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คํานํา

แบบฝกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เร่ืองเทคโนโลยีในการเพิ่ม
ผลผลิตของพชืจดัทําขึ้นสาํหรับใชประกอบการเรียนการสอนสาระการเรียนรูพื้นฐาน  วิทยาศาสตร  
ว 31101 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 นักเรียนจะไดฝกทักษะทางวิทยาศาสตรเพิ่มเติม และเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรและเปนการกระตุนใหผูเรียนมีความพึงพอใจตอ
การเรียนวิชาวทิยาศาสตร

ในการทําแบบฝกเสริมทักษะวิทยาศาสตรใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีนี้ ไดรับการสนับ
สนุน   สงเสริมจากผูอํานวยการ   คณะผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ   และใหคําแนะนําการจดัทํา
แบบฝกเสริมทักษะวิทยาศาสตร   พรอมดวยคณะครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 ผูจดัทําขอขอบ
พระคุณทุกทาน ที่ใหคําแนะนําจนทาํใหแบบฝกเสริมทักษะวิทยาศาสตร สาระการเรียนรูพื้นฐาน
วิทยาศาสตร ว 31101 หนวยการเรียนรูเร่ืองลักษณะและรูปรางของเซลลส่ิงมีชีวิต ระดับชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 1 เสร็จสมบูรณ

ผูจดัทําหวงัเปนอยางยิง่วาแบบฝกเสริมทักษะวิทยาศาสตรนี้    จะเปนประโยชนตอ
การจดักจิกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร ซ่ึงชวยสงเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษา
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพสงูขึ้น

นางยพุิน  ศรีประไหม
ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ



สารบัญ

หนา
คํานํา
สารบญั
คําชี้แจงการใชแบบฝกเสรมิทักษะวิทยาศาสตรสําหรับครู 1
คําชี้แจงการใชแบบฝกเสรมิทักษะวิทยาศาสตรสําหรับนกัเรียน 2
สาระสําคัญ 3
ผลการเรยีนรูที่คาดหวัง 4
จุดประสงคการเรยีนรู 4
ใบความรูที่ 7.1 5
ใบความรูที่ 7.2 7
ใบความรูที่ 7.3 9
แบบฝกเสรมิทักษะวิทยาศาสตรที่ 7.1 11
แบบฝกเสรมิทักษะวิทยาศาสตรที่ 7.2 12
แบบฝกเสรมิทักษะวิทยาศาสตรที่ 7.3 13
แบบทดสอบทายแบบฝกชุดที่ 7 14
เฉลยแบบฝกเสรมิทกัษะวิทยาศาสตรที่ 7.1 16
เฉลยแบบฝกเสรมิทักษะวิทยาศาสตรที่ 7.2 17
เฉลยแบบฝกเสรมิทักษะวิทยาศาสตรที่ 7.3 18
เฉลยแบบทดสอบทายแบบฝกชุดที่ 7 19
ตารางบันทึกคะแนนแบบฝกเสรมิทักษะวิทยาศาสตร 21
บรรณานุกรม 22



แบบฝกเสริมทักษะวิทยาศาสตร ชุดที่ 7 เร่ือง เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตของพืช

คําชี้แจงการใชแบบฝกเสรมิทักษะวทิยาศาสตร
สําหรับครู
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ปญหาเทานั้น 
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นี้ใชประกอบการเรียนการสอน สาระการเรยีนรูพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร ว 31101 
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3.3 เมื่อนักเรยีนมีปญหาสามารถถามเพื่อน หรือครูได

คําชี้แจงการใชแบบฝกเสรมิทักษะวทิยาศาสตร
สําหรับนักเรยีน



แบบฝกเสริมทักษะวิทยาศาสตร ชุดที่ 7 เร่ือง เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตของพชื

สาระสาํคัญ

เทคโนโลยีชีวภาพเปนการนําเอาสิง่มีชีวติหรือช้ินสวนของสิ่งมีชีวติ ไดแก พืช  สัตว  
มาทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  โดยใชความรูหรือเทคนิควิธีการทางวทิยาศาสตร 
โดยเฉพาะกระบวนการทางชีววิทยาเพือ่ผลิตส่ิงตางๆที่มีประโยชนตอมนุษย

เปดหนาตอไปกันเลย

นะครับ



แบบฝกเสริมทักษะวิทยาศาสตร ชุดที่ 7 เร่ือง เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตของพืช

ผลการเรยีนรูท่ีคาดหวัง

จุดประสงคการเรียนรู

อธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยชีีวภาพที่ใชในการขยายพันธุ การปรับปรุงพันธุพืช  รวมทั้งผล
ของการใชเทคโนโลยีเหลานั้น ในดานเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม และการแพทย

นักเรยีนสามารถ
1. อธิบายเทคโนโลยชีีวภาพที่เกี่ยวของกับการเพิ่มผลผลิตพืชได
2.  อธิบายผลของการใชเทคโนโลยใีนดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและ

การแพทยได



ใบความรูที่ 7.1
เรื่อง การปรบัปรุงพันธุพืช

เทคนิคการนําส่ิงมีชีวติหรือช้ินสวนของสิง่มีชีวติมาพัฒนาหรือปรับปรุงพันธุพืช
พันธุสัตวหรือผลิตภัณฑอาหาร ทั้งนี้เพือ่ประโยชนตอความตองการของมนุษย ในสมัยโบราณชาว
สุเมเรียน และ บาบิเนียน เร่ิมรูจักนําเชื้อยสีตใสลงไปในขาวสาลี สําหรับการทําเหลา และ อาหาร
หมักดอง เชน ปลาราขาวหมาก ผักดอง เปนตน

ในทศวรรษ 1950 การพัฒนาดานเทคโนโลยีชีวภาพไดกาวหนาอยางรวดเร็วนับ
ตั้งแตนักวิทยาศาสตรรุนใหมประสบความสําเร็จในการคัดเลือกจุลินทรียที่เหมาะสมมาใชใหเปน
ประโยชนตอลดจนถึงการริเร่ิมนํายีน (gene) หรือหนวยพันธุกรรมของสิง่มีชีวติมาศกึษาการถายทอด
ลักษณะพิเศษเพือ่นาํมาใชประโยชนทางดานเกษตรกรรม อาหาร ยาปองกันและรักษาโรค

การปรับปรุงพันธุพืช หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงพันธุกรรมของพืช
เพื่อใหไดพันธุใหมที่ดีกวาเดิมในแงของผลผลิต คุณภาพดานความตานทานโรคและแมลง อายุเก็บ
เกี่ยว การเจรญิเติบโต รูปทรงของตน ซ่ึงอาจทําไดหลายวิธีคือ

1.1 การผสมพนัธุและการคัดเลือกพันธุ
การผสมพันธุและการคัดเลือกพันธุเปนการผสมเกสรใหพืช แทนการปลอยใหพืช

ผสมเกสรเองตามธรรมชาต ิโดยคัดเลือกพันธุพืชที่ตองการ และนําเกสรตวัผูและตวัเมียมาสผสมกัน
เพื่อใหไดลักษณะของลูกผสมที่ดีขึ้น

1.การปรับปรุงพันธุพืช (Crop improvement)

(ที่มา : http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=orchids-and-fern&month=06-2007&date=04&group=1&gblog=27)



1.2 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเปนวิธีการคัดเลือกพนัธุวิธีหนึ่งที่นิยมใชกับพืชที่มีปญหา

เร่ืองการขยายพันธุ หรือพืชที่มีปญหาเรื่องโรคที่ติดมากับพอพันธุ เชน กลวยไม ขิง แครอท หลิว 
ขาว มะพราว ถ่ัว  มะเขือเทศ เปนตน ปจจบุันมีการนําเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาใชกับพืช
เศรษฐกจิ เชน ขาว ตนสัก หนอไมฝร่ัง รวมทั้งไมดอกไมประดับ

จดุประสงคหลักของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คือ เพือ่ใหไดพืชที่มีความทนทานตอ
สภาพแวดลอมที่กําหนด เชน ทนตอความแหงแลง ทนตอโรคแมลง ทนพษิของสารบางชนิดที่อยู
ในดินหรือสารที่ใชในการเกษตร เชน ยาปราบวัชพืช รวมทั้งพัฒนาใหมีขนาด รูปราง ลําตน ใบ 
หรือดอก ไปในทางที่ดีขึ้น และใหไดพืชที่มีประสิทธิภาพในการสรางสารเคมีในตนพืชนั้นเองดีขึน้
เพื่อใหเกิดภูมคิุมกันโรค และมีประสิทธิภาพในการใชธาตุไนโตรเจนดวย

(ที่มา : http://www.thaisecondhand.com/view/productpic/09/05/p7520525n1.jpg)

