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ค าช้ีแจง 

 
มลัตเิปิลแอลลลี เป็นตอนหน่ึงของสื่อประกอบการสอน เรือ่ง การถ่ายทอดทางพนัธุกรรมซึง่มสีื่อ

ทัง้หมด 12  ตอน คอื 
 
1. ประวตัขิองเมนเดล และศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม 
2. ความน่าจะเป็น และกฎแห่งการแยก 
3. กฎแห่งการรวมกลุ่มอยา่งอสิระ 
4. Complete dominant, Incomplete dominant และ Codominant 
5. Test cross, Reciprocal cross และ Backcross 
6. Sex influence gene และ Sex limited gene 
7. Sex linked gene 
8. มลัตเิปิล แอลลลี (Multiple alleles) 
9. หมูเ่ลอืด ABO (ABO Blood group) 
10. พอลยินี (Polygenes) 
11. ลงิคเ์กจ (Linkage) 
12. พนัธุประวตั ิ(Pedigree) 

 
คู่มอืการใชส้ื่อประกอบการสอนวชิาชวีวทิยา เรือ่ง  มลัตเิปิลแอลลลี  จดัท าขึน้เพื่อช่วยให้ ผูส้อน

เขา้ใจจดุประสงคข์องสื่อประกอบการสอนทีผ่ลติขึน้ รวม ถงึขอบเขตของเนื้อหาสาระทีส่ ื่อประกอบการ

สอนเรือ่งนี้กล่าวถงึ เพื่อเป็นแนวทางในการใชส้ื่อประกอบการสอนอยา่งเหมาะสม ซึง่จะเป็นการส่งเสรมิ

ความเขา้ใจในเนื้อหาบทเรยีนของ ผูเ้รยีน กระตุน้ความสนใจ  ใหค้วามกระจา่งเกีย่วกบัศพัทท์างวชิาการ

ทีค่วรทราบ และเปิดโอกาสให้ ผู้เรยีนไดบ้รูณาการความรูท้ีไ่ดร้บั โดยการอภปิราย รว่มกนั  เพื่อใหก้าร

จดัการเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
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สารบญั 

 
  หน้า 
 จดุประสงค์ 5 
 ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั 5 
 เนื้อหา 6 
 แนวทางในการจดัการเรยีนรู ้ 15 
 ภาคผนวก 

      ก. ค าอธบิายศพัท ์
      ข. แหล่งเรยีนรูเ้พิม่เตมิ    

23 

 รายชื่อสื่อการสอนวชิาชวีวทิยาจ านวน   92  ตอน 25 
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จดุประสงค ์

 
 เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถ 

1. อธบิายความหมายของแอลลลี 
2. เขยีนจโีนไทป์ของลกัษณะต่าง ๆ ในรปูแบบของการเขา้คู่กนัของแอลลลี 
3. เขยีนจโีนไทป์ของลกัษณะต่าง ๆ ของสิง่มชีวีติทีค่วบคุมการแสดงออกแบบมลัตเิปิลแอลลลี 

 
 
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
 

 เมือ่ผูเ้รยีนไดด้สูื่อประกอบการสอนตอนน้ีแลว้สามารถ 
1. อธบิายความหมายของแอลลลีและมลัตเิปิลแอลลลีได้ 
2. เขยีนจโีนไทป์และค านวณหาจ านวนแบบของจโีนไทป์ของลกัษณะต่าง ๆ ทีม่ยีนีควบคุม

แบบมลัตเิปิลแอลลลี 
3. ยกตวัอยา่งลกัษณะทางพนัธุกรรมทีม่ยีนีควบคุมแบบมลัตเิปิลแอลลลี และสามารถอธบิาย

รปูแบบการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมของลกัษณะเหล่านัน้ได ้
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เน้ือหา 

 
ความหมายของแอลลีล (allele) 

ลกัษณะของสิง่มชีวีติทีถ่่ายทอดทางพนัธุกรรมได้มยีนีควบคุมการแสดงออก ซึง่ยนีเหล่านี้จะอยู่
กนัเป็นคู่บนโครโมโซมคู่เหมอืน หรอื homologous chromosome ประกอบดว้ยรปูแบบหรอืแอลลลีที่
เหมอืนกนัหรอืต่างกนักไ็ด ้แอลลลี คอืรปูแบบของยนีทีต่ าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งบนโครโมโซม ซึง่มกัม ี2 
รปูแบบ คอื แอลลลีเด่น (dominant allele) เขยีนสญัลกัษณ์เป็นอกัษรภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ และ
แอลลลีดอ้ย (recessive allele) เขยีนสญัลกัษณ์เป็นอกัษรภาษาองักฤษตวัพมิพเ์ลก็ โดยจะมตี าแหน่งที่
สอดคลอ้งกนับนโครโมโซมคู่เหมอืน   องคป์ระกอบทางพนัธุกรรมทีป่ระกอบดว้ยคู่ของแอลลลี  เรยีก ว่า
จโีนไทป์ (genotype)  ส่วนลกัษณะทีป่รากฏ เรยีกว่าฟีโนไทป์ (phenotype)  เช่น  ลกัษณะสขีองดอกถัว่
เหลอืง มยีนี 1 ต าแหน่ง (locus) ควบคุมการแสดงออก ซึง่ยนีต าแหน่งนี้ประกอบดว้ย 2 แอลลลี คอื 
แอลลลี W เป็นแอลลลีเด่น ควบคุมดอกสมีว่ง และแอลลลี w เป็นแอลลลีดอ้ย ควบคุมดอกสขีาว ดงันัน้
ถัว่เหลอืงทีม่ดีอกสมีว่งซึง่เป็นลกัษณะเด่น มจีโีนไทป์ได ้2 แบบจากการเขา้คู่กนัของ 2 แอลลลีคอื WW 
หรอื Ww ส่วนถัว่เหลอืงทีม่สีขีาวซึง่เป็นลกัษณะดอ้ย มจีโีนไทป์เพยีงแบบเดยีวคอื ww (รปูที ่1) 

 
ในสตัว์ เช่น ลกัษณะปีกของแมลงหวี ่ แมลงหวีท่ีพ่บทัว่ไปในประชากรมลีกัษณะปีกยาวคลุมตวั 

เป็นลกัษณะทีเ่รยีกว่า wild type ลกัษณะปีกของแมลงหวี่ มยีนีควบคุม 1 ต าแหน่ง  ทีป่ระกอบดว้ย 2 
แอลลลี คอืแอลลลี vg+  (vg ยอ่มาจาก vestigial แปลว่าปีกกุด )  หรอืเขยีนแอลลลีสัน้ ๆ ว่า  +   เป็น
แอลลลีเด่น ควบคุมลกัษณะ  wild type และแอลลลี vg เป็นแอลลลีดอ้ย  ควบคุมลกัษณะปีกกุด  เป็น
แอลลลีดอ้ย  ถา้แมลงหวีม่ปีีกยาวคลุมตวั อาจมจีโีนไทป์เป็น ++  หรอื  +vg  แต่ถา้แมลงหวีม่ ีลกัษณะ
ปีกกุดจะมจีโีนไทป์เดยีวคอื vgvg 

