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ค ำแนะน ำกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ส ำหรับครู 

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3   
เรื่อง  กำรค้นพบควำมรู้ทำงพันธุกรรม 

 
 
 ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3 
 มีเอกสำรที่ครูผู้สอนจะต้องเตรียมให้ครบ ดังนี ้

 
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง  กำรค้นพบควำมรู้ทำงพันธุกรรม 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การค้นพบความรู้ทางพันธุกรรม จ านวน 1     ชุด 
บัตรค าสั่ง จ านวน 36    ชุด 
บัตรเนื้อหา จ านวน 36    ชุด 

บัตรกิจกรรม จ านวน 36    ชุด 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 36    ชุด 

แนวตอบบัตรกิจกรรม/บัตรค าถาม จ านวน 36    ชุด 

แบบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 36    ชุด 

กระดาษค าตอบแบบทดสอบ จ านวน 36    ชุด 

แบบบันทึกผลการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3  
เรื่อง  การค้นพบความรู้ทางพันธุกรรม 
 

จ านวน 1    ชุด 
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บทบำทของคร ู

 
1. ครูควรศึกษาเนื้อหาที่จะสอนโดยละเอียดและศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างรอบคอบ 
2. ครูควรจัดชั้นเรียนตามแผนผังการจัดชั้นเรียน 
3. ก่อนสอนครูต้องเตรียมชุดกิจกรรมการเรียนรู้พร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ไว้บนโต๊ะประจ ากลุ่มให้เรียบร้อย  
    โดยผู้เรียนได้รับคนละ 1 ชุด เว้นแต่สื่อการสอนที่ต้องใช้ร่วมกันในกลุ่ม 
4. ถ้าเป็นการสอนครั้งแรก ครูต้องชี้แจงให้นักเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของนักเรียนในการใช้ 
    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
5. ครูควรชี้แจงหรือร่วมกับนักเรียนตกลงวิธีการวัดและประเมินผลรายวิชาพร้อมทั้งก าหนดวันเวลา 
    ที่จะน างานมาส่งครูผู้สอน 
6. การสอนแบ่งเป็น 7 ขั้นตอน คือ 
     6.1 ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation)  
     6.2 ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement)  
     6.3 ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration)   
     6.4 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation)   
     6.5 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration)   
     6.6 ขั้นประเมินผล (Evaluation) 
     6.7 ขั้นน าความรู้ไปใช้ (Extension) 
7. ขณะที่นักเรียนประกอบกิจกรรม ครูควรเดินดูการท างานของนักเรียนอย่างใกล้ชิด หากนักเรียน 
    คนใดหรือกลุ่มใดมีปัญหา ครูจะต้องให้การช่วยเหลือทันที 
8. ครูแนะน าอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดลองบางชนิดที่นักเรียนไม่คุ้นเคย 
9. การสรุปบทเรียน ควรเน้นกิจกรรมร่วมของนักเรียนทุกกลุ่มหรือตัวแทนของกลุ่มร่วมกัน 
10. หลังจากเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จแล้ว ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนหลังใช้ 
    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละชุด 
11. ในกรณีที่นักเรียนคนใดขาดเรียน ครูควรให้เรียนเป็นรายบุคคลจากชุดการเรียนที่เตรียมไว้  
     โดยครูแยกชุดการเรียนออกมา 1 ชุด ส าหรับนักเรียนคนนั้น 
12. ผู้เรียนที่ไม่ผ่านการประเมินหลังเรียน จะต้องประกอบกิจกรรมการประเมินซ่อมเสริมและ 
     สอบแก้ตัวตามจุดประสงค์ท่ีไม่ผ่าน 
13. ครูเก็บกระดาษค าตอบ แบบบันทึกผลการท ากิจกรรมของนักเรียนไว้ในแฟ้มของนักเรียนแต่ละคน  
     เพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความก้าวหน้าของนักเรียน 
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แผนผังกำรจัดชั้นเรียน 

 
 

 ให้จัดตำมแผนผังที่ก ำหนดไว้ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  - เอกสารเสริมความรู้  เป็นส่วนที่จัดไว้ส าหรับนักเรียนที่ท ากิจกรรมเสร็จก่อนผู้อ่ืน 
 ได้มาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม หรือนักเรียนที่มีความสนใจในเรื่องนั้นเป็นพิเศษ ได้มาศึกษา 
 กิจกรรมการทดลองเสริมในบทเรียนในเวลาว่าง 
  - โต๊ะอุปกรณ์มีไว้ส าหรับตั้ง “สิ่งที่ครูต้องเตรียม” ซึ่งไม่ได้จัดไว้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
 แบ่งออกเป็นกลุ่มโดยจัดไว้ในตะกร้า 

. 
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กลุ่มที่ 3 

กลุ่มที่ 1 

กลุ่มที่ 2 

กลุ่มที่ 6 

กลุ่มที่ 5 

กลุ่มที่ 4 

เอกสำรเสริมควำมรู้ 

อ่ำงน้ ำ ตู้เก็บอุปกรณ์ 
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ค ำแนะน ำกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ส ำหรับนักเรียน 

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กำรค้นพบควำมรู้ทำงพันธุกรรม 

 
 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาพ้ืนฐาน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทาง 
    พันธุกรรม    
2. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาพ้ืนฐาน 
    เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
3. เพ่ือขจัดปัญหาการไม่มีสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาพ้ืนฐาน เรื่อง การถ่ายทอด 
    ลักษณะทางพันธุกรรม 
4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และมีเป้าหมายในการค้นคว้าที่ชัดเจน 

 
 

ค ำชี้แจง 
 

1. ให้นักเรียนทุกคนศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาอย่างละเอียด 
2. การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้จะต้องปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนดให้อย่างเคร่งครัด 

         และมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง 
  3. ก่อนเริ่มเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน   

4. ถ้านักเรียนคนใดสงสัยหรือมีปัญหาที่ไม่เข้าใจ สามารถขอค าแนะน าจากครูผู้สอน 
    ได้ตลอดเวลา  
5. เมื่อนักเรียนศึกษาหรือท ากิจกรรมจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 3 เรื่อง การค้นพบความรู้ 

              ทางพันธุกรรม จบแล้วให้นักเรียนแต่ละคนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
6. เวลาที่ใช้ในการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ชุดที่ 3  เรื่อง การค้นพบความรู้ทางพันธุกรรม   