ออ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเปน
อยางนี้นีเ่องนะ



ใบความรูที่ 7.2
เรื่อง การใชเทคโนโลยีชีวภาพในดานตางๆ

2.1 ดานการเกษตร
ในทางทฤษฎีนักวิทยาศาสตรสามารถเพิ่มคุณภาพใหกับพืชเศรษฐกจิหลายชนิด

เพื่อใหมีความตานทานโรค ความทนตอสภาพความแหงแลง ตลอดจนการเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น
นักวิทยาศาสตรไดพัฒนาใชเทคนิควิธี โพรโทพลาสต ฟวชัน (Protoplast fusion) 

รวมสารพันธุกรรมของพืชเขาดวยกัน เกิดเปนลูกผสมชนิดใหม เชน การใชโพรโทพลาศต ของใบ
มันฝร่ังผสมกับใบมะเขือเทศไดลูกผสม ที่เรียกวา โพมาโท (pomato) และโทเทโท (totato)

2.2ดานอาหาร
ในปจจุบันมีอาหารและผลิตภณัฑที่ผลิต แปรรูป หรืออาจมีสวนประกอบจากพืชที่

ถูกดัดแปลงพนัธุกรรม หรือที่เรียกวา อาหารGMF (Genetically Modified Food) อยูเกือบ 3,000 ชนิด
 เชน เตาหูที่ผลิตจากถั่วเหลืองดดัแปลงพนัธุกรรม หรือซอสมะเขือเทศที่ผลิตจากมะเขือเทศดัดแปลง
พันธุกรรม เปนตน

แตยงัไมมีหลักประกันวาผลิตภณัฑประเภทนี้จะไมสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม
ความหลากหลายทางชวีภาพ และความปลอดภัยตอผูบริโภค นอกจากนั้นพันธุพืชเหลานี้ไดมีการจด
สิทธิบัตรโดยเจาของเทคโนโลยี ทําใหเกษตรกรไมสามารถเก็บรักษาและพัฒนาเมล็ดพันธุได ดงันัน้ 
เพื่อความปลอดภยัของผูบริโภคกอนที่ผลิตภณัฑ GMOs (Genetically  Modified Organisme) จะออก
วางตลาดได ตองผานกระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยทางดานอาหาร(food safty) อยางถ่ีถวนและ
รอบคอบจากผูเชี่ยวชาญเสียกอน

(ที่มา : http://www.rakbankerd.com/kaset/Plant/772_1.jpg) (ที่มา : http://www.charyproduce.com/images/site/full/sweet%20corn1.jpg)



ในปจจุบันประเทศไทยเริ่มหันมาใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีทางพันธุ-
วิศวกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร แตก็ยังคงตองอยูภายใตหนวยงานของรัฐ เชน กรมวิชาการ
เกษตรหรือ ศนูยพนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ซ่ึงมีหนาที่คอยตรวจสอบและควบคุม
กํากับดูแลเพื่อความปลอดภยัของผูบริโภคพืชเศรษฐกจิทีเ่ร่ิมมีการปรับปรุงพันธุดวยวิธีพันธุวิศวกรรม 
ไดแก ขาวเจา ขาวฟางขาวโพด ยาสูบถ่ัวเหลืองและขาวบารเลย เปนตน

ปจจุบันมีธัญพืชหลายชนิดที่นํามาปลูกโดยผานการดดัแปลงพันธุกรรม แตยงัไมมี
ขอมูลที่ยืนยันไดชัดเจนวาจะมีความปลอดภยัตอมนษุยและส่ิงแวดลอม

(ที่มา : http://www.cpcrop.com/Portals/0/images/cp304-V1.jpg) (ที่มา : http://img379.imageshack.us/img379/8733/046i.jpg)

ขาวเจา ขาวโพด

(ที่มา : http://www.nectec.or.th/oncc/province/
pictures/e15/nongk-713-1.jpg)

(ที่มา : http://sci.chandra.ac.th/department/hhold/
images/furits/soybean.jpg)

ยาสูบ ถ่ัวเหลือง



ใบความรูท่ี 7.3
เรื่อง สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม

1.ความหมายของสิง่มีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม  เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมจะทําใหส่ิงมีชีวติชนิดใหมที่มี
ลักษณะตามที่ตองการ  โดยมีการยายยีนจากสิง่มีชีวติหนึ่งไปยังสิ่งมีชีวติอีกชนิดหนึง่ ซ่ึงเรียกวาชีวติ
ใหมที่ไดนีว้า ส่ิงมีชีวติดดัแปรพันธุกรรม  หรือ จีเอ็มโอ ( GMOs : Genetically  Modified  Organisms) 
หรือ แอล เอ็ม โอ ( LMOs ; Living  Modified  Organisms ) หรืออาจเรียกวา novel foods
2. ขอดีของพนัธุพืช GOMs พืชที่มีการดัดแปรพันธุกรรมมีประโยชน ดังนี้

