
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ช่วงชั9นที: 3   หน่วยการเรียนรู้ที: 2  

แผนการจัดการเรียนรู้ที: 5 

รายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ:มเติม 2    รหัสวิชา ว 32201   ชั9นมัธยมศึกษาปีที: 3 

เรื:อง กฎการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเมนเดล    จํานวน 2 คาบ   (100 นาที) 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้ นกัเรียนสามารถ 

1. อธิบายกฎการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมของเมนเดลขอ้ 1 ได ้

ด้านทกัษะ/กระบวนการ นกัเรียนสามารถ 

1. เขียนแผนภาพแสดงการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมตามกฎของเมนเดลทีBกาํหนดได ้
ด้านคุณลกัษณะ 

1. นกัเรียนเป็นผูมี้เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
มีเหตุผล 

มีความอยากรู้อยากเห็น 

มีความใจกวา้ง 

มีความซืBอสัตยแ์ละมีใจเป็นกลาง 

มีความเพียรพยายาม 

พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจ 

สาระการเรียนรู้  

กฎการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเมนเดล     

 เกรเกอร์ โยฮนัน์ เมนเดล (Gregor Johann Mendel) เกิดเมืBอพ.ศ. 2365 ในเมืองบรึน ประเทศ

ออสเตรีย เมนเดลเป็นลูกชาวสวนทีBยากจน จึงเรียนมหาวิทยาลยัไม่จบ เมืBอออกจากมหาวิทยาลยั จึงตดัสินใจ

บวชเป็นบาทหลวงในโบสถแ์ห่งหนึBง และไดร้ับการสนบัสนุนให้เรียนต่อทางดา้นวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ทีBมหาวิทยาลยัเวียนนา จนเรียนจบ 

 เมนเดลไดเ้ริBมงานคน้ควา้ทดลองทางวิทยาศาสตร์ดว้ยการผสมพนัธ์ุพืช เขาไดสั้งเกตเห็นว่า พืชทีB

เกิดจากการผสมพนัธ์ุกนัในแต่ละครัT งมกัจะมีลกัษณะบางอย่างปรากฏอยู่เสมอ เช่น เมืBอนาํถัBวลนัเตาทีBมี

ลกัษณะตน้สูงและตน้เตีTยมาผสมพนัธ์ุกนั มกัจะมีลกัษณะตน้สูงปรากฏอยู่ในรุ่นต่อๆ มาเสมอ แต่เนืBองจาก

ผลทีBไดม้กัจะซับซ้อนทาํให้เขาไม่สามารถสรุปเป็นกฎเกณฑไ์ด ้



 ต่อมาดว้ยความทีBเป็นนกัคณิตศาสตร์และมีความรู้พืTนฐานทางดา้นการผสมพนัธ์ุพืช เมนเดลจึงได้

ปรับปรุงการทดลองเสียใหม่ เช่น ไดมี้การคดัเลือกพ่อแม่พนัธ์ุทีBเป็นพนัธ์ุแท ้คดัเลือกลกัษณะทีBจะศึกษา แลว้

ศึกษาทีละลกัษณะ เป็นตน้ กฎเกณฑก์ารถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมของเมนเดลไดชี้Tให้เห็นว่า ลกัษณะ

ต่างๆ ทีBปรากฏในลูกเป็นผลเนืBองมาจากการถ่ายทอดหน่วยทีBควบคุมลกัษณะต่างๆ ซึBงไดจ้ากพ่อและแม่  

โดยผ่านทางเซลลสื์บพนัธ์ุ อย่างไรก็ตาม ผลงานของเมนเดลในช่วงแรกๆ ไม่มีผูใ้ดเขา้ใจและไม่เป็นทีB

ยอมรับทัTงนีT เนืBองจากความรู้ทางพนัธุศาสตร์ยงัไม่แพร่หลาย จนกระทัBงในปี พ.ศ. 2443 ฮิวโก เดอ ฟรีส์ 

(Hugo de Vries) ชาวฮอลนัดา และไดท้ดลองผสมพนัธ์ุไมด้อกและขา้วโพดตามลาํดบั ซึBงผลการทดลองของ

ทัTงสองท่านต่างก็ตรงกบัผลการทดลองของเมนเดลทีBไดร้ายงานไวเ้มืBอ 35 ปีทีBแลว้ ดว้ยเหตนีุTผลงานของเมน

เดลจึงไดร้ับการยอมรับในเวลาต่อมา และเขาก็ไดร้ับการยกย่องให้เป็น บิดาแห่งพันธุศาสตร์  

