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ค ำแนะน ำกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ส ำหรับครู 

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 8 
เรื่อง  เทคโนโลยีชีวภำพ 

 
 

 ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 8 
 มีเอกสำรที่ครูผู้สอนจะต้องเตรียมให้ครบ ดังนี ้

 
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 8  เรื่อง เทคโนโลยีชีวภำพ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพ 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 จ านวน 36    ชุด 

แบบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 36    ชุด 

กระดาษค าตอบแบบทดสอบ จ านวน 36    ชุด 

แบบบันทึกผลการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 8  
เรื่อง  เทคโนโลยีชีวภาพ 
 

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 8 เรื่อง  เทคโนโลยีชีวภำพ 

 

 
    วัตถุประสงค์ 

 
1. เพ่ือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาพ้ืนฐาน เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม 
2. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาพ้ืนฐาน 

        เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
3. เพ่ือขจัดปัญหาการไม่มีสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาพ้ืนฐาน เรื่อง ลักษณะทาง 
    พันธุกรรม     
4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และมีเป้าหมายในการค้นคว้าที่ชัดเจน 
     

 
     ค ำชี้แจง 

 
1. ให้นักเรียนทุกคนศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาอย่างละเอียด 
2. การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้จะต้องปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนดให้อย่างเคร่งครัด 

         และมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง 
  3. ก่อนเริ่มเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน   

4. ถ้านักเรียนคนใดสงสัยหรือมีปัญหาที่ไม่เข้าใจ สามารถขอค าแนะน าจากครูผู้สอน 
    ได้ตลอดเวลา  
5. เมื่อนักเรียนศึกษาหรือท ากิจกรรมจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 8 เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพ 
    จบแล้วให้นักเรียนแต่ละคนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
6. เวลาที่ใช้ในการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 8 เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพ 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 กำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม 

 
เร่ือง เทคโนโลยีชีวภำพ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
รำยวิชำ ชีววิทยำพื้นฐำน รหัสวิชำ ว31103 เวลำ  2 ชั่วโมง 

 

1. สำระส ำคัญ 
  ผลของเทคโนโลยีชีวภาพมีประโยชน์ต่อมนุษย์ ทั้งด้านการแพทย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม 

 

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     
มิวเทชัน  และการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 
  ว 8.1 ม.4-6/2  สร้างสมมติฐานท่ีมีทฤษฎีรองรับ หรือคาดการณ์สิง่ท่ีจะพบ หรือสร้าง
แบบจ าลอง หรือสร้างรูปแบบ เพ่ือน าไปสูก่ารส ารวจตรวจสอบ 
         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) อธิบายผลของเทคโนโลยีชวีภาพต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
 3.2 ทักษะกระบวนกำร 
  1) ศึกษาค้นคว้าและอภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม 
  2) สรุปประเด็นส าคัญของผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
 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 8 
เรื่อง  เทคโนโลยีชีวภำพ 

 
    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 8 
 

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

 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียวแล้วท าเครื่องหมายกากบาท (X)  
   ลงในกระดาษค าตอบ 
 

1. วิธีการใดเป็นเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงหน่วยพันธุกรรม 
       ก.  การโคลนนิ่ง          

ข.  การผสมเทียม 
      ค.  พันธุวิศวกรรม    

ง.  การถ่ายฝากตัวอ่อน 
2. ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นมิวเทชั่น 
 ก.  ตาบอดสี     

ข.  ลักษณะนิ้วเกิน 
 ค.  คนผิวขาวในครอบครัวที่มีผิวด า 
 ง.  แบคทีเรียหลายพันธุ์ที่มีความต้านทานต่อยาปฏิชีวนะบางชนิด 
3. ข้อใดเป็นเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 

ก.  การตัดต่อยีน 
 ข.  การผลิตปุ๋ยหมัก  
 ค.  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

ง.  การใช้สิ่งมีชีวิตในการควบคุมศัตรูพืช 
4. ข้อใดจัดเป็นเทคโนโลยีชีวภาพ 
 ก.  การผลิตน้ ายาล้างจาน    

ข.  การน าขยะเปียกไปหมักให้ได้แก๊ส 
ค.  การน าเปลือกส้มโอมาใช้ไล่ยุง 
ง.  การท าหมันสุนัขไม่ให้แพร่พันธุ์ 
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5. ข้อใดเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมด้านการแพทย์ 
 ก.  การผลิตฮอร์โมนอินซูลินส าหรับรักษาผู้ป่วยเบาหวาน 
 ข.  การผลิตมะละกอจีเอ็มโอ 
 ค.  การตรวจสืบสวนคดีอาชญากรรม 
 ง.  การพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือแฝง 
6. เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการแก้ไขปัญหาขยะในเมือง คือ ข้อใด 

 ก.  การขุดหลุมฝังกลบ 

 ข.  การเผาขยะที่สามารถเผาได้ 

 ค.  การน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
          ง.  การน าไปทิ้งในที่รกร้างว่างเปล่า 
7. ข้อใดเป็นโทษของพันธุวิศวกรรม 

ก.  การผลิตปุ๋ยหมัก 
  ข.  ถั่วเหลืองท าให้เกิดปฏิกิริยาในคนที่แพ้ถั่ว    

 ค.  โรคบางชนิดเกิดภาวะดื้อยา       
 ง.  ท าให้เกิดการกลายพันธุ์ของสัตว์ 
8. ข้อใดกล่าวถึงผลจากกระบวนการที่เก่ียวข้องกับพันธุวิศวกรรมได้ดีที่สุด 
 ก.  เปลี่ยนแปลงการจัดเรียงของสารพันธุกรรม 
 ข.  จ าเป็นส าหรับการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ตามปกติ 
 ค.  ให้พลังงานใช้ในการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส 
 ง.  ลดความแปรผันในสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ 
9. นักวิทยาศาสตร์โคลนแกะส าเร็จแล้วแต่ยังไม่มีการโคลนมนุษย์ ข้อใดเป็นค าอธิบายที่ดีที่สุด 
 ก.  การโคลนมนุษย์ใช้เวลานานมาก 
 ข.  เทคโนโลยีเพ่ือโคลนมนุษย์ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
 ค.  การสืบพันธุ์ของคนแตกต่างจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมอ่ืนมาก 
 ง.  มีปัญหาทางศีลธรรมมากมายที่เก่ียวข้องกับการโคลนมนุษย์ 
10. เด็กหลอดแก้วคือทารกที่ถือก าเนิดโดยวิธีใด 
 ก.  การน าอสุจิไปใส่ไว้ในรังไข่ เพื่อให้ผสมกันเอง 
 ข.  การน าอสุจิซึ่งเก็บไว้น าไปฉีดให้แก่ไข่ในรังไข่ของสตรีเพศ 
 ค.  การน าไข่ออกจากรังไข่ผสมกับอสุจิ แล้วปล่อยให้ตัวอ่อนเจริญเติบโตในหลอดแก้ว 
 ง.  การน าไข่ออกจากรังไข่ผสมกับอสุจิ แล้วน าตัวอ่อนไปใส่ในมดลูก เพ่ือเจริญเติบโตในมดลูก 
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บัตรทบทวนควำมรู้ 
เรื่อง  นิวเคลียส โครโมโซม และDNA 

 
วิชำ  ชีววิทยำพื้นฐำน  รหัสวิชำ ว31103       เรื่อง  นิวเคลียส โครโมโซม และDNA 
 ชื่อ-สกุล................................................... ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี...................เลขท่ี............... 

ค ำชีแ้จง  ให้นกัเรียนศกึษาภาพท่ีก าหนดให้ตอ่ไปนี ้แล้วตอบค าถาม 

 

 
 
 
 
 

ภาพที ่8.1 นิวเคลียส โครโมโซม และDNA 
(ที่มาของภาพ : http://www.thaigoodview.com/node/147776) 

ค ำถำม 
1. DNA, โครโมซม, ยีน, เซลล ์และนิวเคลียส เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร  
ค ำตอบ ............................................................................................................................. ....................... 
............................................................................................................................................................. .... 

