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ค ำแนะน ำกำรใช้ชดุกิจกรรมกำรเรียนรู้ส ำหรับคร ู
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรูท้ี่ 4 

เรื่อง  กระบวนกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม 
 

 
 ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 4 
 มีเอกสำรที่ครูผู้สอนจะต้องเตรียมให้ครบ ดังนี ้

 
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง กระบวนกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 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 

แนวค าตอบบัตรกิจกรรม จ านวน 36   ชุด 

แบบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 36   ชุด 

กระดาษค าตอบแบบทดสอบ จ านวน 36   ชุด 

แบบบันทึกผลการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 
เรื่อง  กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
 

จ านวน 1   ชุด 
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บทบำทของคร ู
 
1. ครูควรศึกษาเนื้อหาที่จะสอนโดยละเอียดและศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างรอบคอบ 
2. ครูควรจัดชั้นเรียนตามแผนผังการจัดชั้นเรียน 
3. ก่อนสอนครูต้องเตรียมชุดกิจกรรมการเรียนรู้พร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ไว้บนโต๊ะประจ ากลุ่มให้เรียบร้อย  
    โดยผู้เรียนได้รับคนละ 1 ชุด เว้นแต่สื่อการสอนที่ต้องใช้ร่วมกันในกลุ่ม 
4. ถ้าเป็นการสอนครั้งแรก ครูต้องชี้แจงให้นักเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของนักเรียนในการใช้ชุดกิจกรรม 
    การเรียนรู้ 
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 4 
เรื่อง  กระบวนกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม 

 

 
    วัตถุประสงค์ 

 
1. เพ่ือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาพ้ืนฐาน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะ 
    ทางพันธุกรรม 
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 4 เรื่อง กระบวนการ 
    ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  จบแล้วให้นักเรียนแต่ละคนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
6. เวลาที่ใช้ในการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 4 เรื่อง กระบวนการถ่ายทอดลักษณะ 
    ทางพันธุกรรม 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  
    หรือผลการทดลองเป็นเล่มรายงานเพ่ือแสดงผลงานของกลุ่มตนเอง 
6. ทุกกิจกรรมการเรียนรู้มีเวลาจ ากัด นักเรียนควรปฏิบัติงานให้ทันเวลา ไม่ควรปล่อยทิ้งสะสมงาน 
    ให้ค้างเนื่องจากผลงานของแต่ละกิจกรรมการเรียน จะเป็นองค์ความรู้ส าหรับกิจกรรมการเรียน 
    ในล าดับถัดไป 
7. ในการท ากิจกรรมการเรียน ให้นักเรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้หรือช่วยกันศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
    และตอบค าถามด้วยความตั้งใจ 
8. เมื่อเรียนจบแต่ละกิจกรรมการเรียน ควรเก็บอุปกรณ์การเรียนเข้าที่เดิมให้เรียบร้อยทุกครั้ง 
9. หลังจากนักเรียนได้ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้จบแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายของการเรียนโดยชุดกิจกรรม 
    การเรียนรู้ ให้นักเรียนท าแบบทดสอบย่อยหลังจากการปฏิบัติกิจกรรม 
10. นักเรียนควรมีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการสร้างสรรค์ผลงานการเรียนขณะด าเนินกิจกรรม 
     การเรียนทุกครั้ง 
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แผนผัง 
ขั้นตอนกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
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หน่วยกำรเรียนรู้ เรื่อง พันธุกรรม 

 
เร่ือง  กระบวนกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
รำยวิชำ ชีววิทยำพื้นฐำน รหัสวิชำ ว31103 เวลำ 2 ชั่วโมง 

 
สำระส ำคัญ 
  ลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนจากพ่อและแม่ สามารถถ่ายทอดสู่ลูกผ่านทางเซลล์
สืบพันธุ์เมื่อเกิดการปฏิสนธิ 

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) มุ่งมั่นในการท างาน 
  3.5 ควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



9 

 

 
บัตรค ำสั่ง ชุดที่ 4 

เรื่อง  กระบวนกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม 
 
 
    ค ำสั่ง  ให้นักเรียนอ่านบัตรค าสั่ง แล้วปฏิบัติตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 
1. ประธานกลุ่มแจกบัตรค าสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม และใบค าถามให้กับสมาชิกในกลุ่ม 
    ทุกคน 
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   
    บัตรแนวค าตอบเข้าซอง และเก็บสื่อการเรียนการสอนทุกอย่างให้เรียบร้อย 
8. นักเรียนควรมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยปฏิบัติกิจกรรมตามล าดับขั้นตอนของการเรียนรู้ 

   ที่ก าหนดและไม่อ่านบัตรแนวค าตอบก่อนปฏิบัติกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 4 
 

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

 
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียวแล้วท าเครื่องหมายกากบาท (X)  
   ลงในกระดาษค าตอบ 
 

1. รุ่นลูก F1 ทุกตัวมีโอกาสที่จะเป็นฟีโนไทป์และจีโนไทป์ แตกต่างกนัมากท่ีสุดในกรณีใดต่อไปนี้ 
ก. พ่อและแม่เป็นเฮเทอโรไซกัส 
ข. พ่อและแม่เป็นฮอมอไซกัส 
ค. พ่อเป็นเฮเทอโรไซกัส  แม่เป็นฮอมอไซกัส 
ง. แม่เป็นเฮเทอโรไซกัส  พ่อเป็นฮอมอไซกัส 

2. ในการผสมพันธุ์ระหว่างวัวพันธุ์แท้ท่ีมีขนสีแดงเพศผู้กับวัวพันธุ์แท้ท่ีมีขนสีขาวเพศเมียจะได้ลูกรุ่น F1  
    ที่มีขนสีน้ าตาลทั้งหมด เมื่อให้รุ่น F1 ผสมกันเอง จงหาอัตราส่วนของรุ่น F2 ที่มีสีขนเหมือนพ่อและ 
    เหมือนแม่ 

ก. มีลักษณะขนสีแดงเหมือนพ่อ 1/2 และมีลักษณะขนสีขาวเหมือนแม่ 1/2 
ข. มีลักษณะขนสีแดงเหมือนพ่อ 3/4 และมีลักษณะขนสีขาวเหมือนแม่ 1/4  
ค. มีลักษณะขนสีแดงเหมือนพ่อ 1/4 และมีลักษณะขนสีขาวเหมือนแม่ 3/4 
ง. มีลักษณะขนสีแดงเหมือนพ่อ  3/4 และมีลักษณะขนสีขาวเหมือนแม่ 1/4   

3. จากข้อ 2 นักเรียนจะอธิบายการแสดงออกของยีนที่ควบคุมสีขนของวัวได้ว่าอย่างไร 
ก. ลักษณะสีขนของลูกวัวเป็นลักษณะเด่น 
ข. ลักษณะสีขนของลูกวัวเป็นลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์ 
ค. ลักษณะสีขนของพ่อวัวเป็นลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์ 
ง. ลักษณะสีขนของแม่วัวเป็นลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์ 

