ก

คำนำ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พันธุกรรม รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน ว31103 ชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาแพงเพชร อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
เล่มนี้จัดทาขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพันธุกรรม และ
เทคโนโลยีชีวภาพ จากประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า และลงมือปฏิบัติ
โดยเกิดการเรียนรู้เป็นไปตามลาดับขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงได้จัดทาชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชุด ดังนี้
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พันธุกรรมคืออะไร
2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม
3. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โครโมโซมมนุษย์
4. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ยีนและสารพันธุกรรม
5. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
6. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง บิดาแห่งพันธุศาสตร์
7. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ความผิดปกติของโครโมโซมและยีน
8. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง โรคทางพันธุกรรม
9. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพกับพันธุกรรม
10. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เล่มนี้นักเรียนสามารถนาไปศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง ทบทวน
เนื้อหา หรือสามารถนาไปศึกษาเพิ่มเติมกรณีที่นักเรียนเรียนไม่ทันเพื่อน หรือสามารถนาไปใช้ใน
การเรียนการสอนซ่อมเสริมในกรณีที่เรียนแล้วสอบไม่ผ่าน โดยผู้จัดทาได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและ
ตารางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความชัดเจนถูกต้อง
ตามหลักวิชา และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านการใช้ภาษาและความถูกต้อง
ของเนื้อหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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คำชี้แจงสำหรับครู
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พันธุกรรม รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน ว31103 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ชุดนี้ใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน ชุดที่ 1 เรื่องพันธุกรรม คืออะไร
โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมดังนี้
1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 5 – 6 คน โดยสมาชิกในกลุ่มมีทั้งนักเรียนเก่ง
ปานกลางและอ่อน คละกัน
2. แจกชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง พันธุกรรม คืออะไร ให้นักเรียนตัวแทนกลุ่ม
3. ให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง
พันธุกรรม คืออะไร
4. ครูอธิบายวิธีการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง พันธุกรรม คืออะไร
ให้นักเรียนเข้าใจ
5. ครูให้นักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง พันธุกรรม คืออะไร และทา
ใบกิจกรรมระหว่างเรียนโดยนักเรียนจะต้องไม่ดูเฉลยก่อน เพื่อฝึกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
6. เมื่อทาใบกิจกรรมจนครบถ้วนแล้ว ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน
7. ครูสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนและบันทึกผลลงในแบบประเมิน
8. ครูบันทึกผลลงในแบบเก็บคะแนนการทาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง พันธุกรรม
คืออะไร
9. แจ้งคะแนนให้นักเรียนทราบและชมเชยผู้เรียน
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คำชี้แจงสำหรับนักเรียน
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พันธุกรรม รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน ว31103
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 1 เรื่อง พันธุกรรม คืออะไร เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งให้นักเรียน
มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเรื่อง ความหมายของพันธุกรรม ศัพท์ทางพันธุกรรม และการแบ่งเซลล์
2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง พันธุกรรม คืออะไร ใช้เวลาทั้งหมด 1 ชั่วโมง
3. ตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พันธุกรรม คืออะไร
เท่ากับจานวนสมาชิกในกลุ่ม
4. นักเรียนนั่งตามกลุ่มที่จัดไว้ แล้วทาแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน 10 ข้อ
คะแนน 10 คะแนน ซึ่งนักเรียนจะต้องมีความซื่อสัตย์โดยไม่ดูเฉลยคาตอบก่อน
5. นักเรียนศึกษา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง พันธุกรรม คืออะไร
นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามกิจกรรม ที่กาหนดให้อย่างตั้งใจและรอบคอบโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
เมื่อเกิดปัญหาให้ซักถามครูผู้สอน โดยให้สมาชิกภายในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย คือ
- ผู้อำนวยกำรกลุ่ม จานวน 1 คน ทาหน้าที่ ควบคุมการทางานของกลุ่มให้เสร็จ
เรียบร้อยตามเวลาที่กาหนด
- ผู้อำนวยควำมสะดวก จานวน 1-3 คน ทาหน้าที่ จัดหาอุปกรณ์และสื่อต่าง ๆ ให้กับ
สมาชิกภายในกลุ่ม
- ผู้จดบันทึก จานวน 1 คน ทาหน้าที่ บันทึกข้อมูลและข้อสรุปของกลุ่ม
- ผู้จับเวลำ จานวน 1 คน ทาหน้าที่ คอยกระตุ้นสมาชิกทางานกลุ่มให้เสร็จตามเวลา
ที่กาหนด
6. นักเรียนตัวแทนกลุ่มออกมารายงานผลการทากิจกรรมร่วมกัน ในแต่ละกลุ่ม
7. เมื่อศึกษาครบทุกหัวข้อแล้วให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมตรวจให้คะแนน
ตามเฉลยแบบทดสอบ
8. เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยให้ส่งใบกิจกรรม กระดาษคาตอบ และ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งคืนครูให้เรียบร้อย
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มำตรฐำนกำรเรียนรู้ จุดประสงค์กำรเรียนรู้ และสำระสำคัญ
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง พันธุกรรม คืออะไร
รำยวิชำชีววิทยำพื้นฐำน (ว31103)

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4

เวลำ 1 ชั่วโมง

มำตรฐำนกำรเรียนรู้
ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นาความรู้ไปใช้
ประโยชน์

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของ พันธุกรรม ได้
2. บอกความหมายของศัพท์ทางพันธุศาสตร์ได้
3. อธิบายและเขียนผังความคิดเรื่องการแบ่งเซลล์ได้

สำระสำคัญ
พันธุกรรม (Heredity) หมายถึง สิ่งที่เป็นลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการ
ถ่ายทอดมาจากสิ่งมีชีวิตรุ่นก่อนหน้าโดยสามารถถ่ายทอดส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง
ศัพท์ทำงพันธุศำสตร์ที่ควรรู้จัก เช่น ยีน โครโมโซม ฟีโนไทป์ จีโนไทป์ อัลลีล
ลักษณะเด่น ลักษณะด้อย เป็นต้น
กำรแบ่งเซลล์ (cell division) มี 2 แบบ คือ การแบ่งเซลล์ร่างกาย (mitosis)
และการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ (meiosis)
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แบบทดสอบก่อนเรียน
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง พันธุกรรม คืออะไร
รำยวิชำชีววิทยำพื้นฐำน (ว31103)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4
จำนวน 10 ข้อ

เวลำ 10 นำที
คะแนน 10 คะแนน

************************************************************************
คำชี้แจงให้นักเรียนทำเครื่องหมำยกำกบำท ( X )ลงในกระดำษคำตอบที่ถูกต้องที่สดุ เพียงข้อเดียว
1. การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสได้เซลล์ที่มีจานวนโครโมโซมเป็นเท่าใด
ก. ลดลงครึ่งหนึ่งจากเซลล์เดิม
ข. ลดลงหนึ่งในสี่จากเซลล์เดิม
ค. เพิ่มขึ้นสองเท่าจากเซลล์เดิม
ง. เท่ากับเซลล์เดิมทุกประการ

2. พันธุกรรม หมายถึงอะไร
ก. นิ้วกุดเนื่องจากอุบัติเหตุ
ข. การคลอดบุตรของมารดา
ค. การที่ลูกมีอวัยวะครบเหมือนพ่อแม่
ง. การถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ จากบรรพบุรุษไปยังลูกหลาน

3. การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสมีความสาคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร
ก. ทาให้สิ่งมีชีวิตดารงพันธุ์เดิมไว้
ข. ทาให้สิ่งมีชีวิตมีการลดจานวนโครโมโซม
ค. ทาให้สิ่งมีชีวิตมีการเพิ่มปริมาณและขนาดของร่างกาย
ง. ทาให้สิ่งมีชีวิตมีการเพิ่มทวีคูณของจานวนโครโมโซม
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4. การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสมีความสาคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร
ก. ทาให้สิ่งมีชีวิตมีการลดจานวนโครโมโซมลง
ข. ทาให้สิ่งมีชีวิตมีการเพิ่มจานวนโครโมโซมมากขึ้น
ค. ทาให้สิ่งมีชีวิตมีการเพิ่มปริมาณและขนาดของเซลล์ในร่างกาย
ง. ทาให้สิ่งมีชีวิตมีการเพิ่มปริมาณและขนาดของเซลล์สืบพันธุ์ในร่างกาย

5. ปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมน้อยที่สุด คือข้อใด
ก. การบอกเพศชายหรือหญิง
ข. การเกิดสิ่งมีชีวิตสปีชีส์ต่างๆ มากมายในโลก
ค. การทาให้คนเกิดเป็นโรคประสาทมากมายในปัจจุบัน
ง. การคัดเลือกของพันธุ์พืชหรือสัตว์ที่เป็นประโยชน์

6. ข้อใด คือ ความหมายของ ยีน (gene)
ก. หน่วยที่ควบคุมอาการของมนุษย์
ข. หน่วยที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม
ค. หน่วยที่ช่วยยับยั้งเชื้อโรคในร่างกายมนุษย์
ง. หน่วยที่ควบคุมระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์

7. ข้อความใดถูกต้อง เกี่ยวกับความหมาย ของความแปรผันทางพันธุกรรม
ก. แบบของยีนหรือชุดของอัลลีลที่ควบคุมลักษณะของสิ่งมีชีวิตแต่ละหน่วย
ข. โครงสร้างที่เป็นที่อยู่ของหน่วยพันธุกรรม หรือยีน
ซึ่งอยู่ภายในนิวเคลียสของเซลล์
ค. ลักษณะที่แสดงออกเมื่อเป็นฮอมอไซกัสโดมิแนนต์และ เฮเทอโรไซโกต
ง. ความแตกต่างอันเนื่องจากมีลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างกัน

6

8. การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสจะพบได้ที่ใด
ก. เซลล์ไต
ข. เซลล์หลอดอสุจิ
ค. เซลล์ประสาท
ง. เซลล์มดลูก

9. คากล่าวข้อใดที่สนับสนุนความหมายของพันธุกรรมมากที่สุด
ก. พ่อแม่เป็นอย่างไรลูกก็มักเป็นอย่างนั้น
ข. ผลไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้นเสมอ
ค. กาก็ต้องเป็นกาจะเป็นหงส์ไม่ได้
ง. จะดูนางให้ดูแม่

10. ระยะที่มีการแบ่งเซนโทรเมียร์ทาให้คู่ของโครมาทิดแยกออกจากกันคือระยะใด
ก. แอนาเฟส
ข. เทโลเฟส
ค. เมทาเฟส
ง. อินเตอร์เฟส
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พันธุกรรม คือ อะไร (What is Heredity ?)
ควำมหมำยของพันธุกรรม
พันธุกรรม (Heredity) หมายถึง สิ่งที่เป็นลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการ
ถ่ายทอดมาจากสิ่งมีชีวิตรุ่นก่อนหน้าโดยสามารถถ่ายทอดส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งได้
พันธุกรรม(Heredity) คือ เป็นการถ่ายทอดลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปสู่
อีกรุ่นหนึ่ง(รุ่นลูกรุ่นหลาน)ได้ เช่น คนรุ่นพ่อแม่สามารถถ่ายทอดลักษณะต่างๆ ลงไปยังสู่รุ่นลูกรุ่น
หลานของตนได้
พันธุกรรม(Heredity) เป็นสิ่งที่ทาให้คนเรามีลักษณะต่างๆ ที่แตกต่างกันไปมากมาย
โดยมีหน่วยควบคุมที่คอยควบคุมลักษณะต่างๆ เหล่านี้ ที่เรียกว่า ยีน(Gene) โดยยีน(Gene) นี้จะมีอยู่
เป็นจานวนมากภายในเซลล์แทบทุกเซลล์ ซึ่งยีน(Gene) แต่ละยีน(Gene)ก็จะมีหน้าที่คอยควบคุม
ลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะหนึ่งๆ ไป โดยจะมีทั้งยีน(Gene)ที่ควบคุมลักษณะเด่น และยีน
(Gene)ที่ควบคุมลักษณะด้อย แต่ส่วนหนึ่งที่ทาให้ลักษณะเราแตกต่างออกไปนอกเหนือพันธุกรรมคือ
สิ่งแวดล้อม หรือ สภาพแวดล้อม เช่น ความอ้วน อาจเกิดจากสภาพแวดล้อมมากกว่าพันธุกรรม