2. DNA คืออะไร 
ค ำตอบ ............................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................................. .................................... 
3. ยีน (Gene) คืออะไร 
ค ำตอบ ............................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................ ..................................................... 

ขั้นที่ 1 ตรวจสอบควำมรู้เดิม 
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บัตรค ำถำมที่ 8.1 
 เรื่อง คนเรำจะสำมำรถตัดต่อ DNA ได้หรือไม่  
 
วิชำ  ชีววิทยำพื้นฐำน  รหัสวิชำ ว31103       

 
เรื่อง  เรำสำมำรถตัดต่อ DNA ได้หรือไม่ 

 ชื่อ-สกุล................................................... ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี...................เลขท่ี............... 

ค ำชีแ้จง  ให้นกัเรียนศกึษาภาพท่ีก าหนดให้ตอ่ไปนี ้แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 
                                        ภาพที่ 8.2 การตัดต่อพันธุกรรม  
                                       (ที่มาของภาพ : http://www.biotec.or.th) 

ค ำถำม 
1. คนเราจะสามารถ ตัดต่อ DNA ได้หรือไม ่อย่างไร 
ค ำตอบ ............................................................................................................................. ....................... 
........................................................................................................... ...................................................... 

2. จากค าถามในข้อ 1 ถ้าเราตัดต่อโครงสร้างของ DNA ได้ จะมีผลต่อ ยีน ที่เป็นส่วนประกอบของ DNA 
อย่างไร 
ค ำตอบ ............................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................ ..................................................... 
3. เมื่อยีน ในสายของ DNA เปลี่ยนแปลงไป จะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตที่จะเกิดมาหรือไม่ อย่างไร 
ค ำตอบ ............................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ................................. 

ขั้นที่ 2 เร้ำควำมสนใจ 
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บัตรเนื้อหำ ชุดที่ 8 

เรื่อง  เทคโนโลยีชีวภำพ 
เทคโนโลยีชีวภำพ 
 เทคโนโลยีชีวภำพ (biotechnology)  เป็นเทคนิควิธีทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต
ในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการสร้างแหล่งวัตถุดิบใหม่ 
ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้ท าการศึกษาบทบาทและหน้าที่ของยีนในสิ่งมีชีวิตต่าง  ๆ และสามารถ
พัฒนาวิธีการควบคุมการแสดงออกของลักษณะทางพันธุกรรมได้ส าเร็จ จึงได้น าความรู้ทางด้านนี้รวมกับ
เทคนิควิธีอ่ืน ๆ ทางวิทยาศาสตร์มาพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตให้มีคุณสมบัติตรงตามความ
ต้องการ 
 เทคโนโลยีชีวภำพ คือ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้สิ่งมีชีวิต หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ
สิ่งมีชีวิต เช่น เอนไซม์ หรือโปรตีนชนิดต่าง ๆ เป็นต้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับมนุษยชาติ ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพอาจก่อให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ 
ส่งผลให้เกิดกระบวนการสร้าง กระบวนการท าลาย หรือการก่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่ด าเนินอยู่ในสิ่งมีชีวิต ซึ่ง
กระบวนการทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต เป็นผลมาจากการท างานของสารพันธุกรรม 
หรือดีเอ็นเอ และหน่วยพันธุกรรมหรือยีน เทคโนโลยีชีวภาพที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ
ก็คือ เทคโนโลยีการหมัก  (Fermentation Technology) และ เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่  คือ 
เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ (DNA Recombinant Technology) หรือ พันธุวิศวกรรม 
(genetic engineering)  

            
             ภาพที ่8.3 ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพ 
             (ที่มาของภาพ : http://www.biotec.or.th) 
 

ขั้นที ่3 ส ำรวจและค้นหำ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://www.biotec.or.th/
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กำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีชีวภำพ (Applications of biotechnology) 
  การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ มีหลายด้าน เช่น 
 1. เทคโนโลยีชีวภำพ เพ่ือการเกษตร คือ การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืช โดยวิธีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อและเซลล์พืช การตัดแต่งยีน ตัวอย่างเช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือขยายพันธุ์กล้วยไม้ การตัด
แต่งยีนเพ่ือการพัฒนาพันธุ์พืชต้านทานต่อศัตรูพืชหรือโรคพืช การพัฒนาผลไม้ให้สุกงอมช้า  
 2. เทคโนโลยีชีวภำพเพื่ออุตสำหกรรมอำหำร คือ การเพิ่มคุณค่าผลผลิตของอาหาร 
ตัวอย่างเช่น การลดปริมาณโคเลสเตอรอลในไข่แดง การท าให้โคและสุกรเพ่ิมปริมาณเนื้อ 
 3. เทคโนโลยีชีวภำพเพื่อสิ่งแวดล้อม คือ การลดการใช้สารเคมีท่ีเป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม 
ตัวอย่างเช่น การน าของเสียจากสิ่งมีชีวิตไปท าปุ๋ยหรือการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากสารอินทรีย์ การใช้จุลินทรีย์
ในการก าจัดขยะหรือน้ าเสีย 
 4. เทคโนโลยีชีวภำพด้ำนเทคโนโลยีกำรแพทย์เพื่อสุขภำพ เช่น การผลิตวัคซีนป้องกันโรค 
การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีเพ่ือตรวจวินิจฉัยโรคและการเยียวยารักษา การใช้เทคโนโลยีดีเอ็นเอ
ตรวจสอบความผิดปกติทางพันธุกรรมหรือโรคทางพันธุกรรมต่าง ๆ การผลิตยาจากผลิตภัณฑ์จาก
สิ่งมีชีวิต 
 
ประวัติของเทคโนโลยีชีวภำพ (History of biotechnology) 
 เทคโนโลยีชีวภำพ ที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติก็คือ เทคโนโลยีการหมัก 
(Fermentation Technology) โดยเมื่อก่อนมักน าเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ในทางด้านอาหารและ 
ด้านการเกษตร  
 การค้นพบโครงสร้างของสารพันธุกรรม หรือ DNA โดยเจมส์ วัตสันและฟรานซิส คริก  ในปี  
พ.ศ. 2496 ต่อมามีการค้นพบเอนไซม์ตัดจ าเพาะในแบคทีเรีย โดยเวอร์เนอร์ อาร์เบอร์  ในช่วงปี พ.ศ. 
2500-2510 ในปี พ.ศ. 2516 เอนไซม์ตัดจ าเพาะนี้ถูกน าไปทดลองใช้ในการทดลองตัดยีนจากแบคทีเรีย
เซลล์หนึ่ง แล้วน าไปใส่ให้แบคทีเรียอีกเซลล์หนึ่งเป็นผลส าเร็จ โดยแสตนลีย์ โคเฮน และเฮอร์เบิร์ด  
โบเยอร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 มีการน ายีนจากสิ่งมีชีวิตอ่ืน (ที่ไม่ใช่ของแบคทีเรีย) ไปใส่ในแบคทีเรีย 
เป็นผลส าเร็จ ซึ่งน าไปสู่การศึกษาค้นคว้าด้านนี้อย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบัน ที่ส าคัญมีการตัดต่อยีนของ
มนุษย์ที่ควบคุมการสร้างฮอร์โมนใส่ลงในเซลล์ แบคทีเรียที่ชื่อ E. coli ซึ่งท าให้แบคทีเรียสร้างฮอร์โมน
ของมนุษย์ออกมาได้เป็นผลส าเร็จจากสิ่งที่ค้นพบเหล่านี้ท าให้เกิดเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่   คือ  
เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ (DNA Recombinant Technology) หรือพันธุวิศวกรรม (Genetic 
engineering) 
 
