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คานา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม4 รหัสวิชา ว33244 เรื่อง วิวัฒนาการ สาหรับนักเรียน
ชั้น มั ธ ยมศึกษาปี ที่ 6 ซึ่งสอดคล้ องกับ หลั กสู ตรการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พุ ทธศั กราช 2551 มีวั ตถุป ระสงค์
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญและให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้นหาความรู้ แสวงหาคาตอบหรือข้อสงสัยด้วยตนเองอย่างเป็นลาดับ
ขั้นตอนจากสื่อที่หลากหลาย การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย ส่งเสริมให้นักเรียนทางานเป็นกลุ่ม ช่วยเหลือ
ซึ่งกัน และกัน รู้ จักแบ่ งหน้ าที่ภ ายในกลุ่ ม กิจกรรมชุดนี้เน้นให้ ผู้ เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม ได้ด้วยตนเอง
โดยมีขั้นตอนในการทางาน และค้นพบความรู้สิ่งใหม่ๆ จากการทดลองด้วยตนเองรวมไปถึงส่งเสริมให้นักเรียน
มีเจตคติที่ดี และสามารถแก้ปัญหานั กเรียนที่เรียนรู้ช้า ซึ่งตรงกับการปฏิรูปการศึกษาของไทยที่มุ่งเน้นให้
นักเรียน มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านสติปัญญา ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมซึ่งผู้ จัดทาได้สร้างขึ้นทั้งหมด
จานวน 7 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 เรื่อง หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
ชุดที่ 2 เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
ชุดที่ 3 เรื่อง พันธุศาสตร์ประชากร
ชุดที่ 4 เรื่อง ปัจจัยที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล
ชุดที่ 5 เรื่อง กาเนิดของสปีชีส์
ชุดที่ 6 เรื่อง การพัฒนากับวิวัฒนาการ
ชุดที่ 7 เรื่อง วิวัฒนาการของมนุษย์
เอกสารที่นักเรียนกาลังศึกษาอยู่ในขณะนี้คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง หลักฐานทีบ่ ง่ บอกถึง
วิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชวี ติ
ขอขอบพระคุณท่านผู้อานวยการโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร ผู้เชี่ยวชาญและคณะครูที่ปรึกษาทุกท่าน
ตลอดจนท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนาในการจัดทาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สมบูรณ์และมี
ประสิทธิภ าพ และหวังเป็ นอย่างยิ่ งว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่ อการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สามารถสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่คงทนต่อไป
พจมาลย์ ไชยเจริญ
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คาแนะนาสาหรับครู
1. ควรใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ควบคู่กับแผนการจัดการเรียนการสอน
2. ศึกษาลาดับขั้นตอนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดนี้ และกิจกรรมให้เข้าใจก่อน
3. ศึกษาว่ากิจกรรมใดที่ครูต้องเป็นผู้คอยให้คาแนะนาช่วยเหลือหรือให้คาปรึกษาบ้าง
4. ตรวจสอบ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จาเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนตามกิจกรรมการเรียนรู้
5. เมื่อมีกิจกรรมกลุ่มให้แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 3 คนโดยคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง
และอ่อน และจัดแบ่งหน้าที่บทบาทของแต่ละคน ดังนี้
หัวหน้ากลุ่ม ทาหน้าที่ ควบคุมการทางานของกลุ่ม
เลขานุการ
ทาหน้าที่ บันทึกข้อมูลความคิดเห็นจากสมาชิก
สมาชิก
ทาหน้าที่ เสนอความคิดเห็นจากข้อมูลที่ได้รับ
6. ชี้แจงให้นักเรียนอ่านคาแนะนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างละเอียด และปฏิบัติตามขั้นตอน
ตามลาดับจนครบ
7. ทดสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียนแต่ละคน โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย
แบบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ
8. ขณะที่นักเรียนทากิจกรรมครูคอยให้ความช่วยเหลือแนะนากระตุ้นให้นักเรียนทากิจกรรมอย่าง
กระตือรือร้นและตอบข้อสงสัยต่างๆ ระหว่างเรียนพร้อมทั้งสังเกตและประเมินพฤติกรรมการทางานของ
นักเรียน
9. เมื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนครบถ้วนแล้ว ให้ทดสอบหลังเรียนอีกครั้งหนึ่งด้วยแบบทดสอบหลัง
เรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ เพื่อทราบความก้าวหน้าและประสิทธิภาพการสอน
ของครู
10. ขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูต้องคอยเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด
แนะนา ช่วยเหลือ เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมให้สาเร็จด้วยดี
ข้อเสนอแนะ ครูต้องเน้นให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ และมีวินัยในตนเอง โดยไม่เปิดดูเฉลย
ก่อนตอบคาถาม หรือแบบทดสอบ
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คาแนะนาสาหรับนักเรียน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนจะได้เรียนต่อไปนี้ เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามที่กาหนดไว้ด้วยตนเองโดยให้นักเรียนได้
ศึกษาสารวจ สังเกต ทาการทดลอง รวบรวมข้อมูล แล้วสรุปเป็นองค์ความรู้ นักเรียนควรปฏิบัติตามคาชี้แจง
ในการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนควรปฏิบัติ ดังนี้
1. นักเรียนควรมีวินัยในตนเองในการการปฏิบัติตามคาแนะนาในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
2. อ่านคาชี้แจงให้เข้าใจทุกขั้นตอนก่อนลงมือทากิจกรรม และปฏิบัติตามคาชี้แจงอย่างเคร่งครัด
เพื่อความปลอดภัยและเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. อ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อจะได้ทราบว่าเมื่อเรียนเรื่องนี้แล้วทาอะไรได้บ้าง นักเรียนจะได้ความรู้
ได้ทาแบบฝึกหัดและได้ทากิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวของนักเรียนเอง
4. ก่อนศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ทาแบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งมีจานวน 10 ข้อ ตามความรู้พื้นฐาน
ของนักเรียนก่อนไม่ต้องกังวลว่าจะได้คะแนนมากหรือน้อย โดยทาในการดาษคาตอบ
5. หลังจากทาแบบทดสอบก่อนเรียน ให้ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทีละหน้าตามลาดับ อย่าเปิดข้าม
เพราะเนื้อหาจะไม่ต่อเนื่อง
6. แบ่งกลุ่มทากิจกรรม กลุ่มละ 3 คน ศึกษาบทบาทหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้
ถูกต้องทุกขั้นตอน
7. ศึกษาเนื้อหา และปฏิบัติตามกิจกรรมขั้นตอน เมื่อปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อย
ให้ตรวจสอบคาตอบได้จากแนวการตอบกิจกรรม อย่าเปิดดูคาตอบก่อนเพราะจะไม่เป็นผลดีกับนักเรียน
ถ้านักเรียนต้องการให้มีความรู้อย่างแท้จริงต้องมี ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
8. ในการปฏิบัติกิจกรรม หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาครูผู้สอนได้ทันที
9. ในขณะที่ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียน นักเรียนสามารถสืบเสาะหาความรู้โดยการปรึกษาหรือหารือกัน
ในกลุ่ม และจากครูผู้สอน
10. เมื่อศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้จบแล้ว ให้ทาแบบทดสอบหลังเรียน แล้วเปรียบเทียบว่าคะแนนที่ทา
ได้หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนมากน้อยเพียงใด ซึ่งนักเรียนต้องทาคะแนนได้ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงจะถือว่า
ผ่านเกณฑ์
ขอให้นักเรียนมีสมาธิและตั้งใจศึกษาความรู้ เพื่อนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาและนาไปใช้ให้เกิด
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ลาดับขัน้ การเรียนรู้
ชุดที่ 1 เรื่อง หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
..
อ่านคาชี้แจง