ภาพที่ 1.1 บุคคลในครอบครัวของคุณครูจงกล ทาโว
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ศัพท์ทำงพันธุศำสตร์ที่ควรรู้จัก
1. ยีน(gene) คือ หน่วยควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต เช่น สีผม ความสูง
สติปัญญา สีผิว ลักยิ้ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครโมโซม โครโมโซมของคนเรามี 23 คู่ และยีนมีอยู่
ประมาณ 50,000 ยีน ยีนเหล่านี้กระจายอยู่ในโครโมโซมแต่ละคู่จะควบคุมการถ่ายทอดลักษณะไปสู่
ลูกได้ประมาณ 50,000 ลักษณะ
2. อัลลีล(allele) คือ ยีนที่เป็นคู่เดียวกันเรียกว่าเป็น อัลลีลิก (allelic) ต่อกัน
หมายความว่า อัลลีลเหล่านั้นจะมีตาแหน่งเดียวกันบนโครโมโซมที่เป็นคู่กัน(homologous
chromosome)
3. เซลล์สืบพันธุ์(gamete) หมายถึง เซลล์เพศ(sex cell) ทั้ง ไข่(egg)และ อสุจิหรือสเปิร์ม
(sperm)
4. จีโนไทป์(genotype) หมายถึง แบบของยีนหรือชุดของอัลลีลที่ควบคุมลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตแต่ละหน่วย นิยมใช้สัญลักษณ์เป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ แทนยีนที่ควบคุม
ลักษณะเด่น และใช้อักษรตัวพิมพ์เล็ก แทนยีนที่ควบคุมลักษณะด้อย เช่น TT , tt , Tt
5. ฟีโนไทป์(phenotype) หมายถึง ลักษณะที่ปรากฏออกมาให้เห็นซึ่งเป็นผลจากการ
แสดงออกของจีโนไทป์นั่นเอง เช่น TT,Tt มีจีโนไทป์ต่างกันแต่มีฟีโนไทป์เหมือนกัน คือเป็นต้นสูงทั้งคู่
6. ฮอมอไซโกต(homozygote) หมายถึง คู่ของอัลลีลซึ่งเหมือนกัน เช่น TT จัดเป็น
ฮอมอไซกัสโดมิแนนต์(homozygous dominant ) เนื่องจากลักษณะทั้งคู่เป็นลักษณะเด่นหรือ
tt จัดเป็น ฮอมอไซกัสรีเซสซีฟ (homozygous recessive) เนื่องจาก ลักษณะทั้งคู่เป็นลักษณะด้อย
ลักษณะที่เป็นฮอมอไซโกต เราเรียกว่า พันธุ์แท้
7. เฮเทอโรไซโกต(heterozygote) หมายถึง คู่ของอัลลีลที่ไม่เหมือนกัน เช่น Tt
ลักษณะของเฮเทอร์โรไซโกต เรียกว่า พันธุ์ทาง
8. ลักษณะเด่น(dominant) คือ ลักษณะที่แสดงออกเมื่อเป็นฮอมอไซกัสโดมิแนนต์และ
เฮเทอโรไซโกต
9. ลักษณะด้อย(recessive) คือ ลักษณะที่จะถูกข่มเมื่ออยู่ในรูปของเฮเทอโรไซโกตและ
จะแสดงออกเมื่อเป็นฮอมอไซกัสรีเซสซีฟ
10. ลักษณะเด่นสมบูรณ์(complete dominant) หมายถึง การข่มของลักษณะเด่น
ต่อลักษณะด้อยเป็นไปอย่างสมบูรณ์ทาให้ ฟีโนไทป์ของฮอมอไซกัส โดมิเนนท์และเฮเทอโรไซโกต
เหมือนกัน เช่น TT จะมีฟีโนไทป์เหมือนกับ Tt ทุกประการ
11. ลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์(incomplete dominant) เป็นการข่มกันอย่างไม่สมบูรณ์
ทาให้เฮเทอโรไซโกตไม่เหมือนกับฮอมอ ไซกัสโดมิแนนท์ เช่น การผสมดอกไม้สีแดงกับดอกไม้สีขาวได้
ดอกสีชมพูแสดงว่าอัลลีลที่ควบคุมลักษณะดอกสีแดงข่มอัลลีลที่ควบ คุมลักษณะดอกสีขาว
ได้ไม่สมบูรณ์
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12. ลักษณะเด่นรวม (co-dominant) เป็นลักษณะที่อัลลีลแต่ละตัวมีลักษณะเด่นกันทั้งคู่
ข่มกันไม่ลงทาให้ ฟีโนไทป์ของเฮเทอร์โรไซโกตแสดงออกมาทั้งสองลักษณะ เช่น หมู่เลือด AB
ทัง้ อัลลีลIA และอัลลีลIB จะแสดงออกในหมู่เลือดทั้งคู่
13.เทสต์ ครอส(test cross) เป็นการผสมระหว่างต้นที่มีฟีโนไทป์เด่น กับ ต้นที่มี
ฟีโนไทป์ด้อย เพื่อต้องการทราบว่าต้นลักษณะเด่นเป็นลักษณะพันธุ์แท้หรือพันธุ์ทาง ถ้าหากต้น
ที่ผสมซึ่งเป็นลักษณะด้อยนั้นเป็นพ่อแม่จะเรียกการผสมแบบแบคครอส (back cross)
14. แครีโอไทป์(karyotype) คือ การศึกษาโครโมโซมโดยการถ่ายภาพแล้วนาภาพถ่าย
ของโครโมโซมมาจัดเรียงเข้าคู่กันและแบ่ง เป็นกลุ่มๆ ได้
15. กำรถ่ำยทอดพันธุกรรมลักษณะเดียว(monohybrid cross) เป็นการผสมพันธุ์ซึ่ง
เราคานึงถึงลักษณะเพียงลักษณะเดียวและ มียีนควบคุมอยู่เพียงคู่เดียว
16. กำรถ่ำยทอดพันธุกรรมสองลักษณะ(dihybrid cross) เป็นการผสมที่ศึกษา
สองลักษณะในเวลาเดียวกันมียีนควบคุมสองคู่
17. ควำมแปรผันทำงพันธุกรรม (genetic variation) คือ ความแตกต่างอันเนื่องจาก
มีลักษณะพันธุกรรมแตกต่างกัน
18. มิวเทชัน (mutation) หรือ การกลายพันธุ์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงลักษณะ
พันธุกรรมและลักษณะที่เปลี่ยนแปลง สามารถจะถ่ายทอดจากชั่วอายุหนึ่งได้
19. ออโตโซม (autosome) คือ โครโมโซมที่แสดงลักษณะต่างๆ ของร่างกายทั้ง 22 คู่
20. โครโมโซม (chromosome) หมายถึง โครงสร้างที่เป็นที่อยู่ของหน่วยพันธุกรรม หรือ
ยีน ซึ่งอยู่ภายในนิวเคลียสของเซลล์

 การที่คนเรามีลักษณะบางอย่างของแม่ และลักษณะบางอย่างของพ่อ เหตุที่เป็นเช่นนี้
เพราะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
 วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเรียกว่า พันธุศำสตร์ (genetics)
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กำรแบ่งเซลล์ (Cell Division)
การแบ่งเซลล์เป็นกระบวนการสาคัญของสิ่งมีชีวิตที่ทาให้สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโต
พัฒนาการจากเซลล์หนึ่งเซลล์กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอวัยวะต่างๆ อย่างครบถ้วน โดยในการแบ่งเซลล์
เซลล์จะมีการถ่ายทอดโครงสร้างต่างๆ รวมถึงสารพันธุกรรมภายในเซลล์ไปสู่เซลล์ใหม่ จึงได้เซลล์ใหม่
ที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกับเซลล์เดิม
สิ่งมีชีวิตต้องมีการแบ่งเซลล์ เพื่อ เพิ่มจานวนเซลล์เมื่อมีการเจริญเติบโต ทดแทนเซลล์เก่าที่
ตายไปและเมื่อมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์
กำรแบ่งเซลล์ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ
1. การแบ่งนิวเคลียส (karyokinesis) แบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ
1.1 การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส (mitosis)
1.2 การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิส (meiosis)
2. การแบ่งไซโทพลาซึม (cytokinesis)

กำรแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส (mitosis)
การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส เป็นการแบ่งเซลล์ เพื่อเพิ่มจานวนเซลล์ของร่างกาย
(somatic cell) ในการเจริญเติบโต ในสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ หรือในการแบ่งเซลล์ เพื่อการสืบพันธุ์
ในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และหลายเซลล์บางชนิด เช่น พืช
o
o

o

o

ไม่มีการลดจานวนชุดโครโมโซม (2n ไป 2n หรือ n ไป n )
เมื่อสิ้นสุดการแบ่งเซลล์จะได้ 2 เซลล์ใหม่ที่มีโครโมโซมเท่าๆ กัน และเท่ากับเซลล์
ตั้งต้น เรียกว่า ดิพลอยด์ (diploid cell)
พบที่เนื้อเยื่อเจริญปลายยอด, ปลายราก, แคมเบียม ของพืชหรือเนื้อเยื่อบุผิว,
ไขกระดูกในสัตว์, การสร้างสเปิร์ม และไข่ของพืช
มี 5 ระยะ คือ อินเตอร์เฟส (interphase), โพรเฟส (prophase), เมทาเฟส
(metaphase), แอนาเฟส (anaphase) และเทโลเฟส (telophase)

