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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5                                                   เร่ือง การใชประโยชนจากความรูทางดาน  
                                                                                                    พันธุศาสตร 
ภาคเรียนท่ี 1/2551                                                              เวลา 2 คาบ 
วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน (ว33101)                                     สัปดาหท่ี 3 วันท่ี 25-27 มิ.ย. 51 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3                                                           หอง 3/3 , 3/4 
นิสิตฝกสอน นางสาวประภาวดี  คําดอนหัน                      อาจารยนิเทศ อาจารยเกริก  ศักดิ์สุภาพ 

 

 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐานการเรียนรู ว1.2  เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมี
ผลตอมนุษยและส่ิงแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 
จุดมุงหมายของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตและพัฒนานักเรียนใหมีความรู ความสามารถทางดานวิทยาศาสตร 
 2. ใหนกัเรียนสามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน โดยใชกระบวนการทางดาน
วิทยาศาสตร 
 3. สงเสริมและสนับสนุนใหผูสอนคิดคนวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและเผยแพร
องคความรูใหกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
  
คุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียน 
 1. นักเรียนมีทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห แกปญหาการจัดการอยางเปนระบบรู
วิธีการแสวงหาความรูเพิ่มเติมจากส่ือ และแหลงการศึกษาตางๆ 
 2. นักเรียนมีความรู และมีทักษะพื้นฐานดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอมเพยีงพอตอการแสวงหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง หรือศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
รวมท้ังรูจักเลือกใชวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวนัอยางเหมาะสม และตระหนักถึง
ความสําคัญของการรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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ผังความคิด เรื่อง การใชประโยชนจากความรูทางดานพันธุศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Retrieved from Digital Repository at Srinakharinwirot University 
http://kids-d.swu.ac.th 

สาระพื้นฐาน 
 สาระท่ี 1 ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต เร่ือง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐานการเรียนรู ว1.2  เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมี
ผลตอมนุษยและส่ิงแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 

สืบคนขอมูล  อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับสารพันธุกรรมในนวิเคลียสท่ีควบคุมลักษณะ
และกระบวนการตางๆ ของเซลล  สารพันธุกรรมสามารถถายทอดไปสูลูกหลาน และรูถึงประโยชน
ของการใชความรูดานพันธุกรรม 

 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  

1. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการปรับปรุงพันธุพืชและสัตว รวมท้ังขอดขีอดอยของ 
แตละวิธีได 

2. นักเรียนสามารถอธิบายไดวาเพราะเหตุใดเราจึงตองใชวธีิทางเทคโนโลยีชีวภาพมาใชใน 
การปรับปรุงพันธุ 

3. นักเรียนสามารถสืบคนขอมูลวิธีการใชเทคโนโลยีชีวภาพแบบใหมในการพัฒนาการ 
ปรับปรุงพันธุได 

4. นักเรียนสามารถแลกเปล่ียนความคิดเกีย่วกับการนําเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนในดานใดไดบาง 
 
สาระการเรียนรู 
การใชประโยชนจากความรูทางดานพนัธุศาสตร 
 การปรับปรุงพันธุพืชและสัตวโดยท่ัวไป  ใชวิธีการผสมพันธุพืชหรือสัตวสองสายพนัธุท่ี
แตกตางกันแลวนํามาคัดเลือกเพื่อใหไดพนัธุใหมท่ีมีสมบัติและลักษณะตามตองการ  วิธีการเชนนี้มี
ขอจํากัด  เพราะเปนกระบวนการท่ีใชเวลานานและใหผลไมแนนอน 
 ปจจุบันมีการพัฒนาความรูดานพันธุศาสตรอยางรวดเร็ว  มีการใชเทคโนโลยีชีวภาพใน
การปรับปรุงพันธุพืชและสัตว  และใชความรูเกี่ยวกับการถายทอดลักษณะพันธุกรรมเพ่ือกอ
ประโยชนในดานตางมากมาย 
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พันธุวิศวกรรม  
             พันธุวศิวกรรม (genetic engineering) หมายถึง เทคโนโลยีท่ีทําการเคล่ือนยายยีน (gene) 
จากส่ิงมีชีวิตสายพันธุหนึ่งไปสูส่ิงมีชีวิตอีกสายพันธุหนึง่ เพื่อสรางส่ิงมีชีวิตรูปแบบใหม (novel) 
เทคนิคเหลานี้เปนวิธีการทางวิทยาศาสตรท่ีสลับซับซอน ในการเปล่ียนแปลงหนวยพนัธุกรรม หรือ 
DNA ของส่ิงมีชีวิต โดยอาศัยเทคโนโลยทีางพันธุวิศวกรรม นักวิทยาศาสตรสามารถเคล่ือนยายยีน
ท่ีอยูเหนือกฎเกณฑธรรมชาติ ส่ิงมีชีวิตท่ีเกิดข้ึนอาจมียนีลูกผสมแบบใหม ทําใหเกดิคุณลักษณะ
แบบใหม ซ่ึงไมเคยปรากฏในธรรมชาติมากอน 