              จ านวน 2 ชั่วโมง 
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บทบำทของนักเรียน 
 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมตามล าดับขั้น 
    อย่างระมัดระวัง 
2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ บัตรค าสั่ง บัตรเนื้อหาใน 
    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดอย่างละเอียด 
3. นักเรียนท ากิจกรรมตามบัตรกิจกรรมเป็นกลุ่ม   
4. นักเรียนควรมีการบริหารการท างานกลุ่มเป็นอย่างดี หากมีปัญหาใด ๆ ควรปรึกษาครูผู้สอนทุกครั้ง 
    และควรแบ่งบทบาทหน้าที่กันชัดเจน 
5. ทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนรู้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนจะต้องน าเสนอผลการศึกษา  
    หรือผลการทดลองเป็นเล่มรายงานเพื่อแสดงผลงานของกลุ่มตนเอง 
6. ทุกกิจกรรมการเรียนรู้มีเวลาจ ากัด นักเรียนควรปฏิบัติงานให้ทันเวลา ไม่ควรปล่อยทิ้งสะสมงาน 
    ให้ค้างเนื่องจากผลงานของแต่ละกิจกรรมการเรียน จะเป็นองค์ความรู้ส าหรับกิจกรรมการเรียน 
    ในล าดับถัดไป 
7. ในการท ากิจกรรมการเรียน ให้นักเรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้หรือช่วยกันศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
    และตอบค าถามด้วยความตั้งใจ 
8. เมื่อเรียนจบแต่ละกิจกรรมการเรียน ควรเก็บอุปกรณ์การเรียนเข้าที่เดิมให้เรียบร้อยทุกครั้ง 
9. หลังจากนักเรียนได้ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้จบแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายของการเรียนโดย 
    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียนท าแบบทดสอบย่อยหลังจากการปฏิบัติกิจกรรม 
10. นักเรียนควรมีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการสร้างสรรค์ผลงานการเรียนขณะด าเนินกิจกรรม 
    การเรียนทุกครั้ง 
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แผนผัง 

ขั้นตอนกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
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หน่วยกำรเรียนรู้ เรื่อง พันธุกรรม 

 
เรื่อง กำรค้นพบควำมรู้ทำงพันธุกรรม   ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
รำยวิชำ ชีววิทยำพื้นฐำน รหัสวิชำ ว31103 เวลำ 2 ชั่วโมง 

 
1. สำระส ำคัญ 
  สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากรุ่นพ่อแม่ไปยังลูกหลาน 
โดยผ่านทางเซลล์สืบพันธุ์ 

2. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  
     2.1 มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
          ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์ 

  และสิ่งแวดล้อม  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ 
ไปใช้ประโยชน์ 

                                ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การ
แก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม 
และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

     2.2 ตัวชี้วัด 
          ว 1.2 ม.4-6/1 อธิบายกระบวนการถ่ายทอดสารพันธุกรรม  การแปรผันทางพันธุกรรม  มิว
เทชัน  และการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 
          ว 8.1 ม.4-6/7  วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายข้อมูล และประเมินความสอดคล้องของ
ข้อสรุป  หรือสาระส าคัญ เพ่ือตรวจสอบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
          ว 8.1 ม.4-6/10  น าผลของการส ารวจตรวจสอบที่ได้ ทั้งวิธีการและองค์ความรู้ที่ได้ไปสร้าง
ค าถามใหม่ น าไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ และในชีวิตจริง 
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3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
     3.1 ควำมรู้ 
          1) อธิบายกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามกฎของเมนเดลได้  
     3.2 ทักษะกระบวนกำร/เจตคติ 
          1) ศึกษาค้นคว้าและอภิปรายประวัติและผลงานของเมนเดล  
          2) สรุปประเด็นส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามหลักของเมนเดลได้ 
     3.3 สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
          1) ความสามารถในการคิด 
             (1) ทักษะการสังเกต   
   (2) ทักษะการส ารวจค้นหา 
   (3) ทักษะการสรุปลงความเห็น  
          2) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  3.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
   1) มีวินัย   
          2) ใฝ่เรียนรู้  
          3) มุ่งม่ันในการท างาน 
     3.5 ควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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บัตรค ำสั่ง ชุดที่ 3 

เรื่อง  กำรค้นพบควำมรู้ทำงพันธุกรรม 
 
    ค ำสั่ง  ให้นักเรียนอ่านบัตรค าสั่ง แล้วปฏิบัติตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 
1. ประธานกลุ่มแจกบัตรค าสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม และใบค าถามให้กับสมาชิก 
    ในกลุ่มทุกคน 
2. สมาชิกทุกคนร่วมกันศึกษาบัตรค าสั่ง บัตรเนื้อหา และบัตรกิจกรรม 
3. สมาชิกทุกคนแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4. สมาชิกทุกคนร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยการตรวจค าตอบจากบัตรแนวค าตอบ   
    กิจกรรมและให้คะแนนข้อที่ถูกต้องข้อละ 1 คะแนน 
5. ประธานให้ทุกคนอ่านใบค าถาม แล้วให้สมาชิกทุกคนตอบค าถามลงในกระดาษค าตอบ 
6. สมาชิกทุกคนตรวจค าตอบจากบัตรแนวค าตอบค าถาม มอบกระดาษค าตอบให้กับเลขานุการ 
    เพ่ือบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม 
7. เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ให้ทุกคนเก็บบัตรค าสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม   
    และบัตรแนวค าตอบเข้าซองและเก็บสื่อการเรียนการสอนทุกอย่างให้เรียบร้อย 
8. นักเรียนควรมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยปฏิบัติกิจกรรมตามล าดับขั้นตอนของการเรียนรู้ 
   ที่ก าหนดและไม่อ่านบัตรแนวค าตอบก่อนปฏิบัติกิจกรรม 
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แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 3 

 
วิชำ ชีววิทยำพื้นฐำน  รหัสวิชำ ว31103 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 
เรื่อง กำรค้นพบควำมรู้ทำงพันธุกรรม จ ำนวน 10 ข้อ 

 
  ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียวแล้วกาเครื่องหมายกากบาท (X)  
   ลงในกระดาษค าตอบ 
 

1. นักวิทยาศาสตร์ท่านใดที่ได้รับยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์ 
    ก. ฮิวโก เดอ ฟรีส์ 
    ข. คาร์ล เอริช คอร์เลนส์ 
    ค. เกร์เกอร์ โยฮันน์ เมนเดล 
    ง. เอริช แชร์มาร์ค ฟอน ไซเซเนกส์ 
2. นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดเมนเดลจึงเลือกถั่วลันเตาเป็นพืชทดลอง 

