ชุดกิจกรรมการเรียนรู ร้ ายวิชาชีววิทยา รหัสวิชา ว30242
เรื่ อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ชั�นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

ชุดที่ 7

การถ่ ายทอดยีนบนโครโมโซมเพศ

นางสาวธนิกานต์ กันฑะวงศ์

ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครู ชํานาญการ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
ในพระราชู ปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้นั พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ก

คำนำ
ชุดการเรี ยนรู ้วชิ าชีววิทยา รหัสวิชา ว30242 เรื�อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรมน� ี จัดทําขึ�นเพื�อเป็ น
เครื� องมือในการพัฒนาการเรี ยนการสอนวิชาชีววิทยา ในระดับชนั้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในปั จจุบนั การจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และคิด
อย่างสร้างสรรค์ยอ่ มช่วยส่งเสริ ม สนับสนุน และพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีประสิ ทธิภาพในตัวเอง เป็ นผูม้ ีความคิด
สร้างสรรค์และรู ้จกั แก้ปัญหา ซึ�งชุดการเรี ยนรู ้วชิ าชีววิทยานี�มีทงั้ หมด 7 ชุด ประกอบด้วย
ชุดที่ 1 การศึกษาพันธุกรรมของเมนเดล
ชุดที่ 2 กฎแห่งการแยก
ชุดที่ 3 กฎแห่งการรวมกลุม่ อย่างอิสระและการประยุกต์ใช้กฎของเมนเดล
ชุดที่ 4 การเด่นไม่สมบูรณ์และการข่มร่ วมกัน
ชุดที่ 5 มัลติเพิลแอลลีลและพอลิยนี
ชุดที่ 6 ยีนบนโครโมโซมเดียวกัน
ชุดที่ 7 การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซมเพศ
ผูจ้ ดั ทาหวังว่าชุ ดการเรี ยนรู ้วิชาชีววิทยาน้ ีจะเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตาม
เจตนารมณ์ของหลักสู ตรและเป็ นประโยชน์ต่อการจัดการะบวนการเรี ยนรู ้ของครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ได้
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คำชี้แจงกำรใช้ ชุดกำรเรียนรู้ วชิ ำชีววิทยำ
เรื่ อง กำรถ่ ำยทอดทำงพันธุกรรม
ชุดการเรี ยนรู ้วชิ าชีววิทยานี้จดั ทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรี ยนและให้นกั เรี ยนได้ศึกษาได้ดว้ ยตนเอง
โปรดอ่านคาแนะนาก่อนศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่มๆ ละ 6 คน
2. ให้นกั เรี ยนศึกษาชุดการเรี ยนรู ้วชิ าชีววิทยานี้ ตามลาดับทีละหน้า นักเรี ยนจะได้รับความรู ้
และปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวนักเรี ยนเอง
3. ก่อนที่นกั เรี ยนจะปฏิบตั ิงานต่างๆ ในชุดการเรี ยนรู ้วชิ าชีววิทยานี้ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที
4. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษาเนื้อหาจากชุ ดการเรี ยนรู ้ ทบทวนความรู ้โดยการทาแบบฝึ กทักษะ
และทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
5. ประเมินผลด้วยตนเองในการปฏิบตั ิกิจกรรมแต่ละขั้นตอนรวมทั้งแบบทดสอบก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน จากแนวเฉลยคาตอบในภาคผนวกของแต่ละชุดการเรี ยนรู ้
6. ครู ประเมินผลการศึกษาชุดการเรี ยนรู ้จากแบบประเมิน
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ชุดการเรียนรู้ วชิ าชีววิทยา เรื่ อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ชุดที่ 7 การถ่ ายทอดยีนบนโครโมโซมเพศ