ทดสอบก่อนเรียน

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ผ่านเกณฑ์ (80%)

ทดสอบหลังเรียน

ไม่ผา่ นเกณฑ์ (80%)

ศึกษาชุดต่อไป
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มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้
และสาระสาคัญ

สาระที่ 1 สิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดารงชีวติ
มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู้ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ผลการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย อธิบายและสรุปเกี่ยวกับหลักฐานการเกิดวิวัฒนาการ

สาระสาคัญ สิ่งมีชีวิตในปัจจุบนั นี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลง จากบรรพบุรุษในอดีตมาเป็นระยะเวลา
หลายชั่วรุ่น และถูกคัดเลือกให้มีชีวิตอยู่รอดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันในระยะเวลาที่ยาวนานการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน เรียกว่าวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
หลักฐานที่บ่งบอกว่าสิ่งมีชีวิตมีวิวัฒนาการศึกษาได้จาก หลักฐานจากซากดึกดาบรรพ์ หลักฐานจาก
กายวิภาคเปรียบเทียบ หลักฐานจากวิทยาเอ็มบริโอเปรียบเทียบ หลักฐานจากด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล และ
หลักฐานจากชีวภูมิศาสตร์ เป็นต้น
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จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ (K)
1. อธิบายความหมายของวิวัฒนาการได้
2. บอกหลักฐานทีบ่ ่งบอกว่าสิ่งมีชีวิตมีวิวัฒนาการได้
3. สรุปหลักฐานที่สนับสนุนการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได้
4. อธิบายสาเหตุความหลากหลายทางพันธุกรรมของนกฟิซ์ในหมู่เกาะกาลาปากอสได้
ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (P)
1. อภิปรายหลักฐานที่สนับสนุนการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได้
2. วิเคราะห์หลักฐานที่สนับสนุนการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได้
3. วิเคราะห์สาเหตุความหลากหลายทางพันธุกรรมของนกฟิซ์ในหมู่เกาะกาลาปากอสได้
4. นาเสนอ และเชื่อมโยงถึงสาเหตุที่ทาให้เกิดความหลากหลายของนกฟินซ์ในหมู่เกาะกาลาปากอส
ได้
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
1. ซื่อสัตย์ สุจริต
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
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แบบทดสอบก่อนเรียน