      ก. เพราะปลูกง่าย 
      ข. มี self - pollination 
      ค. มี cross - pollination 
      ง. เพราะหาพันธุ์ได้ง่าย 

3. การผสมพันธุ์พืชเพื่อศึกษาลักษณะเด่นและลักษณะด้อย พบว่าในรุ่น F2 ซึ่งเกิดจากการ 

ผสมพันธุ์กันของรุ่น F1 เราจะพบลักษณะด้อยในกรณีใด 

     ก. พ่อเป็นลักษณะเด่นพันธุ์แท้ แม่เป็นพันธุ์ทาง 
     ข. พ่อเป็นพันธุ์ทาง แม่เป็นลักษณะเด่นพันธุ์แท้ 
     ค. พ่อเป็นลักษณะด้อยพันธุ์แท้ แม่เป็นพันธุ์ทาง 
     ง. พ่อเป็นลักษณะด้อยพันธุ์แท้ แม่เป็นลักษณะเด่นพันธุ์แท้ 

4. อัตราส่วนระหว่างลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อยในรุ่น F2 จากการทดลองของเมนเดลคือข้อใด 
     ก. 3:1 
     ข. 1:3 
     ค. 4:0 
     ง. 1:2:1 
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5. ข้อใดต่อไปนี้ แสดงการเข้าคู่ของยีนได้ไม่ถูกต้อง 
     ก. AA 
     ข. Tt 
     ค. bb 
     ง. AB 
6. “แอลลีล” หมายถึงข้อใด 
    ก. ยีนเหมือนกันควบคุมพันธุกรรมเดียวกัน 
    ข. หน่วยพันธุกรรมที่อยู่เป็นคู่กันบนฮอมอโลกัสโครโมโซม 
    ค. ยีนต่างชนิดกันอยู่บนต าแหน่งเดียวกันของฮอมอโลกัสโครโมโซม 
    ง. ยีนที่เป็นฮอมอไซกัสบนต าแหน่งเดียวกันของฮอมอโลกัสโครโมโซม 
7. ข้อใดกล่าวถึงยีนไม่ถูกต้อง 
    ก. มีต าแหน่งอยู่บนโครโมโซม 
    ข. การเปลี่ยนแปลของยีน จะท าให้เกิดการแปรผันในสิ่งมีชีวิตได ้
    ค. ยีนสามารถเพ่ิมจ านวนได้ 
    ง. แต่ละลักษณะของสิ่งมีชีวิตถูกควบคุมโดยยีนเพียงยีนเดียวเท่านั้น 
8. ถ้า T แทนแอลลีลที่มีลักษณะเด่น และ t แทนแอลลีลที่มีลักษณะด้อย พ่อแม่ที่มีจีโนไทป์ Tt  
และ tt ลูกที่เกิดมาจะมีโอกาสแสดงลักษณะอย่างไร 
    ก. เด่นทั้งหมด 
    ข. ด้อยทั้งหมด 
    ค. ด้อย 50% เด่น 50% 
    ง. เด่น 25% ด้อย 25% 
9. ข้อใดให้ความหมายของเฮเทอโรไซกัสได้ถูกต้อง 
    ก. หนึ่งโลคัสมีสองแอลลีลที่เหมือนกัน 
    ข. สองโลคัสมีสองแอลลีลที่ต่างกัน 
    ค. หนึ่งโลคัสมีสองแอลลีลที่ต่างกัน 
    ง. สองโลคัสมีสองแอลลีลที่เหมือนกัน 
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10. ก าหนดให้ A คุมลักษณะเด่น a  คุมลักษณะด้อย 
     ถ้าผสม                       Aa   x  Aa 
       
 
                         AA   :  Aa  :  aa   =   1  :  2  :  1 
     ผลลัพธ์จากการผสมนี้แสดงว่า 
      ก. จะได้ลูกชนิดจีโนไทป์เหมือนพ่อแม่  3/4  
      ข. จะได้ลูกชนิดที่มีฟีโนไทป์เหมือนพ่อแม่  1/2 
      ค. จะมีโอกาสที่ลูกแสดงลักษณะเด่น 3/4  และลักษณะด้อย 1/4 
      ง. ถ้ามีลูกจากการผสม 4 ตัว จะได้ลูกแสดงลักษณะเด่น 3 ตัว และแสดงลักษณะด้อย 1 ตัว 
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บัตรทบทวนควำมรู้ 
เรื่อง  กำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรมจำกบรรพบุรุษ 

    
    ค ำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาภาพที่ก าหนดให้ต ่อไปนี้ แล้วร่วมกันอภิปราย และตอบค าถาม 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
                                            ภาพ 3.1 แสดงการถา่ยทอดลักษณะจากบรรพบุรุษมายังลูกหลาน 
                                            (ทีม่าของภาพ : https://sites.google.com/site/biologyofgenetic) 

 

     ค ำถำม 

     1.  คนเราเกิดมาจากไหน 
     ค ำตอบ ............................................................................................................................. ...................  

     2. นักเรียนมีหน้าตาเหมือนใคร 

     ค ำตอบ ................................................................ ................................................................................   

     3. ลักษณะใดบ้างของนักเรียน จัดว่าเป็นลักษณะทางพันธุกรรม  

     ค ำตอบ ............................................................................................................................. ...................                 

     4. นักเรียนได้รับการถ่ายทอดลักษณะดังกล่าวมาจากใคร 

     ค ำตอบ ................................................................................................................................................                               

ขั้นที่ 1 ตรวจสอบควำมรู้เดิม 

ยาย ตา ปู่ ย่า 

พ่อ แม่ 

ลูกชาย ลูกสาว 

https://sites.google.com/
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บัตรค ำถำมที่ 3.1 
เรื่อง  กำรค้นพบควำมรู้ทำงพันธุกรรม 

    
วิชำ ชีววิทยำพื้นฐำน  รหัสวิชำ ว31103                เรื่อง  กำรค้นพบควำมรู้ทำงพันธุกรรม   
ชื่อ-สกุล ......................................................... ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ...............เลขท่ี ............. 

