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ค ำแนะน ำกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ส ำหรับครู 

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 2 
เรื่อง  โครโมโซมและสำรพันธุกรรม 

 
 ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 2 
 มีเอกสำรที่ครูผู้สอนจะต้องเตรียมให้ครบ ดังนี ้

 
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง  โครโมโซมและสำรพันธุกรรม 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โครโมโซมและสารพันธุกรรม จ านวน   1   ชุด 
บัตรค าสั่ง จ านวน 36  ชุด 
บัตรความรู้ จ านวน 36  ชุด 
บัตรกิจกรรม จ านวน 36  ชุด 
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 36  ชุด 
แนวตอบบัตรกิจกรรม/บัตรค าถาม จ านวน 36  ชุด 
แบบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 36  ชุด 
กระดาษค าตอบแบบทดสอบ จ านวน 36  ชุด 
แบบบันทึกผลการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2  
เรื่อง  โครโมโซมและสารพันธุกรรม 
 

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 2  เรื่อง  โครโมโซมและสำรพันธุกรรม 
 

 
   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 ากิจกรรมจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 2 เรื่อง โครโมโซและ 
    สารพันธุกรรม จบแล้วให้นักเรียนแต่ละคนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
6. เวลาที่ใช้ในการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 2 เรื่อง โครโมโซมและสารพันธุกรรม   
    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 ไม่ควรปล่อยทิ้งสะสมงานให้ค้าง 
    เนื่องจากผลงานของแต่ละกิจกรรมการเรียน 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 โครโมโซมและสำรพันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
รำยวิชำ ชีววิทยำพื้นฐำน รหัสวิชำ ว31103 เวลำ 2 ชั่วโมง 

 
1. สำระส ำคัญ 
  โครโมโซมประกอบด้วยสารพันธุกรรมหรือ DNA และโปรตีน โดย DNA เป็น 
สารพันธุกรรม ที่ถ่ายทอดลักษณะต่างๆ ส่วนโปรตีนท าหน้าที่เป็นโครงสร้าง DNA เป็นสารจ าพวก 
กรดนิวคลีอิก มีหน่วยย่อยเรียกว่านิวคลีโอไทด์ประกอบขึ้นจาก 3 ส่วน คือ1) น้ าตาลดีออกซีไรโบส 
2) ไนโตรจีนัสเบส 4 ชนิด ได้แก่ อะดีนีน (A) ไทมีน (T) ไซโทซีน (C) กวานีน (G) และ 
3) หมู่ฟอสเฟต แต่ละโมเลกุลของ DNA ประกอบด้วยพอลินิวคลีโอไทด์ 2 สายพันกันบิดเป็น 
เกลียววนขวา แต่ละนิวคลีโอไทด์จะเชื่อมต่อกันเป็นสายยาวของพอลินิวคลีโอไทด์ ด้วยพันธะ 
ฟอสโฟไดเอสเทอร์พอลินิวคลีโอไทด์สองสายยึดคู่กันด้วยพันธะไฮโดรเจนระหว่างเบส โดยมีเบส A 
จับกับ T และ G จับกับ C ล าดับเบสบนดีเอ็นเอที่สามารถถอดรหัสและแปลรหัสเป็นโปรตีนได้ 
เรียกว่า ยีน ซึ่งจะถูกแปลออกมาเป็นล าดับกรดอะมิโนของโปรตีนแต่ละชนิด 

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 
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         2.2 ตัวชี้วัด 
              ว 1.2 ม.4-6/1 อธิบายกระบวนการถ่ายทอดสารพันธุกรรม  การแปรผันทางพันธุกรรม     
มิวเทชัน  และการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 
              ว 8.1 ม.4-6/4  เลือกวัสดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสังเกต  การวัด  การส ารวจตรวจสอบ
อย่างถูกต้อง ทั้งทางกว้างและลึก   ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
           ว 8.1 ม.4-6/5 เก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกผลการส ารวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบ  
ถูกต้อง ครอบคลุม ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็นไปได้  ความเหมาะสม หรือ
ความผิดพลาดของข้อมูล 
          ว 8.1 ม.4-6/10 น าผลของการส ารวจตรวจสอบที่ได้ ทั้งวิธีการและองค์ความรู้ที่ได้ไปสร้าง
ค าถามใหม่ น าไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ และในชีวิตจริง 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
     3.1 ควำมรู้ 
          1) อธิบายลักษณะของโครโมโซมที่มีหน่วยพันธุกรรมหรือยีนในนิวเคลียสได้       
          2) ระบุชนิดของการแบ่งเซลล์ และความส าคัญของการแบ่งเซลล์แบบต่างๆได้ 
     3.2 ทักษะกระบวนกำร 
          1) ท ากิจกรรมศึกษาการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสของปลายรากหอมตามข้ันตอนได้ 

     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 2 

เรื่อง  โครโมโซมและสำรพันธุกรรม 
 
 ค ำสั่ง  ให้นักเรียนอ่านบัตรค าสั่ง แล้วปฏิบัติตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 

1. ประธานกลุ่มแจกบัตรค าสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม และบัตรค าถามให้กับสมาชิก 
ในกลุ่มทุกคน 

2. สมาชิกทุกคนร่วมกันศึกษาบัตรค าสั่ง บัตรเนื้อหา และบัตรกิจกรรม 
3. สมาชิกทุกคนแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4. สมาชิกทุกคนร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยการตรวจค าตอบจากบัตรแนวตอบ   
    กิจกรรมและให้คะแนนข้อที่ถูกต้องข้อละ 1 คะแนน 
5. ประธานให้ทุกคนอ่านบัตรค าถาม แล้วให้สมาชิกทุกคนตอบค าถามลงในกระดาษค าตอบ 
6. สมาชิกทุกคนตรวจค าตอบจากบัตรแนวตอบค าถาม มอบกระดาษค าตอบให้กับเลขานุการ 
    เพ่ือบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม 
7. เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ให้ทุกคนเก็บบัตรค าสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม   
    และบัตรแนวตอบเข้าซองและเก็บสื่อการเรียนการสอนทุกอย่างให้เรียบร้อย 
8. นักเรียนควรมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยปฏิบัติกิจกรรมตามล าดับขั้นตอนของการเรียนรู้ 
   ที่ก าหนดและไม่อ่านบัตรแนวตอบก่อนปฏิบัติกิจกรรม 
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แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 2 
 