2.1 พันธุพืช GMOs ใหผลผลิตตรงตามที่ตองการและใหผลผลิตสม่ําเสมอ
2.2 พันธุพืช GMOs ใหผลผลิตไดตลอดป ไมข้ึนอยูกับฤดูกาลและใหผลผลิตมาก
2.3 พนัธุพืช GMOs สามารถตานทานโรคและแมลงไดด ีเชน พันธุฝาย  ขาวโพดและมันฝรั่ง
ตานทานแมลง พันธุมะละกอตานทานไวรสั
2.4 พนัธุพืช GMOs ใหผลผลิตที่มีคุณภาพ เชนพันธุมะเขือเทศที่ไดรับยีนสุกงอมชาเขาไป จะ
สามารถเก็บไวไดนานและสงไปจาํหนายที่ไกลๆได
2.5 พนัธุพืช GMOs สามารถควบคุมใหผลผลิตสารพษิใดๆมากขึ้นหรือลดการผลิตสารได 
เชน พันธุขาวที่ลดการสรางสาร allergen ซ่ึงเปนสารที่ทําใหเกิดอาการแพ

3.ขอเสียของพันธุพืช GMOs  ส่ิงมีชีวิตดดัแปรพันธุกรรม หรือ พันธุพืช GMOs ถึงแมจะมีประโยชน
อยางมาก แตเนื่องจากสายพนัธุดังกลาวผิดธรรมชาติ คือมียีน แปลกปลอมที่ใสเขาไปที่มีแหลงที่มา
ตางกัน เชน อาจเปนยีนจากจุลลินทรียจากคนหรือสัตวที่นําไปใสพืช ถายีนนัน้นาํมาจากจุลินทรียที่
สามารถทําใหเกิดโรคก็จะมีความเสี่ยงสูงที่จะทําใหเกิดโรคกับผูบริโภค  อาหารจากพืช GMOs
นอกจากนีอ้าจมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคภูมิแพและมะเร็งอีกดวย  ดงันั้นผลิตภัณฑจาก GMOs ที่ผลิต
ไดและ มีการนํามาจาํหนายเพือ่การคาจะตองผานการทดสอบความปลอดภัยทั้งในหองปฏิบัติการและ
ในพื้นที่ เพื่อรับรองความปลอดภัยทางชวีภาพ ( Bio-safety ) 



ประเทศตางๆ จงึไดกาํหนดขอบังคับใหติดฉลากผลิตภณัฑอาหาร GMOs ไวใหเห็นชัดเจน
เพื่อที่ผูบริโภคจะไดเลือกซื้อหรือไมเลือกซื้อไดตามตองการ รวมทั้งมีการกําหนดขอปฏิบัติในการนําพันธุ
พืช GMOs ผานเขาออกระหวางประเทศดวย

ประเทศไทยมีหนวยงานที่คนควาวจิยัดานเทคโนโลยีชีวภาพคือ ศูนยพันธุวศิวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาต(ิ ศช.หรือ BIOTEC ) ซ่ึงดาํเนินงานการวจิยัและพัฒนางานดานนีใ้หเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
4. พืช  GMOs ในประเทศไทย   มีพืช  GMOs หลายชนิด เชน มะละกอ ( ตานทานไวรสั ) ฝาย
( ตานทานหนอนเจาะ) ขาว ( ทนตอดินเค็ม ) นอกจากนี้ยงัมีพริกและมะเขือเทศดวย แตงานทั้งหมดอยูใน
ขั้นทดลอง  คอืยงัไมผลิตเพื่อการคา  สวนพืช  GMOs ที่นําเขามากย็ังจาํกัดการแพรกระจายไมใหนาํไป
ขยายพนัธุเพื่อการคา เชน  ขาวโพด   แตกม็ีสินคาวตัถุดิบหลายชนิดที่นําเขามาจากตางประเทศที่มีโอกาส
เปนผลิตภณัฑ GMOs ได เชน  กากถั่วเหลือง  ขาวโพดเลี้ยงสัตวและอาหารแปรรูปบางชนิด

รูความหมายของ GMOs กัน
แลวใชไหมครับ ไปทําแบบ
ฝกกันเลย



แบบฝกเสริมทักษะวิทยาศาสตรที่ 7.1
เรื่อง เทคโนโลยใีนการเพิม่ผลผลิตของพืช            ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1

จดุประสงคการเรียนรู

นักเรียนสามารถอธิบายเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวของกับการเพิ่มผลผลิตพืชได

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

คําชี้แจง   แบบฝกทักษะวิทยาศาสตรมีทั้งหมด 10 ขอ แบบถูกผิด ใหนักเรียนพจิารณาขอความตอไปนีว้า 
ถูกตองหรือไม  ถาถูกใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย ( / ) ถาผิดใหนักเรียนเขียนเครื่องหมายผดิ ( X ) 
ลงในชองวางหนาขอที่กําหนดให

………………………………………………….