    ค ำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาภาพที่ก าหนดให้ต ่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 

                                     
 
                                     ภาพที่ 3.2 การถ่ายทอดสารพันธุกรรม 
                                     (ที่มาของภาพ : https://sites.google.com/site/biolo gyofgenetic) 

    ค ำถำม 
    1. ในเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อ และแม่นั้นมีอะไร 
    ค ำตอบ ............................................................................................................................. ................... 
    2. โครโมโซมเก่ียวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไร  
    ค ำตอบ ................................................................................................................................................          
    3. ใครเป็นผู้ค้นพบความรู้ เกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเป็นคนแรก 
    ค ำตอบ ............................................................................................................................. ................... 
    4. จากค าตอบในข้อ 3 เขาศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากอะไร 
    ค ำตอบ ................................................................................................................................................   
 

ขั้นที่ 2 เร้ำควำมสนใจ 

https://sites.google.com/site/biolo%20gyofgenetic
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บัตรเนื้อหำที่ 3.1 
เรื่อง  กำรค้นพบควำมรู้ทำงพันธุกรรม 

 

กระบวนกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม 

             การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมหรือเรียกกัน
ทั่วไปว่า การถ่ายทอดยีน ในสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ จะมีการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากรุ่นพ่อแม่ไปยังลูกหลาน
ผ่านทางเซลล์สืบพันธุ์  ซึ่ งเมนเดลได้ศึกษาและอธิบาย
กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไว้ดังนี้ 

 

กำรค้นพบของเมนเดล 
 เมื่อปี พ.ศ. 2408  เกรเกอร์ โยฮัน เมนเดล (Gregor 
Johan Mendel)  บาทหลวงชาวออสเตรีย ซึ่งได้รับยกย่อง
ว่าเป็น  บิดาแห่งพันธุศาสตร์  ได้อธิบายลักษณะบางประการ
ของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏอยู่ในรุ่นลูก อันเป็นผลมาจากการ
ถ่ายทอดลักษณะดังกล่าวจากพ่อแม่ผ่านทางเซลล์สืบพันธุ์ 
       เมนเดลท าการทดลองศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม โดยการผสมพันธุ์ถั่วลันเตาที่มีประวัติว่ามีต้นสูง   
ทุกรุ่นกับถั่วลันเตาต้นเตี้ยแคระ ผลปรากฏว่า รุ่นลูกหรือรุ่น 
F1 (first filial generation)  เป็นต้นสูงทั้งหมด และเมื่อเมน
เดล 

ภาพที ่3.3 เกรเกอร์ โยฮันน์ เมนเดล  
บิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์ 

(ที่มาของภาพ : Biology Insights) 
 

น าเอาเมล็ดที่เกิดจากการผสมพันธุ์ภายในดอกเดียวกันของรุ่น F1  ไปเพาะเมล็ด ซึ่งเป็นรุ่นหลานหรือ 
รุ่น F2 (second filial generation) ปรากฏว่าได้ต้นถั่วที่เจริญเติบโตเป็นต้นสูงมากกว่าต้นเตี้ยแคระ 
ในอัตราส่วน  3 : 1         

 

      เมนเดลได้ทดลองแบบเดียวกันนี้
กับลักษณะอ่ืน ๆ ของต้นถั่วลันเตาอีก 
6 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะของเมล็ด 
สีของเมล็ด ลักษณะของฝัก สีของฝัก 
ต าแหน่งของดอกและสีของเปลือก  
หุ้มเมล็ด ก็ได้ผลในท านองเดียวกัน 
 

 

 ภาพที่ 3.4 ลักษณะของต้นถั่วลันเตาที่เมนเดลศึกษา 
 (ที่มาของภาพ : photo bank ACT.) 

ขั้นที่ 3 ส ำรวจและค้นหำ 
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ลักษณะทำงพันธุกรรม 
 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตเป็นลักษณะ 
ที่ถูกควบคุมโดยสารพันธุกรรมหรือยีนที่อยู่บนโครโมโซม 
ภายในนิวเคลียส โดยลักษณะทางพันธุกรรมเหล่านี้  
สามารถถ่ายทอดจากบรรพบุรุษไปสู่รุ่นลูกหลานได้ 
ผ่านทางเซลล์สืบพันธุ์ 
          จากการศึกษาการผสมพันธุ์ต้นถั่วลันเตาของ 
เมนเดลพบว่า ลักษณะบางอย่างของสิ่งมีชีวิตจะมีโอกาส
แสดงออกได้ไม่เท่ากันเรียกลักษณะที่แสดงออกมาในทุก ๆ 
รุ่นอย่างเด่นชัดว่า ลักษณะเด่น และเรียกลักษณะแอบแฝง 
ที่มีโอกาสแสดงออกน้อยกว่า ซึ่งมีโอกาสแสดงออกเพียง 
บางรุ่นว่า ลักษณะด้อย 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.5 แสดงการผสมถั่วลันเตาที่มีลกัษณะต้น
สูงกับต้นเต้ียแคระ 
(ที่มาของภาพ : photo bank ACT.) 

          การแสดงออกของลักษณะเด่นและลักษณะด้อยเกิดขึ้นจากโครโมโซมที่ท าหน้าที่ถ่ายทอด
ข้อมูลทางพันธุกรรม จะมีอยู่สองชุดที่เข้าคู่กัน เรียกว่า โครโมโซมคู่เหมือน (homologous 
chromosome) ดังนั้น ยีนที่ควบคุมลักษณะของสิ่งมีชีวิตก็จะมีคู่ท่ีควบคุมการแสดงออกเดียวกันอยู่
บนโครโมโซมคู่เหมือนด้วย ซึ่งเรียกการจับคู่กันของยีนที่ควบคุมการแสดงออกแบบเดียวกันว่า         
จีโนไทป์ (genotype) มักเขียนแทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษสองตัวคู่กัน เช่น Aa,BB,Dd เป็นต้น 
โดยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ หมายถึง ยีนเด่น และตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก 
หมายถึง ยีนด้อย  ซึ่งลักษณะด้อยจะแสดงออกได้เมื่อมียีนด้อยกับยีนด้อยเข้าคู่กัน เช่น  aa, bb, cc  
เป็นต้น  แต่หากยีนเด่นเข้าคู่กับยีนด้อย  เช่น  Aa, Bb เป็นต้น  ลักษณะที่แสดงออกมาก็จะเป็น
ลักษณะเด่น 
          จะเห็นได้ว่ามียีนเด่นเพียงตัวเดียวก็สามารถแสดงลักษณะเด่นได้  เพราะฉะนั้นลักษณะเด่น 
จึงเป็นลักษณะที่มีโอกาสที่จะแสดงออกได้มากกว่าลักษณะด้อย 