 
ตวัอยา่งจโีนไทป์ และฟีโนไทป์ในมนุษย ์เช่น ลกัษณะติง่หมูยีนีควบคุม 1 ต าแหน่ง ถ้า

ก าหนดใหแ้อลลลี E ควบคุมลกัษณะมตีิง่หู และเป็นแอลลลีเด่น  ส่วนแอลลลี e ควบคุมลกัษณะไมม่ตีิง่หู
และเป็นแอลลลีดอ้ย  คนทีม่จีโีนไทป์ EE และ Ee แสดงลกัษณะมตีิง่หู ขณะที่คนทีม่ ีจโีนไทป์ ee แสดง
ลกัษณะไมม่ตีิง่ห ู(รปูที ่2) 
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รปูท่ี 1  จโีนไทป์และฟีโนไทป์ของถัว่เหลอืงทีม่ดีอกสมีว่ง (บน) และดอกสขีาว (ล่าง) 
 

 

 
 
รปูท่ี 2  จโีนไทป์และฟีโนไทป์ของลกัษณะมตีิง่ห ู(บน) และไมม่ตีิง่ห ู(ล่าง) ของมนุษย ์
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มลัติเปิลแอลลีล (multiple alleles) 
 

 ลกัษณะของสิง่มชีวีติทีย่กตวัอยา่งมา เป็นลกัษณะทีค่วบคุมดว้ย ยนี 1 ต าแหน่ง ทีม่รีปูแบบหรอื
แอลลลี 2 รปูแบบ คอืแอลลลีเด่นและแอลลลีดอ้ย แต่ยงัมลีกัษณะอื่นอกีมากมายในพชื สตัว ์และมนุษยท์ี่
ยนีต าแหน่งหนึ่งมแีอลลลีมากกว่า 2 รปูแบบ เรยีกแอลลลีแบบน้ีว่า มลัตเิปิลแอลลลี  ซึง่หมายถงึ ยนี 1 
ต าแหน่งทีม่แีอลลลีไดม้ากกว่า 2 แอลลลีนัน่เอง 
 
 รปูแบบของแอลลลีทีแ่ตกต่างกนัเหล่านี้เกดิจากการกลาย  (mutation) ในต าแหน่งทีแ่ตกต่างกนั  
ในแต่ละแอลลลี  ภายในยนีเดยีวกนั เช่น ถา้แอลลลี A ซึง่เป็นแอลลลี wild type เกดิการกลายขึน้ใน
หลายต าแหน่งทีแ่ตกต่างกนั จะท าให้ได้แอลลลีทีแ่ตกต่างกนัหลายรปูแบบ ดงัรปูที ่3 ดงันัน้ ยนีต าแหน่ง 
A จงึประกอบดว้ยแอลลลีทัง้หมด 5 รปูแบบ คอื A   A1  A2   A3 และ A4  
 
 
 

 

รปูท่ี 3  แอลลลี 5 รปูแบบทีแ่ตกต่างกนัของยนีต าแหน่ง A เกดิจากการกลายในต าแหน่งทีแ่ตกต่างกนั

ภายในยนีเดยีวกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 

A 
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ลกัษณะหมู่เลือด ABO ของมนุษย์ 

 ระบบหมูเ่ลอืด ABO ของมนุษย ์เป็นระบบทีใ่ชใ้นการจดัจ าแนกหมูเ่ลอืดของมนุษย ์ซึง่ม ี4 หมู่
เลอืดคอื A  B  AB  และ O คนทีม่หีมูเ่ลอืด A  จะมแีอนตเิจน A  บนผวิเมด็เลอืดแดง คนทีม่หีมูเ่ลอืด B  
จะมแีอนตเิจน B คนทีม่หีมูเ่ลอืด AB  จะมแีอนตเิจน A และ B และคนทีม่หีมูเ่ลอืด O จะไมม่แีอนตเิจน 
A หรอื B เลย จากการศกึษาพบว่า ลกัษณะหมูเ่ลอืด ABO ของมนุษยม์ยีนีควบคุมการแสดงออกเพยีง 1 
ต าแหน่งประกอบดว้ย  3 แอลลลี คอื  IA   IB และ i ดงันัน้หมูเ่ลอืด ABO ของมนุษยจ์งึเป็นตวัอยา่งหนึ่ง
ของลกัษณะที่มยีนีควบคุมเป็นแบบมลัตเิปิลแอลลลี โดยที่แอลลลี IA ควบคุมการสรา้งแอนตเิจน A และ
แอลลลี IB ควบคุมการสรา้งแอนตเิจน B ส่วนแอลลลี i ไมส่ามารถสรา้งแอนตเิจนใด ๆ ได ้ทัง้นี้  ระดบั
การขม่ของแอลลลีทัง้สาม คอืแอลลลี IA และ แอลลลี IB แสดงการขม่สมบรูณ์  (complete dominance) 
ต่อแอลลลี i  ในขณะที ่แอลลลี IA และแอลลลี IB แสดงการขม่รว่มกนั (codominance) 
     

เน่ืองจากจโีนไทป์ของลกัษณะหมูเ่ลอืด ABO ในแต่ละคน ประกอบดว้ย 2 แอลลลี เพราะมี
โครโมโซม 2 ชุด ดงันัน้จโีนไทป์ทีเ่กดิขึน้ไดจ้งึมไีด ้6 แบบ คอื IAIA    IAi     IBIB     IBi     IAIB  และ ii   
โดยจโีนไทป์ทัง้ 6 แบบของหมูเ่ลอืด ABO แสดงฟีโนไทป์ทีแ่ตกต่างกนัได ้4 แบบ คอืจโีนไทป์ เป็น IAIA 
หรอื  IAi  มฟีีโนไทป์เป็นหมูเ่ลอืด A  จโีนไทป์เป็น  IBIB  หรอื IBi  มฟีีโนไทป์เป็นหมูเ่ลอืด B จโีนไทป์ IAIB 
มฟีีโนไทป์เป็นหมูเ่ลอืด AB และจโีนไทป์ ii  มฟีีโนไทป์เป็นหมูเ่ลอืด O  (ตารางที ่1) 
 
 
ตารางท่ี 1  ฟีโนไทป์และจโีนไทป์ของลกัษณะหมูเ่ลอืด ABO ของมนุษย ์
 

ฟีโนไทป์      จีโนไทป์ 
หมู่เลือด A     IAIA หรือ IAi 
หมู่เลือด B     IBIB หรือ IBi 
หมู่เลือด AB     IAIB  
หมู่เลือด O     ii 
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ลกัษณะสีขนของกระต่าย 
  

ลกัษณะสขีนของกระต่ายควบคุมดว้ยยนีหลายต าแหน่ง แต่ต าแหน่งทีน่่าสนใจคอืยนีต าแหน่ง c 
ซีง่ประกอบดว้ย 4 แอลลลี คอื 

c+  ควบคุมสขีนแบบ wild type มลีกัษณะขนมสีทีัง้ตวั 
cch ควบคุมสขีนแบบ chinchilla มลีกัษณะขนสขีาวทีโ่คน แต่ทีป่ลายเสน้ขนมสีดี า 
ch  ควบคุมสขีนแบบ Himalayan มลีกัษณะขนสขีาวทัง้ตวั แต่มสีดี าเฉพาะส่วนปลายของอวยัวะ 