4. ในการผสมพันธุ์ต้นลิ้นมังกรพันธุ์แท้ลักษณะใบกว้างกับพันธุ์แท้ลักษณะใบแคบ ถ้าการถ่ายทอด 
    ลักษณะของใบลิ้นมังกรเป็นลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์ จงหาอัตราส่วนของฟีโนไทป์ในรุ่น F2 

ก. ลักษณะใบกว้าง : ลักษณะใบแคบ  3 : 1 
ข. ลักษณะใบกว้าง : ใบปานกลาง : ใบแคบ  2 : 1 : 2 
ค. ลักษณะใบกว้าง : ใบปานกลาง : ใบแคบ  1 : 2 : 1 
ง. ลักษณะใบกว้าง : ใบปานกลาง : ใบแคบ  1 : 1 : 1 

 



11 

 
 
5. ต้นถั่วลันเตาลักษณะเมล็ดสีเหลืองเป็นลักษณะเด่นต่อลักษณะเมล็ดสีเขียว ในการผสมตัวเอง 
   ของต้นที่มีลักษณะเมล็ดสีเหลืองที่เป็นเฮเทอโรไซกัสทั้งคู่ จงหาร้อยละของลูกที่ได้เมล็ดสีเขียว 

ก. ร้อยละ 75     
ข. ร้อยละ 50 
ค. ร้อยละ 25     
ง. ไม่มีเมล็ดสีเขียว 

6. เมื่อน ากระต่ายขนสีด าที่เป็นฮอมอไซกัสผสมกับกระต่ายขนสีน้ าตาล ปรากฏว่าลูกที่เกิดมาเป็นสีด า 
   ทั้งหมด ข้อมูลนี้บอกอะไรแก่เราบ้าง 

ก. กระต่ายขนสีด าเป็นลักษณะด้อย กระต่ายขนสีน้ าตาลเป็นลักษณะเด่น   
ข. กระต่ายขนสีด าเป็นลักษณะเด่น กระต่ายขนสีน้ าตาลเป็นลักษณะด้อย 
ค. กระต่ายขนสีด าเป็นลักษณะด้อย กระต่ายขนสีน้ าตาลเป็นลักษณะด้อย   
ง.  กระต่ายขนสีด าเป็นลักษณะเด่น กระต่ายขนสีน้ าตาลเป็นลักษณะเด่น 

7. จากข้อ 6 จีโนไทป์ของลูกรุ่น F1 มีสภาพเป็นอย่างไร 
ก. ฮอมอไซกัส : เฮเทอโรไซกัส  1 : 1 
ข. ฮอมอไซกัส : เฮเทอโรไซกัส  3 : 1 
ค. เป็นฮอมอไซกัส  ทั้งหมด 
ง. เป็นเฮเทอโรไซกัส ทั้งหมด 

8. จากข้อ 6  ถ้ารุ่น  F1 ผสมกันเอง จะได้ลูกรุ่น F2 มีฟีโนไทป์อย่างไร และมีอัตราส่วนเท่าใด 
  ก. กระต่ายขนสีด า : กระต่ายขนสีน้ าตาล เป็น  3 : 1 
  ข. กระต่ายขนสีด า : กระต่ายขนสีน้ าตาล เป็น  1 : 1 
  ค. กระต่ายขนสีด า : กระต่ายขนสีน้ าตาล เป็น  1 : 3 
  ง. กระต่ายขนสีด า : กระต่ายขนสีน้ าตาล เป็น  2 : 1 
9. การผสมถ่ัวลันเตาลักษณะเมล็ดกลมสีเหลืองพันธุ์แท้ กับลักษณะเมล็ดขรุขระสีเขียว ลูกรุ่น F1  
   จะมีลักษณะอย่างไร 
     ก. ลักษณะเมล็ดกลมสีเหลือง และ เมล็ดขรุขระสีเขียว ในอัตราส่วน 1 : 1 
     ข. ลักษณะเมล็ดกลมสีเขียวทั้งหมด  
     ค. ลักษณะเมล็ดขรุขระสีเหลืองทั้งหมด  
     ง. ลักษณะเมล็ดกลมสีเหลืองทั้งหมด 
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10. จากข้อ 9 เมื่อเอารุ่น F1 ผสมกันเอง พบว่าลักษณะของเมล็ดถั่วลันเตามี 4 แบบ คือ เมล็ดกลม 
     สีเหลือง เมล็ดกลมสีเขียว เมล็ดขรุขระสีเหลือง และเมล็ดขรุขระสีเขียว ในอัตราส่วนเท่าใด 
   ก. 3 : 3 : 3 : 1 
   ข. 9 : 3 : 3 : 1 
   ค. 1 : 2 : 2 : 1 
   ง. 2 : 2 : 2 : 1 
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บัตรทบทวนควำมรู้ 
เรื่อง  กำรสร้ำงเซลล์สืบพันธุ์ของคนเรำ 

    
   ค ำชีแ้จง ให้นกัเรียนศกึษาภาพท่ีก าหนดให้ตอ่ไปนี ้แล้วตอบค าถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     ภาพที่ 4.1 แสดงจ านวนโครโมโซมในเซลล์สืบพันธุ์ และไซโกต 
                                    (ที่มาของภาพ : https://sites.google.com/site/bth-thi-2-kho-mo-som-khxng-sing-mi-chiwit) 

     ค ำถำม 
   1. เซลล์สืบพันธุ์ของคนเรา เกิดจากการแบ่งเซลล์ของเซลล์ชนิดใด    
    ค ำตอบ ............................................................................................................................. ..................... 
   2. การแบ่งเซลล์เพ่ือสร้างเซลล์สืบพันธุ์ แบ่งเซลล์แบบใด   
    ค ำตอบ ............................................................................................................................. ..................... 
   3. จ านวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายของคน กับเซลล์สืบพันธุ์ เท่ากัน หรือแตกต่างกันอย่างไร 
    ค ำตอบ ............................................................................................................................. ..................... 
   4. ร่างกายของคนเราเกิดมาได้อย่างไร   
     ค ำตอบ............................................................................................................................. .................... 
 