 
                           ภาพที่ 3.6 บนโครโมโซมคู่เหมือนจะมียีนที่ควบคุมลักษณะการแสดงออกเดียวกัน 
                           (ที่มาของภาพ : photo bank ACT.) 
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บัตรกิจกรรมท่ี 3.1 
เรื่อง กำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรมตำมกฎของเมนเดล 

 
ค ำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนภาพ แสดงการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตามกฎของเมนเดล  
               แล้วสรุปกฎของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(แผนภาพ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม มีดังนี้ 
............................................................................................................................. ........................................ 
.......................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
 

ขั้นที่ 4 อธิบำยและลงข้อสรุป 
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แบบบันทึกผลกำรท ำกิจกรรมที่ 3.1 
 

วิชำ ชีววิทยำพื้นฐำน   เรื่อง กำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรมตำมกฎของเมนเดล   
ชื่อ-สกุล ............................................................. ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี .................เลขท่ี ............. 
  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(แผนภาพ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม มีดังนี้ 
............................................................................................................................. ........................................ 
.......................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
........................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ ............................................................. 
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ค ำถำมหลังท ำกิจกรรมที่ 3.1 

     ค าถามต่อไปนี้ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด 

1. ลักษณะเด่น หมายถึง ลักษณะที่ไม่ปรากฏออกมาในรุ่นลูกหรือรุ่นต่อ ๆ ไปได้ 
ค ำตอบ ............................................................................................................................. ........................... 
...................................................................................................... ............................................................... 
2. ลักษณะด้อย หมายถึง  ลักษณะที่มีโอกาสปรากฏในรุ่นต่อไปได้มากกว่า 
ค ำตอบ ........................................................................................................................ ................................ 
............................................................................................................................. ........................................ 
3. ฮอมอโลกัสยีน หมายถึง คู่ยีนที่เหมือนกันอยู่ด้วยกัน ส่วนเฮเทอโรไซกัสยีน หมายถึงคู่ของยีนที่ต่างกัน 
ค ำตอบ ............................................................................................................................. ........................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
4. ในการทดลองเพ่ือศึกษาแบบแผนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต เมนเดลใช้ถั่วลันเตา   
    เป็นพืชทดลองเพราะมีสมบัติใดส าคัญที่สุด 
ค ำตอบ ............................................................................................................................. ........................... 
...................................................................................................... ............................................................... 
5. ในการผสมพันธุ์ดอกกุหลาบสีแดงและสีขาวปรากฏว่าลูกที่ได้ในรุ่น F2 มีดอกสีขาว 1 ส่วนและ 
    ดอกสีแดง 3 ส่วน ถ้าดอกสีขาวและสีแดงต่างเป็นพันทางอยากทราบว่าจีโนไทป์ของลูกในรุ่น F2 นี้ 
    จะมีดอกสีอะไรบ้าง และมีอัตราส่วนเท่าใด 
ค ำตอบ ............................................................................................................................. ........................... 
............................................................. ........................................................................................................  
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บัตรเนื้อหำที่ 3.2 
เรื่อง ตัวอย่ำงลักษณะเด่น และลักษณะด้อยในคน 

           จากการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมในคนด้วยวิธีการต่าง ๆ นักพันธุศาสตร์พบว่า  
   ลักษณะเหล่านี้จะถูกควบคุมด้วยสารพันธุกรรมที่เรียกว่า ยีน (gene) จะปรากฏเป็นคู่  
   ตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมของคนมีดังนี้ 

ลักษณะเด่น (dominant trait) ลักษณะด้อย (recessive trait) 
1. ห่อลิ้นได ้ 1. ห่อลิ้นไมไ่ด ้
2. หนังตาชั้นเดียว 2. หนังตาสองช้ัน 
3. มีติ่งห ู 3. ไม่มีติ่งห ู
4. มีลักยิ้ม 4. ไม่มีลักยิ้ม 
5. คางมีรอยบุ๋ม 5. คางไม่มีรอยบุม๋ 
6. เชิงผมตรงหน้าผากแหลม 6. เชิงผมตรงหน้าผากไม่แหลม 
7. จมูกโด่ง 7. จมูกไม่โด่ง 
8. หน้ากลม 8. หน้ารี 
9. รูปตากลม 9. รูปตาร ี
10.ริมฝีปากหนา 10.ริมฝีปากบาง 
11.หูกาง 11.หูไม่กาง 
12.นิ้วเกิน 12.นิ้วปกติ 
13.นิ้วสั้น 13.นิ้วยาว 
14.ผิวหนังแห้ง 14.ผิวหนังไม่แห้ง 
15.ปานแดงที่ต้นคอ 15.ไม่มีปานแดงที่ต้นคอ 
16.ศีรษะล้านในผู้ชาย 16.ศีรษะไมล่้านในผู้ชาย 
17.ผิวหนังตกกระ 17.ผิวหนังปกติ 
18.นิ้วหัวแม่มืองอได ้ 18.นิ้วหัวแม่มืองอไม่ได ้
19.โรคท้าวแสนปม 19.ไม่เป็นโรคท้าวแสนปม 
20.ผมหงอกก่อนวัย 20.ผมหงอกตามวัย 
21.ผมเหยียดตรง 21.ผมหยักศก 
22.มีขวัญ 1 ขวัญ 22. มีขวัญ 2 ขวัญ 
23. น้ิวช้ีเท้าสั้นกว่านิ้วหัวแม่เท้า 23.นิ้วช้ีเท้ายาวกว่านิ้วหัวแม่เท้า 

 

ขั้นที่ 5 ขยำยควำมรู้ 
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บัตรกิจกรรมที่ 3.2 

เรื่อง  ลักษณะเด่น และลักษณะด้อยในคน 
 

วิชำ  ชีววิทยำพื้นฐำน  รหัสวิชำ ว31103             เรื่อง  ลักษณะเด่น และลักษณะด้อยในคน   
ชื่อ-สกุล............................................................. ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ...............เลขท่ี ............... 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค าถามในบัตรบันทึกกิจกรรมที่ 3.2   

             
        ……………………………………………… 

                 

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

 

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

 

               
      ………………………………………………… 

 

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

     

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

                 

                       
                  นิ้วเกิน 
      .................................................................. 

         

              
                มีขวัญ  2 ขวัญ 
          .............................................................. 



