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1. สาระสําคัญ (Overview / Annotation) 

  เกรเกอร์ โยฮนัน์ เมนเดล (Gregor Johann Mendel) ไดเ้ริ$มงานคน้ควา้ทดลองทางวิทยาศาสตร์ดว้ยการ

ผสมพนัธ์ุพืช เขาไดสั้งเกตเห็นว่า พืชที$เกิดจากการผสมพนัธ์ุกนัในแต่ละครัE งมกัจะมีลกัษณะบางอย่างปรากฏอยู่

เสมอ เช่น เมื$อนาํถั$วลนัเตาที$มีลกัษณะตน้สูงและตน้เตีEยมาผสมพนัธ์ุกนั มกัจะมีลกัษณะตน้สูงปรากฏอยู่ในรุ่น

ต่อๆ มาเสมอ ต่อมาเมนเดลจึงไดป้รับปรุงการทดลอง เช่น ไดมี้การคดัเลือกพ่อแม่พนัธ์ุที$เป็นพนัธ์ุแท ้คดัเลือก

ลกัษณะที$จะศึกษา แลว้ศึกษาทีละลกัษณะ เป็นตน้ กฎเกณฑก์ารถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมของเมนเดลได้

ชีEให้เห็นว่า ลกัษณะต่างๆ ที$ปรากฏในลูกเป็นผลเนื$องมาจากการถ่ายทอดหน่วยที$ควบคุมลกัษณะต่างๆ ซึ$งได้

จากพ่อและแม่  โดยผ่านทางเซลลสื์บพนัธ์ุ อย่างไรก็ตาม ผลงานของเมนเดลในช่วงแรกๆ ไม่มีผูใ้ดเขา้ใจและไม่

เป็นที$ยอมรับทัEงนีE เนื$องจากความรู้ทางพนัธุศาสตร์ยงัไม่แพร่หลาย จนกระทั$งในปี พ.ศ. 2443 ฮิวโก เดอ ฟรีส์ 

(Hugo de Vries) ชาวฮอลนัดา และไดท้ดลองผสมพนัธ์ุไมด้อกและขา้วโพดตามลาํดบั ซึ$งผลการทดลองของทัEง

สองท่านต่างก็ตรงกบัผลการทดลองของเมนเดลที$ไดร้ายงานไวเ้มื$อ 35 ปีที$แลว้ ดว้ยเหตุนีEผลงานของเมนเดลจึง

ไดร้ับการยอมรับในเวลาต่อมา และเขาก็ไดร้ับการยกย่องให้เป็น บิดาแห่งพันธุศาสตร์  
 

2. มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขัHนพืHนฐาน (Local / National Standards) 

  มาตรฐาน ว 1.2 : เขา้ใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม

วิวฒันาการของสิ$งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพที$ผลต่อมนุษยแ์ละสิ$งแวดลอ้ม 

มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื$อสารสิ$งที$เรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชัHนที0 3 : สืบคน้ขอ้มูล อภิปรายและอธิบายเกี$ยวกบัสารพนัธุกรรมในนิวเคลียส

ที$ควบคุมลกัษณะต่างๆ ของเซลล ์ สารพนัธุกรรมสามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกหลาน  และรู้ถึงประโยชน์ของการ 

ใชค้วามรู้ดา้นพนัธุกรรม 
 

3. ผลการเรียนรู้ที0คาดหวัง (Content Standards) 

1. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายความหมายของคาํ ต่อไปนีEได ้ พนัธุกรรม   ลกัษณะทางพนัธุกรรม  

ลกัษณะเด่น ลกัษณะดอ้ย ยีนที$ควบคุมลกัษณะเด่น  ยนีที$ควบคุมลกัษณะดอ้ย  
 

 

 

 



4. จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective) 

 ด้านความรู้ (K) 

1. มีความรูค้วามเขา้ใจเกี$ยวกบัการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมในมนุษยไ์ด ้  

2. อธิบายเกี$ยวกบัการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมในมนุษย ์ได ้ 