เรือ่ ง หลักฐานทีบ่ ง่ บอกถึงวิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชีวติ
คาชีแ้ จง
1. ให้นักเรียนทาเครื่องหมายกากบาทลงใน X ของกระดาษคาตอบในข้อที่ถูกต้องที่สุด
เพียงข้อเดียว
2. แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
1. หลักฐานใดต่อไปนี้ ไม่ใช่หลักฐานทีแ่ สดงว่าวิวฒ
ั นาการนัน้ เป็นสิ่งทีเ่ กิดขึน้ จริงในธรรมชาติ
ก. การพบฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตในอดีตที่มีความคล้ายคลึงกันกับสิ่งมีชีวิตในปัจจุบัน
ข. การเจริญพัฒนาของตัวอ่อนในตอนต้นของสัตว์มีกระดูกสันหลังมีรูปแบบที่เหมือนกัน
ค. การพบว่าลาดับกรดอะมิโนในโปรตีนที่พบในซากไดโนเสาร์ คล้ายกับที่พบในไก่ หรือนก
ในปัจจุบัน
ง. ความเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตเวียนว่ายตายเกิด จากสิ่งมีชีวิตหนึ่งเมื่อตายลง จะไปเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตชนิด
เดิม หรือชนิดใหม่ได้
2. จากหลักฐานทางกายวิภาคเปรียบเทียบระหว่างปีกนกและปีกแมลง ข้อใดไม่ถกู ต้อง
ก. มีไว้เพื่อทาหน้าที่เหมือนกัน
ข. มีโครงสร้างภายในเหมือนกัน
ค. มีการสืบทอดจากบรรพบุรุษต่างกัน
ง. มีการเจริญมาจากกลุ่มเซลล์ต่างกัน
3. หลักฐานในข้อใดแสดงว่าเต่าและนกมาจากบรรพบุรษุ เดียวกัน
ก. กายวิภาคเปรียบเทียบ ซากดึกดาบรรพ์
ข. ซากดึกดาบรรพ์ ร่องรอยของอวัยวะที่ไม่ใช้งาน
ค. การเจริญของเอ็มบริโอในช่วงแรก กายวิภาคเปรียบเทียบ
ง. การเจริญของเอ็มบริโอในช่วงแรก ร่องรอยของอวัยวะที่ไม่ใช้งาน
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4. อวัยวะคูใ่ ดต่อไปนี้มหี น้าทีเ่ หมือนกัน แต่โครงสร้างต่างกัน
ก. ปีกนก และปีกแมลง
ข. ปีกนก และปีกค้างคาว
ค. ครีบปลาวาฬ และครีบปลาโลมา
ง. มือของมนุษย์ และมือของลิงชิมแพนซี
5. เมือ่ มีการค้นพบฟอสซิลในชัน้ ของหินตะกอน ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ฟอสซิลที่พบตื้นที่สุดเป็นฟอสซิลที่เก่าแก่น้อยที่สุด
ข. ฟอสซิลที่พบลึกที่สุดเป็นฟอสซิลที่มีลักษณะคล้ายกับสิ่งมีชีวิตปัจจุบันมากที่สุด
ค. ฟอสซิลที่พบในชั้นของหินตะกอน จะไม่มีสารประกอบพวกหินปูน ซิลิกอนออกไซด์
ง. ฟอสซิลที่พบแสดงความซับซ้อนของโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตในอดีต ยิ่งอยู่ในชั้นที่ลึกลงไปเท่าไหร่
เราก็จะพบสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเท่านั้น
6. เพราะเหตุใดสารพันธุกรรมอย่าง DNA จึงสามารถถูกใช้เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นถึงการทีส่ ิ่งมีชวี ติ มี
วิวฒ
ั นาการได้
ก. ในการทดลองของมิลเลอร์ เขาสามารถสร้าง DNA ขึ้นมาได้จากการนาสารเคมีต่างๆ ไปต้ม
รวมกัน จนกลายเป็นไอ แล้วใช้กระแสไฟฟ้าเปลี่ยนมันเป็น DNA
ข. สารพันธุกรรมอย่าง DNA นั้นพบได้ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ เห็ดรา โพรติส
หรือแบคทีเรีย
ค. การค้นพบ DNA จากเศษซากของอุกาบาต ทาให้เชื่อได้ว่าสารพันธุกรรมเหล่านี้มาจากนอกโลก
และทาให้เกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตขึ้น
ง. โครงสร้างของ DNA นั้นมีความซับซ้อนมาก ต้องใช้เวลาหลานพันล้านปีในการที่จะทาให้เกิด
DNA ขึ้นมาในสิ่งมีชีวิต
7. ข้อใดกล่าวถึง (molecular clock) ได้อย่างถูกต้อง
ก. นาฬิกาที่มีความคลาดเคลื่อนน้อยมากในระดับโมเลกุล
ข. การคานวณหาอายุขัยของสิ่งมีชีวิตโดยดูจากโครงสร้างระดับโมเลกุล
ค. โมเลกุลของสารพันธุกรรมสามารถขดเป็นเกลียวได้ ใช้แทนลานนาฬิกาในระดับโมเลกุลได้
ง. เมื่ออัตราการเปลี่ยนแปลงจากเบสหนึ่ง ไปเป็นอีกเบสหนึ่งในสารพันธุกรรมคงที่ เราสามารถ
คานวณหาเวลาที่สิ่งมีชีวิตสองชนิดเคยมีบรรพบุรุษร่วมกันได้
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8. หลักฐานหรือข้อมูลในข้อใดที่เหมาะสมทีส่ ุดในการบ่งให้ทราบว่า สิง่ มีชวี ติ 2 ชนิดมีสายวิวฒ
ั นาการ
ใกล้เคียงกันมากทีส่ ดุ
ก. หลักฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุล
ข. หลักฐานจากซากดึกดาบรรพ์ของสิ่งมีชีวิต
ค. ข้อมูลสนับสนุนจากกายวิภาคเปรียบเทียบ
ง. ข้อมูลสนับสนุนจากคัพภะวิทยาเปรียบเทียบ
9. ข้อความทีส่ อดคล้องกับวิวฒ
ั นาการมากทีส่ ดุ คือข้อใด
ก. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตมีทิศทางที่ไม่แน่นอน
ข. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตจากแบบง่ายๆไปซับซ้อนขึ้น
ค. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตมักมีโครงสร้างใหม่เกิดขึ้นเสมอ
ง. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป สืบเนื่องกันตลอดเวลา
10. นักวิทยาศาสตร์ศกึ ษาซากดึกดาบรรพ์ในชัน้ หินต่างๆพบว่า ซากดึกดาบรรพ์ของสิง่ มีชวี ติ ที่อยู่
ในหินชัน้ บนมีโครงสร้างซับซ้อนกว่าและมีจานวนชนิดมากกว่าในหินชัน้ ล่าง ข้อความด้านล่าง
ต่อไปนีข้ ้อใดไม่ถูกต้องเมือ่ พิจารณาจากคากล่าวข้างต้น
ก. มีวิวัฒนาการเกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิต
ข. สิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา
ค. ในอดีตมีการเกิดภัยพิบัติทาให้สิ่งมีชีวิตตายเป็นจานวนมาก
ง. สิ่งมีชีวิตในหินชั้นบนมีวิวัฒนาการสูงกว่าสิ่งมีชีวิตในหินชั้นล่าง