 การทดลองของเมนเดล เมนเดลทดลองโดยใชถ้ัBวลนัเตา (Pisum sativum) ซึBงมีลกัษณะแตกต่างกนั

ถึง 7 ลกัษณะ ดงันีTคือ 

ลักษณะที:ศึกษา ลักษณะเด่น ลักษณะด้อย 

1. รูปร่างของเมล็ด เรียบ ขรุขระ 

2. สีของเมล็ด เหลือง เขียว 

3. สีของดอก แดง ขาว 

4. ตาํแหน่งของดอก ทีBลาํตน้ ทีBปลายยอด 

5. รูปร่างของฝัก อวบ คอด 

6. สีของฝัก เขียว เหลือง 

7. ความสูงของตน้ สูง เตีTย 

  

 ในการทดลอง เมนเดลไดน้าํตน้ถัBวพนัธ์ุสูงและพนัธ์ุเตีTย ซึBงเป็นพนัธ์ุแทท้ัTงคู่มาผสมกนั แลว้ศึกษา

ลกัษณะความสูงความเตีTยของลูกรุ่นทีB 1 หรือ F1 (First filial generation) พบว่า ตน้ถัBวในลูกรุ่น F1 มีลกัษณะ

เป็นตน้สูงทัTงหมดและไม่พบตน้ถัBวทีBมีลกัษณะเป็นตน้เตีTยเลย เมืBอนาํถัBวรุ่น F1 มาผสมกนัเอง แลว้ศึกษา

ลกัษณะดงักล่าว ผลปรากฏว่า ตน้ถัBวในลูกรุ่นทีB 2 หรือ F2 (Second filial generation) หรือรุ่นหลานมีทัTง

ลกัษณะสูงเหมือนตน้พ่อและเตีTยเหมือนตน้แม่ โดยลกัษณะตน้สูงมีประมาณ 3 ใน 4 ของรุ่น F2 และลกัษณะ

ตน้เตีTยมีประมาณ 1 ใน 4 ของรุ่น F2 จากผลการทดลองทาํให้เมนเดลไดข้อ้สรุปว่า 

1. ถา้ใชพ้นัธ์ุแทผ้สมกบัพนัธ์ุแท ้ลกัษณะทางพนัธุกรรมซึBงมี 2 ลกัษณะในพ่อและแม่                   

(ตน้สูง-ตน้เตีTย) จะปรากฏออกมาในรุ่นลูก F1 เพียงลกัษณะใดลกัษณะหนึBงเท่านัTน 

2. ลกัษณะทีBไม่ปรากฏในลูกรุ่น F1 ไม่ไดห้ายไปไหน แตจ่ะถูกข่มไวไ้ม่ให้ปรากฏออกมา และ 

จะปรากฏออกมาอีกครัT งในลูกรุ่น F2 หรือรุ่นหลานในอตัรา 1 ใน 4 ของจาํนวน F2 ทัTงหมด 

 



การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของลักษณะเดียว 

  ลกัษณะของสิBงมีชีวิตนัTนควบคุมโดยยีนและยีนจะปรากฏเป็นคู่ๆ เสมอ ในการสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุ

ยีนทีBอยู่เป็นคู่ๆ จะแยกออกจากกนั แลว้เขา้สู่เซลลสื์บพนัธ์ุ เซลล์ละ 1 ยีน เมืBอมีการผสมระหว่างเซลล์

สืบพนัธ์ุ เช่น อสุจิกบัไข่ ยีนก็จะกลบัมาเป็นคูก่นัอีก 

 ขอ้มูลทีBเมนเดลรวบรวมจากการทดลองผสมพนัธ์ุตน้ถัBว ชีTให้เห็นแบบแผนการถ่ายทอดลกัษณะทาง

พนัธุกรรมดงันีT  ในลูกรุ่น F1 มีจโีนไทป์แบบเดียว คือ เฮเทอโรไซกสัและมีฟีโนไทป์แบบเดียวเช่นกนั คือ

เป็นตน้สูงทัTงหมด ดงันัTนในรุ่นนีTจึงมีอตัราส่วนของลกัษณะเด่นต่อลกัษณะดอ้ยเป็น 1:0 แมล้กัษณะดอ้ยจะ

ไม่ปรากฏให้เห็นในรุ่น F1 แตก่็ไม่ไดห้ายไปเลย ยีนทีBควบคุมลกัษณะดอ้ยยงัแฝงอยู่ และไปแสดงออกใน                