3. บอกลกัษณะที$ถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมในมนุษย ์ได ้  

 ด้านทกัษะ/กระบวนการ (P) 

 1. สามารถสํารวจ สังเกต เปรียบเทียบ ลกัษณะของตนเองกบัผูอื้$นได ้( P ) 

ด้านคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ (A) 

1. นกัเรียนสนใจใฝ่รู้และมีความสุขกบัการเรียนและการร่วมกิจกรรมในชัEนเรียน 

2. นกัเรียนมีความรับผิดชอบในชัEนเรียนและเขา้ชัEนเรียนตรงตามเวลา 

5. การบรูณาการ 

เป็นการบูรณาการแบบสอดแทรก 

6.สาระการเรียนรู/เนืHอหาสาระ (Content) 

กฎการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเมนเดล     

 เกรเกอร์ โยฮนัน์ เมนเดล (Gregor Johann Mendel) เกิดเมื$อพ.ศ. 2365 ในเมืองบรึน ประเทศออสเตรีย 

เมนเดลเป็นลูกชาวสวนที$ยากจน จึงเรียนมหาวิทยาลยัไม่จบ เมื$อออกจากมหาวิทยาลยัจึงตดัสินใจบวชเป็น

บาทหลวงในโบสถ์แห่งหนึ$ งและได้รับการสนับสนุนให้เรียนต่อทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที$

มหาวิทยาลยัเวียนนา จนเรียนจบ 

 เมนเดลไดเ้ริ$มงานคน้ควา้ทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยการผสมพนัธ์ุพืช เขาได้สังเกตเห็นว่า พืชที$เกิด

จากการผสมพนัธ์ุกนัในแต่ละครัE งมกัจะมีลกัษณะบางอย่างปรากฏอยู่เสมอ เช่น เมื$อนาํถั$วลนัเตาที$มีลกัษณะตน้

สูงและตน้เตีEยมาผสมพนัธ์ุกัน มกัจะมีลกัษณะตน้สูงปรากฏอยู่ในรุ่นต่อๆ มาเสมอ แต่เนื$องจากผลที$ได้มกัจะ

ซับซ้อนทาํให้เขาไม่สามารถสรุปเป็นกฎเกณฑไ์ด ้

 ต่อมาด้วยความที$เป็นนักคณิตศาสตร์และมีความรู้พืEนฐานทางด้านการผสมพันธ์ุพืช เมนเดลจึงได้

ปรับปรุงการทดลองเสียใหม่ เช่น ได้มีการคดัเลือกพ่อแม่พนัธ์ุที$เป็นพนัธ์ุแท ้คดัเลือกลกัษณะที$จะศึกษา แลว้

ศึกษาทีละลกัษณะ เป็นตน้ กฎเกณฑ์การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมของเมนเดลได้ชีE ให้เห็นว่า ลกัษณะ

ต่างๆ ที$ปรากฏในลูกเป็นผลเนื$องมาจากการถ่ายทอดหน่วยที$ควบคุมลกัษณะต่างๆ ซึ$ งได้จากพ่อและแม่  โดย

ผ่านทางเซลล์สืบพนัธ์ุ อย่างไรก็ตาม ผลงานของเมนเดลในช่วงแรกๆ ไม่มีผูใ้ดเขา้ใจและไม่เป็นที$ยอมรับทัEงนีE

เนื$องจากความรู้ทางพนัธุศาสตร์ยงัไม่แพร่หลาย จนกระทั$งในปี พ.ศ. 2443 ฮิวโก เดอ ฟรีส์ (Hugo de Vries) 

ชาวฮอลนัดา และได้ทดลองผสมพนัธ์ุไมด้อกและขา้วโพดตามลาํดับ ซึ$ งผลการทดลองของทัEงสองท่านต่างก็

ตรงกับผลการทดลองของเมนเดลที$ได้รายงานไวเ้มื$อ 35 ปีที$แลว้ ด้วยเหตุนีE ผลงานของเมนเดลจึงได้รับการ