…….1. เทคโนโลยีชีวภาพ คือการนาํเอาสิง่มีชีวติมาทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
…….2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เปนการขยายพันธุพืชใหไดจาํนวนมากในระยะเวลาสั้น
…….3. จีเอ็มโอ หมายถึงส่ิงมีชีวิตที่มีการเพิ่มจาํนวนอยางรวดเร็ว
…….4. พืชจาํลองพันธุ หมายถึงการลอกแบบของยีน ที่ตองการมาใชแกพืช
…….5. ธาตอุาหารหลักที่พืชตองการไดแก ออกซิเจน คารบอน และไฮโดรเจน 
…….6. พืชที่นิยมขยายพันธุโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ไดแก กลวยไม ตนสัก หวาย ขาว
…….7. การนําเทคโนโลยีชีวภาพมาปรับปรุงพันธุ ทําใหพันธุพืชตานทานแมลง ชวยลดการใชสารเคมี
…….8. การนาํเทคโนโลยีชีวภาพมาใช จะทําใหผลผลิตมีคุณสมบัติใน การสุกงอมเร็วขึ้น
…….9. ผลจากการนาํเทคโนโลยีชีวภาพ มาใชจะทําใหไดพันธุพืชที่ตานทานตอโรคที่เกิดเชื้อรา 

เชื้อไวรัส  และแบคทีเรีย
…….10.พืชจาํลองพันธุที่อนุญาตใหปลูกและบริโภคเปนอาหารชนิดแรก คือมะเขือเทศ                                          



แบบฝกเสริมทักษะวิทยาศาสตรท่ี 7.2
เรื่องเทคโนโลยใีนการเพิ่มผลผลิตของพืช    ชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 1

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

คําชี้แจง  ใหนกัเรียนศึกษาเรื่อง เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตของพืช  ใหเขาใจแลวตอบคําถามตอไปนี้            
ใหถูกตอง

1. จี เอ็ม โอ  หมายถึงอะไร
………………………………………………………………………………………………………………
2. จงบอกขอดขีอง พืช  จีเอ็มโอ  3  ขอ
………………………………………………………………………………………………………………
3. มีวิธีการแกไข ขอเสียของพืช จีเอ็มโออยางไรบาง
……………………………………………………………………………………………………………….
4. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหมายถึงอะไร
……………………………………………………………………………………………………………….
5. พืชที่นิยม เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไดแกอะไรบาง
……………………………………………………………………………………………………………….
6. จงบอกประโยชนของเทคโนโลยีชีวภาพดานการวินจิฉยัโรคของแพทย
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
7. เทคโนโลยีการสรางแหลงวตัถุดิบใหมๆเพือ่ใชทดแทนหรือใชผลิตผลิตภัณฑใหมๆคืออะไรบาง
……………………………………………………………………………………………………………..
8. การโคลนนิ่งสามารถแบงไดกี่ประเภทอะไรบาง
……………………………………………………………………………………………………………...
9. พืช  GMOs ที่มีในประเทศไทยมีอะไรบาง
……………………………………………………………………………………………………………
10. ประเทศไทยมีหนวยงานที่คนควาวจิยัดานเทคโนโลยีชีวภาพคือหนวยงานใด
……………………………………………………………………………………………………………

จดุประสงคการเรียนรู
นักเรียนสามารถอธิบายผลของการใชเทคโนโลยีในดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและ

การแพทยได 



แบบฝกเสริมทักษะวทิยาศาสตรท่ี 7.3
เร่ือง เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตของพืช    ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1

จดุประสงคการเรียนรู
นักเรียนสามารถอธิบายผลของการใชเทคโนโลยีในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และการแพทยได

…………………………………………………………………………………………………………….

คําชี้แจง  ใหนกัเรียนศึกษาเรื่อง เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตของพืช ใหเขาใจ แลวเตมิคําในชองวางใหถูกตอง

1.ขอดแีละขอจาํกดัของเทคโนโลยีชีวภาพ ในการเพิ่มผลผลิตของพืชคืออะไร

ขอดี ขอจาํกัด

2. ใหนักเรียนยกตวัอยางวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพที่ใชในดานตางๆดงันี้
ทางการเกษตร…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
ทางการแพทย , ยารักษาโรค…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
ทางอุตสาหกรรม………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
.