ประโยชนของพันธุวิศวกรรม  
                       พันธุวิศวกรรมเปนกระบวนการปรับปรุงพันธุส่ิงมีชีวิตชนิดพันธุ (species) หนึ่งโดย
นํายีนจากอีกชนิดพันธุหนึ่งถายฝากเขาไป เพื่อจุดประสงคท่ีจะใหสามารถทํางานไดดข้ึีน 
กระบวนการดงักลาวมิไดเกดิข้ึนตามธรรมชาติ ส่ิงมีชีวิตดงักลาวมีช่ือเรียกวา LMO (living 
modified organism) หรือ GMO (genetically modified organism)  

1. ดานการเกษตร 
1.  การปรับปรุงพันธุพืชใหตานทานโรคและแมลง  วิธีการปรับปรุงพันธุแบบดั้งเดิม 

ซ่ึงยังคงทํากันอยูนั้น ใชวิธีหาพันธุตานทานซ่ึงสวนใหญเปนพันธุปาและมีลักษณะไมดีอยูมาก 
จากนั้นเอาพันธุตานทานผสมพันธุพอ-แม เขาดวยกันรวมท้ังลักษณะตานทานดวยเหตุนี้ จึงตอง
เสียเวลาคัดเลือก และพัฒนาพันธุตออีกอยางนอย 8-10 ป กวาจะไดพันธุตานทานและมีลักษณะอ่ืน 
ๆ ดีดวย ดังนัน้วิธีการปรับปรุงพันธุโดยการถายฝากยนีท่ีไดรับจากชนิดพันธุอ่ืน จึงสามารถลด
ระยะเวลาการพัฒนาพันธุไดมาก 

1.1 พันธุพืชตานทานแมลง  มีสารสกัดชีวภาพจากแบคทีเรีย Bacillus 
thuringiensis หรือ บีที ท่ีใชกําจัดแมลงกลุมหนึ่งอยางไดผลโดยการฉีดพนคลายสารเคมีอ่ืน ๆ เพื่อ
ลดการใชสารเคมีดวยความกาวหนาทางวิชาการทําใหสามารถแยกยนีบีที จากจุลินทรียนี้และถาย
ฝากใหพืชพันธุตาง ๆ เชน ฝาย ขาวโพด และมันฝร่ัง เปนตนใหตานทานแมลงกลุมนั้น และใชอยาง
ไดผลเปนการคาแลวในประเทศ 

1.2 พันธุพืชตานทานโรคไวรัส โรคไวรัสของพืชหลายชนิด เชน โรคจุดวง
แหวนในมะละกอ (papaya ring-spot virus) สามารถปองกันกําจัดไดโดยวิธีนํายีนเปลือกโปรตีน 
(coat protein) ของไวรัสนั้นถายฝากไปในพืช เหมือนเปนการปลูกวัคซีนใหพืชนั่นเอง กระบวนการ
ดังกลาวใชกันอยางแพรหลายในพืชตาง ๆ 

2. การพัฒนาพันธุพืชใหมีคุณภาพผลผลิตดี   ตัวอยาง ไดแกการถายฝากยีนสุกงอมชา 
(delayed ripening gene) ในมะเขือเทศ การสุกในผลไมเกดิจากการผลิตสาร ethylene เพิ่มมากใน
ระยะสุกแก นกัวิชาการสามารถวิเคราะหโครงสรางยีนนี้ และมีวิธีการควบคุมการแสดงออกโดย
วิธีการถายฝากยีนได ทําใหผลไมสุกงอมชา สามารถเก็บไวไดนาน สงไปจําหนายไกล ๆ ได สหรัฐ
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เปนประเทศแรกท่ีผลิตมะเขือเทศสุกงอมชาไดเปนการคา และวางตลาดใหประชาชนรับประทาน
แลว  