จุดประสงค์ การเรียนรู้
เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถ
1. สื บค้นข้อมูล อภิปราย และอธิ บายเกี่ยวกับลักษณะที่ควบคุมโดยยีนบนโครโมโซมเพศได้
2. คานวณหาโอกาสของการแสดงออกของลักษณะทางพันธุ กรรมจากข้อมูลที่กาหนด
3. เขียนพันธุ ประวัติและอธิ บายสัญลักษณ์ต่างๆ ในพันธุ ประวัติได้
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แบบทดสอบก่ อนเรียน
ชุ ดการเรียนรู้ วชิ าชีววิทยา
ชุดที่ 7 การถ่ ายทอดยีนบนโครโมโซมเพศ
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนทําเครื่ องหมายกากบาท (X) หน้าคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ครอบครัวตระกูลหนึ่งไม่มีประวัติการแต่งงานในหมู่เครื อญาติ แต่พบผูช้ ายส่ วนมากเป็ นโรคกรรมพันธุ์
เกี่ยวกับกล้ามเนื้อลีบผิดปกติ ทั้งในรุ่ นลูก หลาน และเหลน สมมติฐานที่ดีที่สุดเกี่ยวกับแบบพันธุ ประวัติ
นี้ควรเป็ นอย่างไร
ก. โรคนี้ ควบคุมโดยยีนด้อยที่มีอยูใ่ นประชากร
ข. ลักษณะนี้ถ่ายทอดโดยยีนด้อยที่อยูใ่ นโครโมโซม Y
ค. โรคนี้ควบคุมโดยยีนเด่นที่อยูบ่ นโครโมโซม X
ง. ลักษณะนี้ถ่ายทอดโดยยีนด้อยที่เกี่ยวกับเพศ
2. กาหนดให้คอสี ดาในนกเขาชนิดหนึ่งควบคุมโดยยีนด้อยที่เกี่ยวกับเพศ ถ้าผสมพันธุ์ระหว่างนกเขาตัวเมีย
คอสี เหลืองกับตัวผูค้ อสี ดา ควรได้ลูกผสมชนิดใดบ้าง
ก. คอสี ดาทุกตัว
ข. ตัวผูค้ อสี ดา และตัวเมียคอสี เหลือง
ค. ตัวผูต้ วั สี เหลืองและตัวเมียคอสี ดา
ง. คอสี เหลืองทุกตัว
3. แมวมีโครโมโซมเพศและการกาหนดเพศคล้ายคน ยีน B และ B เป็ นยีนที่อยูใ่ นโครโมโซม X ของแมว
B ทาให้แมวขนสี ดา B ขนสี เหลือง แมวตัวเมียจีโนไทป์ BB ขนลาย E เป็ นยีนเด่นอยูใ่ นออโตโซมของแมว
ทาให้แมวเป็ นสี ขาว ไม่วา่ ยีนอื่นจะเป็ นอย่างไรก็ตาม ถ้าพ่อแมวมีขนสี ดา แม่แมวจะต้องมีจีโนไทป์ อย่างไร
จึงจะทาให้ลูกแมวตัวเมียทุกตัวมีขนลายและตัวผูท้ ุกตัวมีขนสี เหลือง
ก. EEBB
ข. EeBB
ค. eeBB
ง. eeBB
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4. สามีภรรยาลักษณะปกติ ให้กาเนิดคู่แฝดชายหญิงคู่หนึ่ ง แฝดชายมีอาการตาบอดสี และธาลัสซี เมีย โอกาส
ที่แฝดหญิงจะเป็ นธาลัสซี เมียร้อยละเท่าใด
ก. ร้อยละ 0
ข. ร้อยละ 25
ค. ร้อยละ 50
ง. ร้อยละ 80
5. ลักษณะฮีโมฟิ เลียควบคุมโดยยีนดอย (h) บนโครโมโซมเพศ ส่ วนลักษณะถนัดขวาควบคุมโดยยีนเด่น
(R) บนโครโมโซมร่ างกายจากการแต่งงานระหว่างชายปกติถนัดซ้ายกับหญิงปกติถนัดขวา แต่มีบิดาถนัด
ซ้ายและเป็ นโรคฮีโมฟิ เลียด้วย โอกาสที่บุตรเพศใดจะเป็ นโรคฮิโมฟิ เลียและถนัดขวาอัตราส่ วนเท่าใด
ก. ชาย 1/8
ข. หญิง 1/8
ค. ชาย 1/4
ง. หญิง 1/4
6. หญิงปกติมีพ่อตาบอดสี แม่มีอาการพร่ องเอนไซม์ A ซึ่งควบคุมด้วยยีนด้อยบนโครโมโซม X หญิงคนนี้
แต่งงานกับชายลักษณะปกติ โอกาสที่จะมีลูกชายตาบอดสี และพร่ องเอนไซม์ร้อยละเท่าใด (ถ้าไม่มีการ
แลกเปลี่ยนระหว่างยีนทั้งคู่)
ก. ร้อยละ 0
ข. ร้อยละ 25
ค. ร้อยละ 40
ง. ร้อยละ 50
7. สามี ภรรยา ทั้งคู่มีตาปกติสีน้ าตาล มีลูกชายคนแรกตาบอดสี สีฟ้า จีโนไทป์ ของสามีภรรยาคู่น้ ีแสดงใน
ข้อใด
ก. BbXCXc x BbXCy
ข. BbXCXC x BbXCy
ค. BBXCXc x BbXCy
ง. BbXCXc x BBXCy
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8. บุคคลใดจากภาพมีโอกาสเป็ น homozygous และ heterozygous ตามลาดับ
I
1
2
II

1

3

2

4

III
1

2

3

4
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ก. I – 1, I – 2
ข. II – 1, II – 2
ค. III – 2, III – 3
ง. III– 4, III – 5
9. พ่อแม่คู่หนึ่งมีลูกสาวและลูกชายตาปกติ ต่อมาลูกสาวไปแต่งงานกับชายคนหนึ่งมีลูกชายสองคน คนหนึ่ง
ตาบอดสี อีกคนหนึ่งตาปกติ จีโนไทป์ ของสามีภรรยาคู่น้ ี น่าจะเป็ นแบบใด (C = ตาปกติ c = ตาบอดสี )
ก. XcY XCXC
ข. XCY XCXc
ค. XcY XcXc
ง. XCY XCXC
10. ครอบครัวหนึ่งมีบุตร 4 คน เป็ นชาย 2 หญิง 2 แต่มีบุตรชายคนหนึ่งมีอาการแพ้ยาและอาหารบางชนิด
จีโนไทป์ ของพ่อและแม่ควรเป็ นอย่างใด
ก. Xg Y XgXg
ข. XGY XGXG
ค. XgY XGXg
ง. XGY XGXg
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ยีนบนโครโมโซมเพศ
นักเรี ยนได้ทราบแล้วว่าโครโมโซมของคนมีจานวน 46 แท่ง ซึ่ งจัดเป็ นคู่ๆ ได้ 23 คู่ ในเพศชายและ
เพศหญิงมีโครโมโซมเหมือนกัน 22 คู่ เรี ยกว่า ออโตโซม ส่ วนอีก 1 คู่ ต่างกันเรี ยกว่า โครโมโซมเพศ
ในเพศหญิงมีโครโมโซมเพศเป็ น XX และเพศชายมีโครโมโซมเพศเป็ น XY
ลักษณะทางพันธุ กรรมของคนถูกควบคุมด้วยยีนที่มีตาแหน่งบนออโตโซมและโครโมโซมเพศ ยีน
จานวนมากอยูบ่ นออโตโซมซึ่ งส่ วนใหญ่การถ่ายทอดยีนเป็ นไปตามกฎของเมนเดล เช่น ผิวเผือก มะเร็ ง
ในเรตินา และธาลัสซี เมีย เป็ นต้น และยังมีการถ่ายทอดยีนบนออโตโซมที่เป็ นส่ วนขยายของพันธุ ศาสตร์
เมนเดล เช่น หมู่เลือดระบบ ABO หมู่เลือดระบบ Rh และสี ตาของคน เป็ นต้น
ในปี พ.ศ. 2453 โทมัส ฮันท์ มอร์แกน (Thomas Hunt Morgan) และผูร้ ่ วมงานแห่งมหาวิทยาลัย
โคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริ กา ทดลองเลี้ยงแมลงหวีแ่ ละผสมพันธุ์ได้จานวนหลายพันตัว และพบลักษณะ
พันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนบนโครโมโซมเพศเป็ นครั้งแรก