วิชำ ชีววิทยำพ ื้นฐำน  รหัสวิชำ ว31103 

 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 

เรื่อง โครโมโซมและสำรพันธุกรรม จ ำนวน 10 ข้อ 
 
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียวแล้วท าเครื่องหมายกากบาท (X)  
   ลงในกระดาษค าตอบ 
1. หน่วยที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมเรียกว่าอะไร มีลักษณะอย่างไร 
      ก. ยีน มีลักษณะเป็นคู่    
      ข. ยีน มีลักษณะเป็นแท่ง 
      ค. โครโมโซม มีลักษณะเป็นคู่   
      ง. โครโมโซม มีลักษณะเป็นแท่ง 
2. ลักษณะเฉพาะของสารพันธุกรรมที่สามารถถ่ายทอด  และควบคุมลักษณะกรรมพันธุ์ได้นั้น 
    อยู่ที่สิ่งใดเป็นส าคัญ 
     ก. ชนิดของน้ าตาลในโมเลกุลของ DNA 
     ข. จ านวนหมู่ฟอสเฟตในโมเลกุลของ DNA 
     ค. ชนิดของเบสอินทรีย์ในโมเลกุลของ DNA 
     ง. จ านวนและชนิดของกรดอะมิโนในโมเลกุลของโปรตีน 
3. ข้อใดไม่ใช่พฤติกรรมของโครโมโซมและสารพันธุกรรม 
     ก. ทั้งสองอย่างมีการแยกตัวออกจากคู่ของมันในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ 
     ข. ทั้งสองอย่างเกิดการรวมเข้าคู่กันใหม่ในไซโกต 
     ค. ทั้งสองอย่างไม่สามารถถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้ 
     ง. ทั้งสองอย่างมีอยู่เป็นคู่ ๆ อยู่ในสภาพดิพพลอยด์ (Diploid) 
4. จากค ากล่าวที่ว่า “คนต้องออกลูกเป็นคน  ลิงต้องออกลูกเป็นลิง” นักเรียนคิดว่ามีความเก่ียวข้องกับ 
   สิ่งใดมากที่สุด 
    ก. ยีน      
    ข. โครโมโซม 
    ค. จ านวนนิวเคลียส    
    ง. ลักษณะเซลล์สืบพันธุ์ 
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5. จ านวนโครโมโซมของคน  มีจ านวนออโตโซมและโครโมโซมเพศเท่าใด 
      ก. 46 คู่ + 1 คู ่
      ข. 22 คู่ + 1 คู ่     
      ค. 23 คู่ + 1 คู ่     
      ง. 1 คู่ + 22 คู ่
6. คู่เบสในโมเลกุล DNA สาย 1  และสาย 2  ยึดกันด้วยพันธะอะไร 
     ก. เปปไตด์     
     ข. อิออนิก   
     ค. ไฮโดรเจน     
     ง. ฟอสโฟไดเอสเตอร์ 
7. การจัดล าดับจากหน่วยเล็กไปใหญ่ให้ถูกต้อง  ควรเป็นข้อใด 
     ก. DNA       ยีน        โครโมโซม  
     ข. ยีน         DNA        โครโมโซม  
     ค. โครโมโซม        DNA        ยีน 
     ง. DNA        โครโมโซม        ยีน 
8. โครโมโซมเซลล์ไข่ของเพศหญิง คือข้อใด 
     ก. 22 + X 
     ข. 22 + XYY 
     ค. 22 + XXY 
     ง. 22 + XX 
9. ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง 
     ก. โครโมโซมเพศชาย คือ XX 
     ข. โครโมโซมเพศหญิง คือ XY 
     ค. โครโมโซม X มีขนาดใหญ่กว่าโครโมโซม Y 
     ง. โครโมโซม Y มีขนาดใหญ่กว่าโครโมโซม X 
10. ลักษณะทางพันธุกรรมจะถ่ายทอดพันธุกรรมไปยังลูกเพศชายอยู่บนโครโมโซมใด 
     ก. โครโมโซม X  
     ข. โครโมโซม Y  
     ค. โครโมโซม XX  
     ง. โครโมโซม XY  
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บัตรทบทวนควำมรู้ 
เรื่อง โครงสร้ำงของเซลล์ 

 
ค ำชี้แจง นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ ส่วนประกอบของเซลล์พืช และเซลล์สัตว์ แล้วตอบค าถาม  
            
 

            
 
 
 
       

 
       ภาพที่ 2.1 โมเดลเซลล์พืช ภาพ ก. และเซลล์สัตว์ ภาพ ข. 

                                  (ที่มาของภาพ : http://www.scitrader.co.th) 

   ค ำถำม 
   1. โครงสร้างพืน้ฐานของเซลล์  
   ค ำตอบ : .......................................................................... .....................................................................  
  
   2. องค์ประกอบของเซลล์ ที่เหมือนกัน และที่ต่างกันของเซลล์พืช และเซลล์สัตว์ 
   ค ำตอบ : .......................................................................... ..................................................................... 
 
   3. องค์ประกอบใดของเซลล์ ที่ส าคัญที่สุดในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
   ค ำตอบ : ............................................................................................................................................... 

 

    
 

ขั้นที่ 1 ตรวจสอบควำมรู้เดิม 

ภาพ ข. ภาพ ก. 
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บัตรค ำถำม ที่ 2.1 
เรื่อง เรำเกิดมำได้อย่ำงไร 

 
ค ำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาภาพที่ก าหนดให้ต ่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม  

              
ภาพที ่2.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์ 
(ที่มาของภาพ : sites.google.com/a/splw.ac.th) 

 ค ำถำม 
1. เซลล์ที่เป็นเซลล์ต้นก าเนิดของร่างกายของคนเรา คือ อะไร    
 ค ำตอบ : .......................................................................................................... ..................................... 

2. เซลล์ อสุจิ และเซลล์ไข่เจริญมาจากเซลล์ชนิดใด 
 ค ำตอบ : ............................................................................................................................................... 

3. ส่วนใดของเซลล์ที่มีบทบาทส าคัญในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
 ค ำตอบ : .............................................................................................. ................................................. 

4. การปฏิสนธิ (Fertilization) คือ อะไร 
 ค ำตอบ : .......................................................................................................... ..................................... 

5. การเพิ่มจ านวนเซลล์เกิดจาก ขบวนการใด 
 ค ำตอบ : .......................................................................................................... ..................................... 

6. จากภาพ มีเซลล์อยู่กี่ชนิด อะไรบ้าง 
 ค ำตอบ : ............................................................................................................................................... 

ขั้นที่ 2 เร้ำควำมสนใจ 
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บัตรเนื้อหำที่ 2.1 
เรื่อง โครโมโซมและสำรพันธุกรรม 

โครโมโซมและสำรพันธุกรรม 
 การศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเรียกว่า พันธุศำสตร์ ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์
สาขาหนึ่งที่กล่าวถึงล  ูกษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งถูกควบคุมโดยหน่วยควบคุมลักษณะเรียกว่า ยีน 
(Gene) และจะถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ท าให้สิ่งมีชีวิตนั้นมีโครงสร้าง รูปร่าง
ส่วนประกอบและลักษณะอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับรุ่นพ่อแม ่
          บางคนเคยสงสัยว่า เหตุใดสิ่งมีชีวิตจึงมีลักษณะ
แตกต่างกัน หรือเพราะเหตุใดคนเราจึงสามารถระบุความ
แตกต่างของแต่ละคนในครอบครัวได้ เหตุผลก็คือ เป็นเพราะ
ความแตกต่างของหน่วยพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด 
ซึ่งท าหน้าที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมและถ่ายทอดจาก
รุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง หน่วยพันธุกรรมที่ท าหน้าที่ควบคุม
ลักษณะทางพันธุกรรม คือ ยีน (gene) ซึ่งอยู่บนโครโมโซม 
(chromosome) โดยสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดหรือแต่ละสายพันธุ์ 
จะมีลักษณะหรือจ านวนของยีนและโครโมโซมแตกต่างกัน
ออกไป  

ภาพที ่2.3. ลักษณะของยีนบนโครโมโซม 

(ที่มาของภาพ : http://mblog.manager.co.th) 

 

โครโมโซม 
          โครโมโซม  เป็นที่อยู่ของ 
หน่วยพันธุกรรม ซึ่งท าหน้าที่ควบคุม 
และถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ 
ทางพันธุกรรมต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต เช่น 
ลักษณะเส้นผม ลักษณะดวงตา เพศ สีผิว 
เป็นต้น การศึกษาลักษณะโครโมโซม 
จะต้องอาศัยกล้องจุลทรรศน์ที่มี
ก าลังขยายสูง จึงจะสามารถมองเห็น
รายละเอียดของโครโมโซมได้ 

ภาพที ่2.4 ลักษณะโครโมโซมเม่ือศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูง 

(ที่มาของภาพ : photo bank.ACT.) 