3. การพัฒนาพันธุพืชใหผลิตสารพิเศษ  เชนสารท่ีเปนประโยชนตาง ๆ ท่ีมีคุณคาทางอาหาร
สูง อาจเปนแหลงผลิตไวตามิน ผลิตวัคซีน และผลิตสารท่ีนําไปสูการผลิตทางอุตสาหกรรมตาง ๆ 
เชน พลาสติกยอยสลายได และโพลิเมอร ชนิดตาง ๆ เปนตน 

4. การพัฒนาพันธุสัตว มีการพัฒนาพันธุโดยการถายฝากยีน ท้ังในปศสัุตว และสัตวน้ํา 
รวมท้ังน้ําปลา ไดมีตัวอยางหลายรายการ เชน การถายฝากยีนเรงการเจริญเติบโต และยีนตานทาน
โรคตาง ๆ เปนตน อยางไรก็ตามประโยชนของพันธุวิศวกรรมในเร่ืองการผลิตสัตวนั้นเปนเร่ืองของ
การพัฒนาชุดตรวจระวังโรคเปนสวนใหญ 

5. การพัฒนาสายพันธุจุลินทรีย ใหมีคุณลักษณะพิเศษบางอยาง  เชน ใหสามารถกําจัดคราบ
น้ํามันไดดี เปนตน 

 
 2.  ดานอุตสาหกรรมอาหาร   
การพัฒนาพืชอาหารสายพันธุใหมใหมีวิตามิน แรธาตุและคุณคาทางโภชนาการท่ีมากกวาพืช

อาหารปกติหรือมีสวนประกอบของสารอาหารที่จําเปนตอรางกายเพิ่มข้ึน การผลิตผงชูรสจากมัน
สําปะหลังหรือกากน้ําตาล การปรับปรุงคุณภาพพืชน้ํามันใหมีคุณลักษณะและคุณประโยชนมากข้ึน 
เชน มีไขมันไมอ่ิมตัวปริมาณสูง ซ่ึงมีผลดีตอสุขภาพและตอบสนองความตองการของตลาด เปนตน 

3.  ดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีชีวภาพ นําไปสูการพฒันาท่ียั่งยืน และชวยอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะอยางยิง่ พืชท่ีไดรับการถายฝากยีนตานทานโรคและแมลง ทําใหไมตองใช
สารเคมีฉีดพนหรือใชในปริมาณท่ีลดลงมาก พันธุวิศวกรรมอาจนําไปสูการผลิตพืชท่ีใชปุยนอย 
และ น้ํานอย ทําใหเปนการลดการใชปุยเคมี เปนการอนุรักษส่ิงแวดลอม และนําไปสูการสราง
สมดุลทรัพยากรชีวภาพได และยังมีประโยชนในดานอ่ืน เชน 

-  การนําจุลินทรียมาเพาะเล้ียง เพื่อนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑท่ีใชในการยอยสลายขยะและ
ควบคุมคุณภาพของนํ้าเสีย  
            -   การผลิตปุยชีวภาพทดแทนปุยเคมี การยอยสลายของเสียในดินใหมีขนาดเล็กลงและ
พืชสามารถนําไปใชประโยชนได  
           -  การใชแบคทีเรียบีทีและไวรัสเอ็นพีวี ในการกําจัดแมลงศัตรูพืช  
           -  การใชแบคทีเรียกําจัดลูกน้ํายงุทดแทนสารเคมี  
           - การฟนฟูพื้นท่ีดนิเค็มโดยการปรับปรุงพันธุพืชใหปลูกไดในพ้ืนท่ีท่ีมีความเค็มสูง  
 4.  ดานการแพทย 

-  การผลิตวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี เพื่อใหรางกายสรางภูมิคุมกันโรค    
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  -  การผลิตฮอรโมนอินซูลิน เพื่อรักษาผูปวยโรคเบาหวาน  
     -  การผลิตฮอรโมนเรงการเจริญเติบโต เพื่อแกปญหาภาวะเต้ียแคระ ผิดปกติ 