ภาพ 6-1 โครโมโซมของแมลงหวี่
ที่มา : สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี. 2554 : 30
แมลงหวีม่ ีโครโมโซม 4 คู่ โดยมีออโตโซม 3 คู่ และโครโมโซมเพศ 1 คู่ แมลงหวีเ่ พศเมียมี
โครโมโซมเพศเป็ น XX เพศผูม้ ีโครโมโซมเพศเป็ น XY ในธรรมชาติแมลงหวีม่ ีตาสี แดง มอร์ แกนทดลอง
ผสมพันธุ์แมลงหวีห่ ลายรุ่ นทาให้ได้ลูกหลานจานวนมาก ปรากฏว่าแมลงหวีเ่ พศผูบ้ างตัวมีตาสี ขาว จึงนามา
ผสมพันธุ์กบั แมลงหวีเ่ พศเมียตาสี แดง ได้รุ่น F1 ตาสี แดงทุกตัว จากนั้นให้รุ่น F1 ผสมพันธุ์กนั เองได้รุ่น F2
จากการสังเกตพบว่าในรุ่ น F2 นั้น เพศเมียทุกตัวมีตาสี แดง ส่ วนเพศผูม้ ีตาสี แดงต่อสี ขาวในอัตราส่ วน 1: 1
และในรุ่ น F2 แมลงหวีต่ าสี ขาวจะพบเฉพาะเพศผูเ้ ท่านั้น แม้วา่ เพศเมียจะมีจานวนหลายพันตัวแต่ก็ไม่
ปรากฏว่ามีตาสี ขาวเกิดขึ้นเลย
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ถ้าการถ่ายทอดลักษณะตาสี ขาวของแมลงหวี่เกี่ยวข้องกับเพศ จะเป็ นไปได้หรื อไม่วา่ อาจเกี่ยวข้อง
กับโครโมโซมเพศด้วย สมมติฐานของมอร์ แกนอธิ บายได้จากผลการทดลองการผสมพันธุ์ของแมลงหวี่
ดังภาพ 6-2

ภาพ 6-2 การผสมพันธุ์ของแมลงหวีต่ ามแนวคิดของมอร์ แกน
ที่มา : สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี. 2554 : 31
จากผลการทดลองอธิ บายได้วา่ ลักษณะสี ตาของแมลงหวีเ่ กิดจากยีนที่ควบคุมลักษณะสี ตามี
ตาแหน่งอยูบ่ นโครโมโซม X โดยแอลลีลที่ควบคุมตาสี แดงจะแสดงลักษณะข่มต่อแอลลีลที่ควบคุมตาสี ขาว
ส่ วนโครโมโซม Y จะไม่มียนี ที่ควบคุมสี ตา แมลงหวี่รุ่นลูกเพศผูจ้ ะได้รับโครโมโซม X มาจากแม่และ
โครโมโซม Y มาจากพ่อ ส่ วนแมลงหวีร่ ุ่ นลูกเพศเมียจะได้รับโครโมโซม X มาจากพ่อและแม่ ซึ่ งแมลงหวี่
รุ่ นลูกเพศผูท้ ี่มียนี ควบคุมตาสี ขาวเพียงแอลลีลเดียวก็จะแสดงลักษณะตาสี ขาว ส่ วนแมลงหวีร่ ุ่ นลูกเพศเมีย
จะแสดงลักษณะตาสี ขาวได้ก็ต่อเมื่อมียนี ควบคุมตาสี ขาว 2 ยีน การถ่ายทอดยีนที่อยูบ่ นโครโมโซมเพศ
เรี ยกว่า ยีนทีเ่ กี่ยวเนื่องกับเพศ (sex – linked gene)
ลักษณะที่ควบคุมด้วยยีนที่อยูบ่ นโครโมโซมเพศในคนมีมากกว่า 100 ลักษณะ ลักษณะเหล่านี้มีท้ งั
ยีนเด่นและยีนด้อยซึ่ งส่ วนมากที่พบจะเป็ นยีนด้อยมากกว่า ยีนที่มีตาแหน่งอยูบ่ นโครโมโซม X เรี ยกว่า
ยีนที่เกีย่ วเนื่องกับ X (X-linked gene) ถ้ายีนอยูบ่ นตาแหน่งโครโมโซม Y เรี ยกว่า ยีนทีเ่ กีย่ วเนื่องกับ Y
(Y-linked gene) บางยีนก่อให้เกิดโรคหรื อลักษณะผิดปกติ เช่น โรคตาบอดสี ฮีโมฟิ เลีย เป็ นต้น
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การถ่ายทอดลักษณะที่ควบคุมด้วยยีนบนออโตโซมจะปรากฏได้ท้ งั สองเพศเท่าๆ กัน ส่ วนการ
ถ่ายทอดลักษณะที่ควบคุมโดยยีนบนโครโมโซม X จะปรากฏลักษณะในเพศหนึ่งมากกว่าอีกเพศหนึ่ง
แล้วแต่วา่ ยีนบนโครโมโซม X เป็ นยีนเด่นหรื อยีนด้อย ถ้าเป็ นยีนเด่น จะปรากฏลักษณะในเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย เช่น ลักษณะฟันเป็ นสี น้ าตาล ถ้าเป็ นยีนด้อยจะปรากฏลักษณะในเพศชายมากกว่าเพศหญิง เช่น
ลักษณะตาบอดสี โรคกล้ามเนื้อแขนขาลีบ เป็ นต้น
สาหรับการเขียนจีโนไทป์ ของยีนที่เป็ น X-linked gene นั้น แตกต่างจากการเขียนจีโนไทป์ ของยีนที่
อยูบ่ นออโตโซม คือ จะเขียนอักษรแทนยีนด้วยตัวยกบนอักษร X ซึ่งใช้แทนโครโมโซม X เช่น ในกรณี ที่
ยีน A อยูบ่ นโครโมโซม X เพศหญิงที่มีจีโนไทป์ เป็ น homozygous dominant heterozygous และ
homozygous recessive จะเขียนจีโนไทป์ ได้เป็ น XAXA XAXa และ XaXa ตามลาดับ ส่ วนเพศชายที่มีลกั ษณะ
เด่นและลักษณะด้อย จะเขียนจีโนไทป์ ได้เป็ น XAY และ XaY ตามลาดับ
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กิจกรรมที� 7.1
คาสั่ ง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้
1. การถ่ายทอดยีนบนออโตโซมจะมีปรากฏลักษณะในเพศชายและเพศหญิงได้เท่ากันหรื อไม่

2. การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม X จะมีโอกาสปรากฏลักษณะในเพศหญิงและเพศชายหรื อไม่อย่างไร
และถ้ายีนบนโครโมโซม X เป็ นยีนด้อยหรื อเป็ นยีนเด่น จะมีโอกาสปรากฏลักษณะในเพศใดมากกว่ากัน
เพราะเหตุใด

3. การถ่ายทอดยีนที่อยูบ่ นโครโมโซม X เป็ นไปตามกฎของเมนเดลหรื อไม่ เพราะเหตุใด

4. นักเรี ยนจะสรุ ปได้อย่างไรว่าลักษณะใดถูกควบคุมด้วยยีนเด่นหรื อยีนด้อยบนโครโมโซม X

5. ลักษณะที่ควบคุมโดยยีนบนโครโมโซม Y จะปรากฏลักษณะในลูกสาวได้หรื อไม่
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การถ่ ายทอดทางพันธุกรรมของยีนบนโครโมโซมเพศ
การศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรมของคนใช้วธิ ี วเิ คราะห์พนั ธุ ประวัติ (pedigree) ซึ่งเป็ น
การนาข้อมูลของลักษณะทางพันธุ กรรมของบุคคลต่างๆ ในครอบครัวเดียวกันจากหลายๆ รุ่ นนามาเขียนเป็ น
แผนผังพันธุ ประวัติ แล้วพิจารณาลักษณะดังกล่าวว่ามีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรมเป็ นอย่างไร
แผนผังพันธุ ประวัติประกอบด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ แทนตัวบุคคล เพศ และลักษณะทางพันธุ กรรม ดังนี้
เพศชาย
เพศหญิง
แต่งงาน
ลาดับการมีลูกเริ่ มจากซ้ายไปขวา
ปรากฏลักษณะหรื ออาการ
ไม่ระบุเพศ
I II III IV

รุ่ นที่

ตัวอย่ างพันธุประวัติของลักษณะทีค่ วบคุมด้ วยยีนบนโครโมโซมเพศ
1. พันธุ ประวัติของโรคภาวะพร่ องเอนไซม์ G-6-PD
รุ่ นที่ I

รุ่ นที่ II

รุ่ นที่ III
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จากพันธุ ประวัติดา้ นบน พ่อปกติและแม่เป็ นพาหะ ลูกชายจะมีโอกาสเป็ นโรคภาวะพร่ องเอนไซม์
G-6-PD ลูกหญิงมีโอกาสเป็ นพาหะ และ ภาวะพร่ องเอนไซม์ปรากฏในเพศชายมากกว่าเพศหญิงแสดงว่า
ลักษณะนี้ควบคุมด้วยยีนด้อยที่อยูบ่ นโครโมโซม X
2. พันธุประวัติของลักษณะตาบอดสี

รุ่ นที่ I

รุ่ นที่ II

1

2

รุ่ นที่ III
1

2

3

4

จากพันธุ ประวัติจะเห็นว่าลักษณะตาบอดสี ปรากฏในเพศชาย ถ้ากาหนดให้ C เป็ นยีนที่ควบคุม
ลักษณะตาปกติ และ c เป็ นยีนที่ควบคุมลักษณะตาบอดสี แสดงว่าชายคนที่ 1 และคนที่ 4 ในรุ่ นที่ III จะมี
จีโนไทป์ เป็ น XcY ดังนั้นหญิงคนที่ 1 และคนที่ 2 ในรุ่ นที่ II จะมีจีโนไทป์ XCXc และเป็ นพาหะ เพราะรับยีน
ที่ควบคุมลักษณะด้อยที่เป็ นตาบอดสี Xc มาจากพ่อ แสดงว่ายีนตาบอดสี เป็ นยีนด้อยที่อยูบ่ นโครโมโซม X
ยีนด้อยที่อยูบ่ นโครโมโซม X จะมีโอกาสแสดงลักษณะที่ปรากฏในเพศชายได้มากกว่ายีนด้อยใน
ออโตโซม และลักษณะที่ควบคุมด้วยยีนด้อยบนโครโมโซม X จะมีโอกาสปรากฏในเพศชายมากกว่าเพศ
หญิง ส่ วนในเพศหญิงลักษณะดังกล่าวจะแสดงออกได้ต่อเมื่อได้รับยีนด้อยมาจากพ่อและแม่ เช่น ใน
ครอบครัวที่พ่อมีจีโนไทป์ เป็ น XcY และแม่มีจีโนไทป์ เป็ น XCXc หรื อ XcXc
ข้ อควรจา
การกาหนดเพศ
คน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
นก สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก
ตัก๊ แตน จิ้งหรี ด แมลงสาบ

เพศผู ้
XY
ZZ
XO

เพศเมีย
XX
WZ
XX

11

หลักการเขียนจีโนไทป์ ของยีนบนโครโมโซมเพศของสิ่ งมีชีวติ ที่เพศเมียมีโครโมโซมเพศ
เหมือนกันแต่เพศผูม้ ีโครโมโซมเพศต่างกัน เช่น โครโมโซมเพศของคนเป็ นดังนี้
1. โครโมโซมเพศหญิงเป็ น XX โครโมโซมเพศชายเป็ น XY
2. เขียนยีนที่มุมบนด้านขวาสุ ดของโครโมโซม X เช่น XCXC XCXc XcXc XCY XcY
โรคทางพันธุ กรรมที่เกิดจากยีนด้อยบนโครโมโซม X ที่พบในลักษณะเดียวกับตาบอดสี ยงั มีอีก
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
โรคฮิโมฟิ เลีย หรื อโรคเลือดแข็งตัวช้าหรื อโรคเลือดไหลไม่หยุด เป็ นลักษณะที่ควบคุมด้วยยีนด้อย
บนโครโมโซม X ทาให้ร่างกายขาดโปรตีนบางชนิ ดที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือด มีอาการเลือดออกง่ายและ
หยุดไหลช้าเมื่อเกิดบาดแผล ในประเทศไทยพบโรคนี้ประมาณ 1 คนต่อประชากร 10,000 คน ปั จจุบนั
สามารถผลิตโปรตีนที่ทาให้เลือดแข็งตัวเพื่อช่วยให้ผปู ้ ่ วยมีชีวติ ยีนยาวและสุ ขภาพดีข้ ึน
โรคภาวะพร่ องเอนไซม์ G – 6 – PD เกิดจากการขาดเอนไซม์ G – 6 – PD ไม่ปรากฏอาการของโรค
อย่างชัดเจน อาการที่พบ เช่น โลหิ ตจาง ตัวเหลืองซี ด อ่อนเพลีย ปวดศรี ษะ ปวดท้อง คลื่นไส้ และ
ปั สสาวะมีสีดา นอกจากนี้อาจแสดงอาการเมื่อร่ างกายได้รับสารบางอย่าง ผูท้ ี่ขาดเอนไซม์น้ ีจะมีอาการแพ้ยา
รักษาโรคมาลาเรี ย เช่น ไพรมาควีน ควินิน แพ้ยาปฏิชีวนะ เช่น คลอแรมเฟนิคอล ซัลโนฟาไมด์ แพ้ยา
แก้ปวดลดไข้ เช่น แอสไพริ น พาราเซตามอล และแพ้อาหารบางชนิ ด เช่น ถัว่ ปากอ้า หรื อ สู ดกลิ่นจาก
ถัว่ ปากอ้าเข้าไป ในประเทศไทยพบร้อยละ 12 ของประชากรเพศชาย
โรคพันธุกรรมทีเ่ กิดจากยีนเด่ นบนโครโมโซม X พบได้นอ้ ย ได้แก่โรคมนุษย์หมาป่ า อาการมีขน
ยาวรุ งรังตามใบหน้า ลาตัวและแขนขา
สาหรับยีนบนโครโมโซม Y ส่ วนใหญ่เป็ นยีนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมลักษณะของเพศชาย
เนื่องจากโครโมโซม Y มีขนาดเล็กจึงมียนี อยูจ่ านวนน้อย การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม Yจะถ่ายทอดจาก
พ่อไปยังลูกชาย จากลูกชายไปยังหลานชาย และถ่ายทอดต่อๆไปยังเพศชายทุกคนที่ได้รับโครโมโซม Y
ดังนั้นโครโมโซม Y จึงแสดงลักษณะเพศชาย
การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซมเพศเป็ นการถ่ายทอดยีนที่เป็ นส่ วนขยายพันธุ ศาสตร์ ของเมนเดลจะ
ปรากฏลักษณะของเพศหนึ่งมากกว่าอีกเพศหนึ่ง แต่การถ่ายทอดยีนบนออโตโซมจะปรากฏลักษณะได้เท่าๆ
กันทั้งสองเพศ
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สรุปประเด็นสาคัญ
การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซมเพศคือการถ่ายทอดลักษณะที่อยูบ่ นโครโมโซมเพศ
ยีนด้อยบนโครโมโซม X จะแสดงอาการของโรค เช่น ตาบอดสี ฮิโมฟิ เลีย ภาวะพร่ องเอนไซม์
G–6–PD หรื อสี ตาของแมลงหวี่ ผูช้ ายมีโอกาสรับลักษณะเหล่านี้ได้มากกว่าผูห้ ญิงเพราะมีโครโมโซม X
เพียงแท่งเดียว มีจีโนไทป์ 2 แบบ คือ XAY (ปกติ) หรื อ XaY (มีอาการ) ส่ วนหญิงมีจีโนไทป์ 3 แบบ คือ
XAXA (ปกติ) XAXa (พาหะ) XaXa (มีอาการ) การคานวณเมื่อใช้พอ่ เด่น แม่ดอ้ ยจะไม่เท่ากับเมื่อใช้พอ่ ด้อยแม่
เด่นเหมือนแบบเมนเดล (ผสมตรง direct cross≠ผสมสลับ reciprocal cross)
ยีนเด่นบนโครโมโซม X มีนอ้ ย เช่น ลักษณะมนุษย์หมาป่ า ผูห้ ญิงมีโอกาสรับลักษณะพวกนี้
มากกว่าผูช้ ายเพราะทั้งพันธุ์แท้หรื อพันธุ์ทางก็แสดงออกได้ มีจีโนไทป์ 3 แบบ คือ XAXA (มีอาการ) XAXa
(มีอาการ) XaXa (ปกติ) ส่ วนผูช้ ายมีจีโนไทป์ 2 แบบคือ XAY (มีอาการ) หรื อ ) XaY (ปกติ)
ยีนบนโครโมโซมY ถ่ายทอดระหว่างผูช้ ายในครอบครัวเท่านั้น คือ จาก ปู่ พ่อ ไปลูกชาย...ไป
เรื่ อยๆ เช่น ลักษณะมีขนที่ใบหู ของชายอินเดีย
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กิจกรรมที� 7.2
คาสั่ ง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้
1. หญิงคนหนึ่งตาปกติมีพอ่ เป็ นโรคตาบอดสี แต่งงานกับชายตาปกติ ซึ่ งมีพอ่ เป็ นโรคตาบอดสี จงหาร้อยละ
ของลูกที่จะเป็ นโรคตาบอดสี