ขั้นที่ 1 ตรวจสอบควำมรู้เดิม 

https://sites.google.com/site/bth-thi-2-kho-mo-som-khxng-sing-mi-chiwit


14 

 
 
 
 
 

บัตรค ำถำมที่ 4.1 
เรื่อง ควำมคล้ำยคลึงกันของพ่อกับลูก 

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

 ค ำชีแ้จง ให้นกัเรียนศกึษาภาพท่ีก าหนดให้ตอ่ไปนี ้แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 ก. คุณหม่ า จ๊กม๊ก  กับ น้องมิก เพทาย                    ข. คุณเจ เจตริน กับ น้องเจ้านาย 

             ภาพที ่4.2 พ่อ-ลูกดาราที่มหีน้าตาคล้ายกัน      
             (ที่มาของภาพ : upgradesara.com)    

     ค ำถำม  
    1. ภาพ ก. คุณหม่ า จ๊กม๊ก  กับ น้องมิก เพทาย มีลักษณะใดบ้างที่ดูคล้าย กัน  
    ค ำตอบ................................................................................................................... ............................... 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     2. ภาพ ข. คุณเจ เจตริน กับ น้องเจ้านาย มีลักษณะใดบ้างที่ดูคล้าย กัน  
    ค ำตอบ................................................................................................................... ............................... 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………   
     3. นักเรียนคิดว่า ความคล้ายคลึงกันของ พ่อ - ลูก ดาราทั้ง 2 คู ่เกิดจากอะไรเป็นปัจจัยใด 
     เป็นส าคัญ และถ่ายทอดมายังลูกได้อย่างไร 
     ค ำตอบ................................................................................................................... ............................... 
     …………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

ขั้นที ่2 เร้ำควำมสนใจ 

https://sites.google.com/site/bth-thi-2-kho-mo-som-khxng-sing-mi-chiwit
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บัตรเนื้อหำ ที่ 4.1 
เรื่อง  กระบวนกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม 

 

กระบวนกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม 
            ลักษณะทางพันธุกรรม จากพ่อแม่สามารถถ่ายทอด
ไปสู่ลูกผ่านทางเซลล์สืบพันธุ์และการปฏิสนธิ  ซึ่งลูกที่เกิดขึ้น
จะมีลักษณะพันธุกรรมจากท้ังพ่อและแม่ 
            การศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจะช่วย
ท าให้สามารถคาดการณ์ ได้ว่า ลูกที่ เกิดขึ้นจะมีโอกาสเกิ ด
ลักษณะใดได้บ้าง  โดยการศึกษาจะท าโดยเลือกติดตามเฉพาะ
ลักษณะที่ต้องการเท่านั้น 
 1. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมหนึ่งลักษณะ  
หากน าต้นพืชรุ่นพ่อแม่ที่ เป็นต้นสูงพันธุ์แท้  (TT)  ผสมกับ    
ต้นเตี้ยแคระ (tt) จะได้รุ่นลูก (F1) และรุ่นหลาน (F2) ดังภาพ 

 
 
 
 
 

 
   ภาพที ่4.4 การถา่ยทอดลักษณะทางพันธุกรรมของถัว่ลันเตา  
   (ที่มาของภาพ  :  Biology expression) 

 

 

 

 

ขั้นที ่3 ส ำรวจและค้นหำ 

ภาพที ่4.3 การถา่ยทอดลกัษณะจากพอ่-แม่สู่ลูก   
(ที่มาของภาพ : Biology expression) 
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 หากน าต้นสูงพันธุ์แท้ (TT) ผสมกับต้นเตี้ยแคระ (tt)  โอกาสที่ยีนจะเข้าคู่กันมีเพียงแบบเดียว 
คือ Tt  ซึ่งแสดงลักษณะทางพันธุกรรมออกมาเป็นต้นสูง เนื่องจาก  T  เป็นยีนเด่น 
 รุ่น  F1  ซึ่งเป็นต้นสูงมีจีโนไทป์แบบ Tt  เมื่อน ามาผสมพันธุ์กัน โอกาสที่ยีนจะเข้าคู่กันมี 3 แบบ 
คือ  TT, Tt, และ tt  ในอัตราส่วน  1 : 2 : 1  ดังนั้นในรุ่น  F2  ที่เกิดใหม่จะพบต้นสูง และต้นเตี้ยแคระ
ในอัตราส่วน  3 : 1 
 แต่ในบางกรณีลักษณะเด่นไม่สามารถปิดบังลักษณะด้อยได้ทั้งหมด  กล่าวคือ  ลักษณะเด่น 
ไม่สามารถข่มลักษณะด้อยได้  ท าให้ลูกท่ีออกมาในรุ่น  F1  แสดงออกท้ังลักษณะเด่นและลักษณะด้อย  
เรียกว่า  ลักษณะข่มไม่สมบูรณ์ (incomplete dominant)  ตัวอย่าง เช่น  ลักษณะสีของดอกลิ้นมังกร 
ดังภาพ 

 
           ภาพที่ 4.5 ลักษณะสีของดอกลิ้นมังกร   
           (ที่มาของภาพ  :  Photo bank ACT.) 
 2. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสองลักษณะ  สิ่งมีชีวิตจะมีลักษณะทางพันธุกรรม  
หลายลักษณะ มียีนควบคุมหลายหมื่นยีน ในการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมนั้น ส่วนมากมักจะพิจารณา
ลักษณะใดเพียงลักษณะหนึ่งเท่านั้น ซึ่งตามข้อเท็จจริงในการผสมพันธุ์แต่ละครั้ง จะมีการถ่ายทอด
ลักษณะอ่ืน ๆ ไปพร้อมกันด้วย 
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 จากการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมหลาย ๆ ลักษณะพร้อมกันท าให้พบว่า การรวมกลุ่มของ
ลักษณะทางพันธุกรรมจะเป็นไปอย่างอิสระ ท าให้รุ่นลูกหลานที่เกิดขึ้นมีลักษณะจากพ่อและแม่ปะปนกัน
ได้หลายแบบ 
 ตัวอย่างเช่น การผสมพันธุ์ถั่วลันเตาลักษณะเมล็ดกลมสีเหลืองกับเมล็ดขรุขระสีเขียว ผลปรากฏว่า  
ในรุ่น  F1 ได้ถั่วลันเตาที่มีเมล็ดกลมสีเหลืองทั้งหมด และเมื่อน าเมล็ดที่เกิดจากการผสมพันธุ์ภายใน 
ดอกเดียวกันของรุ่น  F1 ไปเพาะเมล็ด ซึ่งเป็นรุ่นหลานหรือรุ่น  F2 พบว่าลักษณะของเมล็ดถั่วลันเตา 
ที่ได้มี 4 แบบ คือ เมล็ดกลมสีเหลือง เมล็ดขรุขระสีเหลือง เมล็ดกลมสีเขียว และเมล็ดขรุขระสีเขียว  
ในอัตราส่วน  9 : 3 : 3 : 1 

         
           ภาพที่ 4.6 การผสมพันธุ์ถัว่ลันเตาเมล็ดกลม กับเมล็ดขรุขระ   
           (ที่มาของภาพ  :  Photo bank ACT.) 
กำรศึกษำแบบแผนกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรมในมนุษย์   

โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะทางพันธุกรรมในครอบครัวหลายๆ ชั่วอายุคนสามารถน ามา
เขียนเป็นแผนภาพแสดงล าดับเครือญาติที่เรียกว่า พงศำวลี (Pedigrees) ได้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ 
ในการเขียนพงศาวลีมีดังนี้ 
          ,  หมายถึง  ชายหรือหญิงปกติ 
          ,           หมายถึง  ชายหรือหญิงที่มีลักษณะผิดปกติหรือเป็นโรค 