ยอมรับในเวลาต่อมา และเขาก็ไดร้ับการยกย่องให้เป็น บิดาแห่งพันธุศาสตร์  

 การทดลองของเมนเดล เมนเดลทดลองโดยใชถ้ั$วลนัเตา (Pisum sativum) ซึ$งมีลกัษณะแตกต่างกนัถึง 7 

ลกัษณะ ดงันีEคือ 



ลักษณะที0ศึกษา ลักษณะเด่น ลักษณะด้อย 

1. รูปร่างของเมล็ด เรียบ ขรุขระ 

2. สีของเมล็ด เหลือง เขียว 

3. สีของดอก แดง ขาว 

4. ตาํแหน่งของดอก ที$ลาํตน้ ที$ปลายยอด 

5. รูปร่างของฝัก อวบ คอด 

6. สีของฝัก เขียว เหลือง 

7. ความสูงของตน้ สูง เตีEย 

  

 ในการทดลอง เมนเดลได้นําตน้ถั$วพันธ์ุสูงและพันธ์ุเตีE ย ซึ$ งเป็นพันธ์ุแท้ทัE งคู่มาผสมกัน แล้วศึกษา

ลกัษณะความสูงความเตีEยของลูกรุ่นที$ 1 หรือ F1 (First filial generation) พบว่า ตน้ถั$วในลูกรุ่น F1 มีลกัษณะเป็น

ตน้สูงทัEงหมดและไม่พบตน้ถั$วที$มีลกัษณะเป็นตน้เตีEยเลย เมื$อนําถั$วรุ่น F1 มาผสมกันเอง แลว้ศึกษาลกัษณะ

ดังกล่าว ผลปรากฏว่า ต้นถั$วในลูกรุ่นที$ 2 หรือ F2 (Second filial generation) หรือรุ่นหลานมีทัEงลักษณะสูง

เหมือนต้นพ่อและเตีE ยเหมือนตน้แม่ โดยลักษณะต้นสูงมีประมาณ 3 ใน 4 ของรุ่น F2 และลักษณะตน้เตีE ยมี

ประมาณ 1 ใน 4 ของรุ่น F2 จากผลการทดลองทาํให้เมนเดล ไดข้อ้สรุปว่า 

1. ถา้ใชพ้นัธ์ุแทผ้สมกบัพนัธ์ุแท ้ลกัษณะทางพนัธุกรรมซึ$งมี 2 ลกัษณะในพ่อและแม่ (ตน้สูง-ตน้เตีEย) 

จะปรากฏออกมาในรุ่นลูก F1 เพียงลกัษณะใดลกัษณะหนึ$งเท่านัEน 

2. ลกัษณะที$ไม่ปรากฏในลูกรุ่น F1 ไม่ไดห้ายไปไหน แต่จะถูกข่มไวไ้ม่ให้ปรากฏออกมา และจะ 

ปรากฏออกมาอีกครัE งในลูกรุ่น F2 หรือรุ่นหลานในอตัรา 1 ใน 4 ของจาํนวน F2 ทัEงหมด 

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของลักษณะเดียว 

  ลกัษณะของสิ$งมีชีวิตนัEนควบคุมโดยยีนและยีนจะปรากฏเป็นคู่ๆ เสมอ ในการสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุยีนที$

อยู่เป็นคู่ๆ จะแยกออกจากกัน แลว้เขา้สู่เซลล์สืบพนัธ์ุ เซลลล์ะ 1 ยีน เมื$อมีการผสมระหว่างเซลล์สืบพนัธ์ุ เช่น 

อสุจิกบัไข่ ยีนก็จะกลบัมาเป็นคู่กนัอีก 

 ขอ้มูลที$เมนเดลรวบรวมจากการทดลองผสมพนัธ์ุตน้ถั$ว ชีE ให้เห็นแบบแผนการถ่ายทอดลกัษณะทาง

พนัธุกรรมดงันีE  ในลูกรุ่น F1 มีจีโนไทป์แบบเดียว คือ เฮเทอโรไซกสัและมีฟีโนไทป์แบบเดียวเช่นกนั คือเป็นตน้