 

http://www.thaibiotech.info/what-is-biotechnology.php
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http://www.thaibiotech.info/what-is-plant-tissue-culture.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-biotechnology.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-biotechnology.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-heredity.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-genetic-disorder.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-biotechnology.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-biotechnology.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-heredity.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-dna.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-gene.php
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http://www.thaibiotech.info/what-is-genetics-engineering.php
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 พันธุวิศวกรรม (genetic engineering)  
 พันธุวิศวกรรม (genetic engineering) หรือความรู้ที่ได้จากการศึกษาชีววิทยาระดับโมเลกุล 
(molecular biology) จนท าให้สามารถประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยน เคลื่อนย้าย หรือตรวจสอบสาร
พันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) และผลิตภัณฑ์ของสารพันธุกรรม (อาร์เอ็นเอและโปรตีน) การประยุกต์ใช้        
พันธุวิศวกรรมแบบหนึ่งที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ได้แก่ การเคลื่อนย้ายยีน (transgenesis) จากสิ่งมีชีวิต 
สปีชีส์หนึ่งไปสู่สิ่งมีชีวิตอ่ืนในสปีชีส์เดียวกันหรือสปีชีส์อ่ืน ซึ่งท าให้เกิดการถ่ายทอดยีนและลักษณะที่ยีน
นั้นควบคุมอยู่ท าให้ เกิดสิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่ (novel) ซึ่งอาจไม่เคยปรากฏในธรรมชาติมาก่อน 
ตัวอย่างเช่น การใส่ยีนสร้างฮอร์โมนอินซูลินเข้าไปในแบคที เรียหรือยีสต์ เพ่ือให้ผลิตสารดังกล่าว         
ซึ่งสามารถน ามาสกัดบริสุทธิ์เพ่ือใช้รักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน เป็นต้น 
 สิ่งมีชีวิตที่ได้จากกระบวนการเคลื่อนย้ายยีน เรียกว่า สิ่งมีชีวิตเคลื่อนย้ายยีน ( transgenic 
organisms) ซึ่งอาจเป็นได้ตั้งแต่สิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการต่ าอย่างจุลินทรีย์ไปจนสิ่งมีชีวิตชั้นสูงอย่างพืช
และสัตว์ชนิดต่าง ๆ ในวงการสื่อ มักเรียกสิ่งมีชีวิตเคลื่อนย้ายยีน (transgenic organisms) ว่าเป็น 
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม หรือ สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (genetically modified organims, 
GMOs) 
พันธุวิศวกรรม คือ อะไร (What is genetic engineering ?) 

 

       พันธุวิศวกรรม (genetic engineering) คือ
กระบวนการที่ได้น าความรู้ต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษา
ทางชี ววิทยาระดับ โมเลกุล  หรือ อณู ชี ววิทยา 
(molecular biology) น ามาป ระยุ กต์ ใช้ ใน การ 
ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง เคลื่อนย้าย ตรวจสอบ        สาร
พันธุกรรมดีเอ็นเอ (DNA) ยีน(gene) และผลิตภัณฑ์
ของสารพันธุกรรมอย่างพวกอาร์เอ็นเอ(RNA) และ
โปรตีนของสิ่งมีชีวิต เพ่ือน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์  ภาพที ่8.2 การตัดต่อพันธุกรรม  

(ที่มาของภาพ : http://www.biotec.or.th) 

 

เทคนิคทำงพันธุวิศวกรรม 
 เทคนิคทำงพันธุวิศวกรรม (genetic engineering)  เป็นการน ายีนหรือดีเอ็นเอจากสิ่งมีชีวิต  
ต่างชนิดมาต่อเข้าด้วยกันเพื่อให้แสดงลักษณะทางพันธุกรรมที่ต้องการออกมา ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้ 
 1. สกัดดีเอ็นเอที่ต้องการออกจากเซลล์ของสิ่งมีชีวิต 
 2. ตัดดีเอ็นเอที่ต้องการโดยใช้เอนไซม์ตัดจ าเพาะ (restriction enzyme)  ที่มีคุณสมบัติตัดสาย
ดีเอ็นเอที่ต าแหน่งที่ต้องการ ซึ่งเอนไซม์นั้นมีความจ าเพาะต่อล าดับของเบสในสายดีเอ็นเอ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=GMOs&action=edit&redlink=1
http://www.thaibiotech.info/what-is-molecular-biology.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-molecular-biology.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-molecular-biology.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-dna.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-dna.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-dna.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-dna.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-gene.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-gene.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-dna.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-rna.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-rna.php
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 3. เชื่อมต่อดีเอ็นเอที่ตัดเข้ากับดีเอ็นเอพาหะ (DNA vector)  ซึ่งมีปลายสายที่ต่อเชื่อมกับล าดับ
เบสเข้าคู่กันได้ เพ่ือท าให้เกิดเป็นดีเอ็นเอสายผสมโดยใช้เอนไซม์ดีเอ็นเอไลเกส (DNA ligase) 
 4. เพ่ิมจ านวนดีเอ็นเอที่ต้องการโดยการน าชิ้นส่วนดีเอ็นเอที่ตัดต่อแล้วใส่เข้าในเซลล์ของ
สิ่งมีชีวิต (host cell)  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย เมื่อเพ่ิมจ านวนเซลล์ให้มีมากขึ้น      
ก็จะแสดงลักษณะทางพันธุกรรมออกมาได้ 
 5. คัดเลือกหาเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่จะได้รับดีเอ็นเอสายผสม ซึ่งจะแสดงออกมาโดยใช้วิธีการ
ตรวจสอบหาการสอดใส่ยีนที่ต้องการในดีเอ็นเอพาหะ และมีสมบัติตามที่ต้องการไปผสมพันธุ์กัน 
 ปัจจุบันได้มีการน าเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต เพื่อให้ได้
คุณสมบัติตรงตามต้องการ ซึ่งวิธีที่นิยมท ากันมาก คือ การดัดแปลงพันธุกรรม 
 
กำรดัดแปลงพันธุกรรม   
         ปั จจุบั น เราเรียกสิ่ งมี ชี วิตที่ ได้ รับการดัดแปลง
พันธุกรรมโดยใช้เทคนิควิธีพันธุวิศวกรรมว่า สิ่งมีชีวิตจีเอ็มโอ  
ซึ่ งค าว่ า  จี เอ็ม โอ  (GMOs) มาจากค าว่ า   Genetically 
Modified Organisms  ส าหรับสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลง
พันธุกรรมอาจเป็นจุลินทรีย์  พืช  หรือสัตว์ก็ได้  ถ้ามีการน า
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเหล่านี้มาใช้ในขณะที่ยังมีชีวิต  
อาจเรียกอีกอย่างได้ว่า แอลเอ็มโอ (LMOs) ซึ่งย่อมาจาก   
ค าว่า  Living Modified Organisms 
         อย่างไรก็ตามการดัดแปลงพันธุกรรมโดยการใช้วิธีการ
ทางพันธุวิศวกรรมในสิ่งมีชีวิตก็ยังมีข้อจ ากัด เช่น ไม่สามารถ
ใช้กับลักษณะบางอย่างของพืชบางชนิดได้ เพราะลักษณะ   
ที่ต้องการบางอย่างอาจถูกควบคุมด้วยยีนหลายตัวที่มีความ
แตกต่างกันซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะท าให้มีการถ่ายทอดลักษณะ
เหล่านี้ระหว่างพืชหรือข้อจ ากัดในการใช้พันธุวิศวกรรมกับ
สัตว์ ซึ่งเป็นเรื่องยากและละเอียดอ่อนกว่าพืช เพราะสัตว์   
ไม่สามารถงอกใหม่โดยใช้ชิ้นส่วนเพียงส่วนเดียวของร่างกาย
และต้องใช้เวลานานในการเจริญเติบโต 

 
ภาพที ่8.4 การดัดแปลงพันธุกรรมโดยใช้เทคนิควิธี
พันธุวิศวกรรม เรียกว่าสิ่งมีชีวิตจีเอ็มโอ 
(ที่มาของภาพ : http://www.biotec.or.th) 

 
   
   
 



18 

 
 
 
          เมื่อ พ.ศ.2545  ศาสตราจารย์ อากิรา อิริตานิ  
หัวหน้าทีมวิจัยเรื่องพันธุวิศวกรรม แห่งมหาวิทยาลัยกิ
นก ทางภาคตะวันตกของญี่ปุ่น ประสบความส าเร็จใน
การทดลองน ายีนของผักโขมใส่เข้าไปในยีนของสุกร 
โดยการฉีดยีนของผักโขมลงไปในไข่ของสุกรซึ่งผสม
พันธุ์แล้วในหลอดแก้ว จากนั้นน าไปเก็บไว้ในตู้อบ   
แล้วฉีดใส่กลับไปในสุกร เมื่อลูกสุกรคลอดออกมา 
ปรากฏว่ามีสุขภาพแข็งแรงดี และที่ส าคัญคือ สุกร
ลูกผสมตัวนี้ เมื่อน าไปวัดไขมันแล้วพบว่า มีปริมาณ
ไขมันลดลง 20 เปอร์เซ็นต์ 