     ,          หมายถึง  ชายหรือหญิงที่เป็นพาหะของลักษณะผิดปกติหรือโรค 
           หมายถึง  ชายและหญิงแต่งงานกัน 

            หมายถึง  การแต่งงานระหว่างญาติ 
   หมายถึง  ชายและหญิงแต่งงานกันมีบุตร 3 คน โดยคนที่ 1 และคนที่ 3 

      เป็นชาย ส่วนคนที่ 2 เป็นหญิง 
  

หมายถึง  ลูกชาย 3 คน 
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ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นพงศาวลีของครอบครัวหนึ่ง ซึ่งแสดงการถ่ายทอดลักษณะผิดปกติหรือ 
โรคพันธุกรรมจากรุ่นพ่อแม่ไปยังรุ่นหลาน 
 

รุ่นพ่อแม่ ------------------------------------------------------------> 

 
 

รุ่นลูกF1--------------------> 

 

รุ่นลูกF2----------------------------> 

(หลำน) 

 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรเขียนพงศำวลี 
 
            หมายถึง  ชายหรือหญิงปกติ 
                     หมายถึง  ชายหรือหญิงที่มีลักษณะผิดปกติหรือเป็นโรค 

                    หมายถึง  ชายหรือหญิงที่เป็นพาหะของลักษณะผิดปกติหรือโรค 
 

ตัวอย่างพงศาวลีแสดงการถ่ายทอดลักษณะผิดปกติของครอบครัวหนึ่ง 
 
 จากพงศาวลีจะเห็นได้ว่า  เมื่อหญิงที่มีลักษณะผิดปกติแต่งงานกับชายปกติได้ลูก 4 คน โดยลูก 
คนที่ 1 เป็นลูกชายและมีลักษณะผิดปกติ ส่วนที่เหลือทั้ง 3 คนไม่มีลักษณะผิดปกติใด ๆ แต่ทุกคนจะเป็น
พาหะของลักษณะผิดปกติ ต่อมาลูกชายคนที่ 1 แต่งงานกับหญิงที่เป็นพาหะของลักษณะผิดปกติ ได้ลูก  
3 คน โดยลูกชายคนที่ 1 และลูกสาวคนที่ 3 มีลักษณะผิดปกติ ส่วนลูกสาวคนที่ 2 เป็นพาหะของ 
ลักษณะผิดปกติ  ส าหรับลูกสาวคนที่ 4 ในรุ่น F1 ที่เป็นพาหะของลักษณะผิดปกติ แต่งงานกับชายปกติ 
ได้ลูก 4 คน ซึ่งมีโอกาสที่เป็นพาหะหรือไม่เป็นเท่า ๆ กันแต่จะไม่มีลูกคนใดมีลักษณะผิดปกติเลย เนื่องจาก 
ไม่มียีนด้อยจากอีกฝ่ายหนึ่งมาเข้าคู่กันนั่นเอง 
 การพิจารณาว่า  ลักษณะใดถูกควบคุมโดยยีนเด่นและลักษณะใดถูกควบคุมโดยยีนด้อยให้พิจารณา
จากพงศาวลี  ถ้าปรากฏว่าลักษณะใดก็ตามมีปรากฏอยู่ในทุกรุ่นลักษณะดังกล่าวนั้นถูกควบคุมโดยยีนเด่น  
แต่ถ้าปรากฏเฉพาะในบางรุ่นแสดงว่าลักษณะนั้นถูกควบคุมโดยยีนด้อย 
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บัตรกิจกรรมที่ 4.1 
เรื่อง กระบวนกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม 

 

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาแผนภาพข้างล่างแล้วให้เขียนแผนภาพการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

               ตามหัวข้อที่ก าหนด (โดยไม่ซ ้ากับบทเรียน) ลงในแบบบันทึกผลการท ากิจกรรมที่ 4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      กำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรมหนึ่งลักษณะ 
 
 
 
 
 
 

 
 
      ลูกที่เกิดขึ้นในรุ่น F1 จะมีลักษณะ 
         เมล็ดกลม สีเหลืองทั้งหมด 

กำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรมสองลักษณะ 

Tt (สูง) Tt (สูง) 

ไข่ 
T t 

T 

t 
รุ่นหลาน (F2) 

เซลล์ 
สืบพันธุ ์

สเ
ปิร

์ม 

tt (เตีย้แคระ) 

TT (สงู) 

Tt (สงู) 

Tt (สงู) 

RrYy 

รุน่ลกู (F1) 

รุน่พ่อแม่ 
           RRYY         rryy 
           (กลม, เหลอืง)     (ขรุขระ, เขยีว) 

ขั้นที่ 4 อธิบำยและลงข้อสรุป 

RrYy RrYy 
รุน่หลาน (F2) 

RY Ry rY ry 

RY 

Ry 

rY 

ry 

RRYY RRYy RrYY RrYy 

RRYy RRyy RrYy Rryy 

RrYY RrYy rrYY rrYy 

RrYy Rryy rrYy rryy 

TT (สูง) tt (เตี้ยแคระ) 

รุ่นลูก (F1) 
Tt (สูง) 

t T 
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แบบบันทึกผลกำรท ำกิจกรรมที่ 4.1 
 

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

 
 1. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมหนึ่งลักษณะ 

(วาดภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสองลักษณะ 

(วาดภาพ) 
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ค ำถำมหลังท ำกิจกรรมที่ 4.1 
ข้อความต่อไปนี้ถูกต้องหรือไม่  เพราะเหตุใด 
1. เมนเดลได้ชี้ให้เห็นว่า ลักษณะที่ปรากฏในลูกเป็นผลมาจากการถ่ายทอดหน่วยที่ควบคุมลักษณะต่าง ๆ  
   ซึ่งได้จากพ่อและแม่ โดยผ่านทางเซลล์สืบพันธุ์ 
ค ำตอบ .......................................................................................................................... .............................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. อัตราส่วนของลักษณะที่แสดงออกได้มากต่อลักษณะที่แสดงออกได้น้อยในรุ่น F1 จะเป็น  1 : 0 
   ส่วนในรุ่น F2 จะเป็น  3 : 1 
ค ำตอบ........................................................................................................................... .............................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. TT, Tt  และtt  คู่ของยีนดังกล่าวเรียกว่า ฟีโนไทป์ 
ค ำตอบ.......................................................................................................................... ............................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ลักษณะที่ปรากฏให้เห็นภายนอก เช่น ลักษณะต้นสูงต้นเตี้ย เรียกว่า  จีโนไทป์ 
ค ำตอบ ........................................................................................................ ................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ลักษณะที่ปรากฏในลูกเป็นผลเนื่องมาจากมีการถ่ายทอดยีนจากพ่อและแม่ โดยผ่านเซลล์สืบพันธุ์ 
ค ำตอบ ......................................................................................................................... ............................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บัตรกิจกรรมที่ 4.2 