สูงทัEงหมด ดังนัEนในรุ่นนีEจึงมีอตัราส่วนของลกัษณะเด่นต่อลกัษณะดอ้ยเป็น 1:0 แมล้กัษณะด้อยจะไม่ปรากฏ

ให้เห็นในรุ่น F1 แต่ก็ไม่ไดห้ายไปเลย ยีนที$ควบคุมลกัษณะดอ้ยยงัแฝงอยู่ และไปแสดงออกใน รุ่นลูก F2 ทาํให้มี

จีโนไทป์ 2 แบบคือ แบบโฮโมไซกัสและแบบเฮเทอโรไซกัส ในอตัราส่วน 1:2:1 และมีฟีโนไทป์ 2 แบบ คือ 

ตน้สูงและตน้เตีEย อตัราส่วนของลกัษณะเด่นต่อลกัษณะดอ้ยเป็น 3:1 



 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที$ 1 การทดลองผสมถั$วลนัเตาของเมนเดล            รูปที$ 2 การถ่ายทอดลกัษณะพนัธุกรรมของลกัษณะเดียว 

 

การถ่ายทอดลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์ (incomplete dominant) 

 จากขอ้มูลการศึกษาการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมของเมนเดล เห็นได้ว่าการแสดงออกของยีน

เพื$อให้ได้ลักษณะเด่นและด้อยนัE น  มีการข่มแบบสมบูรณ์  คือ F1 ที$ได้แสดงลักษณะเด่นเพียงอย่างเดียว                 

แต่ลกัษณะสิ$งมีชีวิตบางอย่าง ยีนที$ควบคุมลกัษณะดงักล่าวไม่สามารถข่มกันไดอ้ย่างเต็มที$ ลูกผสม F1 ที$ไดจ้าก

พ่อแม่พนัธ์ุแท ้ไม่สามารถแสดงลกัษณะเด่นของพ่อแม่ แต่เกิดเป็นลกัษณะผสมใหม่ เป็นแบบกลางๆ ระหว่าง

ลกัษณะพ่อแม่ ซึ$ งถา้หากปล่อยให้ลูก F1 ผสมกันเอง ก็จะได้ F2 ซึ$ ง 1 ส่วนแสดงลกัษณะของพ่อ 2 ส่วนแสดง

ลกัษณะของ F1 อีก 1 ส่วนเหมือนแม่ (1:2:1) การถ่ายทอดลกัษณะดงักล่าว ถือว่าเป็นการถ่ายทอดลกัษณะเด่นไม่

สมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที$ 3 การถ่ายทอดลกัษณะเด่นไม่สมบูรณ ์

 

 



การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในมนษุย์และพันธปุระวัติ 

 การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมในสิ$งมีชีวิต มีทัEงลกัษณะที$ดีและลกัษณะที$ไม่ดี ซึ$งหากเราตอ้งการ

จะรู้ว่าลักษณะดังกล่าวที$เกิดขึEนในรุ่นลูกและรุ่นหลานนัEนเป็นลักษณะที$ได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม

หรือไม่ จะตอ้งมีการศึกษา ทดลอง และวิเคราะห์ การศึกษาการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม โดยทั$วๆ ไป จะศึกษา

และทดลองในพืชหรือสัตว์ เช่น ถั$วลนัเตา ขา้ว แมลงหวี$ เป็นตน้ ทัEงนีE เนื$องจากสิ$งมีชีวิตเหล่านีE มีวงชีวิตสัE น 

สามารถนาํมาผสมพนัธ์ุกนัไดง่้ายและสามารถศึกษาไดห้ลายชั$วอายุในช่วงเวลาไม่นาน 

 ส่วนการศึกษาแบบแผนการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมในมนุษยจ์ะเป็นเรื$องที$มีความยุ่งยากมาก 

เนื$องจากเหตุผลหลายประการ เช่น มนุษยมี์ความลึกลับซับซ้อนทางสายพนัธ์ุ แต่ละคนมีช่วงอายุที$ยาวนาน 

จาํนวนลูกมีน้อยหรือเกิดลูกไดย้าก ที$สําคญัคือ เราไม่สามารถควบคุมการแต่งงานให้เป็นไปตามตอ้งการได ้จึง

ทาํให้ยากที$จะสังเกตการถ่ายทอดลกัษณะในหลายๆ ชั$วคนได ้

 เกรเกอร์ เมนเดล (Gregor Mendel) เป็นบุคคลแรกที$ค้นพบข้อเท็จจริงที$ว่า ยีนมีการควบคุมการ

แสดงออกของลกัษณะต่างๆ อย่างมีแบบแผนที$ชัดเจนและแน่นอน จากการคน้พบของเมนเดล และความรู้

เกี$ยวกบัโครโมโซม ทาํให้เราทราบว่า ยีนที$ควบคุมลกัษณะบางอย่างมีอยู่ 2 ชนิด คือ ยีนเด่นและยีนดอ้ย 

 ยีนเด่น คือ ยีนที$สามารถแสดงลกัษณะนัEน ๆ ออกมาได ้แมมี้ยีนนัEนเพียงยีนเดียว เช่น มียีนผมหยกัศก

อยู่คู่กบัยีนผมเหยียด แต่แสดงลกัษณะผมหยกัศกออกมา แสดงว่ายีนที$ควบคุมลกัษณะผมหยกัศกเป็นยีนเด่น คน

ที$มีลกัษณะผมหยิกปรากฏออกมาอาจจะมียีนที$ควบคุมลกัษณะเส้นผมไดแ้บบใดแบบหนึ$งใน 2 แบบ คือ แบบ

หนึ$ งมียีนเด่นกับยีนด้อยอยู่บนคู่ของโครโมโซม อีกแบบหนึ$ งมียีนเด่นทัEงคู่อยู่บนโครโมโซม ถา้ลกัษณะใดก็

ตามที$ปรากฏอยู่ในทุกชั$วรุ่นแสดงว่าลกัษณะนัEนนาํโดยยีนเด่น  

 ยีนด้อย คือ ยีนที$สามารถแสดงลักษณะให้ปรากฏออกมาได้ต่อเมื$อมียีนด้อยนัEนทัEงสองยีนอยู่บนคู่

โครโมโซม เช่น คนที$ผมเหยียดจะตอ้งมียีนผมเหยียดบนโครโมโซมทัEงคู่ 

ตารางแสดงตัวอย่างต่างๆ ที0นําโดยยนีเด่นและยีนด้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะ 
การถ่ายทอด 

โดยยีนเด่น โดยยีนด้อย 

ติ$งหู 

แนวผมที$หนา้ผาก 

ขนที$นิEวมือขอ้ที$สอง 

ลกัยิEม 

ผิวหนงัตกกระ 

ริมฝีปาก 

สันจมูก 

สายตา 

รูเหนือใบหู 

หนงัตา 

หูมีติ$ง 

แนวผมหยิก 

มี 

มีลกัยิEม 

ตกกระ 

หนา 

สันจมูกโคง้ 

ปกต ิ

มี 

ตก 

หูไม่มีติ$ง 

แนวผมตรง 

ไม่มี 

ไม่มีลกัยิEม 

ปกต ิ

บาง 

สันจมูกตรง 

สัEน 

ไม่มี 

ไม่ตก 



 ลกัษณะทางพนัธุกรรมที$ไดศึ้กษาผ่านมาแต่ละลกัษณะควบคุมดว้ยยีน 1 คู่ จึงทาํให้สามารถแยกความ

แตกต่างได้อย่างชดัเจน และมีเพียง 2 แบบ เช่น ริมฝีปากหนากบัริมฝีปากบาง มีติ$งหูกบัไม่มีติ$งหู  มีลกัยิEมกบัไม่

มีลกัยิEม แต่ลกัษณะทางพนัธุกรรมบางลกัษณะจะควบคุมโดยยีนมากกว่า 1 คู่ เช่น ความสูง สติปัญญา ความดัน

เลือด และสีผิว ทาํให้ลกัษณะทางพนัธุกรรมที$แสดงออกมีความแตกต่างกันหลายระดบั เช่น สติปัญญา มีความ