 
ภาพที ่8.5 สุกรอนามยัหรือสุกรจีเอ็มโอตัวแรกของโลก  
ที่มีการตัดแต่งยีนของสัตว์ผสมรวมกับยนีของผักโขม 
(ที่มาของภาพ : http://www.biotec.or.th) 

 นักวิจัยเชื่อว่าสุกรอนามัยตัวนี้ จะมีคุณค่าทางโภชนาการมากว่าสุกรทั่วไป เพราะมียีนของผัก
โขมซึ่งเป็นผักท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายผสมอยู่ อย่างไรก็ตามการวิจัยดังกล่าวยังอยู่ในขั้นทดลองระดับหนึ่ง
เท่านั้น เนื่องจากอัตราการรอดชีวิตของสุกรที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมมีเพียงแค่ 1 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น 
 

กำรโคลน (cloning)   
 ในทางพันธุศาสตร์และชีวเคมี การโคลน (cloning)  หมายถึง  การลอกแบบหรือการเพิ่มจ านวน
ดีเอ็นเอที่ เหมือนกันโดยวิธีการทางชีวเคมี ซึ่งสามารถบ่งออกได้เป็น 2 อย่าง คือ การโคลนเพ่ือ          
การขยายพันธุ์  (reproductive cloning) และการโคลน เพ่ื อการบ าบั ด  (therapeutic cloning)  
แบ่งย่อยออกเป็น 
 1. กำรโคลนในพืช 
  เป็นการคัดเลือกเซลล์ของพืชที่มีคุณสมบัติตามต้องการ และตัดมาเพียงเล็กน้อย แล้วน าไป  
ใส่ไว้ในอาหารสังเคราะห์ที่มีสารอาหารและฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต ซึ่งจะไปกระตุ้นเซลล์ให้มี  
การแบ่งตัวและเพ่ิมจ านวน เรียกกระบวนการนี้ว่า กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (plant tissue culture) 
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2. กำรโคลนในสัตว์ 
  เป็นการถ่ายทอดนิวเคลียส (nuclear 
transfer)  ของเซลล์ต้นแบบไปถ่ายฝากในเซลล์ไข่      
ที่ ถูก เอานิ วเคลียสออก แล้วจึ งน าเซลล์ ไข่ที่ มี
นิวเคลียสของเซลล์ต้นแบบไปผ่านกระแสไฟฟ้าเพ่ือ
ท าให้หลอมตัวกัน จากนั้นจึงน าไปเพาะเลี้ยงให้มี
การพัฒนาเป็นเอมบริโอจนถึงระยะย้ายฝากได้ 
 

 
ภาพที ่8.6 การโคลนในสัตว์ เช่นการโคลนแกะดอลล ี
(ที่มาของภาพ  : http://http://www.sciphotha.com 

  

ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภำพ 
 ยุคของวิชาชีววิทยาเริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2496 เมื่อนักวิทยาศาสตร์ 2 คน คือ เจมส์ วัตสันและฟราน
ซิส คริก ได้ไขความลับของดีเอ็นเอ (DNA) ซึ่งถือว่าเป็นลายพิมพ์ของชีวิตได้ส าเร็จ ต่อมานักวิทยาศาสตร์
ต่างก็พยายามน าความรู้เรื่องเซลล์ไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เช่น การน าไปใช้ประโยชน์ด้าน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม เป็นต้น 
 นอกจากนี้ เทคโนโลยีชีวภาพยังเกี่ยวข้องกับมนุษย์ และมีการน าไปใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน 
ดังนี้ 
ด้ำนกำรแพทย์ 
1. กำรผสมในหลอดแก้ว 
        การผสมในหลอดแก้ว (In Vitro Fertilization)   
เป็นการปฏิสนธิระหว่างไข่และอสุจิ โดยการน าเอาไข่
ออกมาจากมดลูก  เมื่อไข่สุกก็น าไปผสมกับเชื้ออสุจิ
ในห้องปฏิบัติการ ก่อนที่จะน าตัวอ่อนกลับไปฝังใน
มดลูกอีกครั้ง 
        การผสมในหลอดแก้วประสบความส าเร็จ 
เมื่อปีพ.ศ.2521 โดยสูติแพทย์ชาวอังกฤษชื่อ แพ็ทริค  
สเต็ปโทและผู้เชี่ยวชาญเรื่องยีน ชื่อรอเบิร์ต เอ็ดเวิร์ด  
และจะเรียกเด็กทารกที่เกิดจากวิธีการนี้ว่า  
เด็กหลอดแก้ว 

 
ภาพที ่8.7 การปฏิสนธิในจานแกว้ อสจุผิสมกับไข่อยู่ในจานแกว้
ที่มีน้ าเกลือ(จากภาพ) แพทยก์ าลังพิจารณาผลของการผสม  
(ที่มาของภาพ : http://www.biotec.or.th) 
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ภาพที ่8.8 การฟกัตัวกอ่นการปฏิสนธจิะรักษาไข่ไว้ในตู้อบที่มี
สารอาหารทีจ่ าเป็น (จากภาพ) เจ้าหน้าที่ก าลังน าไขออกจากตู้ 
เพื่อเตรียมการปฏิสนธ ิ
(ที่มาของภาพ : http://www.biotec.or.th) 

ภาพที ่8.9 ภาพการแต่งสี ภาพนี้ได้จากกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอน แสดงให้เห็นเชื้ออสุจิตัวหนึ่งก าลังเจาะเยื่อชั้นนอก
ของเซลล์ไข่ 
(ที่มาของภาพ : http://www.biotec.or.th) 

                 
ภาพที ่8.10 การเกิดของหลยุส์ บราวน์ เด็กหลอดแกว้คนแรกของโลกนั้น น าความหวังมาสู่พอ่แม่จ านวนนับพันที่ไม่สามารถมีลูกเอง                  
ธรรมชาติได้ (ภาพซ้ายเป็นภาพแรกเกิด  ภาพขวาเป็นภาพที่โตแล้ว) 
(ที่มาของภาพ : http://www.biotec.or.th) 
2. กำรท ำกิฟต์ 
 การท ากิฟต์ (Gamete Intrafallopian Transfer) เป็นเทคโนโลยีชวีภาพที่แตกต่างจากการผสม
ในหลอดแก้ว วิธีการก็คือน าอสุจิและเซลล์ไข่ใส่เข้าไปในท่อรังไข่ เพ่ือให้เกิดการปฏิสนธิตามธรรมชาติ   
วิธีนี้ก็มีโอกาสส าเร็จ 26 เปอร์เซ็นต์ 
3. กำรผสมเทียมแบบไฮเทค 
 การผสมเทียมแบบไฮเทค 
(Intracytoplasmic Sperm Injection)  
เป็นเทคโนโลยีชีวภาพที่พัฒนามาจากการผสม 
ในหลอดแก้ว โดยการน าอสุจิเพียงเซลล์เดียว
ฉีดเข้าไปในชั้นไซโทพลาสซึมของเซลล์ไข่ซึ่งวิธี
นี้จะท าให้มั่นใจว่าอสุจิจะเข้าไปผสมกับไข่ได้
อย่างแน่นอน และมีโอกาสส าเร็จถึง 68 
เปอร์เซ็นต์ 

 
    
     ภาพที ่8.11 การผสมเทียมแบบไฮเทคโดยการน าอสุจิเพียงเซลล์เดียว 
     ฉีดเข้าไปในชั้นไซโทพลาสซึมของเซลล์ไข่ 
     (ที่มาของภาพ : http://www.biotec.or.th) 
 

http://www.biotec.or.th/
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ด้ำนยุติธรรมและสังคม  
  

 

