
 

บทที่  2 
ปฏิบัติการเร่ือง พันธุศาสตรตามหลักเมนเดล 

จุดประสงคการทดลอง 
1. สามารถคํานวณหาอัตราสวนของลักษณะทางพันธุกรรมตามหลักเมนเดลได 
2. เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจการทดลองพิสูจนกฎของเมนเดลได 
3. เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจกฎทั้งสองขอของเมนเดล 

 

วัสดุและอุปกรณการทดลอง 
1. ลูกปด 4 สี (แดง เขียว เหลือง ขาว) 
2. ถุงผา 4 ใบ 
3. จานบรรจุทราย 4 ใบ 

บทนํา 
หนวยพันธุกรรมที่ถายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตจากรุนหน่ึงไปยังรุนถัดไปเรียกวา 

ยีน (gene) ซ่ึงเปน DNA ที่อยูบนโครโมโซม โดยโครโมโซมจะมีลักษณะรูปรางเหมือนกัน
เปนคู ๆ เรียกวา โฮโมโลกัสโครโมโซม ยีนที่อยูบนตําแหนงเดียวกันของโฮโมโลกัส
โครโมโซม จะทําหนาที่ควบคุมลักษณะเดียวกัน เรียกวา อัลลีลส (alleles) ยีนที่เปนอัล
ลีลสกันน้ัน อาจเหมือนกันหรือแตกตางไปจากกันก็ได ซ่ึงมีผลใหลักษณะนั้น ๆ แสดง
ออกมาไดตาง ๆ กัน บางลักษณะอาจควบคุมดวยยีนที่ เหมือนกัน (homozygous 
condition) ทั้งคูหรืออาจควบคุมดวยยีนที่ตางกันก็ได (heterozygous condition) ใน
ประเด็นหลังน้ี อัลลีลสหน่ึงอาจจะเปนลักษณะเดน คือเดนเม่ือเปรียบเทียบกับอัลลีลสอีก
ตัวหน่ึง สิ่งมีชีวิตน้ันจะแสดงลักษณะที่ถูกควบคุมโดยอัลลีลสเดน การถายทอดยีนข้ึนอยู
กับโอกาสและสามารถแสดงออกในลักษณะของความเปนไปได (probability) ในปจจุบัน
เราใชตัวอักษรแทนยีน โดยใหอักษรตัวใหญแทนลักษณะยีนเดน (dominant) และอักษร
ตัวเล็กแทนลักษณะยีนดอย (recessive) 
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การทดลองในเชิงปริมาณเกี่ยวกับลักษณะทางกรรมพันธุ กระทําขึ้นเปนครั้งแรก

เม่ือกลางศตวรรษที่ 19 โดยเมนเดล เมนเดลนําตนถั่วที่มีลักษณะตางกันอยางเห็นไดชัด
เพ่ือการศึกษาการถายทอดลักษณะทางกรรมพันธุที่ควบคุมโดยยีนหน่ึงคู (monohybrid 
inheritance) และผลที่ไดของเขานั้นสรุปไดวา 

1. ยีนคือหนวยที่ใชถายทอดลักษณะทางกรรมพันธุ 
2. ยีนจะอยูกันเปนคู และแตละยีนอาจเปน dominant หรือ recessive ตอกันก็ได 
3. ในเซลลสืบพันธุแตละเซลลจะมียีนเพียง 1 ยีน (จากแตละคู) 
ขอสรุปทั้งสามขอน้ีคือกฎขอแรกของเมนเดล ที่เรียกวา กฎกการแยกของหนวย 

กรรมพันธุ (Law of segregation) 
 ในการทดลองตอมาโดยใชถั่วเปนพืชทดลองเชน เดิม เมนเดลศึกษาการถายทอด
ลักษณะที่ควบคุมโดยยีน 2 คู (dihybrid inheritance) ผลที่ไดจาการทดลองนี้สรุปเปนกฎ
ขอที่ 2 ของเมนเดลวา สมาชิกของอัลลีลสแตละคูจะรวมกับสมาชิกของอัลลีลสคูอื่นแบบ
สุมเรียกวา กฎการแยกและการจับคูอยางอิสระของหนยกรรมพันธุ (law of independent 
assortment) 
 
วิธีการทดลอง 
 การทดลองที่ 1 การทดลองเพื่อหาอัตราสวนลักษณะทางพันธุกรรมมาจากการ
ผสมพันธุที่ศึกษาลักษณะเพียงลักษณะเดียว 

1.1 ใหลูกปดสีเหลืองแทนยีน Y ที่อยูบนโครโมโซมของพอ    เปนยีนเดนควบคุม 
ลักษณะของเมล็ดถั่ว ใหลูกปดสีเขียวแทนยีนดอย  y บนโครโมโซมของแม และควบคุม
ลักษณะเมล็ดถั่วสีเหลือง 

1.2 แยกลูกปดสีเขียวและสีเหลืองอยางละ 20 เม็ด ใสลงในจานแตละใบ แลวจับคู 
ลูกปดภายในจานเปนคู ๆ ลูกปดสีเหลืองและสีเขียวแตละคูแสดงยีโนไทปของพอและแม
ตามลําดับ 
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1.3 แยกลูกปดแตละสีออกจากคูของมัน เปรียบไดกับการแยกของยีนอยางอิสระ 
ไปสูเซลลสืบพันะธุของพอและแม ดังน้ันในขณะนี้ลูกปดสีเหลืองแตละลูกก็จะเปนตัวแทน
ของยีน Y ในสเปรมแตละตัว ในทํานองเดียวกันลูกปดสีเขียวแตละลูกก็จะเปนตัวแทนของ
ยีน  y ในเซลลไขของแม แลวนําลูกปดที่แยกนั้นใสลงในถุงที่ 1 และที่ 2 ลูกปดในแตละถุง
จะแทนเซลลสืบพันธุของพอ (ถุงท่ี 1) และแม (ถุงท่ี 2) 

1.4 หยิบลูกปดอยางสุมจากถุงแตละใบแลวนํามาเขาคูกัน ลูกปดที่นํามาเขาคูกัน 
น้ันจะตองมาจากตางถุงกัน เปนการแสดงการผสมพันธุของเซลลสืบพันธุพอและแม ซ่ึงผล
ที่ไดคือลูกผสมรุนที่ 1 (F1) บันทึกลักษณะฟโนไทป และยีโนไทป ของลูกรุน F1   โดยใช
สัญลักษณของยีนแทน แลวใสลูกปดกลับคืนถุงเดิม ทําซํ้าเชนน้ีอีก 119 คร้ัง บันทึกขอมูล
ลักษณะฟโนไทปและยีโนไทปของรุนลูก F1 ไว 

1.5 จับคูลูกปดแสดงยีโนไทปของที่ทําในขอ 1.6    จากนั้นแบงลูกปดที่แสดงยีโน 
ไทปของ F1 ออกเปน 2 กลุมจํานวนเทากันใสลงในจานที่ 1 และ 2 ลูก F1 ในแตละจานจะ
แทนพอหรือแมของลูกผสมรุนที่ 2  (F2) 
 1.6 แยกลูกปดที่แสดงยีโนไทปพอและแมของลูก F2 ออกจากคูของมัน แลวใส
ลูกปดทั้งสีเขียวและสีเหลือง ลงในถุงใบที่ 1 และ 2 ตามลําดับ ซ่ึงลูกปดในแตละถุงจะแทน
เซลลสืบพันธุของพอและแมของลูกรุน F2 

 1.7 หยิบลูกปดอยางสุมหน่ึงลูกจากถุงแตละใบและนํามาเขาคูกัน ทําเหมือนขอ 
1.6 เปนการแสดงการผสมของเซลลสืบพันธุพอและแม จะไดลูกผสมรุน F2 บันทึก
ลักษณะฟโนไทปและยีโนไทปของรุนลูก (F2) ใสลูกปดกลับเขาสูถุงเดิม ทําซ้ําเชนน้ีอีก 
119 ครั้ง บันทึกจํานวนฟโนไทปและยีโนไทปลงในตารางผลการทดลอง 
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ผลการทดลอง 
1. ตารางผลการทดลองลักษณะฟโนไทปและยีโนไทปของลูกรุน F2 และทดสอบหา X2 
(วิธีคํานวณดูภาคผนวก) 

ลักษณะ 
ฟโนไทป 

ลักษณะ 
ยีโนไทป 

ความถี่ที่ได
จากการ

ทดลอง( O) 

ความถี่ที่ควรจะ
เปนไปตาม
ทฤษฎี (E) 

O-E (O-E)2 (O-E)2/E 

เม็ดสีเหลือง   90.0    
เม็ดสีเขียว   30.0    
จํานวนทั้งหมด  120 120.0   X2 = 

 
2. จากสัญลักษณที่กําหนดลักษณะสีของเมล็ดถั่ว ใหนักศึกษาเขียนยีโนไทป 

แสดงวิธีการผสมจนไดลูกผสมรุน F2  

รุนพอแม……………………………………………………………………………… 
เซลลสืบพันธุ…………………………………………………………………………. 
ลูกผสมรุน F1………………………………………………………………………… 
F1 X F1………………………………………………………………………………. 
เซลลสืบพันธุ…………………………………………………………………………. 
ลูกผสมรุน F2………………………………………………………………………… 
อัตราสวนยีโนไทป…………………………………………………………………… 
อัตราสวนฟโนไทป…………………………………………………………………… 

 
การทดลองที่ 2 การทดลองเพื่อหาอัตราสวนของลักษณะทางพันธุกรรมของการผสม
พันธุที่ศึกษาสองลักษณะพรอม ๆ กัน 
 2.1 ใหลูกปดสีเหลืองและสีแดงเปนยีน Y และ W ที่อยูบนโครโมโซมตางกันของ
พอและเปนยีนเดนที่ควบคุมลักษณะเมล็ดสีเหลือง (Y) และเมล็ดเรียบ (W) 
 2.2 ในทํานองเดียวกันใหลูกปดสีเขียวและขาวแทนยีนดอย y และ w ซ่ึงอยูบน
โครโมโซมของแม ยีน y ควบคุมลักษณะสีเขียวของเมล็ดถั่ว และเมล็ดยนถูกควบคุมดวย
ยีน w 
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 2.3 แยกลูกปดแตละสีคือ เขียว แดง เหลือง และขาว อยางละ 20 เม็ดใสในจานที่ 
1 ถึงจานใบที่ 4 ตามลําดับ จัดคูลูกปดในจานเปนคู ๆ เพ่ือแสดงยีโนไทปของแตละ
ลักษณะ 
 2.4 นําแตละคูของลูกปดสีเหลืองมาเขาคูกับคูของลูกปดสีแดงเพื่อแสดงยีโนไทป
ของพอที่มียีนแบบโฮโมไซกัสคอมมิแนนท 2 คู ควบคุม 2 ลักษณะตางกันสําหรับลูกปดสี
เขียวและขาวที่แทนยีนของแมทําแบบเดียวกัน 
 2.5 แยกลูกปดแตละเม็ดออกจากคูของมัน และนํามาเขาคูกัน (สีแดงคูกับสีเหลือง
และสีเขียวคูกับสีขาว) ลูกปดสีแดงและสีเหลืองแตละคูจะแทนเซลลสืบพันธุของพอ ใน
ทํานองเดียวกันแตละคูของลูกปดสีเขียวและขาวแทนเซลลสืบพันธุของแม 
 2.6 นําลูกปดแตละคูที่แทนเซลลสืบพันธุของพอและแมจากขอ 2.6 มารวมกลุมกัน
(จัดการเรียงสีของลูกปดใหถูกตองตามลักษณะการเรียงตัวของยีโนไทป) เปนการแสดง
การผสมของเซลลสืบพันธุพอและแมซ่ึงจะไดลูกรุนที่ 1 (F1) บันทึกยีโนไทปและฟโนไทป
ของลูก F1 ไว 
 2.7 แยกยีโนไทปของลูกรุน F1 ออกเปน 2 กลุม เทา ๆ กันซ่ึงแตละกลุมแทนพอ
หรือแมของลูกผสมรุนที่ 2 (F2) แลวแยกลูกปดคูที่แทนยีโนไทปของพอออกจากคูของมัน 
(ลูกปดสีเขียวแยกจากสีเหลือง และลูกปดสีแดงแยกจากสีขาว) ใสลูกปดสีเขียวและสี
เหลืองลงในถุงที่ 1 ลูกปดแดงและขาวลงในถุงใบที่ 2 สําหรับลูกปดที่แทนยีโนไทปของแม
ก็ทําแบบเดียวกันคือ ใสลูกปดสีเหลืองและสีเขียวในถุงใบที่ 3 และลูกปดสีแดงและขาวใน
ถุงใบท่ี 4  
 2.8 หยิบลูกปดอยางสุมคร้ังละหนึ่งลูกจากถุงที่ 1 และ 2 แลวนํามาเขาคูกัน ใน
ขณะเดียวกันก็หยิบลูกปดครั้งละหน่ึงลูกจากถุงใบที่ 3 และ 4 แลวนํามาเขาคูกัน ลูกปดคู
ที่หยิบจากถุงใบที่ 1 และ 2 จะแทนยีนในเซลลสืบพันธุของพอ และลูกปดคูที่หยิบจากถุง
ใบที่ 3 และ 4 แทนยีนในเซลลสืบพันธุของแม จากนั้นบันทึกยีโนไทปของเซลลสืบพันธุ
ของพอและแมเอาไว แลวนําคูของลูกปดจากถุงที่ 1 และ 2 มารวมกลุมกับคูลูกปดจากถุง
ที่ 3 และ 4 เปนการผสมของเซลลสืบพันธุของพอและแม จะไดลูกผสมรุนที่ 2 บันทึก
ลักษณะฟโนไทปและยีโนไทปของลูกรุน F2 ไว สุดทายใสลูกปดกลับคืนถุงเดิม 
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 2.9 ทําซํ้าขอ 2.8 อีก 159 คร้ัง บันทึกลักษณะยีโนไทปของเซลลสืบพันธุของพอ
และแมพรอมทั้งบันทึกจํานวนฟโนไทปและยีโนไทปที่ตางกันของลูกรุน F2 ลงในตารางผล
ขอที่ 2 
 2. ตารางผลการทดลองลักษณะฟโนไทปและยีโนไทปของลูกรุน F2 และทดสอบหา X2 
(วิธีคํานวณดูภาคผนวก) 

ลักษณะ 
ฟโนไทป 

ลักษณะ 
ยีโนไทป 

ความถี่ที่ได
จากการ

ทดลอง( O) 

ความถี่
ที่ควรจะเปนไป
ตามทฤษฎี (E) 

O-E (O-E)2 (O-E)2/E 

เมล็ดสีเหลืองเรียบ   90.0    
เมล็ดสีเหลืองยน   30.0    
เมล็ดสีเขียวเรียบ   30.0    
เมล็ดสีเขียวยน   10.0    
จํานวนทั้งหมด  160 160.0   X2 = 

 
 

2. จากสัญลักษณที่กําหนดลักษณะสีและผิวของเมล็ดถั่ว ใหนักศึกษาเขียนยีโน
ไทป ของพอและแม แสดงวิธีการผสมจนไดลูกผสมรุน F2  

รุนพอแม……………………………………………………………………………… 
เซลลสืบพันธุ…………………………………………………………………………. 
ลูกผสมรุน F1………………………………………………………………………… 
F1 X F1………………………………………………………………………………. 
เซลลสืบพันธุ…………………………………………………………………………. 
ลูกผสมรุน F2………………………………………………………………………… 
อัตราสวนยีโนไทป…………………………………………………………………… 
อัตราสวนฟโนไทป…………………………………………………………………… 

 
 
 

16 BO 453 (H) 



วิธีทดสอบ X2  (chi-square) 
 วิธีทดสอบ X2 เปนวิธีที่ใชแสดงความแตกตางระหวางขอมูลที่ไดจากการทดลอง

กับขอมูลที่คาดวาจะเปนหรือขอมูลตามสมมติฐาน เม่ือใช X2 จะตองมีการตั้งสมมติฐานขึ้น 
จากนั้นคํานวณคา X2 จากสูตรสมมติฐานที่ต้ังขึ้นจะถูกคัดคานหรือสนับสนุนใหดูจาก
ตารางคา X2ถา X2 มีคานอยหมายความวาจะสนับสนุนสมมติฐานที่ต้ังข้ึน ในทางตรงกัน
ขามคา X2 ที่มากจะชี้ใหเห็นวาสมมติฐานที่ต้ังข้ึนใชไมได  

 
สูตร    X2 = (O-E)2

          E 
 O = คาที่ไดจากการทดลอง 
 E = คาที่คาดวาจะเปนหรือคาสมมติฐาน 
 

ตัวอยางวิธีหาคา X2

1. ในการผสมตนมะเขือเทศพันธุสูงกับพันธุตนเต้ีย ลูกผสมรุนที่ 1 จะไดตนสูงทั้ง 
หมด ลูกผสมรุนที่ 2 ไดตนสูง 94 ตน ตนเต้ีย 36 ตน อยากทราบวาขอมูลของลูกรุนที่ 2 
จะมีอัตราสวนเปน 3 : 1 ตามกฎของเมนเดลหรือไม 

2. กอนจะคํานวณหาคา X2 ตองต้ังสมมติฐานกอนวา ไมมีความแตกตางระหวาง 
ขอมูลที่ไดจากการทดลองและขอมูลที่ไดตามสมมติฐาน น่ันคือขอมูลจากลูกรุนที่ 2 จะมี
อัตราสวน 3 : 1 ตามสมมติฐาน 

3. คํานวณหาคา X2 ดูจากตารางสรุปวิธีคํานวณ 
 

ลักษณะ 
ฟโนไทป 

ลักษณะ 
ยีโนไทป 

ความถี่ที่ได
จากการ

ทดลอง (O) 

ความถี่ที่ควรจะ
เปนไปตาม
ทฤษฎี (E) 

O-E (O-E)2 (O-E)2/E 

ตนสูง T_ 94 97.5 -3.5 12.25 0.126 
ตนเต้ีย tt 36 32.5 -3.5 12.25 0.377 

จํานวนทั้งหมด  130 130.0   X2 = 0.503 
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4. เม่ือไดคา X2 จากการทดลองก็นํามาเปรียบเทียบกับคา X2 ในตารางตัวอยาง
แสดงตารางคา X2 

 
ตารางคา X2

P(คาความเปนไปไดที่สมมติฐานจะเปนจริงและมีความเบี่ยงเบนเนื่องจากโอกาสอยางเดียว)  
0.99 0.95 0.90 0.80 0.70 0.50 0.30 0.20 0.10 0.05 0.02 0.01 

d.f             

1 .0001 .003 .015 .064 .148 .455 1.074 1.642 2.706 3.841 5.412 6.635 

2 .0201 .163 .211 .446 .713 1.386 2.408 3.219 4.605 5.971 7.824 9.210 

3 .115 .352 .584 1.005 1.424 2.366 3.665 4.462 6.251 7.816 9.837 11.395 

4 .297 .711 1.064 1.649 2.195 3.357 4.878 5.989 7.779 9.488 11.668 13.277 

 
4.1 ชองแรกตามแนวตั้งคือคา d.f. (degree of freedom) กอนจะเปรียบเทียบคา 

X2  ตองรู d.f. กอนวามีคาเทาไร คา d.f. หาไดจาก สูตร n-1 n คือจํานวนลักษณะฟโน
ไทปทั้งหมดจากตัวอยางที่ใหมามีลักษณะฟโนไทป = 2 (ตนสูงและตนเต้ีย) ดังน้ันคา d.f. 
= 2-1 = 1 

4.2 ชองแรกตามแนวนอนคือคา P เปนคาที่แสดงความเปนไปไดที่สมมติฐานจะ
เปนจริงซ่ึงมีคาจาก 0.99 ถึง 0.01 

4.3 คาตัวเลขทั้งหมดในตาราง (ยกเวนคา d.f.และ คา P) เปนคา X2 (ต้ังแต  
.0001 ถึง 13.227) 
5. ในการพิจารณาการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน หาคา X2 ที่ใกลเคียงกับคา X2 ที่
คํานวณไดโดยดูใหตรงกับแถวของคา d.f. ที่คํานวณไดในตาราง และดูวาตรงกับคา P 
เทาไร ถาคา P มากกวา 0.5 สมมติฐานที่ต้ังข้ึนแสดงวาเปนที่ยอมรับ แตถาคา P มีคา
เทากับ 0.5 หรือ นอยกวา 0.5 สมมติฐานนั้นจะถูกปฏิเสธ 
  