เรื่อง  ลักษณะข่มไม่สมบูรณ์ 
ค ำชี้แจง 
  จากการศึกษาการถ่ายทอดลักษณะสีของดอกลิ้นมังกร พันธุ์ดอกสีแดงกับพันธุ์ดอกสีขาว ได้รุ่น 
F1 ดอกสีชมพู รุ่น F2 มีดอกสีแดง  ดอกชมพู และดอกขาว ให้นักเรียนตอบค าถามในแบบบันทึกผล   
การท ากิจกรรมที่ 4.2 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แบบบันทึกผลกำรท ำกิจกรรมที่ 4.2 
 

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

 
ค ำถำมหลังท ำกิจกรรมที่ 4.2 
 
1. รุ่น F2 มีอัตราส่วนของ ฟีโนไทป์ เป็นอย่างไร 
ค ำตอบ ............................................................................................................................. ........................... 
...................................................................................................... ............................................................... 
2. รุ่น F2 มีอัตราส่วนของ จีโนไทป์ เป็นอย่างไร 
ค ำตอบ ............................................................................................................................. ........................... 
...................................................................................................... ............................................................... 
3. ผลการทดลองนี้แตกต่างจากผลการทดลองของเมนเดลอย่างไร 
ค ำตอบ ............................................................................................................................. ........................... 
...................................................................................................... ............................................................... 
4. ให้นักเรียนสรุปผลการทดลองจากแผนภาพถึงลักษณะข่มไม่สมบูรณ์ 
ค ำตอบ ............................................................................................................................. ........................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
5. สาเหตุของลักษณะการข่มไม่สมบูรณ์ของดอกลิ้นมังกรเป็นเพราะเหตุใด 
ค ำตอบ ............................................................................................................................. ........................... 
...................................................................................................... ............................................................... 
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บัตรเนื้อหำ 4.2 
เรื่อง มัลติเปิลอัลลีล 

        มัลติเปิลอัลลีล (Multiple alleles) คือ ลักษณะทางพันธุกรรม ที่ถูกควบคุมด้วย ยีนต าแหน่ง
เดียวกัน แต่มีมากกว่า 2 อัลลีล ได้แก่ หมู่เลือด ABO ซึ่งมียีนควบคุมถึง 3 แอลลีล  ได้แก่ (อัลลีล IA, IB 
และ i) โดยที่อัลลีล IA, IB เป็นยีนเด่นที่น าลักษณะเด่น และจะข่มกันไม่ลงเมื่ออัลลีลทั้งสองมาเข้าคู่กัน    
ก็จะแสดงออกร่วมกัน และ i เป็นอัลลีลด้อยน าลักษณะด้อย) 

  
 
 
       
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        ภาพที่ 4.6 แสดงรายละเอียดลักษณะทางพันธกุรรมของหมูเ่ลือด  
                       (ที่มาของภาพ : sites.google.com/site/phanthukrrm-nxk-mel-del) 

  หลักกำรให้ - รับเลือดในระบบ ABO 
   “ผู้ให้ต้องมีแอนติเจน  ไม่ตรงกับแอนติบอดีของผู้รับ” 
 

ขั้นที่ 5 ขยำยควำมรู้ 
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บัตรค ำถำมที่ 4.2 
เรื่อง มัลติเปิลอัลลีล 

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

 
 ค ำชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามที่ก าหนดให้ต่อไปนี้ ให้ถูกต้อง 

1. หมู่เลือดใดจัดว่าเป็น “ผู้ให้” เพราะเหตุใด 
    ............................................................................................................................. ................................ 
    .............................................................................................................................................................   

2. หมู่เลือดใดจัดว่าเป็น “ผู้รับ” เพราะเหตุใด 
    ............................................................................................................................. ................................ 
    .............................................................................................. ............................................................... 

3. ให้นักเรียนเขียนแผนผัง สรุปการให้ และรับเลือด ให้ชัดเจน และเข้าใจง่ายที่สุด  
    ............................................................................................................ ................................................. 
    ............................................................................................................................. ................................    
    .............................................................................................................................................................  
    ............................................................................................................................. ................................   

4. ถ้าพ่อมีหมู่เลือด A และแม่มีหมู่เลือด B ลูกจะมี โอกาสมีเลือดหมู่ใดได้บ้าง ให้นักเรียนเขียน 
    แสดงวิธีท า การเข้าคู่กันของยีนให้ถูกต้อง 
    ............................................................................................................................. ................................ 
    .............................................................................................................................................................     
    ............................................................................................................................. ................................ 
    ............................................................................................................................. ................................  
    ................................................................. ............................................................................................  
    ............................................................................................................................. ................................    
    ............................................................................................................................. ................................ 
    ............................................................................................................................. ................................ 
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แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 4 

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

 
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียวแล้วท าเครื่องหมายกากบาท (X)  
   ลงในกระดาษค าตอบ 
 

1. ในการผสมพันธุ์ต้นลิ้นมังกรพันธุ์แท้ลักษณะใบกว้างกับพันธุ์แท้ลักษณะใบแคบ ถ้าการถ่ายทอด 
    ลักษณะของใบลิ้นมังกรเป็นลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์ จงหาอัตราส่วนของฟีโนไทป์ในรุ่น F2 

 ก. ลักษณะใบกว้าง : ลักษณะใบแคบ  3 : 1 
 ข. ลักษณะใบกว้าง : ใบปานกลาง : ใบแคบ  2 : 1 : 2 
 ค. ลักษณะใบกว้าง : ใบปานกลาง : ใบแคบ  1 : 2 : 1 
 ง. ลักษณะใบกว้าง : ใบปานกลาง : ใบแคบ  1 : 1 : 1 

2. รุ่นลูก F1  ทุกตัวมีโอกาสที่จะเป็นฟีโนไทป์และจีโนไทป์ แตกต่างกนัมากท่ีสุดในกรณีใดต่อไปนี้ 
ก. พ่อและแม่เป็นเฮเทอโรไซกัส 
ข. พ่อและแม่เป็นฮอมอไซกัส 
ค. พ่อเป็นเฮเทอโรไซกัส  แม่เป็นฮอมอไซกัส 
ง. แม่เป็นเฮเทอโรไซกัส  พ่อเป็นฮอมอไซกัส 

3. ในการผสมพันธุ์ระหว่างวัวพันธุ์แท้ท่ีมีขนสีแดงเพศผู้กับวัวพันธุ์แท้ท่ีมีขนสีขาวเพศเมียจะได้ลูกรุ่น F1  
    ที่มีขนสีน้ าตาลทั้งหมด เมื่อให้รุ่น F1 ผสมกันเอง จงหาอัตราส่วนของรุ่น F2 ที่มีสีขนเหมือนพ่อและ 
    เหมือนแม่ 

ก. มีลักษณะขนสีแดงเหมือนพ่อ  1/2  และมีลักษณะขนสีขาวเหมือนแม่  1/2 
ข. มีลักษณะขนสีแดงเหมือนพ่อ  3/4  และมีลักษณะขนสีขาวเหมือนแม่  1/4  
ค. มีลักษณะขนสีแดงเหมือนพ่อ  1/4  และมีลักษณะขนสีขาวเหมือนแม่  3/4 
ง. มีลักษณะขนสีแดงเหมือนพ่อ  1/4  และมีลักษณะขนสีขาวเหมือนแม่  1/4   
 
 
 
 

ขั้นที่ 6 ประเมินผล 
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4. จากข้อ 3 นักเรียนจะอธิบายการแสดงออกของยีนที่ควบคุมสีขนของวัวได้ว่าอย่างไร 
ก. ลักษณะสีขนของลูกวัวเป็นลักษณะเด่น 
ข. ลักษณะสีขนของลูกวัวเป็นลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์ 
ค. ลักษณะสีขนของพ่อวัวเป็นลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์ 
ง. ลักษณะสีขนของแม่วัวเป็นลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์ 

5. เมื่อน ากระต่ายขนสีด าที่เป็นฮอมอไซกัสผสมกับกระต่ายขนสีน้ าตาล ปรากฏว่าลูกที่เกิดมาเป็นสีด า 
   ทั้งหมด  ข้อมูลนี้บอกอะไรแก่เราบ้าง 

ก. กระต่ายขนสีด าเป็นลักษณะด้อย กระต่ายขนสีน้ าตาลเป็นลักษณะเด่น   
ข. กระต่ายขนสีด าเป็นลักษณะเด่น  กระต่ายขนสีน้ าตาลเป็นลักษณะด้อย 
ค. กระต่ายขนสีด าเป็นลักษณะด้อย  กระต่ายขนสีน้ าตาลเป็นลักษณะด้อย   
ง. กระต่ายขนสีด าเป็นลักษณะเด่น  กระต่ายขนสีน้ าตาลเป็นลักษณะเด่น 

6. จากข้อ 5 จีโนไทป์ของลูกรุ่น F1 มีสภาพเป็นอย่างไร 
ก. ฮอมอไซกัส : เฮเทอโรไซกัส   1 : 1 
ข. ฮอมอไซกัส : เฮเทอโรไซกัส   3 : 1 
ค. เป็นฮอมอไซกัส  ทั้งหมด 
ง. เป็นเฮเทอโรไซกัส ทั้งหมด 

7. จากข้อ 5 ถ้ารุ่น  F1 ผสมกันเอง จะได้ลูกรุ่น F2 มีฟีโนไทป์อย่างไร และมีอัตราส่วนเท่าใด 
  ก. กระต่ายขนสีด า : กระต่ายขนสีน้ าตาล  เป็น  3 : 1 
  ข. กระต่ายขนสีด า : กระต่ายขนสีน้ าตาล  เป็น  1 : 1 
  ค. กระต่ายขนสีด า : กระต่ายขนสีน้ าตาล  เป็น  1 : 3 
  ง. กระต่ายขนสีด า : กระต่ายขนสีน้ าตาล  เป็น  2 : 1 
8. ต้นถั่วลันเตาลักษณะเมล็ดสีเหลืองเป็นลักษณะเด่นต่อลักษณะเมล็ดสีเขียว ในการผสมตัวเอง 
   ของต้นที่มีลักษณะเมล็ดสีเหลืองที่เป็นเฮเทอโรไซกัสทั้งคู่  จงหาร้อยละของลูกที่ได้เมล็ดสีเขียว 

ก. ร้อยละ  75     
ข. ร้อยละ  50 
ค. ร้อยละ  25     
ง. ไม่มีเมล็ดสีเขียว 
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9. การผสมถ่ัวลันเตาลักษณะเมล็ดกลมสีเหลืองพันธุ์แท้ กับลักษณะเมล็ดขรุขระสีเขียว ลูกรุ่น F1  
   จะมีลักษณะอย่างไร 
  ก. ลักษณะเมล็ดกลมสีเขียวทั้งหมด  
  ข. ลักษณะเมล็ดกลมสีเหลืองทั้งหมด  
  ค. ลักษณะเมล็ดขรุขระสีเหลืองทั้งหมด 
  ง. ลักษณะเมล็ดกลมสีเหลือง และ เมล็ดขรุขระสีเขียว ในอัตราส่วน 1 : 1 

10. จากข้อ 9 เมื่อเอารุ่น F1 ผสมกันเอง พบว่าลักษณะของเมล็ดถั่วลันเตามี 4 แบบ คือ เมล็ดกลม 
     สีเหลือง เมล็ดกลมสีเขียว เมล็ดขรุขระสีเหลือง และเมล็ดขรุขระสีเขียว ในอัตราส่วนเท่าใด 
  ก. 3 : 3 : 3 : 1 
  ข. 1 : 2 : 2 : 1 
  ค. 2 : 2 : 2 : 1 
  ง. 9 : 3 : 3 : 1 
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บัตรน ำควำมรู้ไปใช้ 

เรื่อง หมู่เลือดของพ่อแม่ บอกหมู่เลือดของลูกได้หรือไม่ ? 

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านข้อความจากภาพ วิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายแล้วตอบค าถาม ให้ถูกต้อง             

 

 

 

 

 

 

                   
 
 

 
                                 ภาพที ่4.7 แสดงบทสนทนาเกี่ยวกับหมู่เลือดของพอ่ กับลกู 
                                (ที่มาของภาพ : hilight.kapook.com/view/156033) 
        จากข้อมูลในภาพ ฝ่ายชาย (ผู้เป็นพ่อ) มีหมู่เลือด O แม่มีหมู่เลือด A ลูกออกมาได้ลูกชายหมู่เลือด 
A ฝ่ายชายเลยกล่าวหาว่าไม่ใช่ลูกตนเอง  เพราะลูกมีหมู่เลือด ไม่ตรงกับหมู่เลือดของตัวเอง แล้วกท็ิ้งฝ่าย
หญิงไป 
ค ำถำม 
1. ชายคนดังกล่าวเข้าใจถูก หรือ ผิด เพราะเหตุใด 
ค ำตอบ   ............................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................................. ................................... 
2. นักเรียนคิดว่าเราสามารถน าความรู้เรื่องลักษณะทางพันธุกรรมหมู่เลือดไปใช้ประโยชน์ด้านใดบ้าง 
ค ำตอบ  ............................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................................. ................................... 

ขั้นที่ 7 น ำควำมรู้ไปใช้ 
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กระดำษค ำตอบ 
แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน   

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู ้ชุดที่ 4 กระบวนกำรถำ่ยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม 
 

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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แบบบันทึกผลกำรเรียนรู้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้  
ชุดที่ 4  เรื่อง  กระบวนกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม 

กลุ่มที่............ชื่อกลุ่ม..................................ห้อง........... 
 
ประธำนกลุ่ม............................................................................................................ 
เลขำนุกำรกลุ่ม......................................................................................................... 

เลข
ที ่

ช่ือ - สกุล 
ผลการประเมิน / คะแนน 

รวม 
คะแนน 

การทดสอบ บัตรค าถาม บัตรกิจกรรม ค าถาม/ 
ก่อน หลัง ผลตา่ง 4.1 4.2 4.1 4.2 กิจกรรม 
10 10  5 5 5 5 20  

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

รวม         
เฉลี่ย         

ร้อยละ         

 
จำกผลกำรเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชุดที่ 4  เร่ือง  กระบวนกำรถ่ำยทอด
ลักษณะทำงพันธุกรรม   ของกลุ่มที่.................................. พบว่า 
 ผลการทดสอบก่อนเรียน............................................................. 
 ผลการทดสอบหลังเรียน............................................................. 
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แนวค ำตอบบัตรทบทวนควำมรู้ 
เรื่อง  กำรสร้ำงเซลล์สืบพันธุ์ของคนเรำ 

    
   ค ำชีแ้จง ให้นกัเรียนศกึษาภาพท่ีก าหนดให้ตอ่ไปนี ้แล้วตอบค าถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.1 แสดงจ านวนโครโมโซมในเซลล์สืบพันธุ์ และไซโกต 
(ที่มาของภาพ : https://sites.google.com/site/bth-thi-2-kho-mo-som-khxng-sing-mi-chiwit) 

    ค ำถำม 
   1. เซลล์สืบพันธุ์ของคนเรา เกิดจากการแบ่งเซลล์ของเซลล์ชนิดใด    
   ค ำตอบ  เซลล์ร่างกายในอันฑะ (เพศชาย)  และรังไข่ (เพศหญิง)) 
   2. การแบ่งเซลล์เพ่ือสร้างเซลล์สืบพันธุ์ แบ่งเซลล์แบบใด  
   ค ำตอบ  แบบไมโอซิส 
   3. จ านวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายของคน กับเซลล์สืบพันธุ์ เท่ากัน หรือแตกต่างกันอย่างไร 
   ค ำตอบ  ต่างกัน คือ ในเซลล์ร่างกายจะมีจ้านวนมากกว่าในเซลล์สืบพันธุ์  หรือ ในเซลล์ร่างกาย 
   จะมี 46 แท่ง (2n) แต่ในเซลล์สืบพันธุ์จะมี 23 แท่ง (n)) 
   4. ร่างกายของคนเราเกิดมาได้อย่างไร 
   ค ำตอบ  เกิดจากการปฏิสนธิกันของเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อ (อสุจิ) กับเซลล์สืบพันธุ์ของแม่ (ไข่) 

https://sites.google.com/site/bth-thi-2-kho-mo-som-khxng-sing-mi-chiwit
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แนวค ำตอบบัตรค ำถำมที่ 4.1 
เรื่อง ควำมคล้ำยคลึงกันของพ่อกับลูก 

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

ค ำชีแ้จง ให้นกัเรียนศกึษาภาพท่ีก าหนดให้ตอ่ไปนี ้แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 ก. คุณหม่ า จ๊กม๊ก  กับ น้องมิก เพทาย                    ข. คุณเจ เจตริน กับ น้องเจ้านาย 

              ภาพที่ 4.2 พอ่-ลูกดาราที่มหีน้าตาคล้ายกัน 
              (ที่มาของภาพ : upgradesara.com)    

 ค ำถำม    

    1. ภาพ ก. คุณหม่ า จ๊กม๊ก กับ น้องมิก เพทาย มีลักษณะใดบ้างที่ดูคล้าย กัน  
ค ำตอบ รูปหน้า, ลักษณะหน้าตา, สีผิว, ใบหู, จมูก, ปาก, ตา 

    (หรือพิจารณาค้าตอบอื่น ๆ ตามที่นักเรียนสังเกต โดยให้อยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน) 

 2. ภาพ ข. คุณเจ เจตริน กับ น้องเจ้านาย มีลักษณะใดบ้างที่ดูคล้าย กัน  
ค ำตอบ  รูปหน้า, ลักษณะหน้าตา, สีผิว ,ใบหู, จมูก, ปาก, ตา 

    (หรือพิจารณาค้าตอบอื่น ๆ ตามที่นักเรียนสังเกต โดยให้อยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน) 

 3. นักเรียนคิดว่า ความคล้ายคลึงกันของ พ่อ - ลูก ดาราทั้ง 2 คู ่เกิดจากอะไรเป็นปัจจัยใด 
 เป็นส าคัญ และถ่ายทอดมายังลูกได้อย่างไร 

ค ำตอบ เกิดจาก ยีนบนโครโมโซมในเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อแม่ ถ่ายทอดโดยเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อแม่ 
          มาปฏิสนธิการ 

              (หรือพิจารณาค้าตอบอื่น ๆ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน)    

 

https://sites.google.com/site/bth-thi-2-kho-mo-som-khxng-sing-mi-chiwit
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แนวค ำตอบแบบบันทึกผลกำรท ำกิจกรรมที่ 4.1 
 

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

 1. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมหนึ่งลักษณะ (ตัวอย่าง) 
(วาดภาพ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(พิจารณาตามค้าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
2. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสองลักษณะ 

(วาดภาพ) 
 
 
 

 (พิจารณาตามค้าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

 

 
 
                                                                                                           
                                    

รุน่พ่อแม่ 

RR 
(สขีาว) 

rr 
(สดี า) 

รุน่ลกู (F1) 

Rr (สขีาว) 

รุน่ลกู (F1) 

รุ่นหลาน (F2) 
RR (สขีาว) Rr (สขีาว) 

Rr (สขีาว) rr (สดี า) 

R 

R 

r 

r 
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เฉลยค ำถำมหลังท ำกิจกรรมที่ 4.1 
 
ค าถามต่อไปนี้ถูกต้องหรือไม่  เพราะเหตุใด 
1. เมนเดลได้ชี้ให้เห็นว่า ลักษณะที่ปรากฏในลูกเป็นผลมาจากการถ่ายทอดหน่วยที่ควบคุมลักษณะต่างๆ  
   ซึ่งได้จากพ่อและแม่ โดยผ่านทางเซลล์สืบพันธุ์ 
ค ำตอบ ถูกต้อง 
 
2. อัตราส่วนของลักษณะที่แสดงออกได้มากต่อลักษณะที่แสดงออกได้น้อยในรุ่น F1 จะเป็น 1 : 0 
   ส่วนในรุ่น F2 จะเป็น  3 : 1 
ค ำตอบ ถูกต้อง 
 
3. TT, Tt และ tt คู่ของยีนดังกล่าวเรียกว่า ฟีโนไทป์ 
ค ำตอบผิด  ที่ถูกต้องคือ  TT, Tt  และ tt  คู่ของยีนดังกล่าวเรียกว่า จีโนไทป์ 
 
4. ลักษณะที่ปรากฏให้เห็นภายนอก เช่น ลักษณะต้นสูงต้นเตี้ย เรียกว่า จีโนไทป์ 
ค ำตอบ  ผิด  ที่ถูกต้องคือ  ลักษณะที่ปรากฏให้เห็นภายนอก  เช่น  ลักษณะต้นสูงหรือต้นเตี ยเรียกว่า 
      ฟีโนไทป์ 
 
5. ลักษณะที่ปรากฏในลูกเป็นผลเนื่องมาจากมีการถ่ายทอดยีนจากพ่อและแม่ โดยผ่านเซลล์สืบพันธุ์ 
ค ำตอบ ถูกต้อง 
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แนวค ำตอบแบบบันทึกผลกำรท ำกิจกรรมที่ 4.2 
 

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

ค ำถำมหลังท ำกิจกรรมที่ 4.2 

1. รุ่น F2 มีอัตราส่วนของ ฟีโนไทป์ เป็นอย่างไร 
ค ำตอบ  ดอกสีแดง : ดอกสีชมพู : ดอกสีขาว  เท่ากับ   1 : 2 : 1 
 
2. รุ่น F2 มีอัตราส่วนของ จีโนไทป์ เป็นอย่างไร 
ค ำตอบ PP : Pp : pp   เท่ากับ  1 : 2 : 1  
 
3. ผลการทดลองนี้แตกต่างจากผลการทดลองของเมนเดลอย่างไร 
ค ำตอบ  ผลการทดลองของเมนเดล ลูกในรุ่น F1 ลักษณะเด่น : ลักษณะด้อย เท่ากับ  1 : 0 
และลูกในรุ่น F2 อัตราส่วนของลักษณะเด่น : ลักษณะด้อย  เท่ากับ 3 : 1 แต่ผลการทดลองนี  
เป็นลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์หรือลักษณะข่มไม่สมบูรณ์  ลูกในรุ่น F1 จึงเป็นดอกสีชมพู (ไม่เด่นไม่ด้อย)  
และลูกในรุ่น F2 ดอกสีแดง : ดอกสีชมพู : ดอกสีขาว  เท่ากับ   1 : 2 : 1 
 
4. ให้นักเรียนสรุปผลการทดลองจากแผนภาพถึงลักษณะข่มไม่สมบูรณ์ 
ค ำตอบ  ลักษณะข่มไม่สมบูรณ์ คือลักษณะเด่นไม่สามารถปิดบังลักษณะด้อยได้ทั งหมด ท้าให้ลูก 
ที่ออกมาในรุ่น F1 แสดงออกทั งลักษณะเด่นและลักษณะด้อย 
 
5. สาเหตุของลักษณะการข่มไม่สมบูรณ์ของดอกลิ้นมังกรเป็นเพราะเหตุใด 
ค ำตอบ เป็นเพราะลักษณะเด่นไม่สามารถปิดบังลักษณะด้อยได้ทั งหมด  ท้าให้ลูกที่ออกมาในรุ่น F1  
แสดงออกทั งลักษณะเด่นและลักษณะด้อย 
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แนวค ำตอบบัตรค ำถำมที่ 4.2 

เรื่อง มัลติเปิลอัลลีล 
 

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

 
 ค ำชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามที่ก าหนดให้ต่อไปนี้ ให้ถูกต้อง 
1. หมู่เลือดใดจัดว่าเป็น “ผู้ให้” เพราะเหตุใด  
ค ำตอบ หมู่ O เพราะไม่มีแอนติเจน  จึงสามารถให้เลือดได้ทุกหมู่ 
2. หมู่เลือดใดจัดว่าเป็น “ผู้รับ” เพราะเหตุใด 
ค ำตอบ หมู่  AB เพราะ มีทั ง แอนติเจน A และ แอนติเจน B และไม่มีแอนติบอดี  จึงไม่สามารถให้ 
หมู่เลือดอ่ืนได้  แต่รับได้เพียงอย่างเดียว) 
3. ให้นักเรียนเขียนแผนผัง สรุปการให้ และรับเลือด ให้ชัดเจน และเข้าใจง่ายที่สุด     
ค ำตอบ 
 

 
 

 4. ถ้าพ่อมีหมู่เลือด A และแม่มีหมู่เลือด B ลูกจะมี โอกาสมีเลือดหมู่ใดได้บ้าง ให้นักเรียนเขียน 
     แสดงวิธีท า การเข้าคู่กันของยีนให้ถูกต้อง 
ค ำตอบ 
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แนวค ำตอบบัตรน ำควำมรู้ไปใช้ 

เรื่อง  หมู่เลือดของพ่อแม่ บอกหมู่เลือดของลูกได้หรือไม่ ? 

วิชำ ชีววิทยำพื้นฐำน  รหัสวิชำ ว31103       เรื่อง หมู่เลือดพ่อแม่ บอกหมู่เลือดลูกได้หรือไม่  
ชื่อ-สกุล ...................................................   ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ..................เลขท่ี ............... 

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านข้อความจากภาพ วิเคราะห์ข้อมูล ที่แล้วตอบค าถาม ให้ถูกต้อง 

             

 

 

 

 

 

 

                  ภาพที ่4.7 แสดงบทสนทนาเกี่ยวกับหมู่เลือดของพ่อ กับลูก 
                    (ที่มาของภาพ : hilight.kapook.com/view/156033)        
ค ำถำม 
1. ชายคนดังกล่าวเข้าใจถูก หรือ ผิด เพราะเหตุใด 
ค ำตอบ  เข้าใจผิด เพราะ พ่อหมู่ o  แม่หมู่ A สามารถให้ก้าเนิดลูกท่ีมีหมู่เลือด ได้ 2 หมู่คือ A และ O 
      กรณีที่ 1            Ii       x      IA IA                                กรณีที่ 2               ii    x    IAi 
    จีโนไทป์ของลูก    IAi      IAi      IAi     IAi                จีโนไทป์ของลูก    IAi     IAi      ii      ii  
     หมู่เลือดของลูก    A      A      A       A                หมู่เลือดของลูก    A      A     O     O   
       ดังนั น ลูกจึงสามารถมีเลือดได้ 2 หมู่ คือ หมู่  A  และ  หมู่  O  นั่นเอง 
2. นักเรียนคิดว่าเราสามารถน าความรู้เรื่องลักษณะทางพันธุกรรมหมู่เลือดไปใช้ประโยชน์ด้านใดบ้าง 
ค ำตอบ  การพิสูจน์ความเป็นพ่อ-แม-่ลูก, การตรวจหาฆาตกร, การให้และรับเลือด 
          (หรือค้าตอบอ่ืน ๆ ตามแนวความคิดของนักเรียน  ให้อยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน) 

จากข้อมูลในภาพ พ่อมีหมู่เลือด O 
แม่มีหมู่เลือด A ลูกออกมาได้ลูกชาย
หมู่เลือด A ฝ่ายชายเลยกล่าวหาว่า
ไม่ใช่ลูกตนเอง  เพราะลูกมีหมู่เลือด 
ไม่ตรงกับหมูเ่ลือดของตัวเอง แล้วก็
ทิ้งฝ่ายหญิงไป 
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เฉลยแบบทดสอบชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ชุดที่ 4  เรื่อง  กระบวนกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม 

 
           เฉลยก่อนเรียน          เฉลยหลังเรียน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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