คอื จมกู ห ูหาง และเทา้ 
c  ควบคุมสขีนแบบ albino มลีกัษณะขนสขีาวทัง้ตวั 

 
โดยมรีะดบัการขม่กนัของแอลลลี คอื แอลลลี c+ แสดงการขม่สมบรูณ์ต่อ cch ch และ c ในขณะที ่

cch แสดงการขม่สมบรูณ์ต่อ ch  และ c  ส่วน ch แสดงการข่มสมบรูณ์ต่อ c    เขยีนความสมัพนัธไ์ดเ้ป็น 
c+  cch  ch  c เนื่องจากจโีนไทป์ของลกัษณะสขีนของกระต่ายแต่ละตวัประกอบดว้ย 2 แอลลลี จาก
ระดบัการขม่นี้ กระต่ายจงึมฟีีโนไทป์ของสขีนได ้4 แบบ และมจีโีนไทป์ได ้10 แบบ ดงัแสดงในรปูที ่ 4 
และตารางที ่2 
 
 

  
   wild type            chinchilla 

          

  
             Himalayan           albino 
       
 
รปูท่ี 4  ลกัษณะสขีนของกระต่าย 4 แบบคอื wild type  chinchilla  Himalayan และ albino  
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ตารางท่ี 2  ฟีโนไทป์และจโีนไทป์ของลกัษณะสขีนของกระต่าย 
 

     ฟีโนไทป์      จีโนไทป์ 
                          wild type     c+c+, c+cch, c+ch, c+c 
                          chinchilla     cchcch, cchch, cchc 

         Himalayan     chch, chc 
                          albino     cc 
 
 
การค านวณหาจ านวนจีไทป์ของมลัติเปิลแอลลีล 
  
 สิง่มชีวีติทีม่โีครโมโซม 2 ชุด ถา้ยนี ๆ หนึ่งมแีอลลลีเพยีง 2 แอลลลี เช่น A และ a 
จ านวนจโีนไทป์ทีเ่กดิขึน้ได้จะม ี3 แบบคอื AA  Aa และ aa แต่ถา้ยนีนัน้มแีอลลลีมากกว่า 2 แอลลลี 
จ านวนจโีนไทป์จะมมีากขึน้ ดงันัน้  จ านวนจโีนไทป์ทีอ่าจเกดิขึน้ไดข้องยนี ๆ หน่ึงสามารถค านวณได้
จากจ านวนแอลลลีทีค่วบคุมลกัษณะนัน้ ๆ จากสตูร  
    

จ านวนจโีนไทป์ = n(n+1)/2 
 

โดยที ่n = จ านวนแอลลลี 
 

ตวัอยา่งการค านวณหาจ านวนจโีนไทป์ ของยนีที่ควบคุมหมูเ่ลอืด ABO ซึง่ม ี3 แอลลลี จงึมี
จ านวนจโีนไทป์ = 3(3+1)/2 = 6 แบบ หรอืจ านวนจโีนไทป์ของยนี  c ทีค่วบคุมสขีนของกระต่ายซึง่ม ี4 
แอลลลี จงึมจี านวนจโีนไทป์ = 4(4+1)/2 = 10 แบบ เป็นตน้ ดงันัน้ จะเหน็ไดว้่า ยิง่มจี านวนแอลลลีมาก 
กย็ิง่มจี านวนแบบของจโีนไทป์มากขึน้ 
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การผสมตวัเองไม่ติด (self incompatibility) ในพืช 

ลกัษณะทีม่ยีนีควบคุมแบบมลัตเิปิลแอลลลีในพชืมอียูห่ลายลกัษณะ แต่ลกัษณะทีม่กัใชเ้ป็น
ตวัอยา่ง คอื ลกัษณะการผสมตวัเองไมต่ดิ หรอื self incompatibility ซึง่หมายถงึการที ่ sperm nucleus 
ไมส่ามารถผสมกบั egg ทีส่รา้งภายในดอกเดยีวกนัได้  เมือ่มกีารถ่ายละอองเรณูในดอกเดยีวกนั  ระบบ
การผสมตวัเองไมต่ดินี้พบไดใ้นพชืหลายชนิด เช่น ยาสบู  เชอรี ่และพทิเูนีย  บทบาทหน่ึงของลกัษณะน้ี
คอื การกระตุน้ใหเ้กดิการผสมขา้มตน้ ท าใหไ้ดล้กูทีเ่ป็นเฮเทอโรไซกสั (heterozygous) และมคีวาม
แขง็แรงมากขึน้ 
 

ในยาสบู ระบบการผสมตวัเองไมต่ดิมยีนี ทีค่วบคุม  1 ยนี   คอืยนี S  ที่เป็นมลัตเิปิลแอลลลี 
ประกอบดว้ยแอลลลี S1, S2, S3, S4,…, Sn  โดยการผสมพนัธุ์ ตดิหรอืไมน่ัน้ขึน้กบัจโีนไทป์ของ sperm 
nucleus และ egg ถา้มกีารถ่ายเรณูภายในดอกเดยีวกนั เช่น ในการผสมพนัธุร์ะหว่าง S1S2 x 
S1S2 (รปูที ่5) ละอองเรณู (pollen grain) จะมจีโีนไทป์เป็น S1 หรอื S2 ซึง่เป็นแอลลลีเดยีวกนักบัแอลลี
ลของเกสรเพศเมยีคอื  S1 และ S2 ดงันัน้เรณูเหล่านี้จงึ ไมส่ามารถสรา้งหลอดเรณู ( pollen tube) แทรก
เนื้อเยือ่ของเกสรเพศเมยี S1S2 เพื่อไปหาออวุล (ovule) ได ้จงึไมเ่กดิการปฏสินธ ิ (fertilization) และท า
ใหผ้สมตวัเองไมต่ดิ  

 

 

รปูท่ี 5  การผสมพนัธุร์ะหว่าง S1S2 x S1S2 แสดงการผสมตวัเองไมต่ดิในยาสบู เนื่องจากแอลลลี 
ของยนี S ในเรณูเป็นแอลลลีแบบเดยีวกนักบัแอลลลีของเนื้อเยื่อเกสรเพศเมยี 
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ส่วนการผสมพนัธุร์ะหว่าง S1S2 x S1S3 (รปูที ่6) เรณูครึง่หน่ึงมจีโีนไทป์เป็น  S3 ซึง่เป็น
แอลลลีทีแ่ตกต่างกบัแอลลลีของเกสรเพศเมยี  S1 และ S2 เรณู S3 จงึสามารถงอกหลอดเรณู  แทรก
เนื้อเยือ่ของเกสรเพศเมยี  S1S2  เพื่อไปหาออวุล ได ้ จงึเกดิการปฏสินธริะหว่าง  sperm  nucleus   ทีม่ี
จโีนไทป์ S3  กบั egg ทีม่จีโีนไทป์ S1 หรอื S2 ได้ และไดเ้มลด็ทีเ่ป็นเฮเทอโรไซกสัของยนี S คอื S1S3 
และ S2S3 ส่วนเรณูทีม่จีโีนไทป์ S1 จะไมส่ามารถงอกหลอดเรณูได ้ดว้ยเหตุผลดงั ทีก่ล่าวมาก่อนแลว้ 
ดงันัน้ ในกรณนีี้จงึเกดิการผสมตดิเพยีง 50 % เท่านัน้ 