          ดังทีก่ล่าวแล้วว่า ยีน คือหน่วยที่ควบคุมลักษณะทาง 
พันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต เป็นส่วนประกอบของสารพันธุกรรม 
ที่เรียกว่า ดีเอ็นเอ (DNA) มีลักษณะเป็นสายคล้ายบันไดเวียน 
ปัจจุบันมีการน าความรู้ทางล าดับข้อมูลพันธุกรรมในสายดีเอ็นเอ
มาประยุกต์ใช้ทางด้านนิติเวชเพ่ือสืบสวนหาอาชญากร ซึ่งวิธีนี้จะ
ช่วยให้ชี้ตัวบุคคลได้ถูกต้องและแม่นย า เนื่องจากมนุษย์แต่ละคน
จะมีล าดับข้อมูลพันธุกรรมบางบริเวณในดีเอ็นเอแตกต่างกัน และ
ไม่มีโอกาสที่จะเหมือนกันเลย ยกเว้นคนที่เป็นฝาแฝดเหมือน 
          นักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจหาดีเอ็นเอได้จากเศษ
เนื้อเยื่อ เส้นผม หยดเลือด คราบอสุจิ ไขกระดูก แม้จะมีปริมาณ
น้อยมาก ส่งตัวอย่างดีเอ็นเอเข้าเครื่องหาล าดับดีเอ็นเอ และใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล ซึ่งคอมพิวเตอร์จะแสดงรหัส
ดีเอ็นเอออกมาเป็นแท่งๆ เรียงกัน เรียกว่า สายพิมพ์ดีเอ็นเอ 
(DNA fingerprint) (คล้ายกับรหัสบาร์โค้ดบนกล่องบรรจุภัณฑ์) 
จากนั้นก็น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ผล แจ้งข้อมูลให้กับ
เจ้าหน้าที่สืบสวนทราบต่อไป 

ภาพที ่8.12 ตัวอยา่งดีเอ็นเอชี้ตัวคนร้าย 
(เส้นกลาง) จากรอยเลือดที่พบในสถานที่เกิดเหตุ 
เปรียบเทียบกับดีเอ็นเอของผู้ต้องสงสัยอีก 7 คน 
พบว่าเส้นที่ใกล้สุดทางซ้ายมอืลักษณะตรงกัน 
ทุกอยา่ง ส่วนเส้นอื่นมีบางอย่างคล้ายกนัเท่านั้น 
ดังนั้นจึงระบุตัวผู้กระท าผิดได้แน่ชัด ส่วนอีก 
หกคนที่เหลือเป็นผู้บริสุทธิ ์
(ที่มาของภาพ : http://www.biotec.or.th) 

 นอกจากนี้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอยังสามารถใช้เป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ลูกได้อีกด้วย     
เพราะดีเอ็นเอของลูกจะประกอบด้วยดีเอ็นเอที่ได้จากพ่อและแม่ฝ่ายละเท่าๆ กัน ดังนั้นดีเอ็นเอของลูก
จะมีครึ่งหนึ่งที่เหมือนพ่อและครึ่งหนึ่งเหมือนแม่ 
 
ด้ำนพัฒนำคุณภำพมนุษย์ 
 มนุษย์แต่ละคนย่อมมีลักษณะแตกต่างกันออกไป เช่น บางคนผมตรง บางคนผมหยิก บางคน
ถนัดมือขวา บางคนถนัดมือซ้าย หรือบางคนขาว บางคนด า มนุษย์ส่วนมากมักอยากมีลักษณะที่ดีและ
สมบูรณ์แบบ แต่ในความเป็นจริงก็จะมีบางคนที่เกิดมามีลักษณะที่ผิดปกติไปจากคนอ่ืน ๆ ความผิดปกติ
นั้นมีได้ท้ังด้านร่างกายและด้านจิตใจ และเกิดได้จากหลายสาเหตุ แต่หากความผิดปกตินั้นมีสาเหตุมาจาก
พันธุกรรมแล้ว การป้องกันความผิดปกติที่อาจเกิดข้ึนต่อลูกหรือหลานของเราในอนาคตก็สามารถปฏิบัติ
ได้ดังนี้ 
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 1. ส่งเสริมให้แอลลีลที่ดีให้มีโอกาสถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานได้มากกว่าแอลลีลที่ไม่ดี โดยการเก็บ
อสุจิและไข่ท่ีมีพันธุกรรมที่ดีไว้ เช่น ความเป็นอัจฉริยะ การมีรูปร่างใหญ่โตแข็งแรงไว้ใช้ในการผสมพันธุ์ 
 2. การก าจัดแอลลีลที่ไม่ดีให้หมดไปจากกลุ่มประชากร โดยป้องกันไม่ให้คนที่มีแอลลีลผิดปกติ
แต่งงานกันหรือแต่งงานได้แต่ไม่ควรมีลูก หากต้องการมีลูกควรใช้อสุจิและไข่จากธนาคารพันธุกรรม  
(แต่ในทางกฎหมายไม่สามารถห้ามได้เพราะมนุษย์ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน การจะน าหลักการต่าง ๆ  
มาใช้จึงขึ้นอยู่กับความสมัครใจ) 
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บัตรกิจกรรมที่ 8.1 
เรื่อง  กำรผสมพันธุ์สัตว์เพื่อพัฒนำคุณภำพ 

 
กำรผสมพันธุ์สัตว์เพื่อพัฒนำคุณภำพ 

 ปกติตามธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะสัตว์ชนิดต่าง ๆ นั้นมักจะมีการผสมพันธุ์กันเอง ท าให้ 
ลูกที่เกิดมามีทั้งลักษณะเด่นและลักษณะด้อย ความรู้ทางด้านพันธุวิศวกรรมสามารถน ามาใช้ในการ
แก้ปัญหานี้ได้ กล่าวคือ สัตว์ที่เราจะน ามาผสมพันธุ์กัน จะคัดเลือกตัวที่มีความแข็งแรง มีลักษณะเด่น
แต่ละอย่างมาผสมกัน แล้วก็น ารุ่นหลานไปพัฒนาต่อๆ ไป เช่น ถ้าเราอยากได้สุนัขที่มีขนยาว ก็เลือก
ตัวพ่อตัวแม่ที่มีขนยาวไปผสมพันธุ์ จากนั้นก็เลือกลูกสุนัขขนยาวที่สุดของครอกไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์
ต่อไปอีก ท าดังนี้เรื่อยไปก็จะได้ลูกสุนัขท่ีมีขนยาวขึ้น หรือหากต้องการแกะที่มีลักษณะตรงตาม
จุดประสงค์การใช้งาน ก็จะเลือกพ่อและแม่พันธุ์ที่มีความโดดเด่นทางสายพันธุ์มาผสมกัน เช่น พ่อแกะ
มีเนื้อคุณภาพดี แม่แกะโตเร็ว เมื่อมาผสมกันลูกท่ีเกิดก็จะมีเนื้อคุณภาพดีและโตเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    

ค ำชี้แจง    
1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส ารวจข้อมูลสัตว์เลี้ยง (เช่น สุนัข  แมว  นก) ของนักเรียนในห้อง 

ว่ามีการผสมพันธุ์ในลักษณะใด 
  *  ให้ผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติ 
  *  มีการควบคุมจากเจ้าของ 

2. แปรผลข้อมูลเป็นแผนภูมิ แผนผัง กราฟ หรืออ่ืน ๆ แล้วน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
 

เพิ่มปริมาณเพื่อใช้เป็นอาหาร ให้สามารถเล้ียงรอดในถิ่นทุรกันดาร ตัดขนไปใช้ประโยชน์ 

ขั้นที่ 4 อธิบำยและลงข้อสรุป 
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แบบบันทึกผลกำรท ำกิจกรรมที่ 8.1 
วิชำ  ชีววิทยำพื้นฐำน   เรื่อง  เทคโนโลยีชีวภำพ   
ชื่อ-สกุล.................................................... ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี...................เลขท่ี..................... 