แตกต่างหลายระดับ คือ ฉลาด ค่อนขา้งฉลาด ปานกลาง ค่อนขา้งไม่ฉลาด  ปัญญาอ่อน ความสูงของคน มีความ

แตกต่างกนัหลายระดบั คือ สูงมาก สูง ค่อนขา้งสูง ปานกลาง ค่อนขา้งเตีEย เตีEย และเตีEยมาก เป็นตน้ 

 การแสดงออกของยีนที$ควบคุมลักษณะต่างๆ  นีE ย ังขึE นอยู่กับสิ$ งแวดล้อมภายในและภายนอก                     

ซึ$งไดแ้ก่ฮอร์โมนในร่างกาย อุณหภูมิ แสง และอาหาร 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน  

 (1.)   ขัEนสร้างความสนใจ   (Engagement  Phase) 

 1.1 ครูใชค้าํถามเพื$อกระตุน้ความสนใจของนกัเรียนว่า ลกัษณะพนัธุกรรมที$มีอยู่ในพ่อ แม่ ถ่ายทอดไป 

ยงัลูกโดยอาศยักระบวนการใด (กระบวนการสืบพนัธ์ุ) 

 1.2 ครูแสดงภาพเกรเกอร์ โยฮนัน์ เมนเดล จากนัEนใชค้าํถามเพื$อนาํเขา้สู่บทเรียน ดงันีE 

- บุคคลในภาพคือใคร (เกรเกอร์ โยฮนัน์ เมนเดล) 
- บุคคลในภาพมีความสําคญัอย่างไรต่อการศึกษาทางดา้นพนัธุศาสตร์ (ผูค้น้พบกฎการถ่ายทอด 

ลกัษณะทางพนัธุกรรมของสิ$งมีชีวิต) 

 1.3  ครูกล่าวว่า จากการคน้พบดงักล่าวทาํให้เขาไดร้ับการยกย่องว่าเป็น บิดาแห่งพนัธุศาสตร์และเรียก 

กฎที$คน้พบว่า กฎของเมนเดล 

(2.)   ขัEนสํารวจและคน้หา  (Exploration  Phase) 

2.1 ครูเล่าประวตัิของเมนเดล จากนัEนถามนักเรียนว่า “นักเรียนคิดว่าคุณลักษณะเด่นของเมนเดล 

ที$ทาํให้เขาคน้พบกฎการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมไดมี้อะไรบา้ง (ความเพียร ความพยายาม ความอดทน 

เป็นตน้) 

2.2  ครูแสดงภาพลกัษณะถั$วลนัเตาที$เมนเดลใชศึ้กษา พร้อมกบัอธิบายขอ้ดีในการเลือกใชถ้ั$วลนัเตาใน 

การศึกษาดา้นพนัธุศาสตร์  

ลักษณะที0ศึกษา ลักษณะเด่น ลักษณะด้อย 

1. รูปร่างของเมล็ด เรียบ ขรุขระ 

2. สีของเมล็ด เหลือง เขียว 

3. สีของดอก แดง ขาว 

4. ตาํแหน่งของดอก ที$ลาํตน้ ที$ปลายยอด 

5. รูปร่างของฝัก อวบ คอด 

6. สีของฝัก เขียว เหลือง 

7. ความสูงของตน้ สูง เตีEย 

 



จากนัEนครูถามนกัเรียนว่า จากตารางแสดงลกัษณะของตน้ถั$ว ลกัษณะใดของตน้ถั$วที$เป็นลกัษณะเด่น 

และลกัษณะใดเป็นลกัษณะดอ้ย (ลกัษณะเด่น ไดแ้ก ่ลกัษณะเมล็ดเรียบ เมล็ดสีเหลือง ดอกสีแดง                  

ดอกเกิดที$ลาํตน้ ฝักอวบ ฝักสีเขียว ตน้สูง ส่วนลกัษณะดอ้ย ไดแ้ก ่เมล็ดขรุขระ เมล็ดสีเขียว ดอกสีขาว          