22 

 
 

  

 
แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 3 

 
วิชำ ชีววิทยำพื้นฐำน  รหัสวิชำ ว31103 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 
เรื่อง กำรค้นพบควำมรู้ทำงพันธุกรรม จ ำนวน 10 ข้อ 

 
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียวแล้วท าเครื่องหมายกากบาท (X)  
   ลงในกระดาษค าตอบ 

1. นักวิทยาศาสตร์ท่านใดที่ได้รับยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์ 
    ก. ฮิวโก เดอ ฟรีส์ 
    ข. คาร์ล เอริช คอร์เลนส์ 
    ค. เกร์เกอร์ โยฮันน์ เมนเดล 
    ง. เอริช แชร์มาร์ค ฟอน ไซเซเนกส์ 

2. การผสมพันธุ์พืชเพื่อศึกษาลักษณะเด่นและลักษณะด้อย พบว่าในรุ่น F1 ซ่ึงเกิดจากการ 

ผสมพันธุ์กันของรุ่น F1 เราจะพบลักษณะด้อยในกรณีใด 
    ก. พ่อเป็นลักษณะเด่นพันธุ์แท้ แม่เป็นพันธุ์ทาง 
    ข. พ่อเป็นพันธุ์ทาง แม่เป็นลักษณะเด่นพันธุ์แท้ 
    ค. พ่อเป็นลักษณะด้อยพันธุ์แท้ แม่เป็นพันธุ์ทาง 
    ง. พ่อเป็นลักษณะด้อยพันธุ์แท้ แม่เป็นลักษณะเด่นพันธุ์แท้ 
3. นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดเมนเดลจึงเลือกถั่วลันเตาเป็นพืชทดลอง 

      ก. เพราะปลูกง่าย 
      ข. มี self - pollination 
      ค. มี cross - pollination 
      ง. เพราะหาพันธุ์ได้ง่าย 
 
 

 
 
 

ขั้นที่ 6 ประเมินผล 
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4. อัตราส่วนระหว่างลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อยในรุ่น F2 จากการทดลองของเมนเดลคือข้อใด 
    ก. 3:1 
    ข. 1:3 
    ค. 4:0 
    ง. 2:2 
5. ถ้า T แทนแอลลีลที่มีลักษณะเด่น และ t แทนแอลลีลที่มีลักษณะด้อย พ่อแม่ที่มีจีโนไทป์ Tt  
และ tt ลูกที่เกิดมาจะมีโอกาสแสดงลักษณะอย่างไร 
    ก. เด่นทั้งหมด 
    ข. ด้อยทั้งหมด 
    ค. ด้อย 50% เด่น 50% 
    ง. เด่น 25% ด้อย 25% 

  6. ข้อใดต่อไปนี้ แสดงการเข้าคู่ของยีนได้ไม่ถูกต้อง 
      ก. AA 
      ข. Tt 
      ค. bb  
      ง. AB 

7. “แอลลีล” หมายถึงข้อใด 
    ก. ยีนเหมือนกันควบคุมพันธุกรรมเดียวกัน 
    ข. หน่วยพันธุกรรมที่อยู่เป็นคู่กันบนฮอมอโลกัสโครโมโซม 
    ค. ยีนต่างชนิดกันอยู่บนต าแหน่งเดียวกันของฮอมอโลกัสโครโมโซม 
    ง. ยีนที่เป็นฮอมอไซกัสบนต าแหน่งเดียวกันของฮอมอโลกัสโครโมโซม 
8. ข้อใดกล่าวถึงยีนไม่ถูกต้อง 
    ก. มีต าแหน่งอยู่บนโครโมโซม 
    ข. การเปลี่ยนแปลของยีน จะท าให้เกิดการแปรผันในสิ่งมีชีวิตได ้
    ค. ยีนสามารถเพ่ิมจ านวนได้ 
    ง. แต่ละลักษณะของสิ่งมีชีวิตถูกควบคุมโดยยีนเพียงยีนเดียวเท่านั้น 
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9. ข้อใดให้ความหมายของเฮเทอโรไซกัสได้ถูกต้อง 
    ก. หนึ่งโลคัสมีสองแอลลีลที่เหมือนกัน 
    ข. สองโลคัสมีสองแอลลีลที่ต่างกัน 
    ค. หนึ่งโลคัสมีสองแอลลีลที่ต่างกัน 
    ง. สองโลคัสมีสองแอลลีลที่เหมือนกัน 
10. ก าหนดให้  A  คุมลักษณะเด่น  a   คุมลักษณะด้อย 
     ถ้าผสม                    Aa   x  Aa 
       
 
                          AA : Aa : aa  =  1 : 2 : 1 
    ผลลัพธ์จากการผสมนี้แสดงว่า 
     ก. จะได้ลูกชนิดจีโนไทป์เหมือนพ่อแม่  3/4  
    ข. จะได้ลูกชนิดที่มีฟีโนไทป์เหมือนพ่อแม่  1/2 
     ค. จะมีโอกาสที่ลูกแสดงลักษณะเด่น 3/4  และลักษณะด้อย 1/4 
     ง. ถ้ามีลูกจากการผสม 4 ตัว จะได้ลูกแสดงลักษณะเด่น 3 ตัว และแสดงลักษณะด้อย 1 ตัว 
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บัตรน ำควำมรู้ไปใช้ 
เรื่อง กำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และพันธุ์พืช 

  
 
 

             
           
 
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงตระหนักถึง
ความส าคัญในด้านการอนุรักษ์และการปรับปรุงพันธุ์ปลาเพราะสังเกตเห็นว่าปลานิลตามท้องตลาดกลาย
พันธุ์ไป มีขนาดเล็กลงและโตช้า จึงทรงมีพระราชด าริให้พยายามรักษาพันธุ์แท้เอาไว้ กรมประมงได้น้อม
รับมาด าเนินการปรับปรุงพันธุ์ปลานิลโดยใช้พ่อแม่พันธุ์จากสวนจิตรลดาเป็นหลัก เมื่อ พ.ศ.2536 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าได้พันธุ์ “ปลานิลจิตรลดา 1” โดยมีลักษณะประจ าพันธุ์คือให้
ผลผลิตสูงกว่าปลานิลสายพันธุ์ปกติ 22 เปอร์เซ็นต์ และอัตรารอดสูงกว่าปลาพันธุ์ปกติ 10 เปอร์เซ็นต ์
และในปัจจุบันได้ปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ปลานิลถึง พันธุ์จิตรลดา 4 เรียบร้อยแล้ว 

 การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข 105 หรือที่เรียกกันติดปากว่า "ข้ำวหอมมะล"ิ แม้ข้าวหอมมะลิจะเป็น
ข้าวที่นุ่ม มีกลิ่นหอม และได้รับความนิยมอย่างมาก แต่มีข้อเสียหลายประการ เช่น ไม่ทนแล้ง ไม่ทนน้ า
ท่วม และไม่ทนต่อโรค หากระหว่างที่ข้าวก าลังออกรวงสวยงาม เกิดน้ าท่วมอย่างที่เกิดในปัจจุบัน ผลผลิต
ข้าวก็จะเสียหายอย่างมาก นักปรับปรุงจึงพยายามปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ทนน้ าท่วมได้ 
           ในการปรับปรุงพันธุ์นี้จะใช้ข้าวหอมมะลิพันธุ์ กข 105 เป็นพื้นฐาน และค้นหา ข้ำวท่ีทนต่อน้ ำ
ท่วม ซึ่งอาจเป็นข้าวพันธุ์ต่างประเทศหรือข้าวป่าก็ได้ แล้วน าข้าวหอมมะลิกับข้าวทนน้ าท่วมมาผสมเกสร
กัน ซึ่งจะได้ "ลูก" หรือ เมล็ดข้าวจ านวนมาก เมล็ดข้ำวรุ่นลูกนี้จะได้รับพันธุกรรมจำกต้นแม่ (กข 105) 
ครึ่งหนึ่ง และจำกต้นพ่อ (ข้ำวทนน้ ำท่วม) ครึ่งหนึ่ง ซึ่งแต่ละเมล็ดได้รับพันธุกรรมมาไม่เหมือนกัน บาง
ต้นได้ลักษณะข้าวหอมจากต้นแม่ ได้ลักษณะทนน้ าท่วมจากต้นพ่อ แต่บางต้นอาจจะได้ลักษณะไม่ทนแล้ง
จากต้นแม่ ได้ลักษณะข้าวแข็งๆ มาจากต้นพ่อ การจะคัดเลือกต้องปลูกเมล็ดทั้งหมดแล้วรอจนข้าวออก
รวงจึงจะสามารถคัดเลือกต้นที่มีลักษณะที่ต้องการได้ 

 

ขั้นที่ 7 น ำควำมรู้ไปใช้ 

ภาพที ่3.7 การปรับปรุงสายพันธุป์ลานลิ ไทยจิตรลดา 
(ที่มาของภาพ : http://www.fisheries.go.th) 

ภาพที ่3.8 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 
(ที่มาของภาพ : http://www.vcharkarn.com) 

http://www.vcharkarn.com/
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กระดำษค ำตอบ 
แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน   

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู ้ชุดที่ 3  เรื่อง  กำรค้นพบควำมรู้ทำงพันธุกรรม 
 

ชื่อ……………………………………………….ชั้น……………เลขที่…………… 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน  แบบทดสอบหลังเรียน 
ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง 
1     1     
2     2     
3     3     
4     4     
5     5     
6     6     
7     7     
8     8     
9     9     
10     10     

   ผลกำรทดสอบ/ผลกำรประเมิน   

กำรทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ผลกำรประเมิน 
ดีมำก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

ก่อนเรียน 10      
หลังเรียน 10      

     เกณฑ์กำรประเมิน  

  คะแนน 9-10 หรือ ร้อยละ 90–100  อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก  
คะแนน 7-8   หรือ ร้อยละ 70–80   อยู่ในเกณฑ์ ดี  
คะแนน 5-6   หรือ ร้อยละ 50–60   อยู่ในเกณฑ์ พอใช้  
คะแนน 0-4   หรือ ร้อยละ   0–40   อยู่ในเกณฑ์ ปรับปรุง 
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แบบบันทึกผลกำรเรียนรู้ ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้  
ชุดที่ 3  เร่ือง กำรค้นพบควำมรู้ทำงพันธุกรรม 

 
กลุ่มที่............ชื่อกลุ่ม............................................ห้อง............ 

 
ประธำนกลุ่ม............................................................................................................ 
เลขำนุกำรกลุ่ม......................................................................................................... 
   

เลขท่ี ช่ือ - สกุล 
ผลการประเมิน / คะแนน 

รวม 
คะแนน 

การทดสอบ บัตรค าถาม บัตรกิจกรรม ค าถาม/ 
ก่อน หลัง ผลตา่ง 3.1 3.2 3.1 กิจกรรม 
10 10  5 5 10 20 

         
         
         
         
         
         

รวม        
เฉลี่ย        

ร้อยละ        

 
จำกผลกำรเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชุดที่ 3  เร่ือง กำรค้นพบควำมรูท้ำง 
พันธุกรรม ของกลุ่มที่.................................. พบว่า 
 ผลการทดสอบก่อนเรียน............................................................. 
 ผลการทดสอบหลังเรียน............................................................. 
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แนวตอบบัตรทบทวนควำมรู้ 
เรื่อง  กำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรมจำกบรรพบุรุษ 

    
    

 ค ำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาภาพที่ก าหนดให้ต ่อไปนี้ แล้วร่วมกันอภิปราย และตอบค าถาม 

 
 
 
 
 
   
 
 
 

ภาพ 3.1 แสดงการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษมายังลูกหลาน 
(ที่มาของภาพ : https://sites.google.com/site/biologyofgenetic) 

 

     ค ำถำม 

     1.  คนเราเกิดมาจากไหน 
     ค ำตอบ  พ่อ และ แม่ 

     2. นักเรียนมีหน้าตาเหมือนใคร  
     ค ำตอบ  พ่อ หรือแม่ ขึ้นอยู่กับนักเรียนแต่ละคน 

     3. ลักษณะใดบ้างของนักเรียน จัดว่าเป็นลักษณะทางพันธุกรรม 
     ค ำตอบ  หน้าตา, สีผม, จมูก, สีผิว, ความสูง ฯลฯ 

     4. นักเรียนได้รับการถ่ายทอดลักษณะดังกล่าวมาจากใคร  
     ค ำตอบ  พ่อ, แม่, ปู, ย่า,  ตา, ยาย 

 

ยาย ตา ปู่ ย่า 

พ่อ แม่ 

ลูกชาย ลูกสาว 

https://sites.google.com/
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แนวตอบบัตรค ำถำมที่ 3.1 
เรื่อง  กำรค้นพบควำมรู้ทำงพันธุกรรม 

 
วิชำ  ชีววิทยำพื้นฐำน  รหัสวิชำ ว31103            เรื่อง  กำรค้นพบควำมรู้ทำงพันธุกรรม    
ชื่อ-สกุล ......................................................... ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ...............เลขท่ี ............. 