 
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนส ารวจข้อมูลสัตว์เลี้ยง (เช่น สุนัข แมว นก เป็นต้น) ของนักเรียนในห้องว่ามีการ 
            ผสมพันธุ์ในลักษณะใด บันทึกลงในตารางแล้วแปรผลข้อมูลเป็นแผนภูมิ แผนผัง กราฟหรืออ่ืน ๆ 

ประเภทของ
สัตว์ 

กำรผสมพันธุ ์  
ประเภทของ

สัตว์ 

กำรผสมพันธุ ์

ตำมธรรมชำติ 
มีกำรควบคุม 
จำกเจ้ำของ 

 ตำมธรรมชำติ 
มีกำรควบคุม 
จำกเจ้ำของ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

  นักเรียนคิดว่า ควรปรับปรุงการเลี้ยงสัตว์ในระดับชั้นอย่างไรบ้าง 

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

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

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

 

 
 

ขั้นที่ 5 ขยำยควำมรู้ 
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ค ำถำมหลังท ำกิจกรรมที่ 8.1 
 

ค าถามต่อไปนี้ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด 
1. เทคโนโลยีชีวภาพน าไปใช้ด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ที่มีอยู่น้อย ใกล้สูญพันธุ์ ท าให้มีความหลากหลาย 
   ทางชีวภาพมากขึ้น 
ค ำตอบ ............................................................................................................................. ........................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
....................................................................... ..............................................................................................  
 
2. เทคโนโลยีชีวภาพ คือ การใช้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและผลิตภัณฑ์ของสิ่งมีชีวิตให้เป็นประโยชน์ 
   แก่มนุษย์ 
ค ำตอบ ............................................................................................................................. ........................... 
...................................................................................................... ............................................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
 
3. ความรู้เรื่องพันธุกรรมไม่ได้น าเอามาใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพ 
ค ำตอบ ............................................................................................................................. ........................... 
.....................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................ 
 
4. เทคโนโลยีชีวภาพเป็นการน าเอาความรู้เฉพาะสาขาวิชาชีวเคมีเท่านั้นมาใช้ 
ค ำตอบ .................................................................................................................................. ...................... 
................................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................. ........................................ 
 
5. การปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์โดยมนุษย์นั้นเป็นการสร้างยีนใหม่หรือสร้างลักษณะใหม่ 
ค ำตอบ ............................................................................................................................. ........................... 
.............................................................................................................................................. ....................... 
........................................................................................................... .......................................................... 
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แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 8 
 

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

 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียวแล้วท าเครื่องหมายกากบาท (X)  
   ลงในกระดาษค าตอบ 

1. ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นมิวเทชั่น 
 ก. ตาบอดสี     

ข. ลักษณะนิ้วเกิน 
 ค. คนผิวขาวในครอบครัวที่มีผิวด า 
 ง. แบคทีเรียหลายพันธุ์ที่มีความต้านทานต่อยาปฏิชีวนะบางชนิด 
2. ข้อใดเป็นเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 

ก. การตัดต่อยีน 
 ข. การผลิตปุ๋ยหมัก  
 ค. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

ง. การใช้สิ่งมีชีวิตในการควบคุมศัตรูพืช 
3. ข้อใดจัดเป็นเทคโนโลยีชีวภาพ 
 ก. การผลิตน้ ายาล้างจาน    

ข. การน าขยะเปียกไปหมักให้ได้แก๊ส 
ค. การน าเปลือกส้มโอมาใช้ไล่ยุง 
ง. การท าหมันสุนัขไม่ให้แพร่พันธุ์ 

4. วิธีการใดเป็นเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงหน่วยพันธุกรรม 
       ก. การโคลนนิ่ง          

ข. การผสมเทียม 
      ค. พันธุวิศวกรรม    

ง. การถ่ายฝากตัวอ่อน 
 
 

ขั้นที่ 6 ประเมินผล 
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5. ข้อใดเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมด้านการแพทย์ 
 ก. การผลิตมะละกอจีเอ็มโอ 
 ข. การตรวจสืบสวนคดีอาชญากรรม 
 ค. การพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือแฝง 
 ง. การผลิตฮอร์โมนอินซูลินส าหรับรักษาผู้ป่วยเบาหวาน 
6. ข้อใดเป็นโทษของของพันธุวิศวกรรม 

ก.  การผลิตปุ๋ยหมัก 
  ข.  ถั่วเหลืองท าให้เกิดปฏิกิริยาในคนที่แพ้ถั่ว    

 ค.  โรคบางชนิดเกิดภาวะดื้อยา       
 ง.  ท าให้เกิดการกลายพันธุ์ของสัตว์ 
7. ข้อใดกล่าวถึงผลจากกระบวนการที่เก่ียวข้องกับพันธุวิศวกรรมได้ดีที่สุด 
 ก.  เปลี่ยนแปลงการจัดเรียงของสารพันธุกรรม 
 ข.  จ าเป็นส าหรับการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ตามปกติ 
 ค.  ให้พลังงานใช้ในการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส 
 ง.  ลดความแปรผันในสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ 
8. เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการแก้ไขปัญหาขยะในเมือง คือข้อใด 

 ก.  การขุดหลุมฝังกลบ 

 ข.  การน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

  ค.  การเผาขยะที่สามารถเผาได้ 
          ง.  การน าไปทิ้งในที่รกร้างว่างเปล่า 
9. นักวิทยาศาสตร์โคลนแกะส าเร็จแล้วแต่ยังไม่มีการโคลนมนุษย์ ข้อใดเป็นค าอธิบายที่ดีที่สุด 
 ก.  การโคลนมนุษย์ใช้เวลานานมาก 
 ข.  เทคโนโลยีเพ่ือโคลนมนุษย์ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
 ค.  การสืบพันธุ์ของคนแตกต่างจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมอ่ืนมาก 
 ง.  มีปัญหาทางศีลธรรมมากมายที่เกี่ยวข้องกับการโคลนมนุษย์ 
10. เด็กหลอดแก้วคือทารกที่ถือก าเนิดโดยวิธีใด 
 ก.  การน าอสุจิไปใส่ไว้ในรังไข่ เพื่อให้ผสมกันเอง 
 ข.  การน าอสุจิซึ่งเก็บไว้น าไปฉีดให้แก่ไข่ในรังไข่ของสตรีเพศ 
 ค.  การน าไข่ออกจากรังไข่ผสมกับอสุจิ แล้วปล่อยให้ตัวอ่อนเจริญเติบโตในหลอดแก้ว 
 ง.  การน าไข่ออกจากรังไข่ผสมกับอสุจิ แล้วน าตัวอ่อนไปใส่ในมดลูก เพ่ือเจริญเติบโตในมดลูก 
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บัตรน ำควำมรู้ไปใช้ 
เรื่อง  กำรใช้ประโยชน์จำกควำมรู้ทำงด้ำนพันธุศำสตร์ 

 
ค ำชี้แจง จงตอบค าถามหรือเติมช่องว่างด้วยค าหรือข้อความสั้นๆ 
1. จงยกตัวอย่างประโยชน์จากความรู้เรื่องพันธุวิศวกรรม 
ค ำตอบ .................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ........................................ 
..................................................................................... ................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ........................................ 
.......................................................................................... ........................................................................... 
 
2. จงบอกโทษของพันธุวิศวกรรม 
ค ำตอบ ................................................................................................................................................. ....... 
............................................................................................................................. ........................................ 
.................................................................................. ................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
................................................................................................................................... .................................. 
................................................................................................ ..................................................................... 
 
3. จงยกตัวอย่างพืช จีเอ็มโอ 
ค ำตอบ ....................................................................................................................................................... . 
............................................................................................................................. ........................................ 
........................................................................................ ............................................................................. 
............................................................................................................................. ........................................ 
......................................................................................................................................... ............................ 
............................................................................................................................. ........................................ 
 
 

ขั้นที่ 7 น ำควำมรู้ไปใช้ 
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แบบบันทึกผลกำรท ำกิจกรรมที่ 8.2 
 

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

 
1. จงยกตัวอย่างประโยชน์จากความรู้เรื่องพันธุวิศวกรรม 
ค ำตอบ ........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ........................................ 
........................................................................... ..........................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ........................................ 
......................................................................................... ............................................................................ 
 
2. จงบอกโทษของพันธุวิศวกรรม 
ค ำตอบ ................................................................................................................................................ ........ 
............................................................................................................................. ........................................ 
................................................................................. .................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
.................................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ...................................................................... 
 