 

ขั้นที่ 3 ส ำรวจและค้นหำ 



15 

 
 
        1. ลักษณะของโครโมโซม  เมื่อมองเซลล์ 
ผ่านกล้องจุลทรรศน์ จะเห็นเส้นใยเล็ก ๆ พันกันอยู่ใน
นิวเคลียส เรียกว่า โครมาทิน (chromatin) ซึ่งเมื่อเริ่มมี
การแบ่งเซลล์ เส้นโครมาทินจะหดตัวสั้นเข้ามีลักษณะ
เป็นแท่ง จึงเรียกว่า โครโมโซม (chromosome) แต่ละ
โครโมโซมประกอบด้วยแขน 2 ข้าง เรียกว่า โครมาทิด 
(chromatid) ซึ่งแขนทั้งสองข้างนี้จะมีจุดที่เชื่อมติดกัน 
เรียกว่า เซนโทรเมียร์ (centromere) ถ้าดูจากแบบ 
จ าลองโครโมโซม หลายๆ คน อาจจินตนาการว่า 
คล้ายกับปาท่องโก๋ที่เชื่อมติดกัน 

 
ภาพที ่2.5 การเชื่อมติดกันของแขนทั้งสองของโครโมโซมที่
ต าแหน่งต่างๆ ท าใหโ้ครโมโซมมีรูปร่างหลายแบบ 

(ที่มาของภาพ : Life) 
 2. จ ำนวนโครโมโซมของสิ่งมีชีวิต  สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีจ านวนโครโมโซม 
ไม่เท่ากัน ด้วยเหตุนี้นักวิทยาศาสตร์จึงใช้จ านวนโครโมโซมของสิ่งมีชีวิต มาจ าแนกความแตกต่างระหว่าง
สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด ดังตารางที่ 2.1 
 

ตารางที่ 2.1 แสดงจ านวนโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตบางชนิด 
สิ่งมีชีวิต ชื่อวิทยาศาสตร์ จ านวนโครโมโซม 

อ้อย Saccarum offcinarum 80 
ข้าว Orysa sativa 24 

มะละกอ Carica papaya 18 
แตงกวา Cucumis sativus 14 
ยูกลีนา Euglena Gracilis 90 
แมว Felis domestica 38 
สุนัข Canis familiaris 78 
หมู Sus scrofa 40 

ลิงซิมแปนซี Pan troglodytes 48 
มนุษย์ Homo sapiens 46 

 3. กำรก ำหนดเพศในมนุษย์ 
  การก าหนดเพศของสิ่งมีชีวิตโดยทั่วไปจะพิจารณาจากลักษณะของโครโมโซม ส าหรับ 
ในมนุษย์มีจ านวนโครโมโซม 46 โครโมโซม  หากน ามาจัดเป็นคู่จะได้ 23 คู่ ซึ่งจะมี 22 คู่ ที่เหมือนกัน 
ในเพศชายและเพศหญิง เรียกโครโมโซมเหล่านี้ว่า  ออโตโซม (autosome) ซึ่งจะมีบทบาทส าคัญ       
ในการก าหนดลักษณะทางพันธุกรรมต่าง ๆ ในร่างกาย 
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         ส าหรับโครโมโซมที่เหลืออีก 1 คู่ จากจ านวนทั้งหมด 
23 คู่ เป็นโครโมโซมที่แตกต่างกันในเพศชายและเพศหญิง  
เรียกว่า โครโมโซมเพศ (sex chromosome) โดยโครโมโซม
เพศจะเป็นการจับคู่กันของโครโมโซม 2 ตัวที่มีลักษณะ
ต่างกัน คือ  โครโมโซม X  และ โครโมโซม Y  ซึ่งมีขนาด
เล็กกว่าโครโมโซม X  โดยที่เพศหญิงมีโครโมโซมเพศ  XX  
เพศชายมีโครโมโซมเพศ  XY  

 

ภาพที ่2.6 โครโมโซมในมนุษย์จะมีทั้งหมด  
46 โครโมโซม หรือ 23 คู่ โดยมี 22 คู่ เป็นออโตโซม
และอีก 1 คู่เป็นโครโมโซมเพศ 
(ที่มาของภาพ : photo bank ACT.) 

ภาพที ่2.7 การจับคู่ของโครโมโซมเพศหญิง จะเป็นแบบ XX  สว่นการจบัคู่ 
ของโครโมโซมเพศชาย จะเป็นแบบ XY   
(ที่มาของภาพ : photo bank ACT.) 

 
ภาพที ่2.8  การเกิดเพศชายเพศหญิงมีโอกาสเท่ากัน
ขึ้นอยู่กบัสเปิร์มที่เข้าผสมกับไข่จะเป็นสเปิร์มใด  
(ที่มาของภาพ : photo bank ACT.) 

        4. กำรเกิดเพศหญิงเพศชำย 
  เซลล์ เพศที่ ถูกสร้างขึ้นมาแต่ละเซลล์จะมี
โครโมโซมเพศเพียงชุดเดียว โดยที่เซลล์สืบพันธุ์เพศชาย 
(สเปิร์ม) จะมีเซลล์สืบพันธุ์ ซึ่งมีโครโมโซม 2 ชนิด คือ 
22+X และ 22+Y ส่วนเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงจะมีโครโมโซม
ชนิดเดียว คือ  22+X  ดังนั้นโอกาสในการเกิดทารกเพศ
หญิงหรือเพศชายจึงเท่ากัน ขึ้นอยู่กับสเปิร์มที่เข้าผสมกับไข่
จะเป็นสเปิร์มชนิดใด 

 

ยีน (gene) 
 ยีน คือ หน่วยพันธุกรรมที่อยู่บนดีเอ็นเอ จะมี
ลักษณะเรียงกันเหมือนสร้อยลูกปัด ซึ่งท าหน้าที่ควบคุม
และถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ ทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ 
ไปยังลูกหลานโดยผ่านเซลล์สืบพันธุ์ ในมนุษย์จะมียีน
อยู่ประมาณ 50,000 ยีน ซึ่งยีนแต่ละตัวจะควบคุม
ลักษณะต่าง ๆ ทางพันธุกรรมเพียงลักษณะเดียว ภาพที ่2.9 แสดงรูปร่างของยีนซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของโครโมโซม  

(ที่มาของภาพ : photo bank ACT.) 
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        ดีเอ็นเอ (deoxyribonucleic acid : DNA)  
จะประกอบด้วยสายนิวคลีโอไทด์ (nucleotide) สองสายที่
บิดตัวรวมกันเป็นเกลียวคู่ (double helix) โดยมีสารเคมี   
ที่เรียกว่า เบส เป็นตัวยึดสายทั้งสองไว้ เบสที่ท าหน้าที่ยึด
สายนิวคลีโอไทด์นี้เปรียบเหมือนตัวอักษรที่เรียงต่อกันเป็น
ข้อมูลทางพันธุกรรม และจะแปรผันไปตามชนิดของสิ่งมีชีวิต 
เบสในสายดีเอ็นเอจะมีทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ อะดีนีน 
(Adenine : A) ไทมีน (Thymine : T) ไซโทซีน (Cytosine : 
C) และกัวนีน (Guanine : G) ซึ่งจะมีการจับคู่กันอย่าง
จ าเพาะเจาะจง ดังนั้น ถ้าเราทราบถึงการเรียงล าดับเบสบน
ดีเอ็นเอเส้นหนึ่งก็จะสามารถบอกการเรียงล าดับของเบสบน
ดีเอ็นเออีกเส้นหนึ่งได ้ ซึ่งในปัจจุบันเราสามารถใช้หลักการนี้
ในการพิสูจน์สายสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกได้ 

 
      ภาพที่ 2.10  การจ าลองตัวเองของดีเอ็นเอ 
      (ที่มาของภาพ : Life) 

 
ภาพที ่2.11  ดีเอ็นเอประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์สองสายบิดกันเป็นเกลียว 
(ที่มาของภาพ : photo bank ACT.) 

            ดเีอ็นเอ มีหน้าที่ส าคัญ 2 ประการ ดังนี้ 
 1. กำรจ ำลองตัวเอง (DNA replication) ดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตจะมีความสามารถจ าลองและ
สร้างตัวเองข้ึน ในขณะที่เกิดกระบวนการแบ่งเซลล์เพ่ือให้ได้สายดีเอ็นเอเกิดข้ึนใหม่ โดยมีรหัสพันธุกรรม
เหมือนเดิมทุกประการ 
          2. กำรถ่ำยทอดข้อมูลทำงพันธุกรรม (transcription) ดีเอ็นเอจะสามารถถูกถอดรหัส
พันธุกรรมเพ่ือสร้างเป็นอาร์เอ็นเอ (ribonucleic acid : RNA) ที่จะท าหน้าที่ก าหนดการเรียงตัวของ
กรดอะมิโนในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีน ซึ่งโปรตีนที่ถูกสร้างขึ้นจะถูกน ามาเป็นส่วนประกอบส าคัญ
ของโครงสร้างต่าง ๆ ภายในเซลล์ หรือท าหน้าที่เป็นสารเร่งปฏิกิริยาทางชีวเคมีหรือเอ็นไซม์ในสิ่งมีชีวิต 
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 คู่ของยีน 
  เซลล์ร่างกายของสิ่งมีชีวิตจะมีโครโมโซมที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมอยู่สองชุด
เข้าคู่กันเรียกว่า  โครโมโซมคู่เหมือน  และจากที่กล่าวมาแล้วว่า ยีนซึ่งเป็นตัวควบคุมลักษณะทาง
พันธุกรรมจะอยู่บนโครโมโซม ด้วยเหตุนี้ ถ้าพิจารณาลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น 
ลักษณะสีตา จะพบว่าถ้ามียีนที่ควบคุมลักษณะสีตาอยู่บนโครโมโซมแท่งหนึ่ง โครโมโซมที่เป็นคู่เหมือน  
ก็จะมียีนที่ควบคุมลักษณะสีตาอยู่ด้วยเช่นกัน 
          1. แอลลีล (allele)  คือ ยีนที่ควบคุมลักษณะเดียวกันแต่ต่างรูปแบบกัน ถึงแม้จะอยู่บน
โครโมโซมคู่เหมือนตรงต าแหน่งเดียวกันก็ตาม เช่น ลักษณะของติ่งหู จะมียีนควบคุมอยู่ 2 แอลลีล    
หรือ 2 แบบ คือ แอลลีลที่ควบคุมการมีติ่งหู (ให้สัญลักษณ์เป็น B) และแอลลีลที่ควบคุมการไม่มีติ่งหู   
(ให้สัญลักษณ์เป็น b)  
          2. จีโนไทป์ (genotype)  คือ ลักษณะการจับคู่กันของแอลลีลของยีนที่ควบคุมลักษณะ     
ทางพันธุกรรม ซึ่งจะมี 2 ลักษณะ ได้แก่ 
              -  ลักษณะพันธุ์แท้ (homozygous) เป็นการจับคู่กันของยีนที่มีแอลลีลเหมือนกัน เช่น 
แอลลีลควบคุมการมีติ่งหู 2 แอลลีลจับคู่กัน (BB)  แอลลีลที่ควบคุมการไม่มีติ่งหูจับคู่กัน (bb) 
  -  ลักษณะพันธุ์ทำง (heterozygous)  เป็นการจับคู่กันของยีนที่มีแอลลีลต่างกัน เช่น  
แอลลีลควบคุมการมีติ่งหูจับคู่กับแอลลีลที่ควบคุมการไม่มีติ่งหู (Bb) 
 3. ฟี โนไทป์  (phenotype)  หมายถึง ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายใต้       
การควบคุมของจีโนไทป์ซึ่งแสดงออกมาให้เห็นหรือปรากฏแก่ภายนอก เช่น จ านวนชั้นของหนังตา  
ลักษณะสีตา  สีผิว  ความสูง  เป็นต้น 
 กำรแสดงออกของลักษณะทำงพันธุกรรม 
  จากการทดลองการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเมนเดล กล่าวว่า  “เมื่อมีแอลลีล    
ที่แตกต่างกัน 2 แอลลีล  แอลลีลหนึ่งจะแสดงออกมาได้ดีกว่าอีกแอลลีลหนึ่ง  แอลลีลที่แสดงออกมา   
ได้ดีกว่า  เรียกว่า  แอลลีลเด่น (dominant allele)  จะบดบังแอลลีลที่แสดงออกมาไม่ดีเท่า  เรียกว่า   
แอลลีลด้อย (Recessive allele)”  หรือกล่าวได้ว่า  ลักษณะต่าง ๆ ทางพันธุกรรมที่เกิดจากการจับคู่ 
ของยีนจากพ่อ แม่ และถ่ายทอดมาสู่รุ่นลูกหลาน จะมีการแสดงออกได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
  -  ลักษณะเด่น (dominant)  หมายถึง ลักษณะที่ปรากฏออกมาในทุก ๆ รุ่นอย่างเด่นชัด 
ซึ่งเกิดจากการจับคู่ของแอลลีลที่ควบคุมลักษณะเด่นเหมือนกันจับคู่กัน หรืออาจเกิดจากการที่แอลลีล 
ด้อยถูกข่มด้วยแอลลีลเด่นที่จับคู่กัน 
  -  ลักษณะด้อย (recessive)  หมายถึง ลักษณะที่แอบแฝงไม่แสดงออกมาให้เห็นเมื่ออยู่   
คู่กับลักษณะเด่น แต่จะแสดงออกเมื่อมีการเข้าคู่กับลักษณะด้อยเหมือนกัน ซึ่งโอกาสแสดงออกให้เห็น  
จะมีน้อยกว่าการแสดงออกของลักษณะเด่น 
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บัตรกิจกรรมท่ี 2.1 

เรื่อง  โครโมโซมปลำยรำกหอม 
 

จุดประสงค์ของกิจกรรม 
 1. ศึกษาลักษณะของโครโมโซมจากเซลล์ปลายรากหอม 
 2. วาดภาพลักษณะโครโมโซมท่ีเห็น พร้อมอธิบายประกอบ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค ำชี้แจง 
 1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนที่ก าหนด เพื่ออธิบายลักษณะของโครโมโซม 
วัสดุ-อุปกรณ์ 

1. หอมแดง 2. บิกเกอร์ 3. ดิน 
4. มีด 5. ตะเกียงแอลกอฮอล์ 6. สไลด์กระจกปิดสไลด์ 
7. กระดาษทิชชู 8. กล้องจุลทรรศน์ 9. กรอดไฮโดรคลอริก 
10. อะซิโตคาร์มีน   