จากตัวอยางที่ใหมาคา X2 ที่คํานวณเทากับ 0.503 และมีคา d.f. = 2-1 = 1 ดูคา 
X2 ที่ตรงกับชองที่ 1 d.f. ในตารางคา 0.503 อยูระหวาง P ที่ 0.30 (X2=1.074) และ 0.50 
(X2=0.455) หมายความวาคาความเปนไปไดที่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการทดลอง
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เน่ืองมาจากโอกาสอยางเดียวมีคาเกือบ 50% ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานที่วาไมมีความ
แตกตางระหวางขอมูลที่ไดจากการทดลองกับขอมูลตามสมมติฐาน น่ันคืออัตราสวนของ
ลูกรุนที่ 2 จากการทดลองจะมีคาประมาณ 3 : 1 และเปนไปตามกฎของเมนเดล 

 
หลักการถายทอดพันธุกรรม 
 เมนเดลกับหลักการถายทอดพันธุกรรม 
เม่ือประมาณกลางคริสตศตวรรษที่ 19 เมนเดลไดทดลองศึกษาเกี่ยวกับการถายทอดพันธุกรรม
ของถั่วลันเตา (Pisum sativum L.) โดยนําหลักการผสมพันธุพืช และนําเอาหลักคณิตศาสตร
และสถิติมาใชวิเคราะหขอมูลทางชีววิทยา อาจกลาวไดวาวิชาพันธุศาสตรเปนสาขาแรกทาง
วิทยาศาสตรชีวภาพที่นําเอาหลักการเก็บขอมูลตัวเลขเพ่ือการวิเคราะหผลการศึกษา เมนเด
ลเลือกใชถั่วลันเตาเปนตัวอยางในการทดลองครั้งน้ีเพราะวาเปนพืชที่มีจํานวนโครโมโซม 2 ชุด 
(ดิพลอยด = 2n) และมีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ แผนการทดลองของเมนเดลที่ทําใหประสบ
ความสําเร็จประกอบดวยปจจัยและขอมูลตางๆ ดังนี้ 

1. คัดเลือกเอาลักษณะกรรมพันธุตางๆ ของถั่วลันเตาที่แนใจวาเปนพันธุแท 
2. การคัดเลือกเอาคูลักษณะกรรมพันธุทีเ่ห็นความแตกตางไดอยางชัดเจน เชน เมล็ดสี

เหลือง-สีเขียว ลําตนสูง-ลําตนเตี้ย ดอกสีแดง-ดอกสีขาว 
3. การเก็บขอมูลตวัเลขจากการทดลองผสมพันธุของแตละคูลักษณะแยกกันโดย

เด็ดขาดเพื่อปองกันขอมูลที่สับสนหรือไขวเขว 
4. สังเกตผลการทดลองและเก็บขอมูลไปจนถึงลูกผสมรุนที่ 2และรุนที่ 3 
5. เก็บขอมูลตัวเลขใหไดจํานวนมากที่สดุเทาที่จะทําไดในลูกผสมแตละรุนเพื่อใหมี

ความหมายพอที่จะสามารถนํามาวิเคราะหทางสถิติได 
6. วิเคราะหขอมูลทางสถิตโิดยใชหลักความนาจะเปนไปได (probability) 
7. การทดลองผสมพันธุโดยเลือกใชถั่วลันเตาเพราะเปนพืชที่ผสมเกสรภายในตน

เดียวกันได (self- pollination) 
8. การเลือกลกัษณะกรรมพนัธุทั้งหมด 7 คูลักษณะ ซึ่งในปจจุบันทราบวาเปนลักษณะ

ที่ควบคุมโดยยีนที่อยูบนโครโมโซมคนละคูกัน 
 
1.1 กฎการแยกยีน  
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จากการทดลองของเมนเดลผสมพันธุถั่วลันเตา โดยพิจารณาลักษณะกรรมพันธุทีละคู เรียกวา
การผสมแบบโมโนไฮบริด (monohybrid cross) ซึ่งจะใหผลในลูกผสมรุน F2 ที่มีลกัษณะเดนตอ
ลักษณะดอย เปนอัตราสวน 3: 1 เสมอ 
 
พอพันธุแท (AA) A  A                   เซลลสืบพนัธุจากพอ 
แมพันธุแท (aa)  a  a                    เซลลสืบพันธุจากแม 
ลูกผสม (Aa)    Aa    Aa    Aa     Aa                ลกูผสม 

 
 
 

********************************************** 
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