ดอกเกิดที$ยอด ฝักแฟบ ฝักสีเหลือง ตน้เตีEย)  

 (3.)    ขัEนอธิบายและลงขอ้สรุป  (Explanation   Phase) 

 3.1  ครูอธิบายคาํศพัทที์$นกัเรียนควรรู้จกั คือ  

- ลูก F1 (first filial generation) ลูกรุ่นที$ 1 ลูกที$เกิดจากการแต่งงานหรือผสมขา้มพนัธ์ุรุ่นแรก 

หรือ ลูกผสม (hybrid) ลูกที$เกดิจากการผสมขา้มระหว่างพ่อแม่ที$มีจีโนไทป์ต่างกนั 

- ลูก F2 (second filial generation) ลูกรุ่นที$ 2 ลูกที$เกดิจากการผสมภายในลูกรุ่นที$ 1 (ลูก F1)             

หรือรุ่นหลาน 

- จีโนไทป์ (Genotype) หมายถึง แบบของยีนที$อยู่เป็นคู่ ๆ ซึ$งสิ$งมีชีวิตไดร้ับมาจากพ่อและแม่            

มีหนา้ที$ควบคุมลกัษณะของสิ$งมีชีวิตในร่างกาย การเขียนจโีนไทป์ เขียนไดห้ลายแบบ เช่น TT , Tt , tt , T/T , 

T/t , t/t 

- ฟีโนไทป์ (phenotype) หมายถึง ลกัษณะของสิ$งมีชีวิตที$ปรากฏให้เห็น ซึ$งเป็นผลจากการ 

แสดงออกของจีโนไทป์นั$นเอง ไดแ้ก ่ลาํตน้สูงกบัเตีEย อย่างเช่น TT, Tt มีจีโนไทป์ต่างกนัแต่มีฟีโนไทป์

เหมือนกนั คือ สูงทัEงคู่ เป็นตน้ 

- โฮโมไซกสั (homozygouse) เป็นสภาพของสิ$งมีชีวิตที$มียีน 2 ยีนเหมือนกนัควบคุม                

ลกัษณะหนึ$ง เช่น 

   TT = homozygouse  dominant gene (เดน่พนัธ์ุแท)้ 

     tt  = homozygouse  recessive gene (ดอ้ยพนัธ์ุแท)้ 

- เฮเทอโรไซกสั (heterozygouse) เป็นสภาพของสิ$งมีชีวติที$มียีน 2 ยีนแตกต่างกนัและควบคุม 

ลกัษณะหนึ$ง เช่น  Tt  = heterozygouse gene (พนัธ์ุทาง = hybrid)  

- ลกัษณะเด่น (dominant) หมายถึง ลกัษณะที$สามารถแสดงออกมาได ้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพ           

โฮโมไซกสั หรือ เฮทเทอโรไซกสั 

- ลกัษณะดอ้ย (recessive) หมายถึง ลกัษณะที$จะแสดงออกมาไดเ้มื$ออยู่ในสภาพโฮโมไซกสั 

เท่านัEน 

3.2  ครูอธิบายวิธีการทดลองของเมน ไดข้อ้สรุปว่า 

1) ถา้ใชพ้นัธ์ุแทผ้สมกบัพนัธ์ุแท ้ลกัษณะทางพนัธุกรรมซึ$งมี 2 ลกัษณะในพ่อและแม่                   

(ตน้สูง-ตน้เตีEย) จะปรากฏออกมาในรุ่นลูก F1 เพียงลกัษณะใดลกัษณะหนึ$งเท่านัEน 

2) ลกัษณะที$ไม่ปรากฏในลูกรุ่น F1 ไม่ไดห้ายไปไหน แตจ่ะถูกข่มไวไ้ม่ให้ปรากฏออกมา  

และจะปรากฏออกมาอีกครัE งในลูกรุ่น F2 หรือรุ่นหลานในอตัรา 1 ใน 4 ของจาํนวน F2 ทัEงหมด 

3.3  ครูอธิบายเรื$องกฎการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมของเมนเดล  

3.4  ครูให้นกัเรียนให้ความหมายของคาํว่ายนีเด่น และยีนดอ้ย ซึ$งนกัเรียนเคยเรียนมาแลว้ จากนัEนครู 



ยกตวัอย่างลกัษณะที$ถ่ายทอดทางพนัธุกรรม เช่น ติ$งหู การมีลกัยิEม โดยเชื$อมโยงกบักฎของเมนเดล              

พร้อมกบัอธิบายถึงลกัษณะทางพนัธุกรรมบางลกัษณะจะควบคุมโดยยีนมากกว่า 1 คู่ เช่น ความสูง สติปัญญา 

ความดนัเลือด และสีผิว รวมถึงปัจจยัที$มีผลต่อการแสดงออกของยีนที$ควบคุมลกัษณะต่างๆ ว่าขึEนอยูก่บั

สิ$งแวดลอ้มภายในและภายนอก ไดแ้ก่ ฮอร์โมน ในร่างกาย อุณหภูมิ แสง และอาหาร 

3.5  ครูให้นกัเรียนเขียนแผนภาพการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมตามกฎของเมนเดล  

 (5.)   ขัEนประเมินผล  (Evaluation  Phase) 

 5.1ครูให้นกัเรียนทาํใบงาน เรื$องกฎการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมของเมนเดล จากนัEน 

ร่วมกนัอภิปรายและเฉลยคาํตอบ พร้อมส่งสมุดบนัทึกประจาํคาบ     

8. สื0อและ แหล่งการเรียนรู้ 

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  

2. ใบกิจกรรม แผนภาพการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมตามกฎของเมนเดล 

3. ใบงาน เรื$อง กฎการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมของเมนเดล 

9. ชิHนงาน/ภาระงานของนักเรียน 

 1. สมุดบนัทึกประจาํคาบ 

 2. ใบงานเรื$องกฎการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมของเมนเดล 

10. การวัดผลและประเมินผล 

 10.1 วิธีการวัดและประเมินผล   

  10.1.1   สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในชัEนเรียน/การทาํงาน  พิจารณาจาก   

  - ความมีระเบียบวินยั เช่น เขา้เรียนตรงตามเวลา รับผิดชอบต่อหนา้ที$/งาน 

  - การแสดงความสนใจและกระตือรือร้น 

  - การให้ความร่วมมือในชัEนเรียน ตัEงใจเรียน การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 

 10.1.2   แบบประเมินคุณภาพของงาน  พิจารณาจาก 

   - ความรับผิดชอบ ส่งงานตามเวลาที$กาํหนด 

   - ความถูกตอ้ง 

   - ความเรียบร้อยของงาน 

 10.2  เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

 บนัทึกคะแนนจากการตรวจใบกจิกรรม และพฤติกรรม นาํไปประมวลผลในคะแนนรวมของรายวิชา 

สมุดสรุปความรู้ที$ไดจ้ากการเรียน 

A = เขียนสรุปครบทุกประเด็น  สะอาดเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 

B+= เขยีนสรุปครบทุกประเด็น  ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 

B = เขียนสรุปไม่ครบทุกประเดน็  ขาดประเด็นใดประเด็นหนึ$ง  สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 

C+ =  เขยีนสรุปไม่ครบทุกประเด็น  ขาดประเดน็ใดประเดน็หนึ$ง  ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 

C = เขียนสรุปไม่ครบทุกประเดน็  ขาดหลายประเด็น  ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 



บันทกึหลงัการสอน 

วิชา วิทยาศาสตร์ 2   รหัสวิชา  ว32102              ชัEนมธัยมศึกษาปีที$ 3 

เรื$อง กฎการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมของเมนเดล                                      ภาคเรียนที$ 2  ปีการศึกษา 2561 

 

1.  ผลการจดัการเรียนรู ้

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

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

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

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

2.  ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

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

3.  วิธีแกไ้ข / ขอ้เสนอแนะ 

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

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

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

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

 

                                                                                                    ลงชื$อ………………………………ครูผูส้อน 

      

 

  