แบบทดสอบทายแบบฝกชุดที่  7

1. วิธีใดที่พืชใชในการสืบพันธุแบบอาศัยเพศที่ใชกันทั่วไป
ก. การตอนกิ่ง ข. การตดิตา
ค. การเพาะเมล็ด ง. การแตกกอ

2. “การขยายพันธุพืชดวยเมล็ดตองเพาะเมล็ดพืชใจภาชนะเพาะชาํกอนปลูกลงแปลงจริง”
ขอใดกลาวผิดจากความเปนจริง
ก. เพื่อเปนการคัดตนที่แข็งแรง เพือ่ลดการสูญเสีย
ข. เพื่อบํารุงตนพืชใหแข็งแรงกอนการปลูก
ค. เพื่อทดสอบการงอกของตนกลากอนปลูก
ง. เพื่อใหงายตอการนําไปปลูก

3. วิธีใดที่ทําใหกิ่งพันธุเกิดรากขณะอยูบนดิน
ก. การเพาะเมล็ด ข. การตดิตา
ค. การตอกิ่ง ง. การตอนกิ่ง

4. พืชที่ใช “ไหล” ในการขยายพันธุโดยวิธีการแบงสวน  คอื ขอใด
ก. หอม สตรอวเบอรร่ี
ข. ผักตบชวา สตรอวเบอรร่ี
ค. สับประรด ผักตบชวา
ง. บอน กลวย

5. ขอดีของการขยายพันธุพืชโดยการเพาะเมล็ดคือขอใด
ก. ตนพืชที่ไดเหมือนตนแมทุกประการ
ข. เสียเวลาในแตละขั้นตอนการเพาะนานเกินไป
ค. ตนพืชที่ไดตรงกับความตองการ
ง. งายและลงทุนนอย

6. สารที่ใชเติมลงในอาหารสงัเคราะหเพื่อเรงการแบงเซลลคือขอใด
ก. ฮอรโมนออกซิน ข. โซเดียมไฮโปคลอไรด
ค. แฮลกอฮอล ง. ฟนิลอะรานนี



ความพยายามอยูที่ไหน
ความสาํเร็จอยูที่นั่นนะ

ครับ

7. สารที่นํามาใชฟอกฆาเชื้อช้ินสวยพืช คอืขอใด
ก. โซเดียมไฮโปคลอไรด 100 %
ข. แฮลกอฮอล 100 %
ค. แฮลกอฮอล 70 %
ง. น้ําบริสุทธิ์

8. ขอใดคอืช่ือของสิ่งมีชีวติที่มีการแปลงพนัธุ
ก. WTO ข. GMOs
ค. GMF ง. LMOs

9. หนวยงานที่คนควาดานเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทย คือหนวยงานใด
ก. องคการอาหารและยา
ข. ศูนยพันธุวศิวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
ค. สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย
ง. กรมควบคุมมลพษิ

10. กลุมเซลลขอใดที่สามารถชักนําใหเกิดเปนตนหรือราก
ก. พัลไวนัส ข. แคลลัส
ค. โครโมโซม ง. พาเรงคิมา



เฉลยแบบฝกเสริมทักษะวทิยาศาสตรที่ 7.1
เรื่องเทคโนโลยใีนการเพิม่ผลผลิตของพืช      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

จดุประสงคการเรียนรู

นักเรียนสามารถอธิบายเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวของกับการเพิ่มผลผลิตพืชได

คําชี้แจง   แบบฝกทักษะวิทยาศาสตรมีทั้งหมด 10 ขอ แบบถูกผิด ใหนักเรียนพจิารณาขอความตอไปนีว้า 
ถูกตองหรือไม  ถาถูกใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย ( / ) ถาผิดใหนักเรียนเขียนเครื่องหมายผิด ( X ) ลงใน
ชองวางหนาขอที่กําหนดให

………………………………………………….