3. จงยกตัวอย่างพืช จีเอ็มโอ 
ค ำตอบ ...................................................................................................................................................... .. 
............................................................................................................................. ........................................ 
....................................................................................... .............................................................................. 
............................................................................................................................. ........................................ 
........................................................................................................................................ ............................. 
............................................................................................................................. ........................................ 
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ค ำถำมหลังท ำกิจกรรมที่ 8.2 
 

1. อธิบายผลของเทคโนโลยีชวีภาพด้านนิติเวชที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
ค ำตอบ ............................................................................................................................. ........................... 
...................................................................................................... ............................................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
 
2. อธิบายผลของเทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์ที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
ค ำตอบ ............................................................................................................................. ........................... 
.....................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................... ......................................................................................................  
 
3. อธิบายผลของเทคโนโลยีชวีภาพด้านเกษตรกรรมที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
ค ำตอบ ............................................................................................................................. ........................... 
...................................................................................................... ............................................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
....................................................................................................................................................... .............. 
 
4. อธิบายผลของเทคโนโลยีชวีภาพด้านอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
ค ำตอบ ............................................................................................................................. ........................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
.......................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
 
5. อธิบายผลของเทคโนโลยีชวีภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
ค ำตอบ ............................................................................................................................. ........................... 
............................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ ......................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
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กระดำษค ำตอบ 
แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน   

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู ้ชุดที่ 8  เรื่อง เทคโนโลยีชีวภำพ 
 

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 

 
 
 
 



32 

 
 

แบบบันทึกผลกำรเรียนรู้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้  
ชุดที่ 8  เร่ือง  เทคโนโลยชีีวภำพ 

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

เลข
ที ่

ช่ือ - สกุล 
ผลการประเมิน / คะแนน 

รวม 
คะแนน 

การทดสอบ บัตรค าถาม บัตรกิจกรรม ค าถาม/ 
ก่อน หลัง ผลตา่ง ทบทวน 8.1 8.1 8.2 กิจกรรม 
10 10  5 5 5 5 20 

          
          
          
          
          
          
          
          
          

รวม         
เฉลี่ย         
ร้อยละ         

  
จำกผลกำรเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชุดที่ 8  เร่ือง  เทคโนโลยีชีวภำพ 
ของกลุ่มที่.................................. พบว่า 
 ผลการทดสอบก่อนเรียน............................................................. 
 ผลการทดสอบหลังเรียน............................................................. 
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แนวตอบบัตรทบทวนควำมรู้ 
เรื่อง  นิวเคลียส โครโมโซม และDNA 

ค ำชีแ้จง  ให้นกัเรียนศกึษาภาพท่ีก าหนดให้ตอ่ไปนี ้แล้วตอบค าถาม 

 

 
 
 
 
 

ภาพที ่8.1 นิวเคลียส โครโมโซม และDNA 
(ที่มาของภาพ : http://www.thaigoodview.com/node/147776) 

ค ำถำม 

1. DNA , โครโมซม, ยีน, เซลล์ และนิวเคลียส เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร  
ค ำตอบ ภายในเซลล์จะมีนิวเคลียสเป็นศูนย์กลาง ภายในนิวเคลียสจะมีโครโมโซม ภายในโครโมโซม 
จะมี DNA เป็นส่วนประกอบ  ภายใน DNA จะมีนิวคลีโอไทด์ ซึ่งมีเบสเป็นองค์ประกอบ  ล าดับเบส 
ในสายของ DNA เรียกว่า ยีน นั่นเอง 

2. DNA คืออะไร 
ค ำตอบ เป็นชื่อย่อของสารพันธุกรรม มีชื่อเต็มว่า กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก ซึ่งเป็นกรดนิวคลีอิกท่ีพบใน
เซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ท าหน้าที่บรรจุข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นไว้ ซึ่งมี
ลักษณะที่ผสมผสานมาจากสิ่งมีชีวิตรุ่นก่อน ก็คือพ่อและแม่ และสามารถถ่ายทอดไปยังสิ่งมีชีวิตรุ่นถัดไป
ก็คือลูกหลาน 

3. ยีน (Gene) คืออะไร 
ค ำตอบ ยีน (gene) คือ หน่วยพันธุกรรมที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรม เป็นส่วนหนึ่งของ DNA ท าหน้าที่
ก าหนดลักษณะ ทางพันธุกรรมต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต 
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แนวค ำตอบบัตรค ำถำมที่ 8.1 
 เรื่อง คนเรำจะสำมำรถตัดต่อ DNA ได้หรือไม่ 
  
ค ำชีแ้จง  ให้นกัเรียนศกึษาภาพท่ีก าหนดให้ตอ่ไปนี ้แล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                ภาพที่ 8.2 การตัดต่อพันธุกรรม  
                               (ที่มาของภาพ : http://www.biotec.or.th)  

ค ำถำม 
1. คนเราจะสามารถ ตัดต่อ DNA ได้หรือไม่ อย่างไร 
ค ำตอบ ได ้ถ้าหากมีความรู้ด้านพันธุศาสตร์ และมีเครื่องมือเทคโนโลยีต่าง ๆในการด าเนินการ 

2. จากค าถามในข้อ 1 ถ้าเราตัดต่อโครงสร้างของ DNA ได้ จะมีผลต่อ ยีน ที่เป็นส่วนประกอบของ DNA 
อย่างไร 
ค ำตอบ ล าดับเบสของยีนจะเปลี่ยนแปลงไป 

3. เมื่อยีน ในสายของ DNA เปลี่ยนแปลงไป จะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตที่จะเกิดมาหรือไม่ อย่างไร 
ค ำตอบ สิ่งมีชีวิตจะแสดงลักษณะทางพันธุกรรมตามรหัสของยีนใหม่ที่ตัดต่อเข้าไป ซึ่งจะแตกต่างไปจาก
ลักษณะของพ่อแม่ 

(หรือค าตอบอ่ืน ๆ ตามความคิดเห็นของนักเรียน ให้อยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน) 
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แนวค ำตอบแบบบันทึกผลกำรท ำกิจกรรมที่ 8.1 

 

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

 

ค ำชี้แจง  
     ให้นักเรียนส ารวจข้อมูลสัตว์เลี้ยง (เช่น สุนัข แมว นก เป็นต้น) ของนักเรียนในห้องว่ามีการผสมพันธุ์
ในลักษณะใด บันทึกลงในตาราง แล้วแปรผลข้อมูลเป็นแผนภูมิ แผนผัง กราฟ หรืออ่ืน ๆ 

ประเภทของ
สัตว์ 

กำรผสมพันธุ ์  
ประเภทของ

สัตว์ 

กำรผสมพันธุ ์

ตำมธรรมชำติ 
มีกำรควบคุม 
จำกเจ้ำของ 

 ตำมธรรมชำติ 
มีกำรควบคุม 
จำกเจ้ำของ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

(พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
 

 
 
 
 
 
 
 

  นักเรียนคิดว่า ควรปรับปรุงการเลี้ยงสัตว์ในระดับชั้นอย่างไรบ้าง 

(พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
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เฉลยค ำถำมหลังท ำกิจกรรมที่ 8.1 
ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด 
1. เทคโนโลยีชีวภาพน าไปใช้ด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ที่มีอยู่น้อย ใกล้สูญพันธุ์ ท าให้มีความหลากหลาย 
ทางชีวภาพมากขึ้น 
ค ำตอบ   ถูกต้อง  เพราะเทคโนโลยีชีวภาพช่วยให้มนุษย์สามารถขยายพันธุ์สัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธ์ 
ให้มีจ านวนมากขึ้น เช่น การผสมเทียม  การถ่ายฝากตัวอ่อน  การโคลน   
 
2. เทคโนโลยีชีวภาพ คือ การใช้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและผลิตภัณฑ์ของสิ่งมีชีวิตให้เป็นประโยชน์ 
แก่มนุษย์ 
ค ำตอบ ถูกต้อง เพราะมนุษย์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาปรับปรุงชีวิตและความเป็นอยู่ 
ของมนุษย์ให้ดีขึ้น 
 
3. ความรู้เรื่องพันธุกรรมไม่ได้น าเอามาใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพ 
ค ำตอบ   ผิด  ที่ถูกคือ ความรู้เรื่องพันธุกรรมได้น ามาใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพทุกด้าน 
 
4. เทคโนโลยีชีวภาพเป็นการน าเอาความรู้เฉพาะสาขาวิชาชีวเคมีเท่านั้นมาใช้ 
ค ำตอบ  ผิด  ที่ถูกคือ เทคโนโลยีชีวภาพเป็นการน าความรู้สาขาชีวเคมี จุลชีววิทยาและชีวโมเลกุลมาใช้ 
 
5. การปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์โดยมนุษย์นั้นเป็นการสร้างยีนใหม่หรือสร้างลักษณะใหม่ 
ค ำตอบ   ผิด  ที่ถูกต้องคือ  การปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์โดยมนุษย์นั้นไม่ใช่เป็นการสร้างยีนใหม่  
           หรือสร้างลักษณะใหม่ หากเพียงแต่ให้โอกาสแก่ยีนที่ต้องการหรือลักษณะที่ต้องการ 
           และมีอยู่แล้วในพืชและสัตว์ได้มีโอกาสแสดงออกมาและถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อไป 
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แนวค ำตอบแบบบันทึกผลกำรท ำกิจกรรมที่ 8.2 
 

วิชำ  ชีววิทยำ รหัสวิชำ ว31103   เรื่อง  กำรใช้ประโยชน์จำกควำมรู้ทำงด้ำนพันธุศำสตร์ 
ชื่อ-สกุล................................................ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี...................เลขท่ี..................... 

 
1. จงยกตัวอย่างประโยชน์จากความรู้เรื่องพันธุวิศวกรรม 
ค ำตอบ  ประโยชน์ของพันธุวิศวกรรม มีดังนี ้

 1. ท าให้พืชมีความต้านทานต่อยาปฏิชีวนะ ยาฆ่าแมลง 

 2. เปลี่ยนแบคทีเรียท าลายพืช ท าความสะอาดคราบน้ ามัน 

 3. ใช้ ฮอร์โมนเพ่ิมการเจริญเติบโตใส่ในคนเตี้ยแคระ เพ่ือท าให้สูงขึ้น 

 4. ทางการแพทย์ในสาขาต่าง ๆ 

 
2. จงบอกโทษของพันธุวิศวกรรม 
ค ำตอบ  โทษของพันธุวิศวกรรม มีดังนี้ 

 1. มะเขือเทศอ่อนไหวต่อหมอก (ความเย็น) พบยีนของปลาฟลอนเดอร์สามารถต้านทานความ
เย็นได้ แทรกยีนที่ต้านทานความเย็นจากปลานี้ลงในมะเขือเทศ ขยายเวลาเพาะปลูก 

 2. ในวัว  น าฮอร์โมนเร่งการเจริญเพื่อเพ่ิมผลผลิตการให้นมมากไปจนดูดซับเอาแคลเซียม 
จากกระดูกท าให้โครงกระดูกวัวทรุดในที่สุด 

 3. ฮอร์โมนเร่งการเจริญของมนุษย์ใส่ในหมูให้ได้ขนาดใหญ่ ได้หมูสายตาไม่ดี ข้อต่ออักเสบ  

เป็นแผลในกระเพาะอาหาร กล้ามเนื้ออ่อนล้า เฉื่อยชา ไร้สมรรถภาพทางเพศ 

 4. ถั่วเหลืองท าให้เกิดปฏิกิริยาในคนที่แพ้ถั่ว 

 
3. จงยกตัวอย่างพืช จีเอ็มโอ 

ค ำตอบ   -  มะเขือเทศชะลอการสุกและต้านทานโรคเชื้อรา 

      -  มันฝรั่งต้านทานแมลงและมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบแป้ง 

      -  ถั่วเหลืองต้านยาก าจัดวัชพืช 

      -  มะละกอต้านทานโรคใบด่าง 

      -  ทานตะวันที่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบน้ ามัน 

      -  มาการีนที่มีสารลดคลอเลสเตอร์รอล 
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เฉลยค ำถำมหลังท ำกิจกรรมที่ 8.2 
 
1. อธิบายผลของเทคโนโลยีชวีภาพด้านนิติเวชที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
ค ำตอบ นักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจหาดีเอ็นเอได้จากเศษของเนื้อเยื่อ เส้นผม หยดเลือด คราบอสุจิ 
หรือไขกระดูก  โดยน าเข้าเครื่องหาล าดับดีเอ็นเอ และใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือประมวลผล ที่เรียกว่า 
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ จากนั้นน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ผล เพื่อการสืบสวนสอบสวนในคดีต่าง ๆ 
  
2. อธิบายผลของเทคโนโลยีชวีภาพด้านการแพทย์ที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
ค ำตอบ ปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ ได้แก่ การผสมในหลอดแก้ว  
การท ากีฟต์  เพ่ือประโยชน์ในการตั้งครรภ์เพ่ือมีลูก 
 
3. อธิบายผลของเทคโนโลยีชวีภาพด้านเกษตรกรรมที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
ค ำตอบ การน าเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม  ได้แก่  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
การสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ที่เรียกว่า GMOs  และการถ่ายฝากตัวอ่อน  เพื่อประโยชน์ในการ
ปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ 
 
4. อธิบายผลของเทคโนโลยีชวีภาพด้านอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
ค ำตอบ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรม ได้แก่  การผลิตไวน์  การผลิต
สารเคมีบางชนิดเพ่ือประโยชน์ต่อมนุษย์  เช่น  ยาปฏิชีวนะ 
 
5. อธิบายผลของเทคโนโลยีชวีภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
ค ำตอบ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น  การบ าบัดน้ าเสียที่ปล่อย
ออกมาจากชุมชนหรือโรงงานอุตสาหกรรม  การปรับสภาพน้ าในด้านการเกษตรช่วยดับกลิ่นน้ าเสีย 
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เฉลยแบบทดสอบชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ชุดที่ 8 เร่ือง  เทคโนโลยีชีวภำพ 
 
           เฉลยก่อนเรียน          เฉลยหลังเรียน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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



40 

 
 

บรรณำนุกรม 
 
กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือกำรจัดสำระกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์. 

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2545. 
_______________. คู่มือครูรำยวิชำพื้นฐำน ชีววิทยำ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4–6 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์. กรุงเทพฯ : สกสค. ลาดพร้าว, 2553.  
_______________. ตัวช้ีวัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง กลุ่มสำรกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์  

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์ 
การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551  

_______________. หนังสือเรียนรำยวิชำพื้นฐำน ชีววิทยำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4–6 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์. กรุงเทพฯ : สกสค. ลาดพร้าว, 2554. 

_______________. หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช2551 ปรับปรุง 2553.  
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,  2553. 

ไชยยศ  เรืองสุวรรณ.  เทคโนโลยีกำรสอน : กำรออกแบบและพัฒนำ.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ :  
 โอเดียนสโตร์, 2533.   
บุญเกื้อ  ควรหาเวช.  นวัตกรรมกำรศึกษำ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน, 2530. 
บุญชม  ศรีสะอาด. กำรพัฒนำกำรสอน. มหาสารคาม : สุวียาสาส์น, 2541. 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กำรเรยีนกำรสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลำง. 
 กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี., 2541. 
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม. [ออนไลน์]. [สืบค้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558]. เข้าถึงได้ที่ : URL: 

http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/31740 
ลักษณะทางพันธุกรรม.[ออนไลน์]. [สืบค้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558]. เข้าถึงได้ที่ : URL: 

http://www.maceducation.com/e-knowledge/2432210100/01.html  
ทิศนา แขมมณี. ศำสตร์กำรสอน. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552  
นิดา กิจจินดาโอภาส. ผลกำรเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษำโดยใช้วัฏจักรกำรเรียนรู้ (7Es) ที่ใช้  

พหุปัญญำกับกำรสอนตำมคู่มือครูที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน กำรคิดเชิงวิพำกษ์วิจำรณ์  
และทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ขั้นบูรณำกำรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4.  
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม, 2552  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือวัดผลและประเมินผล 
วิทยำศำสตร์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ประสานมิตร, 2546. 

http://www.maceducation.com/e-knowledge/2432210100/01.html