2. โรคกล้ามเนื้อแขนขาลีบเป็ นลักษณะด้อยบนโครโมโซม X ถ้าชายเป็ นโรคกล้ามเนื้ อแขนขาลีบแต่งงาน
กับหญิงที่เป็ นพาหะ ลูกจะมีจีโนไทป์ และฟี โนไทป์ เป็ นอย่างไร อัตราส่ วนเท่าใด

3. โรคฮิโมฟี เลียควบคุมด้วยยีนด้อยบนโครโมโซม X หญิงคนหนึ่งปกติแต่งงานกับชายที่เป็ นโรคฮิโมฟี เลีย
มีลูกสาวคนหนึ่งเป็ นโรคฮิโมฟี เลีย จงหา
3.1 จีโนไทป์ ของหญิงชายคู่น้ ี
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3.2 จีโนไทป์ ของลูกชายและลูกสาวทุกคน

3.3 ร้อยละของลูกสาวที่เป็ นโรคฮิโมฟิ เลีย

4. จากพันธุ ประวัติของครอบครัวหนึ่งที่มีประวัติเกี่ยวกับโรคฮิโมฟิ เลีย กาหนดให้ H แทนยีนควบคุม
ลักษณะปกติ h แทนยีนควบคุมลักษณะฮิโมฟี เลีย
แม่เป็ นพาหะ

ครอบครัวที่ 2

ครอบครัวที่ 1
รุ่ นที่ II

พาหะ
พาหะ พาหะ
4.1 เหตุใดครอบครัวที่ 1 จึงมีลูกชายที่ไม่เป็ นโรคฮีโมฟิ เลีย

4.2 เหตุใดครอบครัวที่ 2 จึงมีลูกชายที่เป็ นโรคฮิโมฟิ เลีย
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4.3 ลูกสาวของครอบครัวใดที่เป็ นพาหะทุกคน เพราะเหตุใด

5. ลักษณะตาบอดสี ส่วนใหญ่พบในเพศใด และลูกสาวจะมีโอกาสเป็ นตาบอดสี เมื่อแม่มีจีโนไทป์ เป็ น
อย่างไร
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แบบทดสอบหลังเรียน
ชุ ดการเรียนรู้ วชิ าชีววิทยา
ชุดที่ 7 การถ่ ายทอดยีนบนโครโมโซมเพศ
ค าชี้แจง ให้นกั เรี ยนท าเครื่ องหมายกากบาท (X) หน้าค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ครอบครัวตระกูลหนึ่งไม่มีประวัติการแต่งงานในหมู่เครื อญาติ แต่พบผูช้ ายส่ วนมากเป็ นโรคกรรมพันธุ์
เกี่ยวกับกล้ามเนื้อลีบผิดปกติ ทั้งในรุ่ นลูก หลาน และเหลน สมมติฐานที่ดีที่สุดเกี่ยวกับแบบพันธุ ประวัติ
นี้ควรเป็ นอย่างไร
ก. โรคนี้ ควบคุมโดยยีนด้อยที่มีอยูใ่ นประชากร
ข. ลักษณะนี้ถ่ายทอดโดยยีนด้อยที่อยูใ่ นโครโมโซม Y
ค. โรคนี้ควบคุมโดยยีนเด่นที่อยูบ่ นโครโมโซม X
ง. ลักษณะนี้ถ่ายทอดโดยยีนด้อยที่เกี่ยวกับเพศ
2. กาหนดให้คอสี ดาในนกเขาชนิดหนึ่งควบคุมโดยยีนด้อยที่เกี่ยวกับเพศ ถ้าผสมพันธุ์ระหว่างนกเขาตัวเมีย
คอสี เหลืองกับตัวผูค้ อสี ดา ควรได้ลูกผสมชนิดใดบ้าง
ก. คอสี ดาทุกตัว
ข. ตัวผูค้ อสี ดา และตัวเมียคอสี เหลือง
ค. ตัวผูต้ วั สี เหลืองและตัวเมียคอสี ดา
ง. คอสี เหลืองทุกตัว
3. แมวมีโครโมโซมเพศและการกาหนดเพศคล้ายคน ยีน B และ B เป็ นยีนที่อยูใ่ นโครโมโซม X ของแมว
B ทาให้แมวขนสี ดา B ขนสี เหลือง แมวตัวเมียจีโนไทป์ BB ขนลาย E เป็ นยีนเด่นอยูใ่ นออโตโซมของแมว
ทาให้แมวเป็ นสี ขาว ไม่วา่ ยีนอื่นจะเป็ นอย่างไรก็ตาม ถ้าพ่อแมวมีขนสี ดา แม่แมวจะต้องมีจีโนไทป์ อย่างไร
จึงจะทาให้ลูกแมวตัวเมียทุกตัวมีขนลายและตัวผูท้ ุกตัวมีขนสี เหลือง
ก. EEBB
ข. EeBB
ค. eeBB
ง. eeBB
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4. สามีภรรยาลักษณะปกติ ให้กาเนิดคู่แฝดชายหญิงคู่หนึ่ ง แฝดชายมีอาการตาบอดสี และธาลัสซี เมีย โอกาส
ที่แฝดหญิงจะเป็ นธาลัสซี เมียร้อยละเท่าใด
ก. ร้อยละ 0
ข. ร้อยละ 25
ค. ร้อยละ 50
ง. ร้อยละ 80
5. ลักษณะฮีโมฟิ เลียควบคุมโดยยีนดอย (h) บนโครโมโซมเพศ ส่ วนลักษณะถนัดขวาควบคุมโดยยีนเด่น
(R) บนโครโมโซมร่ างกายจากการแต่งงานระหว่างชายปกติถนัดซ้ายกับหญิงปกติถนัดขวา แต่มีบิดาถนัด
ซ้ายและเป็ นโรคฮีโมฟิ เลียด้วย โอกาสที่บุตรเพศใดจะเป็ นโรคฮิโมฟิ เลียและถนัดขวาอัตราส่ วนเท่าใด
ก. ชาย 1/8
ข. หญิง 1/8
ค. ชาย 1/4
ง. หญิง 1/4
6. หญิงปกติมีพ่อตาบอดสี แม่มีอาการพร่ องเอนไซม์ A ซึ่งควบคุมด้วยยีนด้อยบนโครโมโซม X หญิงคนนี้
แต่งงานกับชายลักษณะปกติ โอกาสที่จะมีลูกชายตาบอดสี และพร่ องเอนไซม์ร้อยละเท่าใด (ถ้าไม่มีการ
แลกเปลี่ยนระหว่างยีนทั้งคู่)
ก. ร้อยละ 0
ข. ร้อยละ 25
ค. ร้อยละ 40
ง. ร้อยละ 50
7. สามี ภรรยา ทั้งคู่มีตาปกติสีน้ าตาล มีลูกชายคนแรกตาบอดสี สีฟ้าจีโนไทป์ ของสามีภรรยาคู่น้ ีแสดงใน
ข้อใด
ก. BbXCXc x BbXCy
ข. BbXCXC x BbXCy
ค. BBXCXc x BbXCy
ง. BbXCXc x BBXCy
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8. บุคคลใดจากภาพมีโอกาสเป็ น homozygous และ heterozygous ตามลาดับ
I
1
2
II

1

3

2

4

III
1

2

3

4

5

ก. I – 1, I – 2
ข. II – 1, II – 2
ค. III – 2, III – 3
ง. III– 4, III – 5
9. พ่อแม่คู่หนึ่งมีลูกสาวและลูกชายตาปกติ ต่อมาลูกสาวไปแต่งงานกับชายคนหนึ่งมีลูกชายสองคน คนหนึ่ง
ตาบอดสี อีกคนหนึ่งตาปกติ จีโนไทป์ ของสามีภรรยาคู่น้ ี น่าจะเป็ นแบบใด (C = ตาปกติ c = ตาบอดสี )
ก. XcY XCXC
ข. XCY XCXc
ค. XcY XcXc
ง. XCY XCXC
10. ครอบครัวหนึ่งมีบุตร 4 คน เป็ นชาย 2 หญิง 2 แต่มีบุตรชายคนหนึ่งมีอาการแพ้ยาและอาหารบางชนิด จี
โนไทป์ ของพ่อและแม่ควรเป็ นอย่างใด
ก. XgY XgXg
ข. XGY XGXG
ค. XgY XGXg
ง. XGY XGXg
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แบบทดสอบก่ อนเรียน – หลังเรียน
ชุดการเรียนรู้ วชิ าชีววิทยา
ชุดที่ 7 การถ่ ายทอดยีนบนโครโมโซมเพศ
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตัวเลือกทีถ่ ูกต้ อง
ง
ค
ค
ข
ก
ก
ก
ค
ข
ง
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แนวตอบกิจกรรมที� 7.1
1. การถ่ายทอดยีนบนออโตโซมจะมีปรากฏลักษณะในเพศชายและเพศหญิงได้เท่ากันหรื อไม่
ตอบ การถ่ายทอดลักษณะที่ควบคุมด้วยยีนบนออโตโซมจะปรากฏทั้งสองเพศได้เท่าๆ กัน
2. การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม X จะมีโอกาสปรากฏลักษณะในเพศหญิงและเพศชายหรื อไม่อย่างไร
และถ้ายีนบนโครโมโซม X เป็ นยีนด้อยหรื อเป็ นยีนเด่น จะมีโอกาสปรากฏลักษณะในเพศใดมากกว่ากัน
เพราะเหตุใด
ตอบ การถ่ายทอดลักษณะที่ควบคุมด้วยยีนบนโครโมโซม X จะปรากฏลักษณะในเพศหนึ่ง
มากกว่าอีกเพศหนึ่ง แล้วแต่วา่ ยีนในโครโมโซม X เป็ นยีนเด่นหรื อยีนด้อย ถ้าเป็ นยีนเด่นจะปรากฏลักษณะ
ในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ถ้าเป็ นยีนด้อยจะปรากฏลักษณะในเพศชายมากกว่าเพศหญิง
3. การถ่ายทอดยีนที่อยูบ่ นโครโมโซม X เป็ นไปตามกฎของเมนเดลหรื อไม่ เพราะเหตุใด
ตอบ ไม่เป็ นไปตามกฎของเมนเดล เนื่ องจากการถ่ายทอดยีนตามกฎของเมนเดลเป็ นการถ่ายทอด
ยีนบนโอโตโซมจะปรากฏลักษณะทั้งเพศชายและหญิงได้เท่าๆ กัน แต่การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม X จะ
ปรากฏลักษณะในเพศหนึ่งมากกว่าอีกเพศหนึ่ง
4. นักเรี ยนจะสรุ ปได้อย่างไรว่าลักษณะใดถูกควบคุมด้วยยีนเด่นหรื อยีนด้อยบนโครโมโซม X
ตอบ ลักษณะที่ควบคุมด้วยยีนเด่น จะมีโอกาสปรากฏลักษณะในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่ วน
ลักษณะที่ควบคุมด้วยยีนด้อย จะมีโอกาสปรากฏลักษณะในเพศชายมากกว่าเพศหญิง
5. ลักษณะที่ควบคุมโดยยีนบนโครโมโซม Y จะปรากฏลักษณะในลูกสาวได้หรื อไม่
ตอบ ไม่ได้เพราะลูกสาวไม่มีโครโมโซม Y
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แนวตอบกิจกรรมที� 7.2
1. หญิงคนหนึ่งตาปกติมีพอ่ เป็ นโรคตาบอดสี แต่งงานกับชายตาปกติ ซึ่ งมีพอ่ เป็ นโรคตาบอดสี จงหาร้อยละ
ของลูกที่จะเป็ นโรคตาบอดสี
ตอบ หญิงปกติแต่มีพอ่ ตาบอดสี หญิงคนนี้เป็ นพาหะของโรคตาบอดสี โดยมีจีโนไทป์ เป็ น XCXc
โดยแอลลีล Xc ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อซึ่ งเป็ นตาบอดสี ส่ วนชายปกติมีพอ่ ตาบอดสี จะไม่รับการ
ถ่ายทอดยีนตาบอดสี จากพ่อ จึงมีจีโนไทป์ XCY ดังนั้นจะได้ลูกที่เป็ นตาบอดสี ร้อยละ 25 ดังนี้
หญิงตาปกติมีพอ่ ตาบอดสี
X CX c
XC
1/4XCXC