…/….1. เทคโนโลยีชีวภาพ คือการนาํเอาสิง่มีชีวติมาทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
…/….2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เปนการขยายพันธุพืชใหไดจาํนวนมากในระยะเวลาสัน้
…X….3. จีเอม็โอ หมายถึงส่ิงมีชีวติที่มีการเพิ่มจาํนวนอยางรวดเร็ว
…/….4. พืชจาํลองพันธุ หมายถึงการลอกแบบของยีน ที่ตองการมาใชแกพืช
…X….5. ธาตอุาหารหลักที่พืชตองการไดแก ออกซิเจน คารบอน และไฮโดรเจน 
…/….6. พืชที่นิยมขยายพันธุโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ไดแก กลวยไม ตนสัก หวาย ขาว
…/….7. การนําเทคโนโลยีชีวภาพมาปรับปรุงพันธุ ทําใหพันธุพืชตานทานแมลง ชวยลดการใชสารเคมี
…X..8. การนําเทคโนโลยีชีวภาพมาใช จะทําใหผลผลิตมีคุณสมบัติใน การสุกงอมเร็วขึ้น                             

…/….9. ผลจากการนําเทคโนโลยีชีวภาพ มาใชจะทําใหไดพันธุพืชที่ตานทานตอโรคที่เกิดเชื้อรา     เชื้อไวรัส
และแบคทีเรีย

…/….10.พืชจาํลองพันธุที่อนุญาตใหปลูกและบริโภคเปนอาหารชนิดแรก  คือ มะเขือเทศ



เฉลยแบบฝกเสริมทักษะวิทยาศาสตรท่ี 7.2
เร่ืองเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตของพืช        ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1

จดุประสงคการเรียนรู
นักเรียนสามารถอธิบายผลของการใชเทคโนโลยีในดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการแพทยได 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนศึกษาเรื่อง เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตของพชื  ใหเขาใจแลวตอบคําถามตอไปนี้         
ใหถูกตอง

1.จี เอ็ม โอ  หมายถึงอะไร
 ตอบ  ส่ิงมีชีวติดดัแปรพันธุกรรม
2. จงบอกขอดขีอง พืช  จีเอ็มโอ  3  ขอ
ตอบ 1.ไดผลผลิตตามที่ตองการ 2.ไดผลผลิตตลอดทั้งป   3. สามารถตานทานโรคได
3. มีวิธีการแกไข ขอเสียของพืช จีเอ็มโออยางไรบาง
ตอบ ตองผานการตรวจสอบ ความปลอดภยัในหองปฏิบัติการและในพืน้ที่
4. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหมายถึงอะไร
ตอบ การนําเอาชิ้นสวนหนึง่ของพืช มาเล้ียงในอาหารวิทยาศาสตรในสภาพปลอดเชื้อ
5. พืชที่นิยมนํา เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไดแกอะไรบาง
ตอบ กลวยไม  ขาว  ตนสัก  ปาลมน้ํามัน  หนอไมฝร่ัง
6. จงบอกประโยชนของเทคโนโลยีชีวภาพดานการวินจิฉยัโรคของแพทย
ตอบ การนําเอาเซลลจากน้าํคร่ํามาเพาะเลี้ยงเพือ่ตรวจดคูวามผิดปกตขิองการตัง้ครรภ 
7. เทคโนโลยีการสรางแหลงวตัถุดิบใหมๆเพือ่ใชทดแทนหรือใชผลิตผลิตภัณฑใหมๆคืออะไรบาง
ตอบ แกสโซฮอล   ผลิตถานจากแกลบ
8. การโคลนนิ่งสามารถแบงไดกี่ประเภทอะไรบาง
ตอบ  แบงได 2 ประเภท คือ โคลนนิ่งเพื่อการขยายพันธุ  และโคลนนิ่งเพือ่การรักษา
9. พืช  GMOs ที่มีในประเทศไทยมีอะไรบาง
ตอบ  มะละกอ   ฝาย   ขาว
10. ประเทศไทยมีหนวยงานที่คนควาวจิยัดานเทคโนโลยีชีวภาพคือหนวยงานใด
ตอบ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาต(ิ ศช.หรือ BIOTEC )



เฉลยแบบฝกเสริมทักษะวิทยาศาสตรที่ 7.3
เร่ือง เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตของพชื               ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1

จดุประสงคการเรียนรู
นักเรียนสามารถอธิบายผลของการใชเทคโนโลยีในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และการแพทย

ได

1.ขอดีและขอเสียของเทคโนโลยชีีวภาพ ในการเพิ่มผลผลิตของพืชคืออะไร

2. ใหนักเรียนยกตวัอยางวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพที่ใชในดานตางๆดงันี้
ทางการเกษตร  ตอบ เชน การดัดแปรพันธุกรรมพืช ( GMOs) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชและ
ความตานทานโรค
ทางการแพทย,ยารักษาโรค ตอบ เชน มีการนําเทคโนโลยีการตดัตอยีนมาใชกับจุลินทรียตางๆ เพือ่ผลิตยา
ปฏิชีวนะ  และ ฮอรโมน
ทางอุตสาหกรรม  ตอบ เชน การผลิตอาหารโดยใชวตัถุดบิจากพืช GMOs