 -   การผลิตยาปฏิชีวนะ เชน เพนิซิลลิน   
                   -  การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคติดเช้ือท่ีสําคัญ เชน ชุดตรวจวินจิฉัยโรคเอดส 
ชุดตรวจวินิจฉัยไวรัสตับอักเสบ ชุดตรวจวินจิฉัย โรคธาลัสซีเมียและชุดตรวจวนิิจฉัยโรคมะเร็ง
บางชนิด   
                   -  การใชเทคโนโลยีดีเอ็นเอศึกษาเช้ือกอโรคท่ีสําคัญตอมนุษย ทําใหไดกลไกการ
รักษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

  -   การใชเทคโนโลยีดีเอ็นเอติดตามการปลูกถายไขกระดูก ในผูปวยมะเร็งเม็ด
เลือด   

  5. ดานนติิวิทยาศาสตร 
  ลายพิมพ ดี เอ็น เอ เปนผลมาจากกระบวนการทางธรรมชาติ นักวิทยาศาสตร
คนพบวา การเรียงตัวของเบสในรางกายของมนุษยแตละคนน้ันจะเรียงตัวไมซํ้ากัน ทําใหแตละ
บุคคลแตกตางกันและเปนเอกลักษณเฉพาะคน เชนเดียวกับลายพิมพนิว้มือ ในทางวทิยาศาสตรนัน้ 
ความแตกตาง   ของลายพิมพดีเอ็นเอ ซ่ึงหลังจากการวิเคราะหดวยวิธีการวิทยาศาสตร จะปรากฏ
เปนลายพิมพดีเอ็นเอท่ีเปนแถบเหมือนแถบ Bar ท่ีติดอยูตามสินคาในหางสรรพสินคา 
           ปจจุบันนี้ มีการใชลายพิมพ DNA ของคน ในการพิสูจนบุคคล เชนความสัมพันธ
ระหวาง พอ แม ลูก รวมถึงการรับมรดกและพิสูจนหลักฐานทางอาชญากรรม ตัวอยางเชน การใช 
พยานหลักฐานท่ีพบในสถานท่ีเกิดเหตุมักไดแก เลือด เสนผม ขน อาวธุและเส้ือผาของผูเสียหาย
หรือของผูกระทําความผิด ส่ิงคัดหล่ัง ดังกลาวจะมีสารพนัธุกรรม คือ ดี เอ็น เอ (DNA : 
Deoxyribonucleic Acid) เปนสวนประกอบท่ีสามารถจะสกัด ดี เอ็น เอ ออกมาเพื่อนําเอาลายพิมพ ด ี
เอ็น เอ เปรียบเทียบกับลายพมิพ ดี เอ็น เอ ของผูตองสงสัยท่ีไดจากการเจาะเลือดพิสูจนลายพิมพ ดี 
เอ็น เอ เดยีวกนัก็แสดงวา เลือด  อสุจิ เสนผม หรือขน ในท่ีเกิดเหตุเปนของผูตองสงสัย 

ผลกระทบในทางลบท่ีอาจเปนไปไดของการใชเทคนิคพันธุวิศวกรรม 
1. ดานธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและระบบนเิวศ อาจเกิดการเสียตอหวงโซอาหาร

และความสมดุลของระบบนิเวศเม่ือมีส่ิงมีชีวิตบางอยางมากหรือนอยเกินไป อาจสงผลเสียตอ
ส่ิงมีชีวิตท่ีมีประโยชน 

2. ดานสุขภาพ เปนไปไดวายนีท่ีถูกตัดตอเขาไปอาจสรางโปรตีนที่กอใหเกิด
อาการภูมิแพ หรือโรคภัยอ่ืนๆ ตามมาในระยะยาว เชน โรคมะเร็ง 

3.  ดานเศรษฐกิจ อาจทําใหเกิดการผูกขาดจากบริษัทผูผลิตพันธุส่ิงมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรม บางประเทศไมยอมรับสินคาดัดแปลงพันธุกรรมจึงกระทบตอการสงออก 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
 รูปแบบการเรียนการสอน : รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนแบบ 5Es 
ขั้นท่ี 1 ขั้นสรางความสนใจ 

