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คําแนะนําการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับครู 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 1 

เร่ือง พันธุกรรมคืออะไร 

 
 สวนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ 1 

 มีเอกสารที่ครูผูสอนจะตองเตรียมใหครบ ดังนี ้

 
ชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 1  เรื่อง พันธุกรรมคืออะไร 

 

แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมคืออะไร จํานวน 1   ชุด 

บัตรคําสั่ง จํานวน 36  ชุด 

บัตรความรู จํานวน 36  ชุด 

บัตรกิจกรรม จํานวน 36  ชุด 

แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน จํานวน 36  ชุด 

แนวตอบบัตรกิจกรรม/บัตรคําถาม จํานวน 36  ชุด 

แบบเฉลยแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน จํานวน 36  ชุด 

กระดาษคําตอบแบบทดสอบ จํานวน 36  ชุด 

แบบบันทึกผลการเรียนรู ชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 1  

เรื่อง  ลักษณะทางพันธุกรรมคืออะไร 

 

จํานวน 1  ชุด 
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บทบาทของคร ู
 

1. ครูควรศึกษาเนื้อหาท่ีจะสอนโดยละเอียดและศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรูอยางรอบคอบ 

2. ครูควรจัดชั้นเรียนตามแผนผังการจัดชั้นเรียน 

3. กอนสอนครูตองเตรียมชุดกิจกรรมการเรียนรูพรอมท้ังวัสดุอุปกรณไวบนโตะประจํากลุมใหเรียบรอย  

    โดยผูเรียนไดรับคนละ 1 ชุด เวนแตสื่อการสอนท่ีตองใชรวมกันในกลุม 

4. ถาเปนการสอนครั้งแรก ครูตองชี้แจงใหนักเรียนรูเก่ียวกับบทบาทของนักเรียนในการใชชุดกิจกรรมการ 

    เรียนรู 

5. ครูควรชี้แจงหรือรวมกับนักเรียนตกลงวิธีการวัดและประเมินผลรายวิชาพรอมท้ังกําหนดวันเวลา 

    ท่ีจะนํางานมาสงครูผูสอน 

6. การสอนแบงเปน 7 ข้ันตอน คือ 

     6.1 ข้ันตรวจสอบความรูเดิม (Elicitation)  

     6.2 ข้ันเราความสนใจ (Engagement)  

     6.3 ข้ันสํารวจและคนหา (Exploration)   

     6.4 ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (Explanation)   

     6.5 ข้ันขยายความรู (Elaboration)   

     6.6 ข้ันประเมินผล (Evaluation) 

     6.7 ข้ันนําความรูไปใช (Extension) 

7. ขณะท่ีนักเรียนประกอบกิจกรรม ครูควรเดินดูการทํางานของนักเรียนอยางใกลชิด หากนักเรียน 

    คนใดหรือกลุมใดมีปญหา ครูจะตองใหการชวยเหลือทันที 

8. ครูแนะนําอุปกรณท่ีใชในการทดลองบางชนิดท่ีนักเรียนไมคุนเคย 

9. การสรุปบทเรียน ควรเนนกิจกรรมรวมของนักเรียนทุกกลุมหรือตัวแทนของกลุมรวมกัน 

10. หลังจากเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูเสร็จแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนหลังใช 

     ชุดกิจกรรมการเรียนรูแตละชุด 

11. ในกรณีท่ีนักเรียนคนใดขาดเรียน ครูควรใหเรียนเปนรายบุคคลจากชุดการเรียนท่ีเตรียมไว  

     โดยครูแยกชุดการเรียนออกมา 1 ชุด สําหรับนักเรียนคนนั้น 

12. ผูเรียนท่ีไมผานการประเมินหลังเรียน จะตองประกอบกิจกรรมการประเมินซอมเสริมและ 

     สอบแกตัวตามจุดประสงคท่ีไมผาน 

13. ครูเก็บกระดาษคําตอบ แบบบันทึกผลการทํากิจกรรมของนักเรียนไวในแฟมของนักเรียนแตละคน  

     เพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความกาวหนาของนักเรียน 
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แผนผังการจัดชั้นเรียน 
 

 

 ใหจัดตามแผนผังที่กําหนดไวดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  - เอกสารเสริมความรู  เปนสวนท่ีจัดไวสําหรับนักเรียนท่ีทํากิจกรรมเสร็จกอนผูอ่ืน 

 ไดมาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม หรือนักเรียนท่ีมีความสนใจในเรื่องนั้นเปนพิเศษ ไดมาศึกษา 

 กิจกรรมการทดลองเสริมในบทเรียนในเวลาวาง 

  - โตะอุปกรณมีไวสําหรับตั้ง “สิ่งท่ีครูตองเตรียม” ซ่ึงไมไดจัดไวในชุดกิจกรรมการเรียนรู  

 แบงออกเปนกลุมโดยจัดไวในตะกรา 

 

 

 

กร
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กลุมท่ี 3 

กลุมท่ี 1 

กลุมท่ี 2 

กลุมท่ี 6 

กลุมท่ี 5 

กลุมท่ี 4 

เอกสารเสริมความรู 

อางน้ํา ตูเก็บอุปกรณ 
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คําแนะนําการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับนักเรียน 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 1  เร่ือง พันธุกรรมคืออะไร 
 

 

     วัตถุประสงค 

 
1. เพ่ือใชเปนสื่อการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาพ้ืนฐาน เรื่อง การถายทอดลักษณะทาง 

   พันธุกรรม 

2. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาพ้ืนฐาน 

        เรื่อง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

3. เพ่ือขจัดปญหาการไมมีสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาพ้ืนฐาน เรื่อง การถายทอด 

    ลักษณะทางพันธุกรรม     

4. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง และมีเปาหมายในการคนควาท่ีชัดเจน 

 

      คําชี้แจง 
 

1. ใหนักเรียนทุกคนศึกษาจุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหาอยางละเอียด 

2. การเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูจะตองปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนดใหอยางเครงครัด 

         และมีความซ่ือสัตยตอตนเอง 

  3. กอนเริ่มเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน   

4. ถานักเรียนคนใดสงสัยหรือมีปญหาท่ีไมเขาใจ สามารถขอคําแนะนําจากครูผูสอน 

    ไดตลอดเวลา  

5. เม่ือนักเรียนศึกษาหรือทํากิจกรรมจากชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดท่ี 1 เรื่อง พันธุกรรมคืออะไร        

    จบแลวใหนักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

6. เวลาท่ีใชในการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดท่ี 1 เรื่อง พันธุกรรมคืออะไร  

   จํานวน 2 ชั่วโมง 
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บทบาทของนักเรียน 
 

1. นักเรียนแตละกลุมอานคูมือการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับข้ันอยาง 

    ระมัดระวัง 

2. ใหนักเรียนแตละกลุมศึกษาหนวยการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู บัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหาใน 

    ชุดกิจกรรมการเรียนรูท้ังหมดอยางละเอียด  

3. นักเรียนทํากิจกรรมตามบัตรกิจกรรมเปนกลุม 

4. นักเรียนควรมีการบริหารการทํางานกลุมเปนอยางดี หากมีปญหาใด ๆ ควรปรึกษาครูผูสอนทุกครั้ง 

    และควรแบงบทบาทหนาท่ีกันชัดเจน 

5. ทุกครั้งเม่ือเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนรูในชุดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนจะตองนําเสนอผลการศึกษา  

    หรือผลการทดลองเปนเลมรายงานเพ่ือแสดงผลงานของกลุมตนเอง 

6. ทุกกิจกรรมการเรียนรูมีเวลาจํากัด นักเรียนควรปฏิบัติงานใหทันเวลา ไมควรปลอยท้ิงสะสมงาน 

    ใหคางเนื่องจากผลงานของแตละกิจกรรมการเรียน จะเปนองคความรูสําหรับกิจกรรมการเรียน 

    ในลําดับถัดไป 

7. ในการทํากิจกรรมการเรียน ใหนักเรียนเปนผูสรางองคความรูหรือชวยกันศึกษาคนควาหาความรู 

    และตอบคําถามดวยความตั้งใจ 

8. เม่ือเรียนจบแตละกิจกรรมการเรียน ควรเก็บอุปกรณการเรียนเขาท่ีเดิมใหเรียบรอยทุกครั้ง 

9. หลังจากนักเรียนไดศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรูจบแลว ข้ันตอนสุดทายของการเรียนโดยชุดกิจกรรม 

    การเรียนรู ใหนักเรียนทําแบบทดสอบยอยหลังจากการปฏิบัติกิจกรรม 

10. นักเรียนควรมีความสามัคคี รวมมือรวมใจในการสรางสรรคผลงานการเรียนขณะดําเนินกิจกรรม 

     การเรียนทุกครั้ง 
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แผนผัง 

ขั้นตอนการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู 
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หนวยการเรียนรู  เร่ือง  การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
 

เร่ือง พันธุกรรมคืออะไร 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

รายวิชา ชีววิทยาพ้ืนฐาน รหัสวิชา ว31103 เวลา 2 ช่ัวโมง 

 

1. สาระสําคัญ 

 ลักษณะทางพันธุกรรม เปนลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิตแตละชนิด ซ่ึงถายทอดจากบรรพบุรุษ 

ไปยังรุนตอ ๆ ไปได  

2. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด  

 2.1 มาตรฐานการเรียนรู 

  ว 1.2  เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีผลกระทบตอมนุษย 

  และสิ่งแวดลอม  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร  สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรู 

ไปใชประโยชน 

                                      ว 8.1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู การ

แกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนสวนใหญมีรูปแบบท่ีแนนอน สามารถอธิบายและ

ตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือท่ีมีอยูในชวงเวลานั้น ๆ เขาใจวา วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี สังคม 

และสิ่งแวดลอมมีความเก่ียวของสัมพันธกัน 

 2.2 ตัวช้ีวัด 

  ว 1.2 ม.4-6/1 อธิบายกระบวนการถายทอดสารพันธุกรรม  การแปรผันทางพันธุกรรม     

มิวเทชัน  และการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 

  ว 8.1 ม.4-6/5 เก็บรวบรวมขอมูลและบันทึกผลการสํารวจตรวจสอบอยางเปนระบบ  ถูกตอง 

ครอบคลุม ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเปนไปได  ความเหมาะสม หรือความ

ผิดพลาดของขอมูล         

              ว 8.1 ม.4-6/6 จัดกระทําขอมูล โดยคํานึงถึงการรายงานผลเชิงตัวเลขท่ีมีระดับความถูกตอง

และนําเสนอ   ขอมูลดวยเทคนิควิธีท่ีเหมาะสม 

              ว 8.1 ม.4-6/10 นําผลของการสํารวจตรวจสอบท่ีได ท้ังวิธีการและองคความรูท่ีไดไปสราง

คําถามใหม นําไปใชแกปญหาในสถานการณใหม และในชีวิตจริง   
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3. จุดประสงคการเรียนรู 

      3.1 ความรู 

           1) อธิบายความหมายของคําวาพันธุกรรมได  

           2) จําแนกลักษณะทางพันธุกรรมท่ีถายทอดจากพอแมสูลูกได 

      3.2 ทักษะกระบวนการ 

           1) สํารวจลักษณะทางพันธุกรรมของเพ่ือนในหองเรียนพรอมบันทึกขอมูลได 

      3.3 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

           1) ความสามารถในการคิด 

     (1) ทักษะการสังเกต   

     (2) ทักษะการสํารวจคนหา 

     (3) ทักษะการสรุปลงความเห็น  

           2) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

  3.4  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

  1) มีวินัย   

  2) ใฝเรียนรู  

  3) มุงม่ันในการทํางาน 

 3.5 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรู 
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บัตรคําสั่ง ชุดท่ี 1 

เร่ือง  พันธุกรรมคืออะไร 

 
 

 คําส่ัง  ใหนักเรียนอานบัตรคําสั่ง แลวปฏิบัติตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 

          1. ประธานกลุมแจกบัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม และบัตรคําถามใหกับสมาชิก 

              ในกลุมทุกคน 

2. สมาชิกทุกคนรวมกันศึกษาบัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหา และบัตรกิจกรรม 

3. สมาชิกทุกคนแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4. สมาชิกทุกคนรวมกันประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยการตรวจคําตอบจากบัตรแนวตอบ   

    กิจกรรมและใหคะแนนขอท่ีถูกตองขอละ 1 คะแนน 

5. ประธานใหทุกคนอานบัตรคําถาม แลวใหสมาชิกทุกคนตอบคําถามลงในกระดาษคําตอบ 

6. สมาชิกทุกคนตรวจคําตอบจากบัตรแนวตอบคําถาม มอบกระดาษคําตอบใหกับเลขานุการ 

    เพ่ือบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม 

7. เม่ือปฏิบัติกิจกรรมเรียบรอยแลว ใหทุกคนเก็บบัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม   

    และบัตรแนวตอบเขาซองและเก็บสื่อการเรียนการสอนทุกอยางใหเรียบรอย 

8. นักเรียนควรมีความซ่ือสัตยตอตนเอง โดยปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับข้ันตอนของการเรียนรู 

   ท่ีกําหนดและไมอานบัตรแนวตอบกอนปฏิบัติกิจกรรม 
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แบบทดสอบกอนเรียน ชุดท่ี 1 

 
วิชา ชีววิทยาพ้ืนฐาน  รหัสวิชา ว31103 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

เรื่อง พันธุกรรมคืออะไร จํานวน 10  ขอ 

 

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองเพียงคําตอบเดียวแลวทําเครื่องหมายกากบาท (X)  

   ลงในกระดาษคําตอบ 

1. การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมขอใดถูกตอง 

  ก.  การแตกหนอของหนอไม 

  ข.  ผีเสื้อมีลักษณะเหมือนกันท้ังรัง 

  ค.  สุดสวาท ไดรับการฝกรองเพลงจนเปนนักรองท่ีมีชื่อเสียง 

  ง.  สุกาญจนา มีลักษณะเดน คือ จมูกแบน  มีลูกชายก็จมูกแบน 

2.  ขอใดเปนการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  

  ก.  วินัยมีนิสัยกาวราว   

  ข.  วิรัชมีผมตรงเหมือนปู 

  ค.  สมชายมีแผลเปนเหมือนพอ 

  ง.  นกนอยมีนิ้วมือเกินมา 1 นิ้ว   

3. การศึกษาลักษณะของโครโมโซม ควรใชเครื่องมือใด 

  ก.  ตาเปลา  

  ข.  แวนขยาย 

  ค.  กลองจุลทรรศน  

  ง.  กลองสองทางไกล 

4. ใครเปนผูตั้งกฎเก่ียวกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

  ก.  ลาวัวซีเย  

  ข.  รัทเทอรฟอรด 

  ค.  ทอมัส แอลวา เอดิสัน  

  ง.  เกรกอร โยฮันน เมนเดล 
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5. ขอใดเปนความแปรผันทางพันธุกรรมแบบตอเนื่อง 