วัฏจักรของเซลล์ (cell cycle)
วัฏจักรของเซลล์ หมายถึง ระยะเวลาที่เซลล์เตรียมพร้อมก่อนการแบ่งจนถึงการแบ่ง
นิวเคลียสและไซโทพลาซึมเสร็จสิ้น ซึ่งพบเฉพาะการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีส
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ภำพที่ 1.2 วัฏจักรของเซลล์ (cell cycle)
ที่มำ : www.thaigoodview.com
วัฏจักรของเซลล์ (cell cycle) ประกอบด้วยขั้นตอน 2 ขั้นตอน คือ ระยะอินเตอร์เฟส
(interphase) และระยะที่มีการแบ่งแบบไมโทซิส (mitotic phase หรือ M phase) ซึ่งแต่ละ
ขั้นตอนมีการเปลี่ยนแปลงของนิวเคลียสและไซโทพลาซึม แบ่งเป็นระยะต่างๆ ได้อีกดังนี้
ระยะอินเตอร์เฟส (Interphase) เป็นระยะที่เซลล์เตรียมพร้อมก่อนที่จะแบ่งนิวเคลียส
และไซโทพลาซึม เซลล์ในระยะนี้มีนิวเคลียสขนาดใหญ่และเห็นนิวคลีโอลัสชัดเจนเมื่อย้อมติดสี
ระยะอินเตอร์เฟส (Interphase) แบ่งออกเป็น 3 ระยะการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
 ระยะจี 1 (G1 phase) เป็นระยะก่อนการสร้าง DNA ซึ่งเซลล์มีการเจริญเติบโตเต็มที่
ซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นระยะนี้มีการสังเคราะห์สารต่างๆ
 ระยะเอส (S phase) เป็นระยะสร้าง DNA โดยมีการสังเคราะห์ DNA อีก 1 ชุด
เรียกระยะนี้ว่า การจาลองตัวของโครโมโซม (chromosome duplication)
 ระยะจี 2 (G2 phase) เป็นระยะหลังสร้าง DNA ซึง่ เป็นระยะทีเ่ ซลล์เตรียมพร้อม
ที่จะแบ่งเซลล์ มีการสร้างโปรตีนและออร์แกเนลล์ต่างๆ เพิ่มขึ้น
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ภำพที่ 1.3 ระยะอินเตอร์เฟส (Interphase)
ที่มำ : www.myfirstbrain.com
ระยะ M (M-phase) เป็นระยะที่มกี ารแบ่งนิวเคลียสเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆ แล้วตามด้วย
การแบ่งไซโทพลาซึม การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซีส ประกอบด้วย 4 ระยะ คือ โพรเฟส
(prophase) , เมทาเฟส (metaphase) , แอนาเฟส (anaphase) และเทโลเฟส (telophase)
1. ระยะโพรเฟส (prophase)
∙ ระยะนี้โครมาทินจะหดตัว โดยการบิดเป็นเกลียวสั้นลง ทาให้มองเห็นโครโมโซมได้
ชัดเจน โดยโครโมโซม 1 แท่งมี 2 โครมาทิด
∙ เยื่อหุ้มนิวเคลียส และนิวคลีโอลัสสลายไป
∙ในไซโทพลาซึมมีการสร้างเส้นใยสปินเดิล (spindle fiber) ซึ่งเป็นเส้นใยโปรตีน
ในเซลล์สัตว์เส้นใยสปินเดินยึดติดกับเซนโทรโซม(centrosome) สาหรับใช้ในเซลล์พืชเซนโทรโซม
ไม่มีเซนทริโอล แต่มีเส้นใยสปินเดิล กระจายออก จากขั้วที่อยู่ตรงข้ามกัน (polar cap)

ภำพที่ 1.4 ระยะโพรเฟส (prophase)
ที่มำ : www.myfirstbrain.com

2.ระยะเมทำเฟส (metaphase)
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∙ เส้นใยสปินเดิลเข้าไปจับกับโครโมโซมและทาให้เกิดการเคลื่อนที่ของโครโมโซมโดย
เส้นใยสปินเดิลจะยึดกับโครโมโซมที่ไคนีโทคอร์(kinetochore)ซึ่งเป็นโปรตีนอยู่บริเวณเซนโทรเมียร์
(centromere)
∙ ระยะนี้เส้นใยสปินเดิลจะหดตัวดึงให้โครโมโซมไปเรียงตัวอยู่ในแนวกึ่งกลางเซลล์
ในแนวระนาบเดียวกัน ซึ่งเรียกว่า เมทาเฟสเพลท (metaphase plate)
∙ เป็นระยะที่โครโมโซมเห็นชัดที่สุด เหมาะมากที่สุดกับการนับจานวนโครโมโซม ,
จัดเรียงโครโมโซมเป็นคู่ ๆ หรือที่ เรียกว่า แครีโอไทป์ (karyotype) หรือเหมาะต่อการศึกษารูปร่าง
และความผิดปกติของโครโมโซม
∙ ตอนปลายของระยะนี้ มีการแบ่งตัวของเซนโทรเมียร์ ทาให้โครมาทิดพร้อมที่จะ
แยกจากกัน

ภำพที่ 1.5 ระยะเมทำเฟส (metaphase)
ที่มำ : www.myfirstbrain.com
 เซนโทรโซม (centrosome) เป็นแหล่งกาเนิดเส้นใยสปินเดิลแต่ละเซนโทรโซม ซึง่
เซลล์สัตว์มี เซนทริโอล 1 คู่ แต่ในเซลล์พืชไม่มีเซนทริโอล

3. ระยะแอนำเฟส (anaphase)
∙ เป็นระยะที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
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∙ เกิดการแยกตัวของโครมาทิดของแต่ละโครโมโซม แต่ ละโครมาทิดจะถูกดึงให้แยก
จากกันไปในทิศทางตรงกันข้าม โดยการหดสั้นของเส้นใยสปินเดิล
∙โครโมโซมแยกกันเป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะถูกดึงไปที่ขั้วเซลล์ที่อยู่ตรงกันข้าม
∙ในระยะนี้โครโมโซมที่เกิดขึ้นใหม่ระกอบด้วยโครมาทิดเพียง 1 เส้น

ภำพที่ 1.6 ระยะแอนำเฟส (anaphase)
ที่มำ : www.myfirstbrain.com
4. ระยะเทโลเฟส(telophase)
∙ โครโมโซมแต่ละชุดที่เกิดจากการแบ่งในระยะแอนาเฟสถูกนามายังขั้วของเซลล์แต่ละ
ขั้วแล้วหยุดการเคลื่อนที่
∙ เส้นใยสปินเดิลสลายตัว มีการสังเคราะห์เยื่อหุ้มนิวเคลียสและนิวคลีโอลัส
∙ โครโมโซมจะคลายตัวทาให้ยืดออกเป็นเส้นใยโครมาทิน
∙ ตอนปลายของระยะนี้จะเกิดการแบ่งของไซโทพลาซึมขึ้น จึงได้เซลล์ใหม่เกิดขึ้น 2เซลล์

ภำพที่ 1.7 ระยะ เทโลเฟส(telophase)
ที่มำ : www.myfirstbrain.com
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กำรแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิส (meiosis)
การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส นิวเคลียสมีการเปลี่ยนแปลงโดยการลดจานวนโครโมโซมลง
ครึ่งหนึ่ง เป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในสัตว์ หรือสร้างสปอร์ในพืช
∘ มีการลดจานวนชุดโครโมโซมลงครึ่งหนึ่ง (2n ไป n) เรียกว่า แฮพลอยด์ (haploid)
∘ เมื่อสิ้นสุดการแบ่งเซลล์จะได้ 4 เซลล์ใหม่จะมีโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่ง(n)
∘ พบทีเ่ ซลล์อสุจิหรือเซลล์สเปิร์มและเซลล์ไข่ ของสัตว์ และการสร้างสปอร์ของพืช
∘ ประกอบด้วย ระยะอินเตอร์เฟส (interphase) เป็นระยะก่อนการแบ่งเซลล์
∘ ระยะไมโอซิส I (meiosis I) ประกอบด้วยระยะต่างๆ ดังนี้ โพรเฟส I (prophase I),
เมทาเฟส I (metaphase I), แอนาเฟส I (anaphase I) และเทโลเฟส I (telophase I)
∘ ระยะไมโอซิส II (meiosis II) ประกอบด้วยระยะต่างๆ ดังนี้โพรเฟส II
(prophase II), เมทาเฟส II (metaphase II), แอนาเฟส II (anaphase II) และเทโลเฟส II
(telophase II)
ระยะไมโอซิส I (meiosis I) เป็นการเปลี่ยนแปลงของนิวเคลียสและไซโทพลาซึม
ประกอบด้วยระยะต่างๆ ดังนี้
1.ระยะอินเตอร์เฟส I (interphase I) ก่อนที่เซลล์จะแบ่งตัวแบบไมโอซิส
เซลล์มีการเตรียมพร้อม เช่นเดียวกับการแบ่งแบบไมโทซิส คือ เซลล์ในระยะนี้มีนิวเคลียสขนาด
ใหญ่และเห็นนิวคลีโอลัสชัดเจน

ภำพที่ 1.8 ระยะอินเตอร์เฟส I (interphase I)
ที่มำ : www.il.mahidol.ac.th
2. ระยะโพรเฟส I (prophase I)
∙ โครมาทินจะขดตัวสั้นลงและหนาขึ้น
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∙ เซนโทรโซมจะเคลื่อนห่างจากกันไปอยู่ด้านตรงกันข้าม
∙ เยื่อหุ้มนิวเคลียสและนิวคลีโอลัสสลายตัว
∙ โครโมโซมที่เป็นฮอมอโลกัสจะเรียงตัวอยู่เป็นคู่กันแต่ละคู่ของ ฮอมอโลกัส
โครโมโซมมี 4 โครมาทิด และเกิดการไขว้กันของโครมาทิด เรียกว่า ครอสซิงโอเวอร์ (crossing
over) ตาแหน่งที่ไขว้กัน เรียกว่า ไคแอสมา (chiasma)

ภำพที่ 1.9 ระยะโพรเฟส I (prophase I)
ที่มำ : www.il.mahidol.ac.th
3. ระยะเมทำเฟส I (metaphase I)
∙ เส้นใยสปินเดิลที่ยึดเกาะกับฮอมอโลกัสโครโมโซมจะจัดให้โครโมโซม
มาเรียงอยู่เป็นคู่ๆ ตามแนวระนาบของเมทาเฟสเพลท (metaphase plate) ซึ่งอยู่บริเวณ
กึ่งกลางเซลล์
∙ เซนโทรโซมอยู่ด้านตรงข้ามของเซลล์เชื่อมต่อกันด้วยเส้นใยสปินเดิล
ปลายด้านหนึ่งของเส้นใยสปินเดิลเกาะที่ไคนีโทคอร์ซึ่งเป็นโปรตีนบริเวณเซนโทรเมียร์ของ
แต่ละโครโมโซม
∙ เป็นระยะที่โครโมโซมเห็นชัดที่สุด เหมาะมากที่สุดต่อกับการนับจานวน
โครโมโซม ,จัดเรียงโครโมโซมเป็นคู่ๆ หรือที่ เรียกว่า แครีโอไทป์ (karyotype) หรือเหมาะ
ต่อการศึกษารูปร่างและความผิดปกติของโครโมโซม
∙ ตอนปลายของระยะนี้ มีการแบ่งตัวของเซนโทรเมียร์ ทาให้โครมาทิดพร้อมที่จะ
แยกจากกัน
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ภำพที่ 1.10 ระยะเมทำเฟส I (metaphase I)
ที่มา : www.il.mahidol.ac.th
4. ระยะแอนำเฟส I (anaphase I)
∙ เป็นระยะที่มีการแยกโครโมโซมออกจากกัน คล้ายกับการแบ่งแบบ
ไมโทซิส
∙ เป็นการแยกโครโมโซมที่เข้าคู่ออกจากกันไปด้านตรงข้ามของเซลล์
โดยแต่ละโครโมโซมประกอบด้วย 2 โครมาทิด

ภำพที่ 1.11 ระยะแอนำเฟส I
(anaphase I)
ที่มำ : www.il.mahidol.ac.th

5. ระยะเทโลเฟส I (telophase I)
∙ มีการสร้างเยื่อหุ้มนิวเคลียส ได้นิวเคลียสใหม่ 2 นิวเคลียส
∙ มีการสร้างนิวคลีโอลัสขึ้นมาใหม่ แต่ละโครโมโซมมี 2 โครมาทิด
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∙ จานวนโครโมโซมในระยะนี้ลดลงครึ่งหนึ่งหรือเท่ากับ n ถ้าเซลล์เริ่มต้น
เป็น 2n

ภำพที่ 1.12 ระยะเทโลเฟส I (telophase I)
ที่มา : www.il.mahidol.ac.th
ระยะไมโอซิส II (meiosis II)
∙ เกิดขึ้นต่อเนื่องจากไมโอซิส I โดยไม่มีการจาลองโครโมโซม
∙การแบ่งเซลล์ในขั้นตอนนี้จะมีลักษณะคล้ายกับการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส เว้นแต่ไม่มีการ
สังเคราะห์โครโมโซมใหม่
∙ การแบ่งนิวเคลียสในไมโอซิส II ประกอบด้วยระยะต่างๆ ได้แก่
โพรเฟส II (prophase II), เมทาเฟส II (metaphase II), แอนาเฟส II (anaphase II) และ
เทโลเฟส II (telophase II) การแบ่งเซลล์เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการแบ่งแบบไมโทซิส
∙ เป็นการแบ่งเซลล์ที่ทาให้จานวนเซลล์ใหม่เพิ่มขึ้นจาก 2 เซลล์
ไปเป็น 4 เซลล์ โดยจะยังคงจานวนชุดโครโมโซมเดิมที่เป็นแฮพลอยด์ (haploid)
∙ การแบ่งไซโทพลาซึมหลังจากไมโอซิส II เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการแบ่งแบบไมโทซิส
ระยะไมโอซิส II (meiosis II) มีระยะกำรแบ่งเซลล์ ดังนี้
1. ระยะโพรเฟส II (prophase II)เยื่อหุ้มนิวเคลียสสลายไปโครโมโซมหดสั้นมากขึ้น
จนทาให้เห็นแท่งโครโมโซมได้อย่างชัดเจน และนิวคลีโอลัสเริ่มสลาย
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ภำพที่ 1.13 ระยะโพรเฟส II (prophase II)
ที่มา : www.thaigoodview.com
2. ระยะเมทำเฟส II (metaphase II) โครโมโซมมาเรียงตัวในแนวกลางของเซลล์

ภำพที่ 1.14 ระยะเมทำเฟส II (metaphase II)
ที่มา : www.thaigoodview.com
3. ระยะ แอนำเฟส II (anaphase II) แท่งโครโมโซมถูกดึงแยกจากกันกลายเป็น
แท่งเดียว ไปรวมกันอยู่ที่แต่ละขั้วของเซลล์

20

ภำพที่ 1.15 ระยะ แอนำเฟส II (anaphase II)
ที่มา : www.thaigoodview.com
4. ระยะเทโลเฟส II (telophase II) โครโมโซมมารวมกันที่ขั้วเซลล์และมีการสร้างเยื่อ
หุ้มนิวเคลียสจนได้ 4 นิวเคลียสแต่ละนิวเคลียสมีโครโมโซมเป็นแฮพลอยด์ หลังจากนั้นจึงเกิดการแบ่ง
ไซโทพลาซึมได้เป็นเซลล์ใหม่ 4 เซลล์ โครโมโซมในนิวเคลียสจึงเริ่มคลายตัวกลับเป็นสายยาว

ภำพที่

1.16
ระยะเทโลเฟส II (telophase II)
ที่มา : www.thaigoodview.com
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กำรแบ่งไซโทพลำซึม (cytokinesis)
การแบ่งไซโทพลาซึม(cytokinesis) ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีวิธีการแตกต่างกัน ดังนี้
1. การแบ่งไซโทพลาซึมในเซลล์สัตว์ มีวิธีการ คือ เยื่อหุ้มเซลล์จะคอดเข้าหากัน
จนกระทั่งเซลล์หลุดจากกันเป็นเซลล์ใหม่

เยื่อหุ้มเซลล์
คอดกิ่ว

เยื่อหุ้มเซลล์
คอดกิ่ว

ภำพที่ 1.17 กำรแบ่งไซโทพลำซึมของเซลล์สัตว์
ที่มา : www.thaigoodview.com
2. การแบ่งไซโทพลาซึมของเซลล์พืช มีวิธีการ คือ มีการสร้างแผ่นกั้นเซลล์
(cell plate) คั่นตรงกลางระหว่างนิวเคลียสใหม่ทั้งสอง โดยเริ่มสร้างจากบริเวณตรงกลางแล้วจึง
ขยายไปสู่ผนังเซลล์เดิมทั้งสองด้าน ต่อมามีการสร้างสารเซลลูโลสสะสมที่แผ่นกั้นเซลล์เกิดเป็น
ผนังเซลล์ใหม่

cell plate
ภำพที่ 1.18 กำรแบ่งไซโทพลำซึมของเซลล์พืช
ที่มา : www.myfirstbrain.com

ใบกิจกรรมที่ 1 พันธุกรรมคืออะไร
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คำชี้แจง จงจับคู่ความสัมพันธ์ โดยนาอักษรด้านขวามือไปใส่ลงในช่องว่างด้านซ้ายมือ
............. 1. พันธุกรรม

ก. Genetic variation

............. 2. ความแปรผันทางพันธุกรรม

ข. Genetics

............. 3. พันธุศาสตร์

ค. Heredity

............. 4. พันธุ์ทาง

ง. Phenotype

............. 5. ลักษณะเด่น

จ. Recessive

............. 6. จีโนไทป์

ฉ. Heterozygous

............. 7. ฟีโนไทป์

ช. Genotype

............ 8. ลักษณะด้อย

ซ. Mutation

............. 9. พันธุ์แท้

ฌ. Homozygous

............. 10. การกลายพันธุ์

ญ. Dominant
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ใบกิจกรรมที่ 2 พันธุกรรมคืออะไร
คำชี้แจง จงหำควำมหมำยของคำศัพท์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้
1. Monohybrid cross……………………………………………………………………….........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Allele ……………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..
3. Gene…………………………………………….………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….……………………………..………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………..
4. Complete dominant……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………..
5. Karyotype……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………..
6. Autosome…………………………………………………………..…………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………………………………..
……………………………………………………………..………………………………………….………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………..
7. Genetic variation……………………………………………………….……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………..
………………………………………………………………………………………………….………………………………………..
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………..
8.Genotype…………………………………………………..……………………………………………………………………
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………………………………………………………………………….………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. Co-dominant………………………………………………………..…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….……………………………………..
10. Phenotype………………………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………..

ตั้งใจหน่อย
ไม่ยากเลย
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ใบกิจกรรมที่ 3 พันธุกรรมคืออะไร
คำชี้แจง จงเขียนแผนผังความคิด เรื่อง การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (mitosis)
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ใบกิจกรรมที่ 4 พันธุกรรมคืออะไร
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนไดอะแกรมแสดงจานวนโครโมโซมของเซลล์เดิม และเซลล์ใหม่ที่เกิดจาก
การแบ่งแบบไมโทซิส (mitosis) และ ไมโอซิส (meiosis)
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ใบกิจกรรมที่ 5 พันธุกรรมคืออะไร
คำชี้แจง ให้นักเรียนทำกิจกรรมต่อไปนี้
1. ให้นักเรียนเปรียบเทียบการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (mitosis) และ ไมโอซิส (meiosis)
2. นักเรียนบันทึกการเปรียบเทียบการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (mitosis) และ ไมโอซิส
(meiosis) ลงในตารางบันทึกผลที่นักเรียนออกแบบด้วยตนเอง
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ใบกิจกรรมที่ 6 พันธุกรรมคืออะไร
คำชี้แจง จงตอบคำถำมต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด
1. จงอธิบายความหมายของพันธุกรรม
................................................................................................................................. ...............................
.............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2. วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเรียกว่าอะไร
.............................................................................................................................................................
3. การจาลองโครโมโซมมีความสาคัญต่อการแบ่งเซลล์อย่างไร
......................................................................................................................................... .......................
.............................................................................................................................................................
4. เพราะเหตุใดจึงนิยมนับจานวนโครโมโซมของเซลล์ในระยะเมทาเฟส
................................................................................................................................. ...............................
.............................................................................................................................................................
5. ถ้าหากว่าเซลล์ของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมีโครโมโซมอยู่ 4 โครโมโซมในระยะอินเตอร์เฟส นักเรียน
คิดว่าภายหลังการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสจะได้เซลล์ใหม่กี่เซลล์ และในแต่ละเซลล์จะมีจานวน
โครโมโซมอยู่กี่โครโมโซม
................................................................................................................................. ...............................
.............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ..........................
.............................................................................................................................................................
................................................................................................................................. ...............................
.............................................................................................................................................................
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แบบทดสอบหลังเรียน
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง พันธุกรรม คืออะไร
รำยวิชำชีววิทยำพื้นฐำน (ว31103)
เวลำ 10 นำที
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4
จำนวน 10 ข้อ
คะแนน 10 คะแนน
********************************************************************
คำชี้แจงให้นักเรียนทำเครื่องหมำยกำกบำท( X ) ลงในกระดำษคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. พันธุกรรม หมายถึงอะไร
ก. นิ้วกุดเนื่องจากอุบัติเหตุ
ข. การคลอดบุตรของมารดา
ค. การที่ลูกมีอวัยวะครบเหมือนพ่อแม่
ง. การถ่ายทอดลักษณะต่างๆ จากบรรพบุรุษไปยังลูกหลาน

2. ข้อใด คือ ความหมายของ ยีน (gene)
ก. หน่วยที่ควบคุมอาการของมนุษย์
ข. หน่วยที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม
ค. หน่วยที่ช่วยยับยั้งเชื้อโรคในร่างกายมนุษย์
ง. หน่วยที่ควบคุมระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์

3. การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสได้เซลล์ที่มีจานวนโครโมโซมเป็นเท่าใด
ก. ลดลงครึ่งหนึ่งจากเซลล์เดิม
ข. ลดลงหนึ่งในสี่จากเซลล์เดิม
ค. เพิ่มขึ้นสองเท่าจากเซลล์เดิม
ง. เท่ากับเซลล์เดิมทุกประการ
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4. ข้อความใดถูกต้อง เกี่ยวกับความหมาย ของความแปรผันทางพันธุกรรม
ก. แบบของยีนหรือชุดของอัลลีลที่ควบคุมลักษณะของสิ่งมีชีวิตแต่ละหน่วย
ข. โครงสร้างที่เป็นที่อยู่ของหน่วยพันธุกรรม หรือยีน
ซึ่งอยู่ภายในนิวเคลียสของเซลล์
ค. ลักษณะที่แสดงออกเมื่อเป็นฮอมอไซกัสโดมิแนนต์และ เฮเทอโรไซโกต
ง. ความแตกต่างอันเนื่องจากมีลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างกัน

5. คากล่าวข้อใดที่สนับสนุนความหมายของพันธุกรรมมากที่สุด
ก. จะดูนางให้ดูแม่
ข. พ่อแม่เป็นอย่างไรลูกก็มักเป็นอย่างนั้น
ค. ผลไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้นเสมอ
ง. กาก็ต้องเป็นกาจะเป็นหงส์ไม่ได้

6. ระยะที่มีการแบ่งเซนโทรเมียร์ทาให้คู่ของโครมาทิดแยกออกจากกันคือระยะใด
ก. อินเตอร์เฟส
ข. โพรเฟส
ค. เมทาเฟส
ง. แอนาเฟส

7. การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสจะพบได้ที่ใด
ก. เซลล์ไต
ข. เซลล์หลอดอสุจิ
ค. เซลล์ประสาท
ง. เซลล์มดลูก
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8. การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสมีความสาคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร
ก. ทาให้สิ่งมีชีวิตมีการเพิ่มปริมาณและขนาดของเซลล์สืบพันธุ์ในร่างกาย
ข. ทาให้สิ่งมีชีวิตมีการเพิ่มจานวนโครโมโซมมากขึ้น
ค. ทาให้สิ่งมีชีวิตมีการเพิ่มปริมาณและขนาดของเซลล์ในร่างกาย
ง. ทาให้สิ่งมีชีวิตมีการลดจานวนโครโมโซมลง

9. ปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมน้อยที่สุด คือข้อใด
ก. การบอกเพศชายหรือหญิง
ข. การเกิดสิ่งมีชีวิตสปีชีส์ต่างๆมากมายในโลก
ค. การทาให้คนเกิดเป็นโรคประสาทมากมายในปัจจุบัน
ง. การคัดเลือกของพันธุ์พืชหรือสัตว์ที่เป็นประโยชน์

10. การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสมีความสาคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร
ก. ทาให้สิ่งมีชีวิตดารงพันธุ์เดิมไว้
ข. ทาให้สิ่งมีชีวิตมีการลดจานวนโครโมโซม
ค. ทาให้สิ่งมีชีวิตมีการเพิ่มปริมาณและขนาดของร่างกาย
ง. ทาให้สิ่งมีชีวิตมีการเพิ่มทวีคูณของจานวนโครโมโซม

ทำเสร็จแล้ว
ไปตรวจกันเลยนะคะ
ค่ะ
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ภำคผนวก
1. เฉลยใบกิจกรรมที่ 1
2. เฉลยใบกิจกรรมที่ 2
3. เฉลยใบกิจกรรมที่ 3
4. เฉลยใบกิจกรรมที่ 4
5 เฉลยใบกิจกรรมที่ 5
6. เฉลยใบกิจกรรมที่ 6
5. เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 1 พันธุกรรมคืออะไร
คำชี้แจง จงจับคู่ควำมสัมพันธ์ แล้วนำอักษรด้ำนขวำมือไปใส่ด้ำนซ้ำยมือ
......ค..... 1. พันธุกรรม

ก. Genetic variation

......ก..... 2. ความแปรผันทางพันธุกรรม

ข. Genetics

......ข......3. พันธุศาสตร์

ค. Heredity

.......ฉ.... 4. พันธุ์ทาง

ง. Phenotype

.....ญ..... 5. ลักษณะเด่น

จ. Recessive

.......ช.... 6. จีโนไทป์

ฉ. Heterozygous

.......ง.....7. ฟีโนไทป์

ช. Genotype

......จ..... 8. ลักษณะด้อย

ซ. Mutation

.......ฌ....9. พันธุ์แท้

ฌ. Homozygous

.......ซ....10. การกลายพันธุ์

ญ. Dominant

เฉลยใบกิจกรรมที่ 2 พันธุกรรมคืออะไร
คำชี้แจง จงหำควำมหมำยของคำศัพท์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้
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1. Monohybrid cross
ตอบ เป็นการผสมพันธุ์ลักษณะเพียงลักษณะเดียวและ มียีนควบคุมอยู่เพียงคู่เดียว
2. Allele
ตอบ คือ ยีนที่เป็นคู่เดียวกันเรียกว่าเป็น อัลลีลิก (allelic) ต่อกันหมายความว่า อัลลีลเหล่านั้นจะ
มีตาแหน่งเดียวกันบนโครโมโซมที่เป็นคู่กัน(homologous chromosome)
3. Gene
ตอบ คือ หน่วยควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต เช่น สีผม ความสูง สติปัญญา สีผิว
ลักยิ้ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครโมโซม โครโมโซมของคนเรามี 23 คู่ และยีนมีอยู่ประมาณ 50,000
ยีน
4. Complete dominant
ตอบ คือ การข่มของลักษณะเด่น ต่อลักษณะด้อยเป็นไปอย่างสมบูรณ์ทาให้ ฟีโนไทป์ของ ฮอมอ
ไซกัส โดมิเนนท์และเฮเทอร์โรไซโกตเหมือนกัน เช่น TT จะมีฟีโนไทป์เหมือนกับ Tt ทุกประการ
5. Karyotype
ตอบ คือ การศึกษาโครโมโซมโดยการถ่ายภาพแล้วนาภาพถ่ายของโครโมโซมมาจัดเรียงเข้าคู่กัน
และแบ่ง เป็นกลุ่มๆ ได้
6. Autosome
ตอบ คือ โครโมโซมที่แสดงลักษณะต่างๆ ของร่างกายทั้ง 22 คู่
7. Genetic variation
ตอบ หมายถึง ความแตกต่างอันเนื่องมีลักษณะพันธุกรรมแตกต่างกัน
8.Genotype
ตอบ หมายถึง แบบของยีนหรือชุดของอัลลีลที่ควบคุมลักษณะของสิ่งมีชีวิตแต่ละหน่วย นิยมใช้
สัญลักษณ์เป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ แทนยีนที่ควบคุมลักษณะเด่น และใช้อักษรตัวพิมพ์
เล็ก แทนยีนที่ควบคุมลักษณะด้อย เช่น TT , tt , Tt
9. Co-dominant
ตอบ เป็นการข่มกันอย่างไม่สมบูรณ์ทาให้เฮเทอร์โรไซโกตไม่เหมือนกับฮอมอ ไซกัสโดมิแนนท์ เช่น
การผสมดอกไม้สีแดงกับดอกไม้สีขาวได้ดอกสีชมพูแสดงว่าอัลลีลที่ควบคุมลักษณะดอกสีแดงข่มอัลลีล
ที่ควบคุมลักษณะดอกสีขาวได้ไม่สมบูรณ์
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10. Phenotype
ตอบ หมายถึง ลักษณะที่ปรากฏออกมาให้เห็นซึ่งเป็นผลจากการแสดงออกของจีโนไทป์นั่นเอง เช่น
TT ,Tt มีจีโนไทป์ต่างกันแต่มีฟีโนไทป์เหมือนกัน คือ เป็นต้นสูงทั้งคู่
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 3 พันธุกรรมคืออะไร
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิด เรื่อง การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
-โครมาทินจะหดตัวและบิด
-ระยะที่เซลล์เตรียมพร้อม
เป็นเกลียว
-นิวเคลียสมีขนาดใหญ่
-เยื่อหุ้มนิวเคลียส และ
-เป็นระยะที่ใช้เวลานาน
นิวคลีโอลัสสลาย
ที่สุด
-ในไซโทพลาซึมมีการสร้าง
เส้นใยสปินเดิล
ระยะ
อินเตอร์เฟส