รุ่นลูก F2 ทาํให้มีจีโนไทป์ 2 แบบคือ แบบโฮโมไซกสัและแบบเฮเทอโรไซกสั ในอตัราส่วน 1:2:1 และ           

มีฟีโนไทป์ 2 แบบ คือ ตน้สูงและตน้เตีTย อตัราส่วนของลกัษณะเดน่ต่อลกัษณะดอ้ยเป็น 3:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปทีB 1 การทดลองผสมถัBวลนัเตาของเมนเดล        รูปทีB 2 การถ่ายทอดลกัษณะพนัธุกรรมของลกัษณะเดยีว 

การถ่ายทอดลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์ (incomplete dominant) 

 จากขอ้มูลการศึกษาการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมของเมนเดล เห็นไดว้่าการแสดงออกของยีน

เพืBอให้ไดล้กัษณะเด่นและดอ้ยนัTน มีการข่มแบบสมบูรณ์ คอื F1 ทีBไดแ้สดงลกัษณะเด่นเพียงอย่างเดยีว                 

แต่ลกัษณะสิBงมีชีวิตบางอย่าง ยีนทีBควบคุมลกัษณะดงักล่าวไม่สามารถข่มกนัไดอ้ย่างเต็มทีB ลูกผสม F1 ทีBได้

จากพ่อแม่พนัธ์ุแท ้ไม่สามารถแสดงลกัษณะเด่นของพ่อแม่ แต่เกิดเป็นลกัษณะผสมใหม่ เป็นแบบกลางๆ 

ระหว่างลกัษณะพ่อแม่ ซึBงถา้หากปล่อยให้ลูก F1 ผสมกนัเอง ก็จะได ้F2 ซึBง 1 ส่วนแสดงลกัษณะของพ่อ                 

2 ส่วนแสดงลกัษณะของ F1 อีก 1 ส่วนเหมือนแม่ (1:2:1) การถ่ายทอดลกัษณะดงักล่าว ถือว่าเป็น                        

การถ่ายทอดลกัษณะเดน่ไม่สมบูรณ ์

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปทีB 3 การถ่ายทอดลกัษณะเด่นไม่สมบูรณ ์

 

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในมนษุย์และพันธปุระวัติ 

 การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมในสิBงมีชีวติ มีทัTงลกัษณะทีBดีและลกัษณะทีBไม่ดี ซึBงหากเรา

ตอ้งการจะรู้ว่าลกัษณะดงักล่าวทีBเกิดขึTนในรุ่นลูกและรุ่นหลานนัTนเป็นลกัษณะทีBไดร้ับการถ่ายทอดทาง

พนัธุกรรมหรือไม่ จะตอ้งมีการศึกษา ทดลอง และวิเคราะห์ การศึกษาการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม                  

โดยทัBวๆ ไป จะศึกษาและทดลองในพืชหรือสัตว ์เช่น ถัBวลนัเตา ขา้ว แมลงหวีB เป็นตน้ ทัTงนีT เนืBองจาก

สิBงมีชีวิตเหล่านีT มีวงชีวิตสัTน สามารถนาํมาผสมพนัธ์ุกนัไดง่้ายและสามารถศึกษาไดห้ลายชัBวอายุในช่วงเวลา

ไม่นาน 

 ส่วนการศึกษาแบบแผนการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมในมนุษยจ์ะเป็นเรืBองทีBมีความยุ่งยาก

มาก เนืBองจากเหตุผลหลายประการ เช่น มนุษยมี์ความลึกลบัซับซ้อนทางสายพนัธ์ุ แต่ละคนมีช่วงอายุทีB

ยาวนาน จาํนวนลูกมีนอ้ยหรือเกดิลูกไดย้าก ทีBสําคญัคือ เราไม่สามารถควบคุมการแต่งงานให้เป็นไปตาม

ตอ้งการได ้จึงทาํให้ยากทีBจะสังเกตการถ่ายทอดลกัษณะในหลายๆ ชัBวคนได ้

 เกรเกอร์ เมนเดล (Gregor Mendel) เป็นบุคคลแรกทีBคน้พบขอ้เท็จจริงทีBว่า ยนีมีการควบคุมการ

แสดงออกของลกัษณะต่างๆ อย่างมีแบบแผนทีBชดัเจนและแน่นอน จากการคน้พบของเมนเดล และความรู้

เกีBยวกบัโครโมโซม ทาํให้เราทราบว่า ยีนทีBควบคุมลกัษณะบางอย่างมีอยู่ 2 ชนิด คือ ยีนเดน่และยีนดอ้ย 