  ก.  ติ่งหู    

  ข.  ลักยิ้ม       

  ค.  สวนสูง   

  ง.  การหอลิ้น 

6. ขอใดกลาวถึงลักษณะทางพันธุกรรมไดถูกตอง 

 ก.  ลักษณะทางพันธุกรรมบางลักษณะจะถายทอดตอไปไมได 

 ข.  ลักษณะทางพันธุกรรมทุกลักษณะจะตองถายทอดตอไปได 

 ค.  ลักษณะทางพันธุกรรมบางลักษณะเกิดจากการฝกฝนภายหลัง 

 ง.  ลักษณะทางพันธุกรรมทุกลักษณะจะตองมองเห็นไดทันที 

7. การศึกษาแผนภาพจากการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในมนุษยทําไดยากเพราะมีขอจํากัดใด 

  ก.  ไมสามารถควบคุมการแตงงานได 

  ข.  ชวงอายุมนุษยแตละคนสั้น 

  ค.  มนุษยมีจํานวนลูกหลานมาก 

  ง.  มนุษยมีโอกาสเกิดลูกไดงาย 

8. ลักษณะทางพันธุกรรมใดท่ีไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด 

   ก.  สีผิว 

   ข.  สติปญญา 

      ค.  การหอลิ้นได 

   ง.  น้ําหนักตัว 

9. ขอใดเปนโรคทางพันธุกรรม 

      ก.  โรคโลหิตไหลไมหยุด  

      ข.  โรคความดัน 

      ค.  โรคมะเร็ง   

     ง.  โรคหัวใจ 

10.  ถาพอมีผิวสีขาว ผมตรง สวนแมมีผิวสีดํา ผมหยิก รุนลูกท่ีออกมาจะมีลักษณะอยางไร 

      ก.  มีผิวสีขาว ผมตรง   

      ข.  มีผิวสีขาว ผมหยิก 

      ค.  มีผิวสีดํา ผมตรง   

      ง.  เปนไดทุกขอ 
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บัตรคําถามท่ี 1.1 

เร่ือง พันธุกรรมคืออะไร 
 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนศึกษาภาพขางลางนี้ แลวตอบคําถาม  

          จากภาพจะเห็นไดวาลูกลิงมีลักษณะเหมือนแม แสดงวาตองมีอะไรบางอยางท่ีสามารถ  

สงผานจากแมไปสูลูก และกําหนดใหลูกมีลักษณะเหมือนแม 

 

  

 

 

 

 

 

 

  ภาพที่ 1.1 แมลิงกบัลูกลิง 

  (ที่มาของภาพ : http://www.epofclinic.com/showdetail.asp?boardid) 

คําถาม : ลักษณะท่ีสงผานจากพอแมไปยังลูกหลานไดนั้น มีกระบวนการอยางไร และสามารถถายทอด 

ตอไปยังรุนลูกและรุนตอ ๆ ไป ไดหรือไม  

คําตอบ : …………………………………………………………………………………………………..……..…………………… 

………………………...................................................................................................................................... 

………………………...................................................................................................................................... 

………………………...................................................................................................................................... 

ขั้นท่ี 1 ตรวจสอบความรูเดิม 
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บัตรคําถามท่ี 1.2 

ตามหาครอบครัวเรา 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนสังเกตชุดบัตรภาพตามหาครอบครัว แลวจัดเรียงภาพเปนครอบครัวใหถูกตอง  

โดยชุดบัตรภาพตามหาครอบครัว ประกอบดวยภาพของพอแม 7 คู และภาพของลูกๆ 10 คน  

(แตละครอบครัวมีลูก 1-2 คน ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่1.2 ชุดบัตรภาพตามหาครอบครัว 

(ที่มาของภาพ : http://www.mrcud2.com/news_file/p55804091136.pdf) 

ขั้นท่ี 2 เราความสนใจ 

http://www.mrcud2.com/news_file/p55804091136.pdf
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บัตรเน้ือหาท่ี 1.1 

เร่ือง พันธุกรรมคืออะไร 
 

พันธุกรรม (heredity) หมายถึง การถายทอดลักษณะตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิตจากรุนสูรุน 

(Generation) เชน รุนพอแมลงไปสูรุนลูกหลาน ซ่ึงลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะใดก็ตามท่ีเปนของรุน

พอแมแลวไปปรากฏในรุนถัดไป อาจเรียกลักษณะทางพันธุกรรมนั้นวา กรรมพันธุ หากตองการตัดสินวา

ลักษณะใดเปนลักษณะทางพันธุกรรมนั้น จะไมสามารถใชการประเมินโดยดูจากสิ่งท่ีปรากฏในรุนลูก

เทานั้น แตตองสังเกตหลายชั่วอายุ เพราะลักษณะทางพันธุกรรมหรือกรรมพันธุบางอยาง อาจไมสามารถ

ปรากฏในรุนลูกแตขามไปปรากฏในรุนหลานได 

 
 

    ภาพที ่1.3  การศึกษาลักษณะทางพันธกุรรมบางลักษณะอาจตองอาศัยการสังเกตจากบุคคลหลายรุน 

                      (ที่มาของภาพ : photo  bank ACT) 

 ลักษณะทางพันธุกรรม    
  ลักษณะทางพันธุกรรม  (Genetic character) หรือกรรมพันธุ เปนลักษณะท่ีสามารถ

ถายทอดไปสูรุนตอ ๆ ไปได โดยผานทางเซลลสืบพันธุของพอและแม เม่ือเซลลสืบพันธุของพอ (อสุจิ) 

ผสมกับเซลลสืบพันธุ ของแม ลักษณะตาง ๆ จากพอและแมจะถูกถายทอดไปสูลูก  

 

ขั้นท่ี 3 สํารวจและคนหา 
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ความแปรผันทางพันธุกรรม 

 นักวิทยาศาสตรใชลักษณะท่ีแตกตางกันของสิ่งมีชีวิตในการจําแนกสิ่งมีชีวิตชนิดตาง ๆ  

ออกจากกัน ดังนั้นในสิ่งมีชีวิตตางชนิดกันจึงสามารถเห็นความแตกตางไดอยางชัดเจน เชน วัวกับควาย       

มีลักษณะแตกตางกันอยางมาก ถึงแมสัตวท้ังสองชนิดนี้จะเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมเหมือนกัน 

 แมแตในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันก็ยังมีลักษณะบางอยางท่ีแตกตางกัน แตลักษณะความแตกตางท่ี

พบจะไมชัดเจน ตัวอยาง เชน นักเรียนและเพ่ือนๆ มีลักษณะสวนใหญท่ีเหมือนกัน คือ มีตาสองตา มีหู

สองหู มีจมูกหนึ่งจมูก มีปากหนึ่งปากในตําแหนงเดียวกัน เปนตน ขณะเดียวกันนักเรียนก็มีลักษณะ

บางอยางท่ีตางจากเพ่ือน เชน ความสูง ลักษณะใบหู สีผิว เปนตน ความแตกตางท่ีพบในกลุมสิ่งมีชีวิต

ชนิดเดียวกันนี้ เรียกวา ความแปรผันทางพันธุกรรม (genetic variation) ซ่ึงสามารถจําแนกไดเปน 2 

ประเภท ดังนี้ 

  1. ลักษณะท่ีมีความแปรผันแบบไมตอเนื่อง (discontinuous variation)  เปนลักษณะ

ทางพันธุกรรมท่ีสามารถแยกความแตกตางไดอยางชัดเจน ลักษณะท่ีมีความแปรผันแบบไมตอเนื่อง เกิด

จากอิทธิพลทางพันธุกรรมเพียงอยางเดียว เชน ลักษณะลักยิ้ม (มีลักยิ้มหรือไมมีลักยิ้ม) ติ่งหู (มีติ่งหู

หรือไมมีติ่งหู) หอลิ้น (หอลิ้นไดหรือหอลิ้นไมได) เปนตน 

  2. ลักษณะท่ีมีความแปรผันแบบตอเนื่อง (continuous variation)  เปนลักษณะทาง

พันธุกรรมท่ีไมสามารถแยกความแตกตางไดเดนชัด เชน ความสูง น้ําหนัก โครงราง สีผิว ซ่ึงเปนลักษณะ

ท่ีไดรับอิทธิพลจากพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม เชน ความสูงของคน ถาเราไดรับอาหารท่ีถูกหลักโภชนาการ      

มีการออกกําลังกายอยางถูกหลักวิธีและเหมาะสม จะทําใหเรามีรางกายท่ีสูงข้ึนได แมรุนบรรพบุรุษ     

จะไมสูงก็ตาม 
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บัตรกิจกรรมท่ี 1.1 

เร่ือง ลักษณะทางพันธุกรรม 

 
จุดประสงคของกิจกรรม 

 1. สํารวจและบันทึกลักษณะทางพันธุกรรมบางลักษณะท่ีมีความแปรผันตอเนื่องกับไมตอเนื่อง 

 2. เขียนและอธิบายกราฟจากขอมูลท่ีไดจากการสํารวจลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีความแปรผัน

ตอเนื่องกับไมตอเนื่อง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตอนท่ี 1 

 1. ใหนักเรียนแตละกลุมเลือกสํารวจลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะใดลักษณะหนึ่งจากเพ่ือน

นักเรียนท้ังหอง เชน ถาเลือกสํารวจมีลักยิ้มกับไมมีลักยิ้ม แลวนับจํานวนผูท่ีมีลักยิ้มกับผูท่ีไมมีลักยิ้ม  

เปนตน ลักษณะท่ีสํารวจมีดังนี้ 

  1.1  มีลักยิ้มกับไมมีลักยิ้ม 

  1.2  การหอลิ้นไดกับหอลิ้นไมได 

  1.3  เชิงหนาผากแหลมกับเชิงหนาผากไมแหลม 

  1.4  หนังตาชั้นเดียวกับหนังตาสองชั้น 

  1.5  มีติ่งหูกับไมมีติ่งหู 

  1.6  ขวัญเวียนขวากับขวัญเวียนซาย 

 2. บันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกขอมูล 

 3. หาคารอยละของนักเรียนท่ีมีลักษณะทางพันธุกรรมแตละลักษณะ เชน นักเรียนท่ีหอลิ้นได 

กับนักเรียนท่ีหอลิ้นไมได 

 4. เขียนกราฟเปรียบเทียบลักษณะท่ีสํารวจ 
 

ตอนท่ี 2 

 1. วัดความสูงของทุกคนในหองเรียน 

 2. บันทึกจํานวนนักเรียนตามชวงความสูง โดยแตละชวงหางกัน 5 เซนติเมตร ลงในแบบบันทึกผล 

 3. เขียนกราฟเปรียบเทียบความสูงของนักเรียนในชวงตาง ๆ 
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บัตรกิจกรรมท่ี 1.2 

เร่ือง  ความแปรผันทางพันธุกรรม 
 

จุดประสงคของกิจกรรม 

 เพ่ือใหสามารถนําความรูเก่ียวกับความแปรผันทางพันธุกรรมมาจําแนกลักษณะความแปรผันได 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําช้ีแจง 

 ใหนักเรียนพิจารณาความแปรผันจากตัวอยางภาพขางลาง และทําตารางแสดงใหเห็นวาภาพใด 

มีสาเหตุมาจากยีน และภาพใดมีสาเหตุมาจากสิ่งแวดลอม 

 

 
  

ภาพท่ี 1 ภาพท่ี 2 ภาพท่ี 3 

 
  

ภาพท่ี 4 ภาพท่ี 5 ภาพท่ี 6 

ภาพที ่1.4 ชุดบัตรภาพตามหาครอบครัว 

(ที่มาของภาพ : photo  bank ACT) 
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แบบบันทึกผลบัตรกจิกรรมท่ี 1.1 

 
วิชา ชีววิทยาพ้ืนฐาน  รหัสวิชา ว31103 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม 

ช่ือ-สกุล ........................................................... ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ................เลขท่ี .................. 

 

กิจกรรมท่ี 1.1  เรื่อง  ลักษณะทางพันธุกรรม 

จุดประสงคของกิจกรรม 

 1. สํารวจและบันทึกลักษณะทางพันธุกรรมบางลักษณะท่ีมีความแปรผันตอเนื่องกับไมตอเนื่อง 

 2. เขียนและอธิบายกราฟจากขอมูลท่ีไดจากการสํารวจลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีความแปรผัน

ตอเนื่องกับไมตอเนื่อง 

ตอนท่ี 1  ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีความแปรผันไมตอเนื่อง 

วัสดุอุปกรณ 

1. ..........................................................................     2. .......................................................................... 

วิธีดําเนินการ 

1. ................................................................................................................................................................. 

2. ................................................................................................................................................................. 

3. ................................................................................................................................................................. 

4. ................................................................................................................................................................. 

5. ................................................................................................................................................................. 

ผลการปฏิบัติกิจกรรม 

ลักษณะทางพันธุกรรม 
หนังตาสองชั้น 

(จํานวนนักเรียน/รอยละ) 

หนังตาชั้นเดียว 

(จํานวนนักเรียน/รอยละ) 

จํานวนนกัเรียน   

 

ลักษณะทางพันธุกรรม 
หอลิ้นได 

(จํานวนนักเรียน/รอยละ) 

หอลิ้นไมได 

(จํานวนนักเรียน/รอยละ) 

จํานวนนกัเรียน   

 

ขั้นท่ี 4 อธิบายและลงขอสรุป  
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ลักษณะทางพันธุกรรม 
เชิงหนาผากแหลม 

(จํานวนนักเรียน/รอยละ) 

เชิงหนาผากไมแหลม 

(จํานวนนักเรียน/รอยละ) 

จํานวนนกัเรียน   

 

ลักษณะทางพันธุกรรม 
มีลักยิ้ม 

(จํานวนนักเรียน/รอยละ) 

ไมมีลักยิ้ม 

(จํานวนนักเรียน/รอยละ) 

จํานวนนกัเรียน   

 

ลักษณะทางพันธุกรรม 
มีติ่งหู 

(จํานวนนักเรียน/รอยละ) 

ไมมีติ่งหู 

(จํานวนนักเรียน/รอยละ) 

จํานวนนกัเรียน   

 

ลักษณะทางพันธุกรรม 
ขวัญเวียนขวา 

(จํานวนนักเรียน/รอยละ) 

ขวัญเวียนซาย 

(จํานวนนักเรียน/รอยละ) 

จํานวนนกัเรียน   

 

นําขอมูลมาเขียนกราฟ 
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สรุปผลการสํารวจ 

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

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

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

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

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

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

 

ตอนท่ี 2  ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีความแปรผันตอเนื่อง 

วัสดุอุปกรณ 

1. ..........................................................................     2. .......................................................................... 

วิธีดําเนินการ 

1. ................................................................................................................................................................. 

2. ................................................................................................................................................................. 

3. ................................................................................................................................................................. 

4. ................................................................................................................................................................. 

5. ................................................................................................................................................................. 

ผลการปฏิบัติกิจกรรม 

ชวงความสูง (ซม) จํานวนนักเรียน คิดเปนรอยละ 

131-135   

136-140   

141-145   

146-150   

151-155   

156-160   

161-165   

166-170   

171-175   

176-180   
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นําขอมูลมาเขียนกราฟ 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการสํารวจ 

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

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

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

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

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

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

 

คําถามหลังทํากิจกรรมท่ี 1.1 

 

1. ลักษณะทางพันธุกรรม หมายถึงอะไร 

คําตอบ ........................................................................................................................................................ 

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

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

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

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

2. ลักษณะจมูกโดงและหนังตาสองชั้นท่ีเกิดจากการทําศัลยกรรมตกแตง สามารถถายทอดทางพันธุกรรม 

   ไปยังรุนตอไปไดหรือไม เพราะเหตุใด 

คําตอบ ........................................................................................................................................................ 

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

..................................................................................................................................................................... 
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3. ตนไมท่ีเกิดจากเมล็ดและตนไมท่ีเกิดจากการตอน แบบใดท่ีมีความแปรผันทางพันธุกรรมมากกวา 

   เพราะเหตุใด 

คําตอบ ........................................................................................................................................................ 

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

4. ในการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สิ่งท่ีทําหนาท่ีนําลักษณะทางพันธุกรรมจากรุนหนึ่งไปสู 

   อีกรุนหนึ่งคือสิ่งใด 

คําตอบ ........................................................................................................................................................ 

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

5. ปอและฝายเปนฝาแฝดเหมือน ปาขอฝายไปเลี้ยงท่ีอังกฤษ จนกระท่ังอายุ 20 ป ปอและฝายมาพบกัน 

   อีกครั้ง ปรากฏวาท้ังสองคนมีความสูงตางกัน 2 เซนติเมตร การแสดงออกของลักษณะความสูง   

   เนื่องมาจากสาเหตุใด 

คําตอบ ........................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................... 
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แบบบันทึกผลบัตรกิจกรรมท่ี 1.2 
 

วิชา ชีววิทยาพ้ืนฐาน  รหัสวิชา ว31103  เรื่อง ความแปรผันทางพันธุกรรม 

ช่ือ-สกุล ............................................................. ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี .................เลขท่ี ............. 

กิจกรรมที่ 1.2  เร่ือง  ความแปรผันทางพันธกุรรม 
 

จุดประสงคของกิจกรรม 

 เพ่ือใหสามารถนําความรูเก่ียวกับความแปรผันทางพันธุกรรมมาจําแนกลักษณะความแปรผันได 
คําช้ีแจง 

 ใหนักเรียนพิจารณาความแปรผันจากตัวอยางภาพขางลาง และทําตารางแสดงใหเห็นวาภาพใด 

มีสาเหตุมาจากยีน และภาพใดมีสาเหตุมาจากสิ่งแวดลอม 

รูปภาพ มีสาเหตุมาจากยีน มีสาเหตุมาจากส่ิงแวดลอม 

ภาพท่ี 1 
 

 

 

ภาพท่ี 2 
 

 

 

ภาพท่ี 3 
 

 

 

ภาพท่ี 4 
 

 

 

ภาพท่ี 5 
 

 

 

ภาพท่ี 6 
 

 

 

 

สรุปผลการสํารวจ 

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

..................................................................................................................................................................... 
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คําถามหลังทํากิจกรรมที่ 1.2 

 

1. จงบอกความหมายของลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีความแปรผันไมตอเนื่องและตอเนื่อง 

คําตอบ ........................................................................................................................................................ 

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

2. ลักษณะทางพันธุกรรมและสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธกันอยางไร เพราะเหตุใด 

คําตอบ ........................................................................................................................................................ 

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

3. ความสามารถในการหอลิ้น และความสามารถในการออกไขของไก ลักษณะใดท่ีไดรับอิทธิพล 

   จากสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด 

คําตอบ ........................................................................................................................................................ 

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

4. ในการลงลายมือชื่อตามกฎหมาย ถาผูใดเขียนหนังสือไมเปนจะตองพิมพลายนิ้วมือเพราะเหตุใด 

คําตอบ .............................................................................................................................................................................. 

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

5. ความแปรผันทางพันธุกรรม หมายถึงอะไร 

คําตอบ ........................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................... 
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บัตรคําถามท่ี 1.3 

เร่ือง ลักษณะทางพันธุกรรมกับส่ิงแวดลอม 
 

คาช้ีแจง ใหนักเรียนเขียนเติมขอมูลในแผนผังมโนทัศน ใหถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นท่ี 5 ขยายความรู 

ยีน (พันธกุรรม) .......................... 

.......................... ภายนอก

 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการแสดงออกของลักษณะทางพันธุรรม 

เชน  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

เชน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เชน  

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

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

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

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

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

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

......................................... 
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แบบทดสอบหลังเรียน ชุดท่ี 1 
 

วิชา ชีววิทยาพ้ืนฐาน  รหัสวิชา ว31103 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมคืออะไร จํานวน 10 ขอ 
 

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองเพียงคําตอบเดียวแลวทําเครื่องหมายกากบาท (X)  

   ลงในกระดาษคําตอบ 

1.  ขอใดเปนการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  

  ก.  วิรัชมีผมตรงเหมือนปู 

  ข.  วินัยมีนิสัยกาวราว   

  ค.  สมชายมีแผลเปนเหมือนพอ 

  ง.  นกนอยมีนิ้วมือเกินมา 1 นิ้ว   

2. การศึกษาลักษณะของโครโมโซม ควรใชเครื่องมือใด 

  ก.  ตาเปลา  

  ข.  แวนขยาย 

  ค.  กลองจุลทรรศน  

  ง.  กลองสองทางไกล 

3. ใครเปนผูตั้งกฎเก่ียวกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

  ก.  ลาวัวซีเย  

  ข.  รัทเทอรฟอรด 

  ค.  ทอมัส แอลวา เอดิสัน  

  ง.  เกรกอร โยฮันน เมนเดล 

4. ขอใดเปนความแปรผันทางพันธุกรรมแบบตอเนื่อง 

  ก.  ติ่งหู    

  ข.  สวนสูง   

  ค.  ลักยิ้ม       

  ง.  การหอลิ้น 

ขั้นท่ี 6 ประเมินผล 
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5. การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมขอใดถูกตอง 

 ก.  การแตกหนอของหนอไม 

 ข.  ผีเสื้อมีลักษณะเหมือนกันท้ังรัง 

 ค.  สุดสวาท ไดรับการฝกรองเพลงจนเปนนักรองท่ีมีชื่อเสียง 

 ง.  สุกาญจนา มีลักษณะเดน คือ จมูกแบน  มีลูกชายก็จมูกแบน 

6. ขอใดกลาวถึงลักษณะทางพันธุกรรมไดถูกตอง 

 ก.  ลักษณะทางพันธุกรรมทุกลักษณะจะตองถายทอดตอไปได 

 ข.  ลักษณะทางพันธุกรรมทุกลักษณะจะตองมองเห็นไดทันที 

 ค.  ลักษณะทางพันธุกรรมบางลักษณะจะถายทอดตอไปไมได 

 ง.  ลักษณะทางพันธุกรรมบางลักษณะเกิดจากการฝกฝนภายหลัง 

7. ลักษณะทางพันธุกรรมใดท่ีไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด 

 ก.  สีผิว 

 ข.  การหอลิ้นได 

 ค.  สติปญญา 

 ง.  น้ําหนักตัว 

8. ขอใดเปนโรคทางพันธุกรรม 

   ก.  โรคโลหิตไหลไมหยุด  

  ข.  โรคความดัน 

   ค.  โรคมะเร็ง   

  ง.  โรคหัวใจ 

9. การศึกษาแผนภาพจากการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในมนุษยทําไดยากเพราะมีขอจํากัดใด 

   ก.  ชวงอายุมนุษยแตละคนสั้น 

   ข.  มนุษยมีโอกาสเกิดลูกไดงาย 

  ค.  ไมสามารถควบคุมการแตงงานได 

   ง.  มนุษยมีจํานวนลูกหลานมาก 

10. ถาพอมีผิวสีขาว ผมตรง สวนแมมีผิวสีดํา ผมหยิก รุนลูกท่ีออกมาจะมีลักษณะอยางไร 

   ก.  มีผิวสีขาว ผมตรง   

        ข.  มีผิวสีขาว ผมหยิก 

   ค.  มีผิวสีดํา ผมตรง   

        ง.  เปนไดทุกขอ 
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บัตรนําความรูไปใช 

เร่ือง การแตงงานในเครือญาติเดียวกัน 

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนรวมกันอภิปราย และสรุปผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนจากการแตงงานในเครือญาติเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 1.5 การแตงงานของคูบาวสาว 

(ที่มาของภาพ : www.maerakluke.com/topics) 

คําถาม : แตงงานกันในหมูเครือญาติ ลูกท่ีเกิดมาจะผิดปกติหรือไม อยางไร 

คําตอบ : .................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

 

ขั้นท่ี 7 นําความรูไปใช 

http://www.maerakluke.com/topics
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กระดาษคําตอบ 

แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน   

ชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดท่ี 1  เรื่อง พันธุกรรมคืออะไร 

 

ช่ือ……………………………………………….ช้ัน……………เลขที่…………… 

แบบทดสอบกอนเรียน  แบบทดสอบหลังเรียน 
ขอ ก ข ค ง ขอ ก ข ค ง 
1     1     
2     2     
3     3     
4     4     
5     5     
6     6     
7     7     
8     8     
9     9     
10     10     

   ผลการทดสอบ/ผลการประเมิน   

การทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ผลการประเมิน 
ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

กอนเรียน 10      
หลังเรียน 10      

     เกณฑการประเมิน  

  คะแนน 9-10 หรือ รอยละ 90–100  อยูในเกณฑ ดีมาก  

คะแนน 7-8  หรือ  รอยละ 70–80   อยูในเกณฑ ดี  

คะแนน 5-6  หรือ  รอยละ 50–60   อยูในเกณฑ พอใช  

คะแนน 0-4  หรือ  รอยละ   0–40   อยูในเกณฑ ปรับปรุง 
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แบบบันทึกผลการเรียนรูชุดกิจกรรมการเรียนรู  

ชุดที่ 1  เร่ือง  พันธุกรรมคืออะไร 

 

กลุมที่............ช่ือกลุม.................................................. หอง........... 

ประธานกลุม............................................................................................................ 

เลขานุการกลุม......................................................................................................... 

เลขท่ี ชื่อ - สกุล 

ผลการประเมิน / คะแนน 
รวม 

คะแนน 

การทอดสอบ บัตรคําถาม บัตรกิจกรรม คําถาม/ 

กอน หลัง ผลตาง 1.1 1.2 1.3 1.1 1.2 กิจกรรม 

10 10  2 4 4 5 5 20 

           

           

           

           

           

           

           

รวม          

เฉลี่ย          

รอยละ          

 

 

จากผลการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดที่ 1  เร่ือง  พันธุกรรมคืออะไร 

ของกลุมท่ี.................................. พบวา 

 ผลการทดสอบกอนเรียน............................................................. 

 ผลการทดสอบหลังเรียน............................................................. 
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แนวคําตอบบัตรคําถาม ท่ี 1.1 

เร่ือง แมลิงกับลูกลิง 

กิจกรรมท่ี 1.1  เรื่อง สํารวจความรูเดิม 

จุดประสงคของกิจกรรม 

 1. เพ่ือทดสอบความรูเดิมของนักเร ียนเก่ียวกับ ลักษณะทางพันธุกรรม 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนศึกษาภาพขางลางนี้ แลวตอบคําถาม  

     จากภาพจะเห็นไดวาลูกลิงมีลักษณะเหมือนแม แสดงวาตองมีอะไรบางอยางท่ีสามารถ  

สงผานจากแมไปสูลูก และกาหนดใหลูกมีลักษณะเหมือนแม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่1.1 แมลิงกับลูกลิง 

(ที่มาของภาพ : http://www.epofclinic.com/showdetail.asp?boardid) 

คําถาม : ลักษณะท่ีสงผานจากพอแมไปยังลูกหลานไดนั้น มีกระบวนการอยางไร และสามารถถายทอด

ตอไป ยังรุนลูกและรุนตอ ๆ ไป ไดหรือไม  

คําตอบ :  ลักษณะท่ีสงผานจากพอแมไปยังลูกหลานได เรียกวา ลักษณะทางพันธุกรรม เปนการ

แสดงออกท่ีสามารถมองเห็นไดในสิ่งมีชีวิตในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยมียีนเปนตัวกําหนด ซ่ึงยีน

เหลานี้จะอยูในเซลลสืบพันธุของเพศผูและเพศเมีย และสามารถถายทอดตอไปยังรุนลูกและรุนตอ ๆ ไป

ได เม่ือเซลลสืบพันธุนั้นไดรับการผสม  สงผลใหรูปรางลักษณะของสิ่งมีชีวิตมีความคลายคลึงกัน 
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เฉลยบัตรคําถามท่ี 1.2 

ตามหาครอบครัวของเรา  

ตารางเติมขอมูลภาพ 

ครอบครัวท่ี พอ แม ลูก 

1. 

 

 

   

 

- 

2. 

 

 

  

 

 
 

 

3. 

 

 

 

   

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

  

- 

5. 

   

 

- 

6. 

 

 

 

   

7. 

 

 

 

   

- 

คําถาม : เหตุใดจึงทราบวาใครบางท่ีเปนสมาชิกครอบครัวเดียวกัน  

คําตอบ : ดูความคลายคลึงกันของหนาตา พอ แม และลูก  เพราะลักษณะของหนาตาของลูกจะได 

รับการถายทอดมาจาก พอ และแม  
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แนวคําตอบแบบบันทึกผลบัตรกิจกรรมท่ี 1.1 
 

กิจกรรมท่ี 1.1  เรื่อง  ลักษณะทางพันธุกรรม 

จุดประสงคของกิจกรรม 

 1. สํารวจและบันทึกลักษณะทางพันธุกรรมบางลักษณะท่ีมีความแปรผันตอเนื่องกับไมตอเนื่อง 

 2. เขียนและอธิบายกราฟจากขอมูลท่ีไดจากการสํารวจลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีความแปรผัน

ตอเนื่องกับไมตอเนื่อง 

 

ตอนท่ี 1  ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีความแปรผันไมตอเนื่อง 

วัสดุอุปกรณ 

1. ..........................................................................     2. .......................................................................... 

วิธีดําเนินการ 

1. ................................................................................................................................................................. 

2. ................................................................................................................................................................. 

3. ................................................................................................................................................................. 

4. ................................................................................................................................................................. 

5. ................................................................................................................................................................. 

 

ผลการปฏิบัติกิจกรรม 

ลักษณะทางพันธุกรรม 
หนังตาสองชั้น 

(จํานวนนักเรียน/รอยละ) 

หนังตาชั้นเดียว 

(จํานวนนักเรียน/รอยละ) 

จํานวนนกัเรียน   

 

ลักษณะทางพันธุกรรม 
หอลิ้นได 

(จํานวนนักเรียน/รอยละ) 

หอลิ้นไมได 

(จํานวนนักเรียน/รอยละ) 

จํานวนนกัเรียน   

(พิจารณาตามคําตอบของนักเรียน โดยใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน) 
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ลักษณะทางพันธุกรรม 
เชิงหนาผากแหลม 

(จํานวนนักเรียน/รอยละ) 

เชิงหนาผากไมแหลม 

(จํานวนนักเรียน/รอยละ) 

จํานวนนกัเรียน   

 

ลักษณะทางพันธุกรรม 
มีลักยิ้ม 

(จํานวนนักเรียน/รอยละ) 

ไมมีลักยิ้ม 

(จํานวนนักเรียน/รอยละ) 

จํานวนนกัเรียน   

 

ลักษณะทางพันธุกรรม 
มีติ่งหู 

(จํานวนนักเรียน/รอยละ) 

ไมมีติ่งห ู

(จํานวนนักเรียน/รอยละ) 

จํานวนนกัเรียน   

 

ลักษณะทางพันธุกรรม 
ขวัญเวียนขวา 

(จํานวนนักเรียน/รอยละ) 

ขวัญเวียนซาย 

(จํานวนนักเรียน/รอยละ) 

จํานวนนกัเรียน   

 

นําขอมูลมาเขียนกราฟ 

(พิจารณาตามคําตอบของนักเรียน โดยใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน) 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการสํารวจ 

(พิจารณาตามคําตอบของนักเรียน โดยใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน) 
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ตอนท่ี 2  ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีความแปรผันตอเนื่อง 

วัสดุอุปกรณ 

1. ..........................................................................     2. .......................................................................... 

วิธีดําเนินการ 

1. ................................................................................................................................................................. 

2. ................................................................................................................................................................. 

3. ................................................................................................................................................................. 

4. ................................................................................................................................................................. 

5. ................................................................................................................................................................. 

 

ผลการปฏิบัติกิจกรรม 

ชวงความสูง (ซม) จํานวนนักเรียน คิดเปนรอยละ 

131-135   

136-140   

141-145   

146-150   

151-155   

156-160   

161-165   

166-170   

171-175   

176-180   

 

นําขอมูลมาเขียนกราฟ 

 

(พิจารณาตามคําตอบของนักเรียน โดยใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน) 
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สรุปผลการสํารวจ 

(พิจารณาตามคําตอบของนักเรียน โดยใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน) 

 

เฉลยคําถามหลังทํากิจกรรมท่ี 1.1 

 

1.ลักษณะทางพันธุกรรม  หมายถึงอะไร 

คําตอบ ลักษณะท่ีถายทอดจากรุนหนึ่งไปยังรุนตอ ๆ ไป ลักษณะท่ีถายทอดทางพันธุกรรมในมนุษยหรือ

สัตว เชน สีขน รูปราง   ลักษณะโครงราง   อวัยวะท่ีใชในการเคลื่อนไหว  ลักษณะปาก  ลักษณะขน  

สวนลักษณะท่ีถายทอดทางพันธุกรรมในพืช เชน  โครงสรางของลําตน  รูปรางลักษณะของใบ  ดอก  ผล   

จํานวนกลีบดอก  ความดางของใบ  การเรียงตัวของใบ 

 

2. ลักษณะจมูกโดงและหนังตาสองชั้นท่ีเกิดจากการทําศัลยกรรมตกแตง สามารถถายทอดทางพันธุกรรม 

   ไปยังรุนตอไปไดหรือไม เพราะเหตุใด 

คําตอบ ไมได  เพราะไมไดเกิดจากการถายทอดทางพันธุกรรม จึงไมสามารถถายทอดไปยังรุนตอไปได 

 

3. ตนไมท่ีเกิดจากเมล็ดและตนไมท่ีเกิดจากการตอน แบบใดท่ีมีความแปรผันทางพันธุกรรมมากกวา 

   เพราะเหตุใด 

คําตอบ ตนไมท่ีเกิดจากเมล็ดจะมีความแปรผันทางพันธุกรรมมากกวาตนไมท่ีเกิดจากการตอน เพราะ 

เมล็ดจะไดพันธุกรรมมาจากเซลลสืบพันธุของตนพอและตนแม  แตการตอน ไดพันธุมาจากตนไมท่ีเรา 

ไปตอน 

 

4. ในการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สิ่งท่ีทําหนาท่ีนําลักษณะทางพันธุกรรมจากรุนหนึ่งไปสูอีก 

   รุนหนึ่ง   คือสิ่งใด 

คําตอบ ยีน (gene) 

 

5. ปอและฝายเปนฝาแฝดเหมือน ปาขอฝายไปเลี้ยงท่ีอังกฤษ จนกระท่ังอายุ 20 ป ปอและฝายมาพบกัน 

อีกครั้ง ปรากฏวาท้ังสองคนมีความสูงตางกัน 2 เซนติเมตร การแสดงออกของลักษณะความสูง

เนื่องมาจากสาเหตุใด 

คําตอบ  สาเหตุเนื่องมาจากสิ่งแวดลอม 
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แนวคําตอบแบบบันทึกผลบัตรกิจกรรมท่ี 1.2 
 

กิจกรรมที่ 1.2  เร่ือง  ความแปรผันทางพันธุกรรม 

จุดประสงคของกิจกรรม 

 เพ่ือใหสามารถนําความรูเก่ียวกับความแปรผันทางพันธุกรรมมาจําแนกลักษณะความแปรผันได 
คําช้ีแจง 

 ใหนักเรียนพิจารณาความแปรผันจากตัวอยางภาพขางลาง และทําตารางแสดงใหเห็นวาภาพใด 

มีสาเหตุมาจากยีน และภาพใดมีสาเหตุมาจากสิ่งแวดลอม 

 

รูปภาพ มีสาเหตุมาจากยีน มีสาเหตุมาจากส่ิงแวดลอม 

ภาพท่ี 1  - 

ภาพท่ี 2  - 

ภาพท่ี 3 -  

ภาพท่ี 4  - 

ภาพท่ี 5 -  

ภาพท่ี 6  - 

 

สรุปผลการสํารวจ 

(พิจารณาตามคําตอบของนักเรียน โดยใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน) 

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

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

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



38 

 

 
 
 

เฉลยคําถามหลังทํากิจกรรมที่ 1.2 
 

1. จงบอกความหมายของลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีความแปรผันไมตอเนื่องและตอเนื่อง 

คําตอบ  1. ลักษณะท่ีมีความแปรผันแบบไมตอเนื่อง (discontinuous variation)  เปนลักษณะ 

ทางพันธุกรรมท่ีสามารถแยกความแตกตางไดอยางชัดเจน ลักษณะท่ีมีความแปรผันแบบไมตอเนื่อง    

เกิดจากอิทธิพลทางพันธุกรรมเพียงอยางเดียว เชน ลักษณะลักยิ้ม (มีลักยิ้มหรือไมมีลักยิ้ม) ติ่งหู 

(มีติ่งหูหรือไมมีติ่งหู) หอลิ้น (หอลิ้นไดหรือหอลิ้นไมได) เปนตน 

 2. ลักษณะท่ีมีความแปรผันแบบตอเนื่อง (continuous variation)  เปนลักษณะทางพันธุกรรม

ท่ีไมสามารถแยกความแตกตางไดเดนชัด เชน ความสูง น้ําหนัก โครงราง สีผิว ซ่ึงเปนลักษณะ ท่ีไดรับ

อิทธิพลจากพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม เชน ความสูงของคน ถาเราไดรับอาหารท่ีถูกหลักโภชนาการ  

มีการออกกําลังกายอยางถูกหลักวิธีและเหมาะสม จะทําใหเรามีรางกายท่ีสูงข้ึนได แมรุนบรรพบุรุษ 

จะไมสูงก็ตาม 
 

2. ลักษณะทางพันธุกรรมและสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธกันอยางไร เพราะเหตุใด 

คําตอบ  ลักษณะทางพันธุกรรม  หมายถึง  ลักษณะท่ีถายทอดจากรุนหนึ่งไปยังรุนตอ ๆ ไป ลักษณะ 

ท่ีถายทอดทางพันธุกรรมในมนุษยหรือสัตว เชน สีขน รูปราง  ลักษณะโครงราง  อวัยวะท่ีใชใน 

การเคลื่อนไหว  ลักษณะปาก  ลักษณะขน  สวนสิ่งแวดลอมมีผลตอการแสดงออกของลักษณะ 

ทางพันธุกรรม เชน ความสูงของคน เนื่องมาจากไดรับอาหารท่ีถูกหลักโภชนาการ มีการออกกําลังกาย 

จะทําใหเรารางกายสูงข้ึนได 
 

3. ความสามารถในการหอลิ้น และความสามารถในการออกไขของไก ลักษณะใดท่ีไดรับอิทธิพลจาก     

   สิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด 

คําตอบ ความสามารถในการหอลิ้นไดรับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด 
 

4. ในการลงลายมือชื่อตามกฎหมาย ถาผูใดเขียนหนังสือไมเปนจะตองพิมพลายนิ้วมือเพราะเหตุใด 

ตอบ พิมพลายนิ้วมือ เพราะลายนิ้วมือของแตละคนจะไมเหมือนกัน 
 

5. ความแปรผันทางพันธุกรรม หมายถึงอะไร 

คําตอบ ความแปรผันทางพันธุกรรม หมายถึง  ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีลักษณะความแปรผัน 

จากรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง มีอิทธิพลมาจากพันธุกรรมอยางเดียวเรียกวา ความแปรผันแบบไมตอเนื่อง  

แตถามีอิทธิพลมาจากท้ังพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม เราเรียกวาความแปรผันแบบตอเนื่อง 
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แนวตอบบัตรคําถามท่ี 1.3 

เร่ือง ลักษณะทางพันธุกรรมกับสิ่งแวดลอม 

 
คําช้ีแจง ใหนักเรียนเขียนเติมขอมูลในแผนผังมโนทัศน ใหถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยีน (พันธกุรรม) สิ่งแวดลอม 

ภายในรางกาย ภายนอก

 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการแสดงออกของลักษณะทางพันธุรรม 

เชน  

1. อายุ  

   - สีผม  

   - ลักษณะหัวลาน  

   - ลักษณะสีขน 

     ของสัตว  

2. เพศและฮอรโมน  

   - การเกิดหนวดเครา  

  - การสรางนานม  

  - การเกิดเขา  

  - การเกิดสีของปลา 

เชน 

1. อุณหภูมิ  

   - การมวนของปกแมลงวัน  

   - การเปลี่ยนสีของดอก 

     พริมโรส  

   - การเปลี่ยนสีของกระตาย 

     ฮิมาลายัน  

   - การเปลี่ยนสีของดอกพุดตาน  

2. แสงสวาง  

   - การสังเคราะหคลอโรฟลล    

     ของใบพืช  

   - สีผวิ และสีผมของคน  

    บางพันธุ  

3. อาหาร 

   - ความสูงของคน 

 

เชน  

1. เพศ  

2. หมูเลือด  

3. ลักษณะหนาตา  

4. โรคธาลัสซีเมีย  

5. ความดันเลือด 

6. ตาบอดสี 

 ื  
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แนวตอบบัตรนําความรูไปใช 

เร่ือง การแตงงานในเครือญาติเดียวกัน 

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนรวมกันอภิปราย และสรุปผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนจากการแตงงานในเครือญาติเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 1.5 การแตงงานของคูบาวสาว 

(ที่มาของภาพ : www.maerakluke.com/topics) 

คําถาม : แตงงานกันในหมูเครือญาติ ลูกท่ีเกิดมาจะผิดปกติหรือไม อยางไร 

คําตอบ : ลูกจะมีโอกาสเสี่ยงในการมีอาการผิดปกติทางรางกายหรือ สมอง เพ่ิมข้ึนเปน 2 เทาของเด็ก

ท่ัวไป เนื่องจากมีโอกาสไดรับยีนดอยจากพอแม ปกติแลวยีนของพอและแมอยางละครึ่งจะมียีนดอยท่ี

แฝงโรคตาง ๆ ติดมาดวย  การแตงงานในหมูเครือญาติกันเอง ลูกท่ีคลอดออกมาจะมีโอกาสไดรับยีนดอย

นี้มากกวาปกติ เชน มีความพิการทางดานรางกาย  มีภาวะปญญาออน ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดมากหรือนอยนั้น

ข้ึนอยูกับความใกลชิดของเครือญาตินั้นดวย  ดังนั้น เราจึงควรหลีกเลี่ยงการแตงงานในเครือญาติเดียวกัน 

 

 

 

http://www.maerakluke.com/topics


41 

 

 
 
 

 

เฉลยแบบทดสอบชุดกิจกรรมการเรียนรู 

ชุดท่ี 1 เร่ือง  พันธุกรรมคืออะไร 

 

         เฉลยกอนเรียน          เฉลยหลังเรียน   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการทดสอบ/ผลการประเมิน   

การทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ผลการประเมิน 
ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

กอนเรียน 10      
หลังเรียน 10      

     เกณฑการประเมิน  

  คะแนน 9-10 หรือ รอยละ 90–100  อยูในเกณฑ ดีมาก  

คะแนน 7-8  หรือ รอยละ 70–80  อยูในเกณฑ ดี  

คะแนน 5-6 หรือ รอยละ 50–60  อยูในเกณฑ พอใช  

คะแนน 0-4 หรือ รอยละ 0–40  อยูในเกณฑ ปรับปรุง 

ขอที ่ เฉลย 

1 ง 

2 ข 

3 ค 

4 ง 

5 ค 

6 ข 

7 ก 

8 ค 

9 ก 

10 ง 

ขอที ่ เฉลย 

1 ก 

2 ค 

3 ง 

4 ข 

5 ง 

6 ก 

7 ข 

8 ก 

9 ค 

10 ง 
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