 
วิธีกำรปฏิบัติ 
 1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาลักษณะของโครโมโซมจากเซลล์ปลายรากหอม 
 2. น าหอมแดงมาเพาะ โดยปักลงในบิกเกอร์ที่มีดินอยู่ รดน้ าทุกวันจนมีรากงอกยาวประมาณ 1-2 ซม. 
 3. ตัดปลายรากหอมยาวประมาณ 0.5 ซม. วางบนสไลด์ แล้วหยดกรดไฮโดรคลอริกลงไปให้ท่วม 
 4. ผ่านสไลด์ไปมาเหนือเปลวไฟ ประมาณ 1-2 ครั้ง (ระวังอย่าให้กรดไฮโดรคลอริกแห้ง) จากนั้น 
            หยดน้ ากลั่นลงบนราก แล้วเทออก ท าซ้ า 2-3 ครั้ง 
 5. ซับน้ าให้แห้งด้วยกระดาษทิชชู แล้วหยดอะซิโตคาร์มีน (acetocarmine) ความเข้มข้น 0.5%  
            จากนั้นผ่านสไลด์เหนือเปลวไฟ (ระวังอย่าให้แห้ง) แล้วปิดด้วยกระจกสไลด์ 
 6. กดเบาๆ บนกระจกปิดสไลด์ เพ่ือให้เซลล์กระจาย แล้วใช้กระดาษทิชชูซับรอบ ๆ กระจก 
            ปิดสไลด ์
 7. น าสไลด์ไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ วาดภาพลักษณะโครโมโซมที่เห็น พร้อมอธิบายประกอบ 
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บัตรกิจกรรมท่ี 2.2 
เรื่อง  โครโมโซมของคน 

 
จุดประสงค์ของกิจกรรม 
 เพ่ือให้สามารถอธิบายความแตกต่างของ ภาพชุดโครโมโซมเพศชาย และเพศหญิงได้ 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนดูภาพแล้วตอบค าถาม 
 

                 
ภาพที ่2.12  โครโมโซมในร่างกายเพศชายและเพศหญิง 
(ที่มาของภาพ : photo bank ACT.) 
 

1. จากภาพชุดโครโมโซมด้านบน ให้นักเรียนอธิบายว่าภาพใดเป็นภาพโครโมโซมของเพศชาย และภาพใด 
    เป็นของเพศหญิง พร้อมให้เหตุผล 
    ค ำตอบ : ......................................................................................................................................... ...... 

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

    .................................................................................... ......................................................... .................. 
2. เพราะเหตุใดมนุษย์แต่ละคนจึงมีลักษณะแตกต่างกัน 

    ค ำตอบ : ............................................................................................................................. .................. 

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

3. โครโมโซมของคนปกติ 1 ชุด มีจ านวนเท่าใด 

    ค ำตอบ : ............................................................................................................................. .................. 
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แบบบันทึกผลกำรท ำบัตรกิจกรรมที่ 2.1 
 

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

 
กิจกรรมที่ 2.1  เรื่อง  โครโมโซมปลำยรำกหอม 
จุดประสงค์ของกิจกรรม 
 1. ศึกษาลักษณะของโครโมโซมจากเซลล์ปลายรากหอม 
 2. วาดภาพลักษณะโครโมโซมท่ีเห็น พร้อมอธิบายประกอบ 

(วาดภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................................................................................. .................................. 
................................................................................................ ............................................................... 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................................................. .. 
............................................................................................................................. .................................. 

ขั้นที่ 4 อธิบำย และลงข้อสรุป 
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ค ำถำมหลังท ำกิจกรรมที่ 2.1 
 
1. ภายในนิวเคลียสของแต่ละเซลล์ของสิ่งมีชีวิต จะมีจ านวนโครโมโซมเท่ากันทุกเซลล์หรือไม่ 
ค ำตอบ...................................................................... ................................................................................. 
.......................................................................................... ......................................................................... 
................................................................................................... ................................................................ 

2. เซลล์ร่างกายของมนุษย์มีจ านวนโครโมโซมจ านวนเท่าใด เท่ากับในเซลล์สืบพันธุ์หรือไม่อย่างไร 
ค ำตอบ............................................................................................................................. .......................... 
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 

3. ถ้าเซลล์สืบพันธุ์มีจ านวนโครโมโซมเท่ากับเซลล์อ่ืน ๆ ในร่างกาย สิ่งมีชีวิตในรุ่นต่อ ๆ มาจะมีจ านวน 
   โครโมโซมเท่าใด 
ค ำตอบ............................................................................................................................. .......................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 

4. เซลล์อสุจิของพ่อและเซลล์ไข่ของแม่รวมกันจะมีโครโมโซมจ านวนเท่าใด 
ค ำตอบ................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
...................................................................................................................................................................  

5. ยีนซึ่งท าหน้าที่ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตอยู่กันอย่างไรบนโครโมโซม และมีจ านวน 
   มากน้อยเพียงใด 
ค ำตอบ.......................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
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แบบบันทึกผลกำรท ำบัตรกิจกรรมที่ 2.2 
 

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

 

กิจกรรมที่ 2.2  เร่ือง  โครโมโซม 
จุดประสงค์ของกิจกรรม 
 เพ่ือให้สามารถอธิบายความแตกต่างของ ภาพชุดโครโมโซมเพศชาย และเพศหญิงได้ 
 
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนดูภาพแล้วตอบค าถาม 

          
ภาพที ่2.12  โครโมโซมในร่างกายเพศชายและเพศหญิง 
(ที่มาของภาพ : photo bank ACT.) 

ค ำถำมหลังท ำกิจกรรมที่ 2.2 
1. จากภาพชุดโครโมโซมด้านบน ให้นักเรียนอธิบายว่าภาพใดเป็นภาพโครโมโซมของเพศชาย และภาพใด 
    เป็นของเพศหญิง พร้อมให้เหตุผล 

ค ำตอบ : ............................................................................................................................. ...................... 

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

2. เพราะเหตุใดมนุษย์แต่ละคนจึงมีลักษณะแตกต่างกัน 

ค ำตอบ : ............................................................................................................................. .......................     

3. โครโมโซมของคนปกติ 1 ชุด มีจ านวนเท่าใด             
 ค ำตอบ : ............................................................................................................................. ...................... 
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บัตรเนื้อหำที่ 2.2 
เรื่อง  กำรแบ่งเซลล ์

 

  

 

 

 

 

 

    
                        โปรเฟส                         เมทาเฟส            แอนาเฟส           เทโลเฟส 

ภาพที ่2.13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส 
(ที่มาของภาพ : http://www.vce.bioninja.com) 

 

   การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส ลูกที่เกิดขึ้นจะมีโครโมโซม เหมือนกันทั้งหมด และมีจ านวนโครโมโซม 

   เท่ากับเซลล์ เริ่มต้น เรียกว่า เซลล์ดิพลอยด์ (2n) 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 5 ขยำยควำมรู้ 

เมื่อมีการค้นพบสีย้อมนิวเคลียส ท าให้นักวิทยาศาสตร์พบว่า ภายในนิวเคลียสมีโครงสร้างที่มี
ลักษณะ เป็นเส้น เรียกว่า “โครโมโซม” และติดตามการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม ขณะที่มี
การแบ่งเซลล์ พบว่าการแบ่งเซลล์มี 2 แบบ คือ การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส และแบบไมโอซิส 

กำรแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส 
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ภาพที ่2.14 การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส 

(ที่มาของภาพ : http://www.vce.bioninja.com) 

 

      

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

   การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส ลูกที่เกิดขึ้นจะมีโครโมโซม ที่แตกต่างไปจากเซลล์เริ่มต้น และมีจ านวน 

   โครโมโซมในเซลล์ใหม่ จะลดลงเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์เริ่มต้น เรียกว่า เซลล์แฮพลอยด์ (n) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่2.15 การเข้าคู่กัน และแยกออกจากกันของโครโมโซมคู่เหมือน 
(ที่มาของภาพ : http://www.vce.bioninja.com) 

 
 
 

 

กำรแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส 

โปรเฟส I อินเตอร์เฟส I เมทาเฟส I แอนาเฟส I 

ไมโอซิส I 

ไมโอซิส II 

เมทาเฟส II เมทาเฟส II 

ความน่าจะเป็นในการเรียงตัวของ
โครโมโซมในระยะ เมทาเฟส I 

เมทาเฟส III 

ความแปรผันใน 
เซลล์สืบพันธ ุ์ 

http://www.vce.bioninja.com/
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บัตรค ำถำม ที่ 2.2 

เรื่อง  กำรแบ่งเซลล์ 
 

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนเติมค าลงในช่องว่างให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ 
1. จากตารางเปรียบเทียบการแบ่งเซลล์แบบโทซิส และไมโอซิส ให้นักเรียนเติมข้อความลงในช่องว่าง 
    ให้ถูกต้อง 

ข้อเปรียบเทียบ ไมโทซิส ไมโอซิส 
1. แหล่งที่พบ 
2. จ านวนโครโมโซมของเซลล์ใหม่ 
3. จ านวนครั้งของการแบ่งนิวเคลียส 
4. ไซแนปซิส และครอสซิงโอเวอร์ 
5. ลักษณะทางพันธุกรรม 
6. ความสามารถในการแบ่งเซลล์ใหม่ 
7. จ านวนเซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้น 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................... 
  