    
    ค ำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาภาพที่ก าหนดให้ต ่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 

                                     
 
                                        ภาพที่ 3.2 การถ่ายทอดสารพันธุกรรม 
                                        (ที่มาของภาพ : https://sites.google.com/site/biolo gyofgenetic) 

    ค ำถำม 
    1. ในเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อ และแม่นั้นมีอะไร 
    ค ำตอบ  โครโมโซม  

    2. โครโมโซมเก่ียวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไร  
    ค ำตอบ  มียีน หรือ สารพันธุกรรม ที่ท าหน้าที่ควบคุมการแสดงออกของลักษณะทางพันธุกรรม 

    3. ใครเป็นผู้ค้นพบความรู้ เกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเป็นคนแรก 
    ค ำตอบ  เกรเกอร์ โยฮันน์ เมนเดล 

    4. จากค าตอบในข้อ 3 เขาศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากอะไร 

    ค ำตอบ  ถั่วลันเตา 

https://sites.google.com/site/biolo%20gyofgenetic
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แนวค ำตอบแบบบันทึกผลกำรท ำบัตรกิจกรรมที่ 3.1 
 

วิชำ  ชีววิทยำพื้นฐำน   เรื่อง กำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรมตำมกฎของเมนเดล   
ชื่อ-สกุล............................................................... ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี...................เลขท่ี................. 
  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(ตัวอย่างแผนภาพ) 

 

 
(หรอืพจิารณาตามค าตอบของนกัเรยีน โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของครผููส้อน) 

 
 

กำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม มีดังนี้ 

 1. ลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตจะถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์ และจะถ่ายทอด 

        ไปยังลูกหลานทางเซลล์สืบพันธุ์ 

 2. การถ่ายทอดลักษณะแต่ละลักษณะเป็นอิสระต่อกัน และไม่เก่ียวข้องกับลักษณะอ่ืน 

 3. ลักษณะที่ปรากฏออกมาบ่อยครั้ง เรียกว่า ลักษณะเด่น ส่วนลักษณะที่ปรากฏออกมา 

        น้อยครั้งกว่า เรียกว่า ลักษณะด้อย 

 4. สัดส่วนของลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อย จะเป็น 3 : 1 เสมอ 

 
(หรอืพจิารณาตามค าตอบของนกัเรยีน โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของครผููส้อน) 
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ค ำถำมหลังท ำกิจกรรมที่ 3.1 

ค าถามต่อไปนี้ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด 

1. ลักษณะเด่น หมายถึง ลักษณะที่ไม่สามารถปรากฏออกมาในรุ่นลูก หรือรุ่นต่อ ๆ ไปได้ 
ค ำตอบ ไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้อง คือ ลักษณะเด่น หมายถึง ลักษณะที่ปรากฏออกมาในรุ่นลูก  
          หรือรุ่นต่อ ๆ ไปเสมอ 
 
2. ลักษณะด้อย หมายถึง  ลักษณะที่มีโอกาสปรากฏในรุ่นต่อไปได้มากกว่า 
ค ำตอบ ไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้อง คือ ลักษณะด้อย หมายถึง ลักษณะที่มีโอกาสปรากฏในรุ่นต่อไปได้น้อยกว่า 
 
3. ฮอมอโลกัสยีน หมายถึง คู่ยีนที่เหมือนกันอยู่ด้วยกัน ส่วนเฮเทอโรไซกัสยีน หมายถึงคู่ของยีนที่ต่างกัน 
ค ำตอบ  ถูกต้อง เพราะ ฮอมอโลกัสยีน หมายถึง คู่ยีนที่เหมือนกันอยู่ด้วยกัน ส่วนเฮเทอโรไซกัสยีน  
           หมายถึงคู่ของยีนที่ต่างกัน 
 
4. ในการทดลองเพ่ือศึกษาแบบแผนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต เมนเดลใช้ถั่วลันเตา 
    เป็นพืชทดลองเพราะมีสมบัติใดส าคัญที่สุด 
ค ำตอบ ถั่วลันเตา เป็นพืชที่หาง่าย ปลูกง่าย ขึ้นได้ทั่วไป อายุสั้น มีหลายพันธุ์ และมีลักษณะ 
          ที่แตกต่างกันอย่างเห็นชัดหลายลักษณะ มีดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ 
 
5. ในการผสมพันธุ์ดอกกุหลาบสีแดงและสีขาวปรากฏว่าลูกที่ได้ในรุ่น F2 มีดอกสีขาว 1 ส่วนและ 
    ดอกสีแดง 3 ส่วน ถ้าดอกสีขาวและสีแดงต่างเป็นพันทางอยากทราบว่าจีโนไทป์ของลูกในรุ่น F2 นี้ 
    จะมีดอกสีอะไรบ้าง และมีอัตราส่วนเท่าใด 
ค ำตอบ ดอกสีแดงแท้ : ดอกสีแดงพันทาง : ดอกสีขาวแท้  ในอัตราส่วน 1 : 2 : 1 
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บัตรกิจกรรมที่ 3.2 
เรื่อง  ลักษณะเด่น และลักษณะด้อยในคน 

 
วิชำ  ชีววิทยำพื้นฐำน  รหัสวิชำ ว31103   เรื่อง  ลักษณะเด่นลักษณะด้อย 
ชื่อ-สกุล .............................................................. ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ................เลขท่ี .............. 
  

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบค าถามในบัตรบันทึกกิจกรรมที่ 3.2    

             
ลักษณะเด่น 

                 

                
 

ลักษณะเด่น 
 

                        
ลักษณะด้อย 

 

               
ลักษณะด้อย 

 

           
ลักษณะเด่น 

     

           
ลักษณะเด่น 

                 

                                
                      นิว้เกิน 

ลักษณะเด่น 

         

              
                มีขวัญ  2 ขวัญ 

ลักษณะเด่น 
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เฉลยแบบทดสอบชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ชุดที่ 3 เร่ือง กำรค้นพบควำมรู้ทำงพันธุกรรม 
 
           เฉลยก่อนเรียน            เฉลยหลังเรียน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที ่ เฉลย 
1 ค 
2 ข 
3 ค 
4 ก 
5 ง 
6 ค 
7 ง 
8 ค 
9 ค 
10 ค 

ข้อที ่ เฉลย 
1 ค 
2 ค 
3 ข 
4 ก 
5 ค 
6 ง 
7 ค 
8 ง 
9 ค 
10 ค 
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