Xc

x

ชายตาปกติพอ่ เป็ นตาบอดสี
X CY
XC

1/4XCY

1/4XCXc

Y
1/4XcY

2. โรคกล้ามเนื้อแขนขาลีบเป็ นลักษณะด้อยบนโครโมโซม X ถ้าชายเป็ นโรคกล้ามเนื้ อแขนขาลีบแต่งงาน
กับหญิงที่เป็ นพาหะ ลูกจะมีจีโนไทป์ และฟี โนไทป์ เป็ นอย่างไร อัตราส่ วนเท่าใด
ตอบ กาหนดให้ M แทนยีนควบคุมลักษณะปกติ m แทนยีนควบคุมโรคกล้ามเนื้อแขนขาลีบ
หญิงเป็ นพาหะ
XMXm
XM
Xm

x

ชายกล้ามเนื้อแขนขาลีบ
XmY
Xm
Y

XMXm XMY
X mXm
XmY
ลูกสาวปกติ ลูกชายปกติ
ลูกสาวกล้ามเนื้อลีบ ลูกชายกล้ามเนื้อลีบ
ดังนั้นจะได้ลูกที่มีลกั ษณะปกติ : ลักษณะกล้ามเนื้อลีบ ในอัตราส่ วน 1 : 1 ทั้งเพศหญิงและชาย
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3. โรคฮิโมฟี เลียควบคุมด้วยยีนด้อยบนโครโมโซม X หญิงคนหนึ่งปกติแต่งงานกับชายที่เป็ นโรคฮิโมฟี เลีย
มีลูกสาวคนหนึ่งเป็ นโรคฮิโมฟี เลีย จงหา
3.1 จีโนไทป์ ของหญิงชายคู่น้ ี
ตอบ จากข้อมูลที่วา่ เมื่อหญิงคนนี้แต่งงานกับชายเป็ นฮีโมฟิ เลีย ซึ่ งมีจีโนไทป์ XhY และมีลูกสาวคน
หนึ่งเป็ นฮีโมฟิ เลีย แสดงว่าลูกสาวได้รับ Xh มาจากพ่อและแม่ ดังนั้นแม่จึงเป็ นพาหะ มีจีโนไทป์ เป็ น XHXh
หญิงปกติ
ชายเป็ นโรคฮีโมฟิ เลีย
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ลูกสาวปกติ ลูกชายปกติ
ลูกสาวเป็ นฮิโมฟี เลีย ลูกชายเป็ นฮิโมฟิ เลีย
ดังนั้นจะได้ลูกที่ปกติ : ลูกที่เป็ นฮิโมฟิ เลีย ในอัตราส่ วน 1 : 1 ทั้งเพศหญิงและชาย
3.2 จีโนไทป์ ของลูกชายและลูกสาวทุกคน
ตอบ จีโนไทป์ ของลูกชายคือ XHY และ XhY ส่ วนลูกสาวมีจีโนไทป์ คื อ XHXh และ XhXh
3.3 ร้อยละของลูกสาวที่เป็ นโรคฮิโมฟิ เลีย
ตอบ ร้อยละ 50
4. จากพันธุ ประวัติของครอบครัวหนึ่งที่มีประวัติเกี่ยวกับโรคฮิโมฟิ เลีย กาหนดให้ H แทนยีนควบคุม
ลักษณะปกติ h แทนยีนควบคุมลักษณะฮิโมฟี เลีย
แม่เป็ นพาหะ
ครอบครัวที่ 1
รุ่ นที่ II

ครอบครัวที่ 2
พาหะ

พาหะ พาหะ
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4.1 เหตุใดครอบครัวที่ 1 จึงมีลูกชายที่ไม่เป็ นโรคฮีโมฟิ เลีย
ตอบ ครอบครัวที่ 1 มีพ่อเป็ นฮิโมฟิ เลีย จึงจะถ่ายทอดยีนให้กบั ลูกสาวเท่านั้น ดังนั้นลูกชายจึงไม่
เป็ นโรคนี้
4.2 เหตุใดครอบครัวที่ 2 จึงมีลูกชายที่เป็ นโรคฮีโมฟิ เลีย
ตอบ ลูกชายคนหนึ่งในครอบครัวที่ 2 เป็ นโรคฮีโมฟิ เลีย แสดงว่าแม่เป็ นพาหะมีจีโนไทป์ XHXh และ
ถ่ายทอดยีน Xh ให้กบั ลูกชายคนหนึ่ง
4.3 ลูกสาวของครอบครัวใดที่เป็ นพาหะทุกคน เพราะเหตุใด
ตอบ ลูกสาวของครอบครัวที่ 1 เป็ นพาหะของโรคฮีโมฟิ เลียทุกคน เพราะพ่อเป็ นโรคนี้ และถ่ายทอด
ยีน Xh ให้กบั ลูกสาวทุกคน
5. ลักษณะตาบอดสี ส่วนใหญ่พบในเพศใด และลูกสาวจะมีโอกาสเป็ นตาบอดสี เมื่อแม่มีจีโนไทป์ เป็ น
อย่างไร
ตอบ ลักษณะตาบอดสี ส่วนใหญ่พบในเพศชาย ลูกสาวจะมีโอกาสเป็ นตาบอดสี เมื่อได้รับยีนตาบอด
สี มาจากพ่อ ซึ่ งมีจีโนไทป์ เป็ น XcY และจากแม่ซ่ ึ งอาจมีจีโนไทป์ เป็ น XCXc หรื อ XcXc