ทาเสร็จแล้วไปตรวจ
เฉลยกันเลยคะ
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กระดาษคาตอบก่อนเรียน
ชือ่ -สกุล.................................................................ชัน้ มัธยมศึกษาปีท.ี่ .............เลขที.่ ...............
คาชีแ้ จง : ให้นักเรียนทาเครื่องหมายกากบาทลงใน X ของกระดาคาตอบในข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียง
ข้อเดียว

ข้อ
1

ก

ข

ค

ง

2
3
4
5
6
7
8
9
10

แบบบันทึกคะแนนก่อนเรียน
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
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ใบความรูท้ ี่ 1
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
คาชีแ้ จง : ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่อง หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แล้วตอบ
คาถามใน “กิจกรรมสนุกคิด 1 เรื่อง หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต”
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

หลักฐานทีบ่ ง่ บอกถึงวิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชวี ิต
ในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลานานในการศึกษา
ส่วนใหญ่จึงเป็นการรวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อทานายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หลักฐานที่ใช้ในการศึกษา
วิวัฒนาการมีหลายประเภทดังนี้
1. หลักฐานจากซากดึกดาบรรพ์ของสิง่ มีชวี ติ (fossil)
จัดเป็นหลักฐานที่สาคัญอย่างหนึ่งในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ฟอสซิลมักพบในบริเวณ
หินชั้นตะกอนที่เกิดจากการทับถมกันเป็นชั้นต่างๆ โดยฟอสซิลที่พบด้านล่างจะมีอายุมากกว่าฟอสซิลที่พบ
ด้านบนของชั้นหิน ตัวอย่างของฟอสซิลที่ใช้ในการอธิบายวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เช่น
ตัวอย่าง ฟอสซิลของ Archaeopteryx sp.
ซึ่งเป็นนกโบราณชนิดหนึ่ง นักชีววิทยา
เชื่อว่าเป็นส่วนที่ขาดหายไปในการเข้าใจวิวัฒนาการ
ของนก (missing ling) จากการค้นพบฟอสซิลของนก
โบราณชนิดนี้ทาให้นักชีววิทยาสรุปแนวคิดว่า สัตว์ปีกมี
วิวัฒนาการมาจากสัตว์เลื้อยคลาน เนื่องจาก
Archaeopteryx sp. มีลักษณะคล้ายกับนก
คือมีปีกและมีขนแผงสาหรับใช้ในการบิน ขณะเดียวกัน
ก็มีลักษณะคล้ายสัตว์เลื้อยคลาน คือจะงอยปากยังคงมี
ฟันและเขี้ยวอยู่ มีกรงเล็บและเกล็ดที่ขา มีลักษณะหาง
ยาวซึ่งเป็นลักษณะสัตว์เลื้อยคลาน
ภาพที่ 1 ภาพฟอสซิล Archaeopteryx sp.
ที่มา : http://bit.ly/2tKTVPv
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2. หลักฐานจากกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ (comparative anatomy)
เป็นหลักฐานพื้นฐานที่นิยมใช้ในการจาแนกสิ่งมีชีวิต โครงสร้างๆ ของสิ่งมีชีวิตสามารถแบ่งได้เป็น
2 แบบ ตามรูปแบบของการวิวัฒนาการ คือ
2.1 โครงสร้างทีเ่ ป็น homologous structure ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีต้นกาเนินเดียวกัน
แต่อาจจะมีหน้าที่และการทางานที่แตกต่างกันออกไป เช่น แขนคน ขาแมว ครีบวาฬ ปีกค้างคาว ซึ่งมีการ
เรียงตัวของชนิดกระดูกใกล้เคียงกัน แต่ทาหน้าที่แตกต่างกันออกไป

ภาพที่ 2 ลักษณะ homologous structure ในรยางค์คู่หน้าของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
ที่มา : http://www.bio.miami.edu/dana/160/160S13_5.html
2.2 โครงสร้างทีเ่ ป็น analogous structure จะเป็นโครงสร้างที่มีต้นกาเนิดแตกต่างกัน แต่ทา
หน้าที่หรือมีการทางานที่เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น ปีกนกกับปีกแมลงทาหน้าที่ในการบิน

