ก. สี ดาํ
ข. สี ขาว
ค. สี เทา
ง. สี ดาํ ลายขาว
5. ถ้านําถัว( พันธุ์สูงแท้ผสมกับถัว( พันธุ์เตี?ยแท้ ตามกฎของเมนเดลจะได้รุ่นหลานมีลกั ษณะอย่างไร
ก. พันธุ์สูงทั?งหมด
ข. พันธุ์เตี?ยทั?งหมด
ค. พันธุ์ผสมในอัตราส่ วน 1:3
ง. พันธุ์ผสมในอัตราส่ วน 3:1
6. การผสมพันธุ์ถวั( ตามกฎของเมนเดลเป็ นแบบใด

7.

8.

9.

10.

ก. ใช้สปอร์
ข. การผสมเกสร
ค. การปฏิสนธิ
ง. การแตกต้นใหม่
ลักษณะทางพันธุ กรรมที(แตกต่างกันระหว่างคนไทยกับคนแอฟริ กนั คือข้อใด
ก. สี ผวิ
ข. รู ปร่ าง
ค. ลักษณะเส้นผม
ง. ถูกทุกข้อ
ลักษณะทางพันธุ กรรมจะ ไม่ ปรากฏในข้อใด
ก. พืช
ข. สัตว์
ค. คน
ง. ตุก๊ ตา
นักวิทยาศาสตร์ คนใดที(ศึกษาเกี(ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม
ก. เซอร์ ไอเซคนิวตัน
ข. หลุยส์ ปลาสเตอร์
ค. เกรเกอร์ เมนเดล
ง. กาลิเลโอ
สิ( งที(ควบคุมลักษณะทางพันธุ กรรมที(จะถ่ายทอดไปยังลูกหลาน คือข้อใด
ก. ยีน
ข. สปอร์
ค. นิวเคลียส
ง. อะตอม
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