 ยีนเด่น คือ ยนีทีBสามารถแสดงลกัษณะนัTน ๆ ออกมาได ้แมมี้ยีนนัTนเพียงยนีเดียว เช่น มียีนผม

หยกัศกอยูคู่่กบัยนีผมเหยียด แต่แสดงลกัษณะผมหยกัศกออกมา แสดงว่ายีนทีBควบคุมลกัษณะผมหยกัศก

เป็นยีนเด่น คนทีBมีลกัษณะผมหยกิปรากฏออกมาอาจจะมียนีทีBควบคุมลกัษณะเส้นผมไดแ้บบใดแบบหนึBงใน 

2 แบบ คือ แบบหนึBงมียีนเด่นกบัยีนดอ้ยอยู่บนคูข่องโครโมโซม อีกแบบหนึBงมียีนเด่นทัTงคู่อยู่บน

โครโมโซม ถา้ลกัษณะใดก็ตามทีBปรากฏอยู่ในทุกชัBวรุ่นแสดงว่าลกัษณะนัTนนาํโดยยีนเด่น  



 ยีนด้อย คือ ยีนทีBสามารถแสดงลกัษณะให้ปรากฏออกมาไดต้่อเมืBอมียีนดอ้ยนัTนทัTงสองยีนอยู่บนคู่

โครโมโซม เช่น คนทีBผมเหยียดจะตอ้งมียีนผมเหยียดบนโครโมโซมทัTงคู ่
 

ตารางแสดงตัวอย่างต่างๆ ที:นําโดยยนีเด่นและยีนด้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลกัษณะทางพนัธุกรรมทีBไดศึ้กษาผ่านมาแต่ละลกัษณะควบคุมดว้ยยีน 1 คู่ จึงทาํให้สามารถแยก

ความแตกต่างไดอ้ย่างชดัเจน และมีเพียง 2 แบบ เช่น ริมฝีปากหนากบัริมฝีปากบาง มีติBงหูกบัไม่มีติBงหู             

มีลกัยิTมกบัไม่มีลกัยิTม แต่ลกัษณะทางพนัธุกรรมบางลกัษณะจะควบคุมโดยยีนมากกว่า 1 คู่ เช่น ความสูง 

สติปัญญา ความดนัเลือด และสีผิว ทาํให้ลกัษณะทางพนัธุกรรมทีBแสดงออกมีความแตกต่างกนัหลายระดบั  

เช่น สติปัญญา มีความแตกต่างหลายระดบั คือ ฉลาด ค่อนขา้งฉลาด ปานกลาง ค่อนขา้งไม่ฉลาด                 

ปัญญาอ่อน ความสูงของคน มีความแตกต่างกนัหลายระดบั คือ สูงมาก สูง ค่อนขา้งสูง ปานกลาง               

ค่อนขา้งเตีTย เตีTย และเตีTยมาก เป็นตน้ 

 การแสดงออกของยีนทีBควบคุมลกัษณะต่างๆ นีTยงัขึTนอยู่กบัสิBงแวดลอ้มภายในและภายนอก                     

ซึBงไดแ้ก่ฮอร์โมนในร่างกาย อุณหภูมิ แสง และอาหาร 

กิจกรรมการเรียนการสอน (100 นาท)ี 

ขั9นนํา (5 นาที) 

1. ครูใชค้าํถามเพืBอกระตุน้ความสนใจของนกัเรียนว่า ลกัษณะพนัธุกรรมทีBมีอยู่ในพ่อ แม่ ถ่ายทอดไป 

ยงัลูกโดยอาศยักระบวนการใด (กระบวนการสืบพนัธ์ุ) 

 

 

ลักษณะ 
การถ่ายทอด 

โดยยีนเด่น โดยยีนด้อย 

ติBงหู 

แนวผมทีBหนา้ผาก 

ขนทีBนิTวมือขอ้ทีBสอง 

ลกัยิTม 

ผิวหนงัตกกระ 

ริมฝีปาก 

สันจมูก 

สายตา 

รูเหนือใบหู 

หนงัตา 

หูมีติBง 

แนวผมหยิก 

มี 

มีลกัยิTม 

ตกกระ 

หนา 

สันจมูกโคง้ 

ปกต ิ

มี 

ตก 

หูไม่มีติBง 

แนวผมตรง 

ไม่มี 

ไม่มีลกัยิTม 

ปกต ิ

บาง 

สันจมูกตรง 

สัTน 

ไม่มี 

ไม่ตก 



2. ครูแสดงภาพเกรเกอร์ โยฮนัน์ เมนเดล จากนัTนใชค้าํถามเพืBอนาํเขา้สู่บทเรียน ดงันีT 