ภาพที่ 3 ลักษณะ analogous structure โครงสร้างปีกแมลงและปีกนก
ที่มา : http://www.examplesof.net/2013/05/example-of-analogous-organs.html#.WVsn_O3yjIV
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3. หลักฐานทางชีววิทยาการเจริญและเอ็มบริโอเปรียบเทียบ (comparative embryology)
สิ่งมีชีวิตที่มีบรรพบุรุษร่วมกันหรือความใกล้ชิดทางสายวิวัฒนาการมักจะมีแบบแผนการ
เจริญเติบโตที่คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น แผนการเจริญเติบโตของของสัตว์ในกลุ่มคอร์เดต พบในระยะตัวอ่อน
ของสัตว์ในกลุ่มนี้มีลักษณะที่เหมือนกันหลายอย่าง เช่น การมีช่องเหงือก ซึ่งพบในช่วงแรกของการเจริญ
แต่ภายหลังมีสัตว์บางชนิดเท่านั้นที่ช่องเหงือกอยู่ เช่น ปลา ขณะที่มนุษย์ส่วนที่เป็นช่องเหงือกจะหายไป
กลายเป็นท่อยูสเตเชียนภายในหูแทน

ภาพที่ 4 แบบแผนการเจริญของเอ็มบริโอสัตว์ในกลุ่มคอร์เดตชนิดต่างๆ
ที่มา : http://www.montfort.org.br/bra/veritas/cronicas/no-principio-nao-era-o-berro/
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4. หลักฐานทางชีวภูมศิ าสตร์ (biogeography) เป็นการศึกษารูปแบบการกระจายตัวของ
สิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ในแต่ละภูมิภาคของโลกตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อน
ตัวของแผ่นเปลือกโลกทาให้สิ่งมีชีวิตมีการแยกออกจากกัน เกิดเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่มีความจาเพาะในแต่ละ
พื้นที่ ความเข้าใจทางชีวภูมิศาสตร์สามารถช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถติดตามต้นกาเนิดและวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิตได้

ภาพที่ 5 รูปแบบการกระจายตัวของอูฐแต่ละแผ่นโลก
ที่มา : https://opencurriculum.org/5404/evidence-for-evolution/
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5. หลักฐานทางด้านชีววิทยาโมเลกุล (molecular biology) เป็นหนึ่งในหลักฐานที่ได้รับการ
ยอมรับและนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน โดยอาศัยหลักการว่าสิ่งมีชีวิตที่มีความเหมือนกันหรือความคล้ายคลึงกัน
ของลาดับนิวคลีโอไทด์บน DNA ของยีนที่สนใจในการพิจารณา หรือลาดับของกรดอะมิโนในโปรตีนที่สนใจ
ถ้ามีความเหมือนกันมากหรือความคล้ายคลึงกันมาก แสดงว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ
ใกล้ชิดกันในทางวิวัฒนาการ นอกจากนี้ปัจจุบันนักชีววิทยาสามารถทานายช่วงเวลาของการเกิดวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด ที่มีวิวัฒนาการใกล้ชิดกันว่าเริ่มแยกออกจากกันเมื่อใด โดยคานวณอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของนิวคลีโอไทด์หรืออัตราการกลายบนสาย DNA ได้ เรียกเทคนิคนี้ว่า molecular clock