2. ถ้าสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง มีจ านวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกาย = 4 แท่ง ภาพการแบ่งเซลล์ที่ก าหนดให้ 
    ต่อไปนี้เป็นการแบ่งเซลล์แบบใด และอยู่ในระยะใด 

                          
      
 
  

2. จ านวนโครโมโซมท่ีเป็น “แฮพลอยด์” มีจ านวนโครโมโซมเป็นกี่ชุด และพบในเซลล์ชนิดใด 
ค ำตอบ : ............................................................................. ..................................................................... 

3. จ านวนโครโมโซมท่ีเป็น “ดิพลอยด”์ มีจ านวนโครโมโซมเป็นกี่ชุด และพบในเซลล์ชนิดใด 
ค ำตอบ : .................................................................................................................................................. 

 

ก. ................. 
ระยะ................ 

ข. ................. 
ระยะ................ 

 

ค. ................. 
ระยะ................ 
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แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 2 

 

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

 
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียวแล้วท าเครื่องหมายกากบาท (X)  
   ลงในกระดาษค าตอบ 
1. ข้อใดไม่ใช่พฤติกรรมของโครโมโซมและสารพันธุกรรม 
  ก. ทั้งสองอย่างเกิดการรวมเข้าคู่กันใหม่ในไซโกต 
  ข. ทั้งสองอย่างไม่สามารถถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้ 
  ค. ทั้งสองอย่างมีอยู่เป็นคู่ ๆ อยู่ในสภาพดิพพลอยด์ (Diploid) 
  ง. ทั้งสองอย่างมีการแยกตัวออกจากคู่ของมันในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ 
2. หน่วยที่ควบคุมลักษณะพันธุกรรมเรียกว่าอะไร  มีลักษณะอย่างไร 
  ก. ยีน มีลักษณะเป็นแท่ง 
  ข. โครโมโซม มีลักษณะเป็นคู่   
  ค. ยีน มีลักษณะเป็นคู่    
  ง. โครโมโซม มีลักษณะเป็นแท่ง 
3. ลักษณะเฉพาะของสารพันธุกรรมที่สามารถถ่ายทอด  และควบคุมลักษณะกรรมพันธุ์ได้นั้น 
   อยู่ที่สิ่งใดเป็นส าคัญ 
  ก. ชนิดของน้ าตาลในโมเลกุลของ DNA 
  ข. จ านวนหมู่ฟอสเฟตในโมเลกุลของ DNA 
  ค. ชนิดของเบสอินทรีย์ในโมเลกุลของ DNA 
  ง. จ านวนและชนิดของกรดอะมิโนในโมเลกุลของโปรตีน 
4. จากค ากล่าวที่ว่า “คนต้องออกลูกเป็นคน  ลิงต้องออกลูกเป็นลิง” นักเรียนคิดว่ามีความเก่ียวข้องกับ 
   สิ่งใดมากที่สุด 
  ก. ยีน      
  ข. โครโมโซม 
  ค. จ านวนนิวเคลียส    
  ง. ลักษณะเซลล์สืบพันธุ์ 
 

ขั้นที่ 6 ประเมินผล 
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5. โครโมโซมเซลล์ไข่ของเพศหญิง คือข้อใด 
  ก. 22 + X 
  ข. 22 + XYY 
  ค. 22 + XXY 
  ง. 22 + XX 
6. จ านวนโครโมโซมของคน มีจ านวนออโตโซมและโครโมโซมเพศเท่าใด 
  ก. 46 คู่ + 1 คู ่
  ข. 22 คู่ + 1 คู ่     
  ค. 23 คู่ + 1 คู ่     
      ง. 1 คู่ + 22 คู ่
7. คู่เบสในโมเลกุล DNA สาย 1 และสาย 2 ยึดกันด้วยพันธะอะไร 
  ก. เปปไตด์     
  ข. อิออนิก   
  ค. ไฮโดรเจน     
  ง. ฟอสโฟไดเอสเตอร์ 
8. การจัดล าดับจากหน่วยเล็กไปใหญ่ให้ถูกต้อง  ควรเป็นข้อใด 

ก. DNA         ยีน         โครโมโซม  
ข. ยีน        DNA        โครโมโซม  
ค. โครโมโซม        DNA        ยีน 
ง. DNA         โครโมโซม        ยีน 

9. ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง 
  ก. โครโมโซมเพศชาย คือ XX 
  ข. โครโมโซมเพศหญิง คือ XY 
  ค. โครโมโซม Y  มีขนาดใหญ่กว่าโครโมโซม X 
  ง. โครโมโซม X  มีขนาดใหญ่กว่าโครโมโซม Y 
10. ลักษณะทางพันธุกรรมจะถ่ายทอดพันธุกรรมไปยังลูกเพศชายอยู่บนโครโมโซมใด 
  ก. โครโมโซม  Y  
  ข. โครโมโซม  X  
  ค. โครโมโซม  XX  
  ง. โครโมโซม  XY 
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 บัตรน ำควำมรู้ไปใช้ 
เรื่อง Stem Cell  คืออะไร 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ Stem Cell แล้วตอบค าถามที่ก าหนดให้ให้ถูกต้อง 

                                 
 
 
 
 
 

  ภาพที่ 2.16 การเปลี่ยนแปลงของสเต็มเซลล์ 
   (ที่มาของภาพ : http://thaihealthlife.com) 

สเต็มเซลล์ (Stem Cell) หรือเรียก เซลล์ต้นก ำเนิด หรือ เซลล์บ ำบัด หรือ เซลล์ต้นตอ คือ 
เซลล์อ่อนที่พร้อมแบ่งตัวเองขึ้นมาใหม่ ซึ่งมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปเป็นเซลล์ชนิดต่างๆ ของร่างกาย เพ่ือ
ท าหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งในร่างกายของมนุษย์  คุณสมบัติเฉพาะของสเต็มเซลล์มีดังนี้ 
1. เซลล์ไม่ได้ถูกก าหนดให้เป็นเซลล์เฉพาะเจาะจง (Unspecialized) แต่สามารถเปลี่ยนแปลง 
    และพัฒนาให้ท าหน้าที่แบบเฉพาะเจาะจงได้ 
2. สามารถบ่งตัวเองเพ่ิมจ านวนขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องได้เป็นเวลานาน โดยยังคงรักษาคุณสมบัติเดิมไว้ได้ 
3. ภายใต้สภาวะทางกายภาพบางประการที่เหมาะสม สเต็มเซลล์สามารถถูกเปลี่ยนให้เป็นเนื้อเยื่อ 
    หรืออวัยวะที่ท าหน้าที่แบบเฉพาะตามหน้าที่ของอวัยวะนั้นได้ (Specialized) 
ค ำถำม   
1. “Stem Cell” เป็นการใช้ประโยชน์ในเรื่องใดของเซลล์  
ค ำตอบ : ............................................................................. ..................................................................... 

2. การเพิ่มจ านวนเซลล์ของ “Stem Cell” เป็นการแบ่งเซลล์ แบบใด เพราะเหตุใด 
ค ำตอบ : .................................................................................................................................................. 

3. การฉีด “Stem Cell” มีข้อเสียหรือไม่ อย่างไร    
ค ำตอบ : ............................................................................. ..................................................................... 
 
 

ขั้นที่ 7 น ำควำมรู้ไปใช้ 
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กระดำษค ำตอบ 
แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน  เอกสำรประกอบกำรเรียน  

เล่มที ่2 เรือ่ง โครโมโซมและสำรพันธุกรรม 
 

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 2  เร่ือง  โครโมโซมและสำรพันธุกรรม 

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

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

เลข
ที ่

ช่ือ - สกุล 
ผลการประเมิน / คะแนน 

รวม 
คะแนน 

การทดสอบ บัตรค าถาม บัตรกิจกรรม ค าถาม/ 
ก่อน หลัง ผลตา่ง 2.1 2.2 2.1 2.1 กิจกรรม 
10 10  5 5 5 5 20 

          
          
          
          
          
          
          
          
          

รวม         
เฉลี่ย         
ร้อยละ         

 
จำกผลกำรเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชุดที่ 2  เร่ือง  โครโมโซมและสำรพันธุกรรม 
ของกลุ่มที่.................................. พบว่า 
 ผลการทดสอบก่อนเรียน............................................................. 
 ผลการทดสอบหลังเรียน............................................................. 
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แนวตอบบัตรทบทวนควำมรู้ 
เรื่อง  โครงสร้ำงของเซลล์ 

 
ค ำชี้แจง นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ ส่วนประกอบของเซลล์พืช และเซลล์สัตว์ แล้วตอบค าถาม 
 

            
 
 
 
 ภาพที ่2-1 โมเดลเซลล์พืช ก. และเซลล์สัตว์ ข. 

(ที่มาของภาพ : http://www.scitrader.co.th) 

   ค ำถำม 

   1. โครงสร้างพืน้ฐานของเซลล์   
   ค ำตอบ :  ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ นิวเคลียส, ออร์แกแนลล์, สว่นที่ห่อหุ้มเซลล์ 

   2. องค์ประกอบของเซลล์ ที่เหมือนกัน และที่ต่างกันของเซลล์พืช และเซลล์สัตว์ 

   ค ำตอบ : 
       

        

 

    

 

 

 

  3. องค์ประกอบใดของเซลล์ ที่ส าคัญที่สุดในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
  ค ำตอบ :  นิวเคลียส 

1. ค่อนข้างกลม 
2. ไม่มีผนังเซลล ์
3. ไม่มีคลอโรพลาสต ์
4. มีเซนทริโอล 
5. ไม่แข็งแรง 

1. เยื่อหุ้มเซลล ์
2. นิวเคลียส 
3 ไซโทพลาซมึ 
4. แวคิวโอล 
5. ไรโบโซม 

                 
               
                     

เซลล์พชื 

1.ค่อนข้างเหลี่ยม 
2. มีผนังเซลล ์
3. มีคลอโรพลาสต ์
4. ไม่มีเซนทริโอล 
5. มีความแข็งแรง 
 

เซลล์สัตว์  

ก. ข. 
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แนวตอบบัตรค ำถำม ที่ 2.1 
เรื่อง  เรำเกิดมำได้อย่ำงไร 

 
ค ำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาภาพข้างล่างนี้ แล้วตอบค าถาม  

                  
ภาพที ่2-2 การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์ 
(ที่มาของภาพ : sites.google.com/a/splw.ac.th) 

  ค ำถำม   
1. เซลล์ที่เป็นเซลล์ต้นก าเนิดของร่างกายของคนเรา คือ  
 ค ำตอบ :  เซลล์อสุจิ และเซลล์ไข 

2. เซลล์ อสุจิ มาจาก  
 ค ำตอบ :  เซลล์อสุจิ มาจากพ่อ และเซลล์ไข่มาจากแม่ 

3. ส่วนใดของเซลล์ที่มีบทบาทส าคัญในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
 ค ำตอบ :  นิวเคลียส 

4. การปฏิสนธิ (Fertilization) คือ อะไร  
 ค ำตอบ :  การรวมตัวกันของนิวเคลียสเซลล์อสุจิ และเซลล์ไข่ 

5. การเพิ่มจ านวนเซลล์เกิดจาก ขบวนการ  
 ค ำตอบ :  การแบ่งเซลล์ 

6. จากภาพ มีเซลล์อยู่กี่ชนิด อะไรบ้าง   
 ค ำตอบ :  มี 2 ชนิด คือเซลล์สืบพันธุ์ และเซลล์ร่างกาย 
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แนวค ำตอบแบบบันทึกผลบัตรกิจกรรมท่ี 2.1 

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

 
กิจกรรมที่ 2.1  เรื่อง  โครโมโซมจำกเซลล์ปลำยรำกหอม 
จุดประสงค์ของกิจกรรม 
 1. ศึกษาลักษณะของโครโมโซมจากเซลล์ปลายรากหอม 
 2. วาดภาพลักษณะโครโมโซมท่ีเห็น พร้อมอธิบายประกอบ 

(วาดภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดลุยพินิจของครูผูส้อน) 

 
............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
.............................................................................................................................................................. . 
............................................................................................................................. .................................. 
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แนวตอบค ำถำมหลังท ำบตัรกิจกรรมที่ 2.1 
 

1. ภายในนิวเคลียสของแต่ละเซลล์ของสิ่งมีชีวิต จะมีจ านวนโครโมโซมเท่ากันทุกเซลล์หรือไม่ 
ค ำตอบ : เท่ากัน 
 
2. เซลล์ร่างกายของมนุษย์มีจ านวนโครโมโซมจ านวนเท่าใด เท่ากับในเซลล์สืบพันธุ์หรือไม่อย่างไร 
ค ำตอบ : เซลล์ร่างกายมีโครโมโซม 46 แท่ง ส่วนเซลล์สืบพันธุ์มี  23 แท่ง 
 
3. ถ้าเซลล์สืบพันธุ์มีจ านวนโครโมโซมเท่ากับเซลล์อ่ืน ๆ ในร่างกาย สิ่งมีชีวิตในรุ่นต่อ ๆ มาจะมีจ านวน 
   โครโมโซมเท่าใด 
ค ำตอบ : รุ่นต่อ ๆ มาจะมีจ านวนโครโมโซมเพ่ิมข้ึนเป็น 2 เท่าไปเรื่อย ๆ 
 
4. เซลล์อสุจิของพ่อและเซลล์ไข่ของแม่รวมกันจะมีโครโมโซมจ านวนเท่าใด 
ค ำตอบ :  เท่ากับเซลล์ร่างกายคือ 46 แท่ง 
 
5. ยีนซึ่งท าหน้าที่ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตอยู่กันอย่างไรบนโครโมโซม และมีจ านวน 
   มากน้อยเพียงใด 
ค ำตอบ : ยีนที่ควบคุมลักษณะพันธุกรรมลักษณะเดียวกัน จะอยู่บนโครโมโซมที่ต าแหน่งเดียวกัน  
บนโครโมโซมหนึ่ง ๆ อาจมียีนจ านวนนับพันยีนที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมต่าง ๆ จึงท าให้สิ่งมีชีวิต 
แต่ละชนิดมีลักษณะต่าง ๆ ได้มากมาย 
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แนวค ำตอบแบบบันทึกผลบัตรกิจกรรมท่ี 2.2 
 

วิชำ ชีววิทยำพื้นฐำน  รหัสวิชำ ว331103   เรื่อง  โครโมโซมของคน 
ชื่อ-สกุล ............................................................ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี .................เลขท่ี ............. 

 
จุดประสงค์ของกิจกรรม 
 เพ่ือให้สามารถอธิบายความแตกต่างของ ภาพชุดโครโมโซมเพศชาย และเพศหญิงได้ 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนดูภาพแล้วตอบค าถาม 

               
ภาพที ่2-12  โครโมโซมในร่างกายเพศชายและเพศหญิง 
(ที่มาของภาพ : photo bank ACT.) 

เฉลยค ำถำมหลังท ำกิจกรรมที่ 2.2 
1. จากภาพชุดโครโมโซมด้านบน ให้นักเรียนอธิบายว่าภาพใดเป็นภาพโครโมโซมของเพศชาย และภาพใด 
    เป็นของเพศหญิง พร้อมให้เหตุผล 
 ค ำตอบ : ภาพ ก  เป็นเพศหญิง เพราะมโีครโมโซมเพศ ค ู่ที่ 23 เป็น XX 

          ภาพ ข  เป็นเพศชาย เพราะมีโครโมโซมเพศ ค ู่ที่ 23 เป็น XY 

2. เพราะเหตุใดมนุษย์แต่ละคนจึงมีลักษณะแตกต่างกัน  

 ค ำตอบ : มนุษย์แต่ละคนมลีักษณะแตกต่างกัน เนื่องจากความแตกต่างของหน่วยพันธุกรรม (ยีน) ท าหน้าท่ีควบคุม 

  ลักษณะทางพันธุกรรมและถา่ยทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง 

3. โครโมโซมของคนปกติ 1 ชุด มีจ านวนเท่าใด  

 ค ำตอบ : มนุษย์มีจ านวนโครโมโซม 46 โครโมโซม หรือ 23 คู่ ซึ่งเป็นโครโมโซมร่างกายจ านวน 22 คู่ และ 

  เป็นโครโมโซมเพศจ านวน 1 คู ่
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แนวตอบบัตรค ำถำม ที่ 2.2 

เรื่อง กำรแบ่งเซลล์ 
 

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนเติมค าลงในช่องว่างให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ 
1. จากตารางเปรียบเทียบการแบ่งเซลล์แบบโทซิส และไมโอซิส ให้นักเรียนเติมข้อความลงในช่องว่าง 
    ให้ถูกต้อง 

ข้อเปรียบเทียบ ไมโทซิส ไมโอซิส 
1. แหล่งที่พบ 
2. จ านวนโครโมโซมของเซลล์ใหม่ 
3. จ านวนครั้งของการแบ่งนิวเคลียส 
4. ไซแนปซิส และครอสซิงโอเวอร์ 
5. ลักษณะทางพันธุกรรม 
6. ความสามารถในการแบ่งเซลล์ใหม่ 
7. จ านวนเซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้น 

เซลล์ร่างกาย 
เท่าเดิม 
1 ครั้ง 
ไม่มี 

คงเดิม 
แบ่งต่อไปได้อีก 

1 เซลล์      2 เซลล ์

เซลล์สืบพันธุ์ 
ลดลงครื่งหนึ่ง 

2 ครั้ง 
มี 

แปรผันไปจากเดิม 
แบ่งแบบไมโอซิสอีกไม่ได้ 

1 เซลล์      2 เซลล ์
  
2. ถ้าสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง มีจ านวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกาย = 4 แท่ง ภาพการแบ่งเซลล์ที่ก าหนดให้ 
    ต่อไปนี้เป็นการแบ่งเซลล์แบบใด และอยู่ในระยะใด 

                          
      
 
  
 
2. จ านวนโครโมโซมท่ีเป็น “แฮพลอยด์” มีจ านวนโครโมโซมเป็นกี่ชุด และพบในเซลล์ชนิดใด  
ค ำตอบ : 1 ชุด หรือ n และพบในเซลล์สืบพันธ ุ์ 

3. จ านวนโครโมโซมท่ีเป็น “ดิพลอยด”์ มีจ านวนโครโมโซมเป็น กี่ชุด และพบในเซลล์ชนิดใด  
ค ำตอบ : 2 ชุด หรือ 2n และพบในเซลล์ร่างกาย 

 

ก. ไมโทซสิ 

ระยะเมทาเฟส 

ข. ไมโอซสิ 

ระยะเมทาเฟส I 
ค. ไมโอซสิ 

ระยะแอนาเฟส II 
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แนวตอบบัตรน ำควำมรู้ไปใช้ 
เรื่อง Stem Cell  คืออะไร 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย และสรุปผลเสียที่จะเกิดข้ึนจากการแต่งงานในเครือญาติเดียวกัน 

                                 
 
 
 
 
 
        

ภาพที ่2-16 การเปลี่ยนแปลงของสเต็มเซลล์ 
(ที่มาของภาพ : http://thaihealthlife.com) 

สเต็มเซลล์ (Stem Cell) หรือเรียก เซลล์ต้นก ำเนิด หรือ เซลล์บ ำบัด หรือ เซลล์ต้นตอ คือ 
เซลล์อ่อนที่พร้อมแบ่งตัวเองขึ้นมาใหม่ ซึ่งมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปเป็นเซลล์ชนิดต่าง ๆ ของร่างกาย 
เพ่ือท าหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งในร่างกายของมนุษย์ คุณสมบัติเฉพาะของสเต็มเซลล์มีดังนี้ 
1. เซลล์ไม่ได้ถูกก าหนดให้เป็นเซลล์เฉพาะเจาะจง (Unspecialized) แต่สามารถเปลี่ยนแปลง 
    และพัฒนาให้ท าหน้าที่แบบเฉพาะเจาะจงได้ 
2. สามารถบ่งตัวเองเพ่ิมจ านวนขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องได้เป็นเวลานาน โดยยังคงรักษาคุณสมบัติเดิมไว้ได้ 
3. ภายใต้สภาวะทางกายภาพบางประการที่เหมาะสม สเต็มเซลล์สามารถถูกเปลี่ยนให้เป็นเนื้อเยื่อ 
    หรืออวัยวะที่ท าหน้าที่แบบเฉพาะตามหน้าที่ของอวัยวะนั้นได้ (Specialized) 
ค ำถำม   
1. “Stem Cell” เป็นการใช้ประโยชน์ในเรื่องใดของเซลล์  
ค ำตอบ : การแบ่งเซลล์ 
2. การเพิ่มจ านวนเซลล์ ของ “Stem Cell” เป็นการแบ่งเซลล์แบบใด เพราะเหตุใด 
ค ำตอบ : ไมโทซิส เนื่องจากเป็นการแบ่งเซลล์ของเซลล์ร่างกาย  และเซลล์ใหม่ที่ได้มีลักษณะเหมือน 
กับเซลล์เดิมทุกประการ 
3. การฉีด “Stem Cell” มีข้อเสียหรือไม่ อย่างไร  
ค ำตอบ : มี  เช่น อาจจะได้รับเชื้อแบคทีเรีย, อาจจะได้รับเชื้อของเซลล์มะเร็ง, เซลล์ของผู้รับอาจมี
ปฏิกิริยา ต่อต้าน Stem Cell ที่ฉีดเข้าไป 
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เฉลยแบบทดสอบชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ชุดที่ 2 เร่ือง  โครโมโซมและสำรพันธุกรรม 
 
           เฉลยก่อนเรียน          เฉลยหลังเรียน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

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

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