- บุคคลในภาพคือใคร (เกรเกอร์ โยฮนัน์ เมนเดล) 
- บุคคลในภาพมีความสําคญัอย่างไรต่อการศึกษาทางดา้นพนัธุศาสตร์ (ผูค้น้พบกฎการถ่ายทอด 

ลกัษณะทางพนัธุกรรมของสิBงมีชีวิต) 

3. ครูกล่าวว่า จากการคน้พบดงักล่าวทาํให้เขาไดร้ับการยกย่องว่าเป็น บิดาแห่งพนัธุศาสตร์และเรียก 

กฎทีBคน้พบว่า กฎของเมนเดล 

ขั9นกิจกรรมการเรียนการสอน(75 นาที)  

1. ครูเล่าประวตัขิองเมนเดลโดยใชภ้าพประกอบดว้ยโปรแกรม Power point จากนัTนถามนกัเรียนว่า  

นกัเรียนคิดว่าคณุลกัษณะเด่นของเมนเดลทีBทาํให้เขาคน้พบกฎการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมไดมี้

อะไรบา้ง (ความเพียร ความพยายาม ความอดทน เป็นตน้) 

2. ครูแสดงภาพลกัษณะถัBวลนัเตาทีBเมนเดลใชศึ้กษา พร้อมกบัอธิบายขอ้ดีในการเลือกใชถ้ัBวลนัเตาใน 

การศึกษาดา้นพนัธุศาสตร์ ซึBงมีสาระดงันีT 

เมนเดลทาํการทดลองโดยใชถ้ัBวลนัเตา (Pisum sativum) ซึBงมีลกัษณะแตกต่างกนัถึง 7 ลกัษณะ 

ดงันีTคือ 

 

ลักษณะที:ศึกษา ลักษณะเด่น ลักษณะด้อย 

1. รูปร่างของเมล็ด เรียบ ขรุขระ 

2. สีของเมล็ด เหลือง เขียว 

3. สีของดอก แดง ขาว 

4. ตาํแหน่งของดอก ทีBลาํตน้ ทีBปลายยอด 

5. รูปร่างของฝัก อวบ คอด 

6. สีของฝัก เขียว เหลือง 

7. ความสูงของตน้ สูง เตีTย 

 
จากนัTนครูถามนกัเรียนว่า จากตารางแสดงลกัษณะของตน้ถัBว ลกัษณะใดของตน้ถัBวทีBเป็นลกัษณะ

เด่น และลกัษณะใดเป็นลกัษณะดอ้ย (ลกัษณะเดน่ ไดแ้ก ่ลกัษณะเมล็ดเรียบ เมล็ดสีเหลือง ดอกสีแดง                  

ดอกเกิดทีBลาํตน้ ฝักอวบ ฝักสีเขียว ตน้สูง ส่วนลกัษณะดอ้ย ไดแ้ก ่เมล็ดขรุขระ เมล็ดสีเขียว ดอกสีขาว          

ดอกเกิดทีBยอด ฝักแฟบ ฝักสีเหลือง ตน้เตีTย)  

พืชทีBเมนเดลใชใ้นการทดลองคือ ถัBวลนัเตา (Pisum sativum) ซึBงมีขอ้ดีในการศึกษาดา้นพนัธุศาสตร์

หลายประการ เช่น 

1) เป็นพืชทีBผสมตวัเอง (self- fertilized) ซึBงสามารถสร้างพนัธ์ุแทไ้ดง่้าย หรือจะทาํการ 

ผสมขา้มพนัธ์ุ (cross-fertilized) เพืBอสร้างลูกผสมก็ทาํไดง่้ายโดยวิธีผสมโดยใชมื้อช่วย (handpollination) 



2) เป็นพืชทีBปลูกง่าย ไม่ตอ้งทาํนุบาํรุงรักษามากนกั ใชเ้วลาปลูกตัTงแต่ปลูกจนถึงเก็บเกีBยว 

ภายในหนึBงฤดูปลูก (growing season) หรือประมาณ 3 เดือน เท่านัTน และยงัให้เมล็ดในปริมาณทีBมากดว้ย 

3) เป็นพืชทีB มีลกัษณะทางพนัธุกรรม ทีBแตกต่างกนัชดัเจนหลายลกัษณะ  

3. ครูอธิบายคาํศพัทที์Bนกัเรียนควรรู้จกั คือ  

- ลูก F1 (first filial generation) ลูกรุ่นทีB 1 ลูกทีBเกิดจากการแต่งงานหรือผสมขา้มพนัธ์ุรุ่นแรก 