ภาพที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบของลาดับกรดอะมิโน จานวน 142 กรดอะมิโน
ของโปรตีน hemoglobin alpha chain ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ
ที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556 : 182
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กิจกรรมสนุกคิด 1 เรือ่ ง หลักฐานทีบ่ ง่ บอกถึงวิวฒ
ั นาการของสิ่งมีชวี ติ
คาชีแ้ จง : ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. โครงสร้างของรยางค์คหู่ น้าของสัตว์ในหลักฐานจากกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ จะบอกถึง
ความสัมพันธ์ทางวิวฒ
ั นาการหรือไม่ อย่างไร (2 คะแนน)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. หลักฐานจากกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ ลักษณะของโครงสร้างที่เป็น homologous structure
มีความคลายคลึงกันอย่างไร (2 คะแนน)
...................................................................................................................................... ..........................
..............................................................................................................................................................................
3. หลักฐานจากกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ ลักษณะของโครงสร้างที่เป็น analogous structure
มีความคลายคลึงกันอย่างไร (2 คะแนน)
...................................................................................................................................... .........................
.......................................................................................................................................... ....................................
4. หลักฐานทางชีววิทยาการเจริญและเอ็มบริโอเปรียบเทียบ การเจริญเติบโตระยะใดมีความคล้ายคลึง
กันมาก เพราะเหตุใด (2 คะแนน)
................................................................................................................................... ..............................
..............................................................................................................................................................................
5. จากตาราง นักเรียนจะอธิบายความใกล้ชดิ ทางด้านชีววิทยาโมเลกุลของสิ่งมีชวี ติ อืน่ ๆกับมนุษย์ได้
อย่างไร (2 คะแนน)
ตาราง เปรียบเทียบจานวนตาแหน่งกรดอะมิโนในฮีโมโกลบินของลิงซีรัส หนู ไก่ กบ และปลาปากกลมที่
แตกต่างจากมนุษย์
สิ่งมีชวี ติ
มนุษย์
ลิงซีรัส
หนู
ไก่
กบ
ปลาปากกลม

จานวนตาแหน่งกระอะมิโนในฮีโมโกลบินทีแ่ ตกต่างจากมนุษย์
0
8
27
42
67
125

................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ....................................
............
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ใบความรูท้ ี่ 2
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
คาชีแ้ จง : ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 2 เรื่อง ภัยแล้งและความหลากหลายทางพันธุกรรมของนกฟินซ์
แล้วตอบคาถามใน “กิจกรรมสนุกคิด 2 เรื่อง ไขปัญหานกฟินซ์”
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ภัยแล้งและความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของนกฟินซ์
นักวิทยาศาสตร์สงสัยกันเป็นเวลานับศตวรรษแล้วว่า อะไรทาให้สิ่งมีชีวิตต่างๆ (แม้เป็นชนิดเดียว)
มีความหลากหลายทางพันธุกรรม ตัวอย่างเช่น นกชนิดเดียวกันสามารถมีลักษณะขน ปีก และ ปากแตกต่าง
กันแม้พวกเขาคิดว่า สิ่งแวดล้อมอาจส่งผลต่อความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดแต่ก็ยังไม่
มีใครสามารถอธิบายได้ชัดเจน

ภาพที่ 7 : Allopatric Speciation ของนกฟินซ์สปีชีส์ต่างๆ บนหมู่เกาะกาลาปากอส
ที่มา : http://www.sasipin.com/unit5_8.htm
นักวิทยาศาสตร์จานวนหนึ่งจึงตัดสินใจเดินทางไปยังหมู่เกาะกาลาปากอส เพื่อหาหลักฐานที่สนับสนุน
ความคิดนี้ พวกเขาเลือกหมู่เกาะกาลาปากอสเพราะว่า หมู่เกาะนี้อยู่หางจากแผ่นดินใหญ่และประกอบด้วย
เกาะเล็กๆ ที่อยู่ห่างกันพอสมควร ซึ่งทาให้สิ่งมีชีวิตภายในแต่ละเกาะไม่สามารถเดินทางไปยังที่อื่นได้พวกเขา
เลือกศึกษานกฟินซ์เพราะว่า มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจานวนไม่มากนัก แต่กลับมีความหลากหลายทางพันธุกรรมที่
ชัดเจนดังนั้น พวกเขาจึงสามารถติดตามศึกษาพฤติกรรมต่างๆ นกฟินซ์แต่ละตัวได้อย่างละเอียด
นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายจึงมาที่หมู่เกาะแห่งนี้เพื่อไขปริศนาว่า “การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อ
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของนกฟินซ์หรือไม่ อย่างไร”

กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ก

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ชีววิทยาเพิม่ เติม4 ว33244 เรือ่ ง วิวฒ
ั นาการ
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ทันทีที่นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้เดินทางถึงหมู่เกาะกาลาปากอส ในปี ค.ศ.1973 พวกเขาก็กระจายตัวเพื่อ
เก็บและบันทึกข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับนกฟินซ์ในแต่ละเกาะอย่างละเอียดและต่อเนื่อง เป็นเวลาหลายปