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 Inspiring Science Project 2012 

ชื่อ ...................................................……………………..........................……    ชั้น …………………. 

ใบกิจกรรม 1: พืชขยายพันธุ์อย่างไร 

บริษัทที่ท ำธุรกิจจ ำหน่ำยต้นพืชหลำยๆ บริษัท  ต่ำงก็ต้องกำรผลิตต้นกล้ำให้ได้จ ำนวนมำกๆ  วิธีกำรที่ดีที่สุด   
ที่จะเพ่ิมจ ำนวนพืชได้คือวิธีใด  ให้ท ำงำนตำมที่ ดร. ปัญญำต้องกำร โดยท ำงำนเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คนโดยศึกษำ
รำยละเอียดต่อไปนี้ 

 กำรสืบพันธุ์แบบอำศัยเพศโดยใช้เมล็ด 

 กำรสืบพันธุ์แบบไม่อำศัยเพศที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ 

 กำรสืบพันธุ์แบบไม่อำศัยเพศโดยใช้เทคโนโลยีชีวภำพเช่น กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช        
กำรทำบกิ่ง กำรปักช ำ กำรตอน และกำรติดตำ 

 กำรเก็บรวบรวมพันธุ์พืชจำกป่ำ 
ในกำรขยำยพันธุ์พืชแต่ละวิธี  ให้นักเรียนตอบค ำถำมดังต่อไปนี้ 

 วิธีกำรนี้ขยำยพันธุ์พืชได้อย่ำงไร 

 มีชิ้นส่วนใดของพืชที่เก่ียวข้องกับกำรขยำยพันธุ์วิธีนี้ 

 จ ำนวนต้นของพืชที่ได้เมื่อใช้ต้นไม้ 1 ต้นในกำรขยำยพันธุ์ 

 ต้นพืชที่ได้กับต้นพันธุ์มีควำมเหมือนกันอย่ำงไร 

 วิธีกำรขยำยพันธุ์นี้จ ำเป็นต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีมีควำมจ ำเพำะเป็นพิเศษหรือไม่     
ถ้ำมีจ ำเป็นต้องใช้เครื่องมืออะไร 
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ให้ทุกคนในกลุ่มแบ่งกันศึกษำข้อมูลดังตำรำงต่อไปนี้ 
1. ให้แต่ละคนศึกษำรำยละเอียดในหัวข้อที่ก ำหนดไว้ในตำรำงคนละ 15 นำที ตัวอย่ำงเช่น         

ถ้ำเป็นสมำชิกท่ีก ำหนดเป็น A  ให้ศึกษำรำยละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อกำรสืบพันธุ์แบบอำศัยเพศโดยใช้เมล็ด
และกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
คน
ที ่

ประเด็นที่ 1 ประเด็นที่ 2 

A กำรสืบพันธุ์แบบอำศัยเพศโดยใช้เมล็ด กำรสืบพันธุ์แบบไม่อำศัยเพศโดยใช้
เทคโนโลยีชีวภำพ 

B กำรสืบพันธุ์แบบอำศัยเพศโดยใช้เมล็ด กำรเก็บรวบรวมพันธุ์พืชจำกป่ำ 
C กำรสืบพันธุ์แบบไม่อำศัยเพศที่เกิดขึ้นเองตำม

ธรรมชำติ 
กำรเก็บรวบรวมพันธุ์พืชจำกป่ำ 

D กำรสืบพันธุ์แบบไม่อำศัยเพศที่เกิดขึ้นเองตำม
ธรรมชำติ 

กำรสืบพันธุ์แบบไม่อำศัยเพศโดยใช้
เทคโนโลยีชีวภำพ 

 
2. นักเรียนรหัส A และรหัส B  ตรวจสอบค ำตอบระหว่ำงกันและกันเกี่ยวกับกำรขยำยพันธุ์แบบ

อำศัยเพศ นักเรียนรหัส C และ D  ก็ท ำเช่นเดียวกันเก่ียวกับกำรขยำยพันธุ์แบบไม่อำศัยเพศ ใช้เวลำประมำณ 
10 นำท ี  