หรือ ลูกผสม (hybrid) ลูกทีBเกดิจากการผสมขา้มระหว่างพ่อแม่ทีBมีจีโนไทป์ต่างกนั 

- ลูก F2 (second filial generation) ลูกรุ่นทีB 2 ลูกทีBเกดิจากการผสมภายในลูกรุ่นทีB 1 (ลูก F1)             

หรือรุ่นหลาน 

- จีโนไทป์ (Genotype) หมายถึง แบบของยีนทีBอยู่เป็นคู่ ๆ ซึBงสิBงมีชีวิตไดร้ับมาจากพ่อและแม่            

มีหนา้ทีBควบคุมลกัษณะของสิBงมีชีวิตในร่างกาย การเขียนจโีนไทป์ เขียนไดห้ลายแบบ เช่น TT , Tt , tt , T/T 

, T/t , t/t 

- ฟีโนไทป์ (phenotype) หมายถึง ลกัษณะของสิBงมีชีวิตทีBปรากฏให้เห็น ซึBงเป็นผลจากการ 

แสดงออกของจีโนไทป์นัBนเอง ไดแ้ก ่ลาํตน้สูงกบัเตีTย อย่างเช่น TT, Tt มีจีโนไทป์ต่างกนัแต่มีฟีโนไทป์

เหมือนกนั คือ สูงทัTงคู่ เป็นตน้ 

- โฮโมไซกสั (homozygouse) เป็นสภาพของสิBงมีชีวิตทีBมียีน 2 ยีนเหมือนกนัควบคุม                

ลกัษณะหนึBง เช่น 

   TT = homozygouse  dominant gene (เดน่พนัธ์ุแท)้ 

     tt  = homozygouse  recessive gene (ดอ้ยพนัธ์ุแท)้ 

- เฮเทอโรไซกสั (heterozygouse) เป็นสภาพของสิBงมีชีวติทีBมียีน 2 ยีนแตกต่างกนัและควบคุม 

ลกัษณะหนึBง เช่น  Tt  = heterozygouse gene (พนัธ์ุทาง = hybrid)  

- ลกัษณะเด่น (dominant) หมายถึง ลกัษณะทีBสามารถแสดงออกมาได ้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพ           

โฮโมไซกสั หรือ เฮทเทอโรไซกสั 

- ลกัษณะดอ้ย (recessive) หมายถึง ลกัษณะทีBจะแสดงออกมาไดเ้มืBออยู่ในสภาพโฮโมไซกสั 

เท่านัTน 

4. ครูอธิบายวิธีการทดลองของเมนเดลโดยใชโ้ปรแกรม Power point ซึBงมีสาระดงันีT 

ในการทดลอง เมนเดลไดน้าํตน้ถัBวพนัธ์ุสูงและพนัธ์ุเตีTย ซึBงเป็นพนัธ์ุแทท้ัTงคู่มาผสมกนั แลว้ศึกษา

ลกัษณะความสูงความเตีTยของลูกรุ่นทีB 1 หรือ F1 (First filial generation) พบว่า ตน้ถัBวในลูกรุ่น F1 มีลกัษณะ

เป็นตน้สูงทัTงหมดและไม่พบตน้ถัBวทีBมีลกัษณะเป็นตน้เตีTยเลย เมืBอนาํถัBวรุ่น F1 มาผสมกนัเอง แลว้ศึกษา

ลกัษณะดงักล่าว ผลปรากฏว่า ตน้ถัBวในลูกรุ่นทีB 2 หรือ F2 (Second filial generation) หรือรุ่นหลานมีทัTง

ลกัษณะสูงเหมือนตน้พ่อและเตีTยเหมือนตน้แม่ โดยลกัษณะตน้สูงมีประมาณ 3 ใน 4 ของรุ่น F2 และลกัษณะ

ตน้เตีTยมีประมาณ 1 ใน 4 ของรุ่น F2 จากผลการทดลองทาํให้เมนเดลไดข้อ้สรุปว่า 

 



1) ถา้ใชพ้นัธ์ุแทผ้สมกบัพนัธ์ุแท ้ลกัษณะทางพนัธุกรรมซึBงมี 2 ลกัษณะในพ่อและแม่                   

(ตน้สูง-ตน้เตีTย) จะปรากฏออกมาในรุ่นลูก F1 เพียงลกัษณะใดลกัษณะหนึBงเท่านัTน 

2) ลกัษณะทีBไม่ปรากฏในลูกรุ่น F1 ไม่ไดห้ายไปไหน แตจ่ะถูกข่มไวไ้ม่ให้ปรากฏออกมา  

และจะปรากฏออกมาอีกครัT งในลูกรุ่น F2 หรือรุ่นหลานในอตัรา 1 ใน 4 ของจาํนวน F2 ทัTงหมด 

5. ครูอธิบายเรืBองกฎการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมของเมนเดล ซึBงมีสาระดงันีT 
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของลักษณะเดียว 

ลกัษณะของสิBงมีชีวิตนัTนควบคุมโดยยีนและยีนจะปรากฏเป็นคู่ๆ เสมอ ในการสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุ

ยีนทีBอยู่เป็นคู่ๆ จะแยกออกจากกนั แลว้เขา้สู่เซลลสื์บพนัธ์ุ เซลล์ละ 1 ยีน เมืBอมีการผสมระหว่างเซลล์

สืบพนัธ์ุ เช่น อสุจิกบัไข่ ยีนก็จะกลบัมาเป็นคูก่นัอีก  

ขอ้มูลทีBเมนเดลรวบรวมจากการทดลองผสมพนัธ์ุตน้ถัBว ชีTให้เห็นแบบแผนการถ่ายทอดลกัษณะทาง

พนัธุกรรมดงันีT  ในลูกรุ่น F1 มีจโีนไทป์แบบเดียว คือ เฮเทอโรไซกสัและมีฟีโนไทป์แบบเดียวเช่นกนั คือ

เป็นตน้สูงทัTงหมด ดงันัTนในรุ่นนีTจึงมีอตัราส่วนของลกัษณะเด่นต่อลกัษณะดอ้ยเป็น 1:0 แมล้กัษณะดอ้ยจะ

ไม่ปรากฏให้เห็นในรุ่น F1 แตก่็ไม่ไดห้ายไปเลย ยีนทีBควบคุมลกัษณะดอ้ยยงัแฝงอยู่ และไปแสดงออกใน                

รุ่นลูก F2 ทาํให้มีจีโนไทป์ 2 แบบคือ แบบโฮโมไซกสัและแบบเฮเทอโรไซกสั ในอตัราส่วน 1:2:1 และ           

มีฟีโนไทป์ 2 แบบ คือ ตน้สูงและตน้เตีTย อตัราส่วนของลกัษณะเดน่ต่อลกัษณะดอ้ยเป็น 3:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดง การถ่ายทอดลกัษณะพนัธุกรรมของลกัษณะเดยีว 
 

6. ครูอธิบายการถ่ายทอดลกัษณะเด่นไม่สมบูรณ์ ซึBงมีสาระดงันีT  
การถ่ายทอดลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์ (incomplete dominant) 

จากขอ้มูลการศึกษาการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมของเมนเดล เห็นไดว้่าการแสดงออกของยีน 

เพืBอให้ไดล้กัษณะเด่นและดอ้ยนัTน มีการข่มแบบสมบูรณ์ คอื F1 ทีBไดแ้สดงลกัษณะเด่นเพียงอย่างเดยีว                  

แต่ลกัษณะสิBงมีชีวิตบางอย่าง ยีนทีBควบคุมลกัษณะดงักล่าวไม่สามารถข่มกนัไดอ้ย่างเต็มทีB ลูกผสม F1 ทีBได้

จากพ่อแม่พนัธ์ุแท ้ไม่สามารถแสดงลกัษณะเด่นของพ่อแม่ แต่เกิดเป็นลกัษณะผสมใหม่ เป็นแบบกลางๆ 

ระหว่างลกัษณะพ่อแม่ ซึBงถา้หากปล่อยให้ลูก F1 ผสมกนัเอง ก็จะได ้F2 ซึBง 1 ส่วนแสดงลกัษณะของพ่อ                     



2 ส่วนแสดงลกัษณะของ F1 อีก 1 ส่วนเหมือนแม่ (1:2:1) การถ่ายทอดลกัษณะดงักล่าว ถือว่าเป็น                        

การถ่ายทอดลกัษณะเดน่ไม่สมบูรณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงการถ่ายทอดลกัษณะเด่นไม่สมบูรณ ์

7. ครูกล่าวถึงการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมในมนุษยแ์ละพนัธุประวตั ิตามเอกสารประกอบ           

การเรียน เพืBอให้ไดข้อ้สรุปว่า เกรเกอร์ เมนเดล (Gregor Mendel) เป็นบุคคลแรกทีBคน้พบขอ้เท็จจริงทีBว่า          

ยีนมีการควบคุมการแสดงออกของลกัษณะต่างๆ อย่างมีแบบแผนทีBชดัเจนและแน่นอน จากการคน้พบของ

เมนเดล และความรู้เกีBยวกบัโครโมโซม ทาํให้เราทราบว่า ยีนทีBควบคุมลกัษณะบางอย่างมีอยู่ 2 ชนิด คือ            

ยีนเด่นและยีนดอ้ย 

8. ครูให้นกัเรียนให้ความหมายของคาํว่ายนีเด่น และยีนดอ้ย ซึBงนกัเรียนเคยเรียนมาแลว้ จากนัTนครู 

ยกตวัอย่างลกัษณะทีBถ่ายทอดทางพนัธุกรรม เช่น ติBงหู การมีลกัยิTม โดยเชืBอมโยงกบักฎของเมนเดล              

พร้อมกบัอธิบายถึงลกัษณะทางพนัธุกรรมบางลกัษณะจะควบคุมโดยยีนมากกว่า 1 คู่ เช่น ความสูง 

สติปัญญา ความดนัเลือด และสีผิว รวมถึงปัจจยัทีBมีผลต่อการแสดงออกของยีนทีBควบคุมลกัษณะต่างๆ              

ว่าขึTนอยูก่บัสิBงแวดลอ้มภายในและภายนอก ไดแ้ก่ ฮอร์โมน ในร่างกาย อุณหภูมิ แสง และอาหาร 

ขั9นสรุป (20 นาที) 

1. ครูให้นกัเรียนเขียนแผนภาพการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมตามกฎของเมนเดล จากโจทยที์Bครู 
กาํหนดให้ 

2. ครูให้นกัเรียนทาํใบงานทีB 11 เรืBองกฎการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมของเมนเดล จากนัTน 

ร่วมกนัอภิปรายและเฉลยคาํตอบ     

 

 

 



สื:อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน หนา้ 36-40 

2. โปรแกรม Power point 

3. ใบกิจกรรม แผนภาพการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมตามกฎของเมนเดล 

4. ใบงานทีB 11 เรืBอง กฎการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมของเมนเดล 

 

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

การวัด การประเมินผล เครื:องมือวัด 

1. ความสนใจในการตอบคาํถาม

และความถูกตอ้งจากการตอบ

คาํถาม 

1. นกัเรียนไดร้ับคะแนนการ

ประเมินความสนใจในการตอบ

คาํถามในชัTนเรียนและตอบคาํถาม

ถูกตอ้งมากกว่า 80% 

1. กระดาษทดความคิด 

2. ความร่วมมือในการทาํ 

กิจกรรมกลุ่ม 

2. นกัเรียนไดร้ับคะแนนการ

ประเมินความร่วมมือในการ

กจิกรรมกลุ่มมากกว่า 80% 

2. แบบประเมินการทาํ         

กิจกรรมกลุ่ม 

 

3. ความถูกตอ้งของคาํตอบใน   

ใบงานและความตรงตรงต่อเวลา

ในการส่งงาน 

 

3. นกัเรียนตอบคาํถามในใบงาน

ไดถู้กตอ้งและส่งงานตรงเวลา

มากกว่า 80% 

 

3. ใบงานทีB 11 เรืBอง กฎการ

ถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม

ของเมนเดล และแบบบนัทึกการ

ส่งงาน 

 

4. ความถูกตอ้งของคาํตอบในใบ

กิจกรรม  

4. นกัเรียนเติมคาํตอบลงในใบ

กิจกรรมไดถู้กตอ้งมากกว่า 80% 

4. ใบกิจกรรม                       

แผนภาพการถ่ายทอดลกัษณะ 

ทางพนัธุกรรมตามกฎของเมนเดล 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินการทํากิจกรรมกลุ่ม 

 

คําสั:ง ให้นกัเรียนประเมินการทาํกจิกรรมของเพืBอนสมาชิกในกลุ่ม โดยให้คะแนนเต็ม 30 คะแนน            

ตามประเด็นการประเมินทีBกาํหนดให้ 

 

เลขทีB ชืBอ - นามสกุล ประเด็นการประเมิน 

การให้ความร่วมมือ 

ในการทาํการ

กิจกรรม 

(10 คะแนน) 

การอภิปรายแสดง

ความคดิเห็นภายใน

กลุ่ม 

(10 คะแนน) 

ความตัTงใจในการ

ร่วมทาํกจิกรรม 

(10 คะแนน) 

     

     

     

     

     

 

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

         วนัทีBประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