1) ครูคุย/ทักทายนักเรียนและทบทวนความรูท่ีเรียนในคาบท่ีแลว 
2) ครูถามนักเรียนวาจากความรูท่ีเราไดเรียน เร่ือง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

นักเรียนสามารถนําความรูดานนี้ไปใชประโยชนไดอยางไรบาง 
ขั้นท่ี 2 ขั้นสํารวจและคนหา 

1) ครูแจกใบงาน 5 เร่ือง พันธุวศิวกรรม 
2) ครูแจกใบกิจกรรม 5 เร่ือง ศึกษาคนควาเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับพนัธุวิศวกรรม เพื่อให 

นักเรียนฝกการสืบคนขอมูลและการทํางานเปนกลุม 
3) ครูแจกใบความรู 5 เร่ือง การใชประโยชนจากความรูทางดานพันธุศาสตร  

ขั้นท่ี 3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 
1) ครูอธิบายเนื้อหา เร่ือง การใชประโยชนจากความรูทางดานพันธุศาสตร โดยใชส่ือ  

PowerPoint 
2) ครูอธิบายการทํากิจกรรม 5 ใหนกัเรียนฟง 

ขั้นท่ี 4 ขั้นขยายความรู 
 1) ครูใหนกัเรียนดภูาพเกี่ยวกับการใชประโยชนจากความรูทางดานพนัธุศาสตร เชน ภาพ
การโคลนแกะดอลล่ี 
ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินผล 
 1) ครูใหนกัเรียนทุกคนสงใบงาน 5 เร่ือง พันธุวิศวกรรม 
 2) ครูใหนกัเรียนสงสมุดบันทึก 
 3) ครูใหนกัเรียนทุกกลุมสงรายงาน เร่ือง ศึกษาคนควาเทคโนโลยีท่ีเกีย่วกับพันธุวศิวกรรม 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. ใบความรู 5 เร่ือง การใชประโยชนจากความรูทางดานพันธุศาสตร 
 2. ใบกิจกรรม 5  เร่ือง ศึกษาคนควาเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับพันธุวิศวกรรม 
 3. ใบงาน 5 เร่ือง พันธุวิศวกรรม 
 4. ส่ือ PowerPoint เร่ือง การใชประโยชนจากความรูทางดานพันธุศาสตร 
 5. เอกสารประกอบการเรียนรู เร่ือง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
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การวัดผลและประเมินผล 
 1) สังเกตการณปฏิบัติกิจกรรมและการอภปิราย  ซ่ึงจะประเมินทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนขณะทําการทดลอง การนําเสนอผลการทดลอง  
 2) ใหคะแนนจากใบกิจกรรมและการตอบคําถามทายบท 
 3) ประเมินความรับผิดชอบ ความกระตือรือรน ความเพยีรพยายาม ความมีน้ําใจ ความ
ซ่ือสัตยและความสนใจในการตอบคําถาม ท่ีนักเรียนแสดงออกใหเห็นตลอดกระบวนการเรียนรู 
 
 
บรรณานุกรม 
 ประดับ   นาคแกว.(2548).หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน วิทยาศาสตร ม.3.แม็ค. 
                               หนา 9-35 
 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.(2541).คูมือครู 
                               วิชาชีววทิยา 2 ว 048.คุรุสภาลาดพราว.หนา 1-28 
 http://www.maceducation.com 
 http://www.bss.ac.th 

http://www.wt.ac.th 
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บันทึกหลังการสอน 
 ความคิดเหน็เกี่ยวกับการสอน การสอนตามแผนน้ีเปนไปตามท่ีวางแผนไวหรือไม ถาไม
เปนไปตามแผน ผูสอนไดแกปญหาอยางไร มีขอเสนอแนะ/ส่ิงท่ีไดเรียนรู/มีขอบกพรองอยางไร 
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
  

ลงช่ือ.............................................................(นิสิตปฏิบัติการสอน) 
                            (นางสาวประภาวดี  คําดอนหัน) 
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บันทึกหลังการสอนของอาจารยนิเทศ 
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ลงช่ือ....................................................................(อาจารยนิเทศประจําโรงเรียน) 
 (อาจารยเกริก  ศักดิ์สุภาพ) 

 