 

นอกจากนี้ การผสมพนัธุร์ะหว่าง S1S2 x S4S5 (รปูที ่7) เรณูทีม่จีโีนไทป์เป็น  S4 หรอื S5 
ซึง่เป็นแอลลลีทีแ่ตกต่างกบัแอลลลีของเกสรเพศเมยี  S1 และ S2 ดงันัน้ เรณูทัง้สองจโีนไทป์จงึ สามารถ
งอกหลอดเรณูแทรก เนื้อเยือ่ของเกสรเพศเมยี S1S2 เพื่อไปหาออวุล ได ้จงึเกดิการปฏสินธไิดอ้ยา่ง
สมบรูณ์ระหว่าง sperm nucleus ทีม่จีโีนไทป์ S4 และ S5 กบั egg ทีม่จีโีนไทป์ S1 และ S2 ได้เมลด็ที่
เป็นเฮเทอโรไซกสัของยนี S โดยลกูทีเ่กดิขึน้มจีโีนไทป์ 4 แบบคอื  S1S4    S1S5    S2S4 และ S2S5 

 

 

 

รปูท่ี 6  การผสมพนัธุร์ะหว่าง S1S2 x S1S3 ในยาสบู เน่ืองจากเรณูทีม่จีโีนไทป์ S3 สามารถงอก
หลอดเรณูไปจนถงึออวุลได ้จงึเกดิการปฏสินธริะหว่าง  sperm nucleus ทีม่จีโีนไทป์ S3 กบั 
egg ทีม่จีโีนไทป์ S1 หรอื S2 เกดิเป็นเมลด็รุน่ลกูทีม่จีโีนไทป์เป็นเฮเทอโรไซกสัของ ยนี S คอื 
S1S3 และ S2S3 จงึเป็นการผสมตดิ 50% 
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รปูท่ี 7  การผสมพนัธุร์ะหว่าง S1S2 x S4S5 ในยาสบู เน่ืองจากเรณูมจีโีนไทป์แตกต่างจากจโีน
ไทป์ของเกสรเพศเมยี จงึสามารถงอกหลอดเรณูไปถงึออวุล และเกดิการปฏสินธริะหว่าง 
sperm nucleus และ egg ไดรุ้น่ลกูทีม่จีโีนไทป์เป็นเฮเทอโรไซกสัของยนี S คอื S1S4  S1S5  
S2S4  และ S2S5 จงึเป็นการผสมตดิอยา่งสมบรูณ์ 
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แนวทางในการจดัการเรียนรู ้

  
 ภายหลงัจากทีผู่เ้รยีน ดสูื่อประกอบการสอน เรือ่งมลัตเิปิลแอลลลีแลว้ ไดแ้ก่ ความหมายของ
แอลลลี และมลัตเิปิลแอลลลี  ตวัอยา่งของลกัษณะทีค่วบคุมดว้ยมลัตเิปิลแอลลลี  เช่น ลกัษณะหมูเ่ลอืด 
ABO ของมนุษย ์ลกัษณะสขีนของกระต่าย  และลกัษณะการผสมตวัเองไมต่ดิในพชื ผูส้อน น าผูเ้รยีนเขา้
สู่บทเรยีนโดยใหผู้เ้รยีนบอกถงึความแตกต่างของการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมของลกัษณะทีค่วบคุมดว้ย
ยนีทีป่ระกอบดว้ย 2 แอลลลีและมลัตเิปิลแอลลลี  อธบิายการเขยีนจโีนไทป์และการค านวณหาจ านวนจี
โนไทป์ พรอ้มกบัดตูวัอยา่งทีน่ าเสนอจากสื่อประกอบการสอนไปพรอ้มกบั ผูส้อน โดยใหผู้เ้รยีนบนัทกึสิง่
ทีไ่ดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัลกัษณะทีค่วบคุมดว้ยมลัตเิปิลแอลลลี จากสื่อประกอบการสอนลงใน แบบฝึกหดั และ
ผูส้อนสามารถเฉลยค าตอบในภายหลงั ตามทีใ่ส่ไวใ้หใ้นคู่มอืนี้ 
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...................................................................  
...................................................................  

2...................................................................  ....................................................................  
....................................................................  
....................................................................  

3...................................................................  ....................................................................  
....................................................................  
....................................................................  

4...................................................................  ....................................................................  
....................................................................  
....................................................................  

5...................................................................  ....................................................................  
....................................................................  
....................................................................  
....................................................................  

6...................................................................  ....................................................................  
....................................................................  
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....................................................................  

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

4. จงเขยีนจโีนไทป์ของลกัษณะหมูเ่ลอืด ABO ของมนุษย ์
 

ฟีโนไทป์ จีโนไทป์ 
หมูเ่ลอืด A ………………………………………………………… 
หมูเ่ลอืด B ………………………………………………………… 

  หมูเ่ลอืด AB ………………………………………………………… 
หมูเ่ลอืด O ………………………………………………………… 

 
5. จงเขยีนจโีนไทป์ของลกัษณะสขีนของกระต่ายทีค่วบคุมโดยยนี c 

 
ฟีโนไทป์ จีโนไทป์ 

                 Wild type ………………………………………………………… 
                 Chinchila ………………………………………………………… 

Himalayan ………………………………………………………… 
                  Albio ………………………………………………………… 
 

6. จากการศกึษาชุดมลัตเิปิลแอลลลีของยนี S   ทีค่วบคุมการผสมตวัเองไมต่ดิในยาสบู    จงเขยีน
จโีนไทป์ของรุน่ลกูทีไ่ดจ้ากคู่ผสมต่อไปน้ี 

 
คู่ผสม จีโนไทป์รุ่นลกู 

1. S1S2 x S1S2 ...........................................................................  
2. S1S2 x S1S3 ...........................................................................  
3. S1S2 x S4S5 ..........................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือส่ือการสอนวิชาชีววิทยา โดยความร่วมมือระหวา่ง 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

- 18 - 
 

 
เฉลยแบบฝึกหดั 

 
1. แอลลลี  คอื รปูแบบของยนีทีต่ าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง บนโครโมโซม ซึง่มกัม ี2 รปูแบบ คอื 
แอลลลีเด่น และแอลลลีดอ้ย โดยจะเขา้คู่กนับนต าแหน่งเดยีวกนัของโครโมโซมคู่เหมอืน 
 
2.  มลัตเิปิลแอลลลี คอื รปูแบบของยนีทีต่ าแหน่งหนึ่งของโครโมโซมทีม่มีากกว่า 2 รปูแบบ โดย
รปูแบบของแอลลลีทีแ่ตกต่างกนัเหล่านี้เกดิจากการกลาย ในยนีเดยีวกนัทีต่ าแหน่งทีแ่ตกต่างกนั 
 
3. จงยกตวัอยา่งลกัษณะพนัธุกรรมพรอ้มทัง้บอกแอลลลีทีค่วบคุมลกัษณะเหล่านัน้ดว้ย 

 
ลกัษณะ    แอลลีล 

1 สขีองดอกถัว่เหลอืง   W – ดอกสมีว่ง 
  w – ดอกสขีาว 

2 ลกัษณะปีกของแมลงหวี ่  vg+ – ปีกยาวคลุมตวั 
 vg – ปีกกุด 

3 ติง่หขูองมนุษย ์   E – มตีิง่หู 
  e – ไมม่ตีิง่หู 

4 หมูเ่ลอืด ABO ของมนุษย ์   IA – ควบคุมการสรา้งแอนตเิจน A  
  IB – ควบคุมการสรา้งแอนตเิจน B  
  i – ไมส่ามารถสรา้แอนตเิจน A หรอื B 

5 สขีนของกระต่าย   c+ – สขีนแบบ wild type  
  cch – สขีนแบบ chinchilla  
  ch – สขีนแบบ Himalayan  
  c – สขีนแบบ albino  

6 การผสมตวัเองไมต่ดิในพชื   S1, S2, S3, S4,….,Sn.  
 