ระยะ
โพรเฟส

การแบ่งเซลล์
แบบไมโทซิส

ระยะ
เมทาเฟส

-โครโมโซมไปเรียงตัวอยู่
ในแนวกึ่งกลางเซลล์
-เหมาะต่อการนับจานวน
โครโมโซม
-ตอนปลายระยะ
โครมาทิดพร้อมที่จะ
แยกจากกัน

ระยะ
แอนาเฟส

ระยะ
เทโลเฟส

-เส้นใยสปินเดิลสลายตัว
-การสังเคราะห์เยื่อหุ้ม
นิวเคลียสและนิวคลีโอลัส
-โครโมโซมจะคลายตัวเป็น
เส้นใยโครมาทิน

-โครมาทิดจะถูกดึงให้แยกจากกัน
ไปในทิศทางตรงกันข้าม
และถูกดึงไปที่ขั้วเซลล์
-เป็นระยะที่เกิดขึ้นเร็วที่สุด
-โครโมโซมประกอบด้วย 1
โครมาทิด

อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 4 พันธุกรรมคืออะไร
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนไดอะแกรมแสดงจานวนโครโมโซมของเซลล์เดิม และเซลล์ใหม่ที่เกิดจาก
การแบ่งแบบไมโทซิส และไมโอซิส

2n
mitosis

2n

2n
ไดอะแกรมของไมโทซิส

n
n

meiosis II

n
2n

meiosis I

n
ไดอะแกรมของไมโอซิส

n

Meiosis II

n
อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 5 พันธุกรรมคืออะไร
คำชี้แจง ให้นักเรียนทำกิจกรรมต่อไปนี้
1. ให้นักเรียนเปรียบเทียบการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (mitosis) และ ไมโอซิส (meiosis)
2. ให้นักเรียนออกแบบบันทึกการเปรียบเทียบการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (mitosis) และ
ไมโอซิส (meiosis)
ไมโทซิส
ไมโอซิส
1. โดยทั่วไป เป็นการแบ่งเซลล์ของร่างกาย 1. โดยทั่วไป เกิดกับเซลล์ ที่จะทาหน้าที่ ให้กาเนิด
เพื่อเพิ่มจานวนเซลล์ เพื่อการเจริญเติบโต เซลล์สืบพันธุ์ จึงเป็นการแบ่งเซลล์ เพื่อสร้างเซลล์
หรือการสืบพันธุ์ ในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
สืบพันธุ์
2. เริ่มจาก 1 เซลล์แบ่งครั้งเดียวได้เป็น 2
2. เริ่มจาก 1 เซลล์ แบ่ง 2 ครั้ง ได้เป็น 4 เซลล์ใหม่
เซลล์ใหม่
3. เซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้น 2 เซลล์ สามารถแบ่งตัว 3. เซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้น 4 เซลล์ ไม่สามารถแบ่งตัว
แบบไมโทซิสได้อีก
แบบไมโอซิสได้อีก แต่อาจแบ่งตัวแบบไมโทซิสได้
4. ส่วนใหญ่จะแบ่งไมโอซิส เมื่ออวัยวะสืบพันธุ์
4. การแบ่งแบบไมโทซิส จะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่
เจริญเต็มที่แล้ว หรือเกิดในไซโกต ของสาหร่าย
ระยะไซโกต และสืบเนื่องกันไปตลอดชีวิต
และราบางชนิด
5. จานวนโครโมโซม จะลดลงครึ่งหนึ่งในระยะ
5. จานวนโครโมโซม หลังการแบ่งจะเท่าเดิม
ไมโอซิส เนื่องจากการแยกคู่ ของโฮโมโลกัส
(2n) เพราะไม่มีการแยกคู่ ของโฮโมโลกัส
โครโมโซมทาให้เซลล์ใหม่มีจานวนโครโมโซม
โครโมโซม
ครึ่งหนึ่ง ของเซลล์เดิม (n)
6. ไม่มีไซแนปซิส ไม่มีไคแอสมา และ
6. เกิดไซแนปซิส ไคแอสมา และมักเกิด
ไม่มีครอสซิงโอเวอร์
ครอสซิงโอเวอร์
7. ลักษณะของสารพันธุ์กรรม (DNA) และ 7. ลักษณะของสารพันธุกรรม และโครโมโซมใน
โครโมโซมในเซลล์ใหม่ ทั้งสองจะเหมือนกัน เซลล์ใหม่ อาจเปลี่ยนแปลง และแตกต่างกัน
ทุกประการ
ถ้าเกิดครอสซิงโอเวอร์
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 6 พันธุกรรมคืออะไร
คำชี้แจง จงตอบคำถำมต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด
1. จงอธิบายความหมายของพันธุกรรม
ตอบ พันธุกรรม (Heredity) คือ การถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง จาก
รุ่นบรรพบุรุษไปสู่รุ่นหลาน จากพ่อแม่ไปสู่ลูก ลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะใดก็ตามที่เป็นของรุ่นพ่อ
แม่แล้วไปปรากฏอยู่ในรุ่นถัดมา
2. วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเรียกว่าอะไร
ตอบ พันธุศาสตร์
3. การจาลองโครโมโซมมีความสาคัญต่อการแบ่งเซลล์อย่างไร
ตอบ ทาให้โครงสร้างของโครมาทิดของแต่ละโครโมโซมเหมือนกันทุกประการ เซลล์ใหม่ที่ได้
จากการแบ่งจึงมีโครโมโซมที่มีโครงสร้างและองค์ประกอบเหมือนเซลล์เดิม
4. เพราะเหตุใดจึงนิยมนับจานวนโครโมโซมของเซลล์ในระยะเมทาเฟส
ตอบ เพราะระยะนี้โครโมโซมมากขดตัว มีขนาดใหญ่ที่สุด
5. ถ้าหากว่าเซลล์ของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมีโครโมโซมอยู่ 4 โครโมโซมในระยะอินเตอร์เฟส นักเรียน
คิดว่าภายหลังการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสจะได้เซลล์ใหม่กี่เซลล์ และในแต่ละเซลล์จะมีจานวน
โครโมโซมอยู่กี่โครโมโซม
ตอบ 2 เซลล์ แต่ละเซลล์มี 4 โครโมโซม
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

1. ก

2. ง

3. ค

4. ง

5. ค

6. ข

7. ง

8. ข

9. ค

10. ก

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

1. ง

2. ข

3. ก

4. ง

5. ง

6. ง

7. ข

8. ก

9. ค

10. ค
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