3. นักเรียนรหัส A เข้ำคู่กับนักเรียนรหัส D ตรวจสอบค ำตอบระหว่ำงกันและกันเกี่ยวกับกำร
เพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช นักเรียนรหัส C และ D ตรวจสอบค ำตอบระหว่ำงกันและกันเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม
ต้นพืชมำจำกป่ำ 

4. ขณะนี้ทั้งกลุ่มได้ตรวจสอบค ำตอบทั้งหมดแล้ว และยอมรับควำมเห็นเกี่ยวกับวิธีกำรขยำยพันธุ์
พืชทั้งหมด 

5. เตรียมพร้อมที่จะตอบค ำถำมของ ดร.ปัญญำ 
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ชื่อ ...................................................……………………..........................……    ชั้น …………………. 

แบบประเมินใบกิจกรรม 1 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

ควำมถูกต้องแม่นย ำของเนื้อหำ  

ควำมสมบูรณ์ของเนื้อหำ  

ควำมเหมำะสมของรูปแบบ  

รวม  

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

ควำมถูกต้อง
แม่นย ำของ
เนื้อหำ 

รำยงำนของฉัน มี
ควำมถูกต้อง 
แม่นย ำ และ 
ชัดเจน ไม่มี
ข้อผิดพลำด 

รำยงำนของฉัน 
มีควำมถูกต้อง 
แม่นย ำ และ 
ชัดเจน มี
ข้อผิดพลำด
เล็กน้อย 

รำยงำนของฉัน มี
ควำมถูกต้อง และ 
ชัดเจน มี
ข้อผิดพลำดน้อย 

รำยงำนของฉัน 
มีควำมถูกต้อง 
มีข้อผิดพลำด
พอสมควร 

รำยงำนของฉัน 
ไม่ถูกต้อง 

ควำมสมบูรณ์
ของเนื้อหำ 

รำยงำนของฉัน มี
ควำมสมบรูณ์ของ
เนื้อหำ คลอบคลุม
เนื้อหำอย่ำง
ครบถ้วน 

รำยงำนของฉัน 
ไม่ครบถ้วน 
เนื่องจำกมี 1 
หัวข้อที่ได้ศึกษำ
ไป มีเนื้อหำไม่
สมบูรณ ์

รำยงำนของฉัน ไม่
ครบถ้วน 
เนื่องจำกมี 2 
หัวข้อที่ได้ศึกษำ
ไป มีเนื้อหำไม่
สมบูรณ ์

รำยงำนของฉัน 
ไม่ครบถ้วน 
เนื่องจำกมี 3 
หัวข้อที่ได้ศึกษำ
ไป มีเนื้อหำไม่
สมบูรณ์ 

รำยงำนของฉัน
ไม่สมบูรณ์ ทุก
หัวข้อที่ได้ศึกษำ
ไป 
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ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

ควำมเหมำะสม
ของรูปแบบ 

รำยงำนของฉัน มี
กำรสรุปใจควำม
ส ำคัญ อ่ำนแล้ว
เข้ำใจได้ง่ำยมี
รูปภำพประกอบ 
มีกำรเรียงล ำดับ
ของเนื้อหำ 

รำยงำนของฉัน 
อ่ำนแล้วเข้ำใจ
ได้ง่ำย มีรูปภำพ
ประกอบ 
มีกำรเรียงล ำดับ
ของเนื้อหำ 

รำยงำนของฉัน มี
เนื้อหำเยิ่นเย่อ 
อ่ำนแล้วต้อง
พยำยำมท ำควำม
เข้ำใจ มีรูปภำพ
ประกอบ 

รำยงำนของฉัน 
มีเนื้อหำเยิ่นเย่อ 
อ่ำนแล้วต้อง
พยำยำมท ำ
ควำมเข้ำใจ 

รำยงำนของฉัน 
มีเนื้อหำเยิ่นเย่อ 
อ่ำนแล้วต้องท ำ
ควำมเข้ำใจเป็น
อย่ำงมำก 
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ชื่อ ...................................................……………………..........................……    ชั้น …………………. 