ขอดี ขอจาํกดั

1.เพิ่มผลผลิตพืชใหมีปริมาณเพียงพอตอความ

ตองการ

2.พืชมีความตานทานตอสภาพแวดลอมเปนอยางดี

3.ลดตนทุนการผลิต

4. รักษาสภาพแวดลอมและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติเพราะลดการใชสารเคมี

1.ความไมมั่นใจในการบริโภคอาหารหรือผลิตภัณฑ

ที่แปรรูปมาจากพืชที่ใชเทคโนโลยีชีวภาพ

2.ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับความคงอยูของความ

หลากหลายทางชนิดของพนัธุกรรมพืช



เฉลยแบบทดสอบทายแบบฝกชุดที่  7

1. วิธีใดที่พืชใชในการสืบพันธุแบบอาศัยเพศที่ใชกันทั่วไป
ก. การตอนกิ่ง ข. การตดิตา
ค. การเพาะเมล็ด ง. การแตกกอ

2. “การขยายพันธุพืชดวยเมล็ดตองเพาะเมล็ดพืชใจภาชนะเพาะชาํกอนปลูกลงแปลงจริง”
ขอใดกลาวผิดจากความเปนจริง
ก. เพื่อเปนการคัดตนที่แข็งแรง เพือ่ลดการสูญเสีย
ข. เพื่อบํารุงตนพืชใหแข็งแรงกอนการปลูก
ค. เพื่อทดสอบการงอกของตนกลากอนปลูก
ง. เพื่อใหงายตอการนําไปปลูก

3. วิธีใดที่ทําใหกิ่งพันธุเกิดรากขณะอยูบนดิน
ก. การเพาะเมล็ด ข. การตดิตา
ค. การตอกิ่ง ง. การตอนกิ่ง

4. พืชที่ใช “ไหล” ในการขยายพันธุโดยวิธีการแบงสวน  คอื ขอใด
ก. หอม สตรอวเบอรร่ี
ข. ผักตบชวา สตรอวเบอรร่ี
ค. สับประรด ผักตบชวา
ง. บอน กลวย

5. ขอดีของการขยายพันธุพืชโดยการเพาะเมล็ดคือขอใด
ก. ตนพืชที่ไดเหมือนตนแมทุกประการ
ข. เสียเวลาในแตละขั้นตอนการเพาะนานเกินไป
ค. ตนพืชที่ไดตรงกับความตองการ
ง. งายและลงทุนนอย

6. สารที่ใชเติมลงในอาหารสงัเคราะหเพื่อเรงการแบงเซลลคือขอใด
ก. ฮอรโมนออกซิน ข. โซเดียมไฮโปคลอไรด
ค. แฮลกอฮอล ง. ฟนิลอะรานนี



7. สารที่นํามาใชฟอกฆาเชื้อช้ินสวยพืช คอืขอใด
ก. โซเดียมไฮโปคลอไรด 100 %
ข. แฮลกอฮอล 100 %
ค. แฮลกอฮอล 70 %
ง. น้ําบริสุทธิ์

8. ขอใดคอืช่ือของสิ่งมีชีวติที่มีการแปลงพนัธุ
ก. WTO ข. GMOs
ค. GMF ง. LMOs

9. หนวยงานที่คนควาดานเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทย คือหนวยงานใด
ก. องคการอาหารและยา
ข. ศูนยพันธุวศิวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
ค. สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย
ง. กรมควบคุมมลพษิ

10. กลุมเซลลขอใดที่สามารถชักนําใหเกิดเปนตนหรือราก
ก. พัลไวนัส ข. แคลลัส
ค. โครโมโซม ง. พาเรงคิมา



แบบฝกเสริมทักษะวิทยาศาสตร ชุดที่ 7 เร่ือง เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตของพืช

ชื่อ – สกลุ ……………………………………. ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1/…… เลขที่ …....

เกณฑการประเมิน
ไดคะแนนรวมรอยละ 75 ขึ้นไป (ไดคะแนน 30 – 40 คะแนน) จึงจะผาน

ตารางบันทึกคะแนน
แบบฝกเสรมิทักษะวทิยาศาสตร

ชุดที่ 7 เรื่อง เทคโนโลยใีนการเพิ่มผลผลิตของพืช
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