4. จงเขยีนจโีนไทป์ของลกัษณะหมูเ่ลอืด ABO ของมนุษย ์
 

ฟีโนไทป์    จีโนไทป์ 
หมูเ่ลอืด A   IAIA หรอื IAi   
หมูเ่ลอืด B   IBIB หรอื IBi   

  หมูเ่ลอืด AB   IAIB  
หมูเ่ลอืด O   ii  
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5. จงเขยีนจโีนไทป์ของลกัษณะสขีนของกระต่ายทีค่วบคุมโดยยนี c 
 

ฟีโนไทป์     จีโนไทป์ 
                 Wild type   c+c+, c+cch, c+ch, c+c   
                 Chinchilla   cchcch, cchch, cchc   

Himalayan   chch, chc   
                  Albino   cc  
 
6. จากการศกึษาชุดมลัตเิปิลแอลลลีของยนี S ทีค่วบคุมการผสมตวัเองไมต่ดิในยาสบู จงเขยีน

จโีนไทป์ของรุน่ลกูทีไ่ดจ้ากคู่ผสมต่อไปน้ี 
 

คู่ผสม  จีโนไทป์รุ่นลกู 
4. S1S2 x S1S2  ผสมไมต่ดิ  
5. S1S2 x S1S3  S1S3, S2S3  
6. S1S2 x S4S5  S1S4, S1S5, S2S4, S2S5  
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การอภิปรายร่วมกนัระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน  โดยใช้ค าถามและมีแนวของค าตอบดงัน้ี 
 

1. ค าถาม : หญงิคนหนึ่งมหีมูเ่ลอืด B แต่งงานกบัชายทีม่หีมูเ่ลอืด A ไดล้กูชายคนแรกมหีมูเ่ลอืด O  
1.1 จงเขยีนจโีนไทป์ของพ่อ แม ่และลกู 
1.2 จงหาโอกาสทีค่รอบครวันี้จะมลีกูคนถดัไปมหีมูเ่ลอืด A  เป็นเท่าใด หมูเ่ลอืด B  

เป็นเท่าใด  หมูเ่ลอืด O  เป็นเท่าใด และหมูเ่ลอืด AB  เป็นเท่าใด  
 
ตอบ :  1.1 หญงิทีม่หีมูเ่ลอืด B มจีโีนไทป์ได ้2 แบบ คอื IBIB หรอื IBi  เช่นเดยีวกนักบัชายทีม่ ี

หมูเ่ลอืด A มจีโีนไทป์ได ้2 แบบ คอื IAIA หรอื IAi  ลกูชายทีม่หีมูเ่ลอืด O 
ซึง่มจีโีนไทป์ไดแ้บบเดยีวคอื ii ดงันัน้ 

จโีนไทป์ของพ่อจงึเป็น IAi 
    จโีนไทป์ของแม่จงึเป็น IBi 
  ซึง่ไดจ้โีนไทป์ของลกูชายเป็น ii 

 
1.2                  IBi            x             IAi 
     เซลลส์บืพนัธุ ์       ½  IB , ½  i                   ½  IA , ½  i 
 
 รุน่ลกู                  ¼  IAIB , ¼  IAi , ¼  IBi , ¼  ii 

 
ดงันัน้โอกาสทีค่รอบครวันี้จะมลีกูคนถดัไปมหีมูเ่ลอืด A B O และ AB แต่ละหมู่
เลอืดมโีอกาสเท่ากนั คอื ¼  

 
2. ค าถาม : ในการผสมพนัธุร์ะหว่างกระต่ายทีม่จีโีนไทป์ c+cch และ cchcch  

2.1 จงบอกฟีโนไทป์ของรุน่พ่อแม่ 
2.2 จงบอกฟีโนไทป์ทีเ่กดิขึน้ในรุน่ลกู และบอกอตัราส่วนของฟีโนไทป์แต่ละแบบดว้ย 

 

ตอบ :  2.1 ฟีโนไทป์ c+cch  มสีขีนแบบ wild type และฟีโนไทป์ cchcch  มสีขีนแบบ Chinchilla 
2.2                           c+cch                         x               cchcch 
    เซลลส์บืพนัธุ ์        ½  c+ , ½  cch                           cch 
     
   รุน่ลกู                                 ½  c+cch , ½  cchcch 
 
    ดงันัน้ฟีโนไทป์ในรุน่ลกูจงึเป็น wild type และ  Chinchilla 

โดยมอีตัราส่วน wild type : Chinchilla = 1:1 
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3. ค าถาม :  การผสมตวัเองไมต่ดิในยาสบูควบคุมโดยชุดของมลัตเิปิลแอลลลีของยนี S ไดแ้ก่ 
S1, S2, S3, S4,…, Sn จงเขยีนจโีนไทป์ของรุน่ลกูทีไ่ดจ้ากคู่ผสมต่อไปน้ี 

3.1 S1S2 x S2S3 
3.2 S4S5 x S4S5 
3.3 S3S4 x S5S6 

 
ตอบ :  3.1 S1S2 x S2S3    S1S3 , S2S3 
         เรณูทีม่จีโีนไทป์ S2 ไมส่ามารถงอกหลอดเรณูแทรกเนื้อเยือ่เกสรเพศเมยีทีม่จีโีน

ไทป์ S1S2 เพื่อไปหาออวุลได ้จงึไมเ่กดิการปฏสินธ ิในขณะทีเ่รณูทีม่จีโีนไทป์ S3 มแีอลลลีทีแ่ตกต่างกบั
แอลลลีของเกสรเพศเมยี S1 และ S2 จงึเกดิการปฏสินธริะหว่าง sperm nucleus ทีม่จีโีนไทป์ S3  กบั 
egg ทีม่จีโีนไทป์ S1 และ S2 ไดเ้มลด็ทีเ่ป็นเฮเทอโรไซกสัของยนี S คอื S1S3 และ S2S3 แสดงการผสม
ตดิ 50% 

 
 3.2 S4S5 x S4S5   ผสมพนัธุไ์มต่ดิ 
        เรณูทีม่จีโีนไทป์  S4 หรอื S5 ไมส่ามารถงอกหลอดเรณูแทรกเนื้อเยือ่เกสรเพศเมยี 

S4S5 เพื่อไปหาออวุลได ้เพราะเป็นแอลลลีเดยีวกนักบัแอลลลีของเกสรเพศเมยี S4 และ S5 จงึไมเ่กดิการ
ปฏสินธ ิและผสมตวัเองไมต่ดิ  

 
 3.3 S3S4 x S5S6    S3S5 , S3S6 , S4S5 , S4S6 

           เรณูทีม่จีโีนไทป์ S5 หรอื S6 มแีอลลลีทีแ่ตกต่างกบัแอลลลีของเกสรเพศเมยี S3 
และ S4 จงึสามารถงอกหลอดเรณูแทรกเนื้อเยือ่เกสรเพศเมยี S3S4 เพื่อไปหาออวุลได ้และเกดิการ
ปฏสินธริะหว่าง sperm nucleus ทีม่จีโีนไทป์ S5 และ S6  กบั egg ทีม่จีโีนไทป์ S3 และ S4 ไดเ้มลด็ที่
เป็นเฮเทอโรไซกสัของยนี S คอื S3S5   S3S6    S4S5  และ S4S6 
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4. ค าถาม :  หากพ่อและแมม่จีไีทป์ของลกัษณะหมูเ่ลอืด ABO ดงัต่อไปนี้ จงหาว่าลกูจะมหีมู่
เลอืดใดไดบ้า้ง และมอีตัราส่วนของหมูเ่ลอืดต่าง ๆ เป็นเท่าใด 

4.1 IAIA x IBIB 
4.2 IAi x ii 
4.3 IAIB x IAi 

 
ตอบ :  4.1 IAIA x IBIB   ลกูจะมจีโีนไทป์ไดแ้บบเดยีวคอื IAIB  
        ดงันัน้ไดล้กูทุกคนจงึมหีมูเ่ลอืด AB 

4.2 IAi x ii   ½ IAi , ½ ii 
     ดงันัน้ไดล้กูทีม่หีมูเ่ลอืด A : O ในอตัราส่วน 1:1 
4.3 IAIB x IAi   ¼ IAIA , ¼ IAi , ¼ IAIB , ¼ IBi 
     ดงันัน้ไดล้กูทีม่หีมูเ่ลอืด A : AB : B ในอตัราส่วน 2:1:1 

 

5. ค าถาม :  แมแ่ละลกูมหีมูเ่ลอืด O เหมอืนกนั แต่พ่อไมเ่คยตรวจหมูเ่ลอืดมาก่อน สามารถบอก
ไดห้รอืไมว่่าพ่อน่าจะมหีมูเ่ลอืดใดไดบ้า้ง  
 

ตอบ : หมูเ่ลอืด O มจีโีนไทป์แบบเดยีวคอื ii ดงันัน้ พ่ออาจจะมหีมูเ่ลอืด O (จโีนไทป์ ii) หรอื
พ่ออาจจะเป็นเฮเทอโรไซกสัของหมูเ่ลอืด A (จโีนไทป์ IAi) หรอื B (จโีนไทป์ IBi) กไ็ด ้ 
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ภาคผนวก 

 
ก. ค าอธิบายศพัท ์
 
แอลลลี 
allele 

รปูแบบของยนีหรอืดเีอน็เอทีต่ าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งของ

โครโมโซม ซึง่จะเขา้คู่กบัยนีหรอืดเีอน็เอทีต่ าแหน่งเดยีวกนัของ

โครโมโซมคู่เหมอืน ( homologous chromosome) ซึง่อาจเป็น

แอลลลีเด่น (dominant allele) หรอืแอลลลีดอ้ย (recessive 

allele)          

 
การขม่รว่มกนั 
codominance 

 
การทีแ่อลลลี 2 แอลลลีทีต่ าแหน่งเดยีวกนัของโครโมโซมคู่
เหมอืนแสดงลกัษณะเด่นเท่ากนั ท าใหจ้โีนไทป์แบบเฮเทอโร
ไซกสัแสดงฟีโนไทป์ทีม่ลีกัษณะรว่มของฮอโมไซกสัทัง้สองแบบ
อยูด่ว้ยกนั เช่น คนทีม่หีมูเ่ลอืด A (IAIA) จะมแีอนตเิจน A 
คนทีม่หีมูเ่ลอืด  B (IBIB) จะมแีอนตเิจน B ส่วนคนทีม่หีมูเ่ลอืด 
AB (IAIB) จะมแีอนตเิจน A และ B 
 

การขม่สมบรูณ์ 
complete dominance 

การทีแ่อลลลีเด่นสามารถขม่แอลลลีดอ้ยไดส้มบรูณ์ ท าใหส้ภาพ
เฮเทอโรไซกสั และฮอโมไซกสัแบบเด่นมลีกัษณะเหมอืนกนั 
  

จโีนไทป์ 
genotype 

แบบขององคป์ระกอบทางพนัธุกรรมของสิง่มชีวีติ ในสิง่มชีวีติทีม่ ี
โครโมโซม 2 ชุด ประกอบดว้ยคู่แอลลลีของยนีรปูแบบต่าง ๆ ที่
เป็นขอ้มลูบ่งบอกถงึลกัษณะพนัธุกรรมของสิง่มชีวีติ เช่น จโีน
ไทป์ของคนทีม่หีมูเ่ลอืด A อาจเป็น IAIA หรอื IAi 
 

การขม่ไมส่มบรูณ์ 
Incomplete dominance 
 

การทีแ่อลลลีเด่นไมส่ามารถขม่แอลลลีดอ้ยไดอ้ยา่งสมบรูณ์ ท า
ใหส้ภาพเฮเทอโรไซกสัมลีกัษณะอยูร่ะหว่างเด่นและดอ้ย 

ต าแหน่ง 
Locus 
 

ต าแหน่งของยนีบนโครโมโซม 
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มลัตเิปิลแอลลลี 
multiple alleles 

รปูแบบของยนีทีต่ าแหน่งหนึ่งของโครโมโซมทีม่มีากกว่า 2 
รปูแบบขึน้ไปในประชากรของสิง่มชีวีตินัน้ ๆ  
    

การกลาย 
mutation 

การเปลีย่น การหาย การเพิม่ การเรยีงล าดบัใหมข่องเบสใน
โมเลกุลดเีอน็เอ ซึง่อาจท าใหก้ารสงัเคราะหโ์ปรตนีเปลีย่นไป 
หรอืสญูเสยีความสามารถในการผลติโปรตนี ถา้เกดิในเซลล์
สบืพนัธุ ์สามารถถ่ายทอดไปยงัชัว่รุน่ต่อไปได ้แต่ถา้เกดิในเซลล์
รา่งกายจะไมส่ามารถถ่ายทอดไปยงัชัว่รุน่ต่อไปได ้แต่สามารถ
ถ่ายทอดไปยงัเซลลล์กู (daughter cell) ในรา่งกายได ้
 

ฟีโนไทป์ 
phenotype 

สมบตัหิรอืลกัษณะของสิง่มชีวีติทีส่งัเกตหรอืตรวจสอบได ้อนั
เป็นผลเนื่องจากพนัธุกรรม หรอืพนัธุกรรมและสภาพแวดลอ้ม 
เช่น สขีองดอกไม ้ความสงูของมนุษย ์และความสามารถในดา้น
ต่าง ๆ  
  

การผสมตวัเองไมต่ดิ 
self incompatibility 

ในพชื หมายถงึการทีพ่ชืไมส่ามารถเกดิการปฏสินธ ิ
(fertilization) และสรา้งเมลด็ไดจ้ากการผสมพนัธุใ์นตน้เดยีวกนั 
มสีาเหตุมาจากหลอดเรณู ( pollen tube) ไมส่ามารถงอกบนยอด
เกสรเพศเมยี (stigma) หรอืหลอดเรณู  ไมส่ามารถเจรญิแทรก
เนื้อเยือ่ของกา้นเกสรเพศเมยี (style) ได ้
 

 
 

ข. แหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม 
 

  1. Reece, J.B.; Urry, L.A.; Cain, M.L.; Wasserman, S.A.; Minorsky, P.V. and Jackson, 
R.B. 2011. Campbell Biology. 9th edition (Global Edition). Pearson Education, Inc., San 
Francisco. 
 2. Snustad, D.P. and Simmons, M.J. 2010. Principles of Genetics 5th edition. John Wiley 
& Sons, Inc., New York. 
  

 
 
 
 



คู่มือส่ือการสอนวิชาชีววิทยา โดยความร่วมมือระหวา่ง 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

- 25 - 
 

 
รายช่ือส่ือการสอนวิชาชีววิทยาจ านวน  92   ตอน 

ตอน
ท่ี 

ช่ือตอน อาจารยผ์ูจ้ดัท าส่ือ 

1 ชวีวทิยาคอือะไร รศ.ดร.ประคอง  ตงัประพฤทธิกุ์ล 

2 ชวีจรยิธรรม รศ.ดร.สุจนิดา มาลยัวจิติรนนท์ 

3 การวางแผนการทดลอง และการตรวจสอบสมมตฐิาน ผศ.ดร.พงชยั หาญยทุธนากร 

4 ตวัอยา่งการทดลองทางชวีวทิยา ผศ.ดร.พงชยั หาญยทุธนากร 

5 ส่วนประกอบและวธิกีารใชก้ลอ้งจลุทรรศน์แบบใชแ้สง อ.ดร.จริารชั  กตินะ 

6 
การเตรยีมตวัอยา่งเพื่อศกึษาและประมาณขนาดดว้ยกลอ้ง
จลุทรรศน์แบบใชแ้สง 

อ.ดร.จริารชั  กตินะ 

7 ปฎกิริยิา polymerization และ hydrolysis  อ.ดร.จฑุาพนัธุ์  พณิสวสัดิ ์

8 โปรตนี ผศ.ดร.พงชยั หาญยทุธนากร  

9 กรดนิวคลอีคิ ผศ.ดร.พงชยั หาญยทุธนากร  

10 การด ารงชวีติของเซลล์ ผศ.ดร.พงชยั  หาญยทุธนากร 

11 การสื่อสารระหว่างเซลล์; บทน า ผศ.ดร.อรวรรณ สตัยาลยั 

12 
การสื่อสารระหว่างเซลล์; การสื่อสารระยะใกลใ้นพชืและ
สตัว ์

ผศ.ดร.อรวรรณ สตัยาลยั 

13 การสื่อสารระยะไกลในสตัว์ ผศ.ดร.อรวรรณ สตัยาลยั 

14 องคป์ระกอบของการสื่อสารระหว่างเซลล์ ผศ.ดร.อรวรรณ สตัยาลยั 

15 
ทางเดนิอาหารและกระบวนการยอ่ยอาหารของสตัวเ์คีย้ว
เอือ้ง 

ผศ.ดร.พชันี  สงิหอ์าษา 

16 การยอ่ยอาหารในล าไสเ้ลก็ ผศ.ดร.พชันี  สงิหอ์าษา 

17 ภาพรวมของการสลายอาหารระดบัเซลล์ อ.ดร.จฑุาพนัธุ์  พณิสวสัดิ ์

18 ลกูโซ่หายใจ อ.ดร.จฑุาพนัธุ์  พณิสวสัดิ ์

19 oxidative phosphorylation อ.ดร.จฑุาพนัธุ์  พณิสวสัดิ ์

20 การแลกเปลีย่นแก๊สของสตัวน์ ้าและสตัวบ์ก รศ.ดร.ประคอง  ตงัประพฤทธิกุ์ล 

21 เรือ่งกลไกการหายใจและศูนยค์วบคุมการหายใจในคน รศ.ดร.ประคอง  ตงัประพฤทธิกุ์ล 
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ตอน
ท่ี 

ช่ือตอน อาจารยผ์ูจ้ดัท าส่ือ 

22 ไต: หน่วยไต และการสรา้งปสัสาวะของไตคน รศ.ดร.ประคอง  ตงัประพฤทธิกุ์ล 

23 
ระบบหมนุเวยีนเลอืดแบบเปิด (open circulatory system) 
และแบบปิด (closed circulatory system) 

รศ.ดร.วทิยา  ยศยิง่ยวด 

24 
องคป์ระกอบของเลอืด  หมูเ่ลอืด  และ  การแขง็ตวัของ
เลอืด 

รศ.ดร.วทิยา  ยศยิง่ยวด 

25 การป้องกนัตนเองของรา่งกาย และ ระบบภมูคิุม้กนั รศ.ดร.วทิยา  ยศยิง่ยวด 

26 การเคลื่อนทีข่องปลา รศ.วณีา เมฆวชิยั 

27 กลไกการหดตวัของกลา้มเนื้อโครงรา่ง    รศ.ดร.ประคอง  ตงัประพฤทธิกุ์ล 

28 การท างานของเซลลป์ระสาท อ.ดร.นพดล  กตินะ 

29 การถ่ายทอดกระแสประสาทระหว่างเซลลป์ระสาท  อ.ดร.นพดล  กตินะ 

30 เซลลร์บัความรูส้กึ รศ.ดร.ประคอง  ตงัประพฤทธิกุ์ล 

31 หแูละการไดย้นิ รศ.ดร.ประคอง  ตงัประพฤทธิกุ์ล 

32 ฮอรโ์มนคอือะไร รศ.ดร.สุจนิดา  มาลยัวจิติรนนท์ 

33 ชนิดของฮอรโ์มนและชนิดของเซลลเ์ป้าหมาย รศ.ดร.สุจนิดา  มาลยัวจิติรนนท์ 

34 
การสบืพนัธุร์ะดบัเซลล ์1  วฏัจกัรเซลล ์อนิเทอรเ์ฟส และ 
division phase    

ผศ.ดร.อรวรรณ สตัยาลยั 

35 
การสบืพนัธุร์ะดบัเซลล ์2  วฏัจกัรเซลล ์  division phase   
mitosis 

ผศ.ดร.อรวรรณ สตัยาลยั 

36 
การสบืพนัธุร์ะดบัเซลล ์3 วฏัจกัรเซลล;์ division phase; 
meiosis 

ผศ.ดร.อรวรรณ สตัยาลยั 

37 เซลลพ์ชื ผศ.ดร.มานิต  คดิอยู ่

38 เนื้อเยือ่พชื ผศ.ดร.มานิต  คดิอยู ่

39 ปากใบและการควบคุมการเปิด-ปิดของปากใบ อ.ดร.อญัชล ี ใจด ี

40 การล าเลยีงน ้าของพชื รศ.ดร.ปรดีา  บุญ-หลง 

41 พลงังานชวีติ รศ.ดร.ศุภจติรา  ชชัวาลย ์

42 ปฏกิริยิาแสง (Light reaction) รศ.ดร.ศุภจติรา  ชชัวาลย ์

43 ปฏกิริยิาคารบ์อน (carbon reaction) – Calvin cycle ผศ.ดร.บุญธดิา  โฆษติทรพัย ์
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ตอน
ท่ี 

ช่ือตอน อาจารยผ์ูจ้ดัท าส่ือ 

44 
กลไกการเพิม่ความเขม้ขน้ของคารบ์อนไดออกไซดใ์นพชื 
C4 

ผศ.ดร.บุญธดิา  โฆษติทรพัย ์

45 
กลไกการเพิม่ความเขม้ขน้ของคารบ์อนไดออกไซดใ์นพชื 
CAM 

ผศ.ดร.บุญธดิา  โฆษติทรพัย ์

46 ปจัจยัจ ากดัในการสงัเคราะหด์ว้ยแสง รศ.ดร.ปรดีา  บุญ-หลง 

47 โครงสรา้งของดอก (Structure of Flower) ผศ.ดร.ต่อศกัดิ ์ สลีานนัท์ 

48 การปฏสินธใินพชืดอก ผศ.ดร.ต่อศกัดิ ์สลีานนัท ์

49 การเกดิและโครงสรา้งผล อ.ดร.สรอ้ยนภา  ญาณวฒัน์ 

50 การงอกของเมลด็  รศ.นนัทนา  องักนินัทน์ 

51 การวดัการเจรญิเตบิโตของพชื อ.ดร.อญัชล ี ใจด ี

52 ออกซนิ ผศ.ดร.กนกวรรณ  เสรภีาพ   

53 การใชส้ารควบคุมการเจรญิเตบิโตของพชืในการเกษตร ผศ.พชัรา  ลมิปนะเวช 

54 การเคลื่อนไหวของพชื ผศ.ดร.กนกวรรณ  เสรภีาพ   

55 ความน่าจะเป็นและกฎแห่งการแยก ผศ. เรอืงวทิย ์บรรจงรตัน์ 

56 กฎแห่งการรวมกลุ่มอยา่งอสิระ ผศ. เรอืงวทิย ์บรรจงรตัน์ 

57 มลัตเิปิลแอลลลี (Multiple alleles) อ.ดร.วราลกัษณ์  เกษตรานนัท์ 

58 พอลยินี (Polygene) อ.ดร.วราลกัษณ์  เกษตรานนัท์ 

59 
โครงสรา้งของดเีอน็เอ (DNA structure) อ.ดร.เพลนิพศิ  โชคชยัช านาญ

กจิ 

60 
โครงสรา้งของโครโมโซม (Chromosome structure) อ.ดร.เพลนิพศิ  โชคชยัช านาญ

กจิ 

61 การถอดรหสั (Transcription) อ.ดร.ธนะกาญจน์  มญัชุพานี 

62 การแปลรหสั (Translation) อ.ดร.ธนะกาญจน์  มญัชุพานี 

63 แนะน าพนัธุวศิวกรรม อ.ดร.ปฐมวด ี ญาณทศันียจ์ติ 

64 ขัน้ตอนของพนัธุวศิวกรรม อ.ดร.ปฐมวด ี ญาณทศันียจ์ติ 

65 
สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม (Genetically modified 
organisms: GMOs) 

อ.ดร.รชันีกร  ธรรมโชต ิ
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ตอน
ท่ี 

ช่ือตอน อาจารยผ์ูจ้ดัท าส่ือ 

66 ชารล์ ดารว์นิ คอืใคร ผศ.ดร.เจษฎา  เด่นดวงบรพินัธ ์

67 หลกัฐานการเกดิววิฒันาการ ผศ.ดร.เจษฎา  เด่นดวงบรพินัธ ์

68 ทฤษฎวีวิฒันาการของดารว์นิ ผศ.ดร.เจษฎา  เด่นดวงบรพินัธ ์

69 ววิฒันาการของเชือ้ดือ้ยา ผศ.ดร.เจษฎา  เด่นดวงบรพินัธ ์

70 ววิฒันาการของมนุษย์ ผศ.ดร.เจษฎา  เด่นดวงบรพินัธ ์

71 อาณาจกัรมอเนอรา ผศ.ดร.รสรนิ  พลวฒัน์ 

72 อาณาจกัรโพรทสิตา ผศ.ดร.รสรนิ  พลวฒัน์ 

73 อาณาจกัรฟงัไจ ผศ.ดร.จติรตรา  เพยีภเูขยีว 

74 ความหลากหลายของสตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลงั ผศ.ดร.อาจอง  ประทตัสุนทรสาร 

75 ความหลากหลายของสตัวม์กีระดกูสนัหลงั รศ.วณีา  เมฆวชิยั 

76 กลไกของพฤตกิรรม รศ.ดร.อุษณยี ์ยศยิง่ยวด 

77 พฤตกิรรมการเรยีนรูแ้บบต่าง ๆ รศ.ดร.อุษณยี ์ยศยิง่ยวด 

78 การสื่อสารระหว่างสตัว์ รศ.ดร.อุษณยี ์ยศยิง่ยวด 

79 แนวคดิเกีย่วกบัระบบนิเวศ   ผศ.ดร.อาจอง ประทตัสุนทรสาร 

80 ไบโอมบนบก   ผศ.ดร.อาจอง ประทตัสุนทรสาร 

81 การส ารวจระบบนิเวศบนบก ผศ.ดร.อาจอง ประทตัสุนทรสาร 

82 ความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่มชีวีติกบัปจัจยัทางกายภาพ  ผศ.ดร.วเิชฎฐ ์ คนซื่อ 

83 ความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่มชีวีติชนิดต่างๆ ในระบบนิเวศ ผศ.ดร.วเิชฎฐ ์ คนซื่อ 

84 โซ่อาหารและใยอาหาร ผศ.ดร.วเิชฎฐ ์ คนซื่อ 

85 วฏัจกัรสาร ผศ.ดร.วเิชฎฐ ์ คนซื่อ 

86 
ความหมายของค าว่าประชากร(population) และประวตัิ
การศกึษาประชากร 

รศ.ดร.ก าธร   ธรีคุปต ์

87 
วธิกีารหาค่าความหนาแน่นของประชากรโดยวธิกีารสุ่ม
ตวัอยา่งแบบวางแปลง (quadrat sampling method) 

รศ.ดร.ก าธร   ธรีคุปต ์

88  การเพิม่ขนาดของประชากร (population growth) รศ.ดร.ก าธร   ธรีคุปต ์



คู่มือส่ือการสอนวิชาชีววิทยา โดยความร่วมมือระหวา่ง 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ตอน
ท่ี 

ช่ือตอน อาจารยผ์ูจ้ดัท าส่ือ 

89 โครงสรา้งอาย ุ(age structure) ของประชากร รศ.ดร.ก าธร   ธรีคุปต ์

90 ประเภทของทรพัยากร อ.ดร.พงษ์ชยั  ด ารงโรจน์วฒันา 

91 ปญัหาทีม่ต่ีอทรพัยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้ม อ.ดร.พงษ์ชยั  ด ารงโรจน์วฒันา 

92 หลกัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ อ.ดร.พงษ์ชยั  ด ารงโรจน์วฒันา 

 