ใบกิจกรรม 2: วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
เป็นที่น่ำเสียดำยอย่ำงยิ่ง  ต้นกล้ำจ ำนวนมำกของเรำไม่เจริญเติบโตและมีกำรปนเปื้อนของจุลินทรีย์ต่ำงๆ  
ขั้นตอนดังต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่น ำมำจำกคู่มือกำรปฏิบัติกำรของโรงงำนผลิตต้นพืชโดยกำรเพำะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ ให้นักเรียนเติมข้อควำมลงในตำรำงเพ่ืออธิบำยว่ำแต่ละข้ันตอนช่วยลดกำรปนเปื้อนของจุลินทรีย์ได้
อย่ำงไร  ข้อมูลนี้จะถูกส่งมอบให้กับเจ้ำหน้ำที่เพ่ือน ำไปใช้ในกำรฝึกปฏิบัติต่อไป 
 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ขั้นตอนนี้ช่วยลดการปนเปื้อนของ

จุลินทรีย์ได้อย่างไร 

 
สวมเสื้อคลุม และล้ำงมือด้วยสบู่และน้ ำ 
 

 
 
 
 
 

 
จุ่มปำกคีบลงในสำรละลำยปลอดเชื้อ 
 

 
 
 
 

ท ำควำมสะอำดโต๊ะปฏิบัติงำนและเช็ดท ำควำม
สะอำดพ้ืนผิวด้วยผ้ำชุบแอลกอฮอล์ ควำมเข้มข้น
ร้อยละ 70 

 
 
 
 

เก็บชิ้นส่วนพืชไว้ในจำนเพำะเชื้อ  ตัดชิ้นส่วนพืช
ให้มีขนำดประมำณ 3-5 ตำรำงมิลลิเมตรด้วย
ใบมีดผ่ำตัด ชิ้นส่วนพืชเหล่ำนี้ คือ ชิ้นส่วนพืช
ส ำหรับกำรเพำะเลี้ยง 

 

หยิบชิ้นส่วนพืชส ำหรับกำรเพำะเลี้ยงด้วยปำกคีบ  
ที่ปลอดเชื้อไปแช่ในขวดที่มีสำรละลำยปลอดเชื้อ 
ปิดฝำขวด แล้วเขย่ำขวดเบำๆ  5 วินำที ตั้งทิ้งไว้    
2-3 นำทีแล้วเขย่ำเบำๆ 5 วินำทีอีกครั้ง ท ำเช่นนี้       
5 ครั้ง 
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ขั้นตอนด าเนินการ 
ขั้นตอนนี้ช่วยลดการปนเปื้อนของ

จุลินทรีย์ได้อย่างไร 
 
เปิดฝำขวดเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่บรรจุอำหำรวุ้น
สังเครำะห์ วำงฝำขวดคว่ ำไว้บนพื้นที่สะอำด 
 

 

ใช้ปำกคีบหยิบชิ้นส่วนพืชจำกขวดที่แช่ชิ้นส่วนพืช
ส ำหรับกำรเพำะเลี้ยงเอำไว้ และย้ำยไปไว้ในขวด
บรรจุอำหำรวุ้น ปิดฝำและใช้ปำกกำที่ไม่สำมำรถลบ
ได้เขียนชื่อผู้ปฏิบัติงำนและข้อมูลต่ำงๆ   อย่ำวำง
แขนพำดไปบนพ้ืนที่ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อลด   
กำรปนเปื้อน 

 

บ่มไว้ในห้องปฏิบัติกำรที่อุณหภูมิอบอุ่น และวำงไว้
ใกล้หน้ำต่ำงหรือบริเวณท่ีมีแสงไฟ  ตรวจสอบกำร
เพำะเลี้ยงทุกๆ สัปดำห์  เนื้อเยื่อท่ีใช้ในกำร
เพำะเลี้ยงจะแสดงให้เห็นกำรเจริญเติบโตภำยใน   
10 วัน 

 

 
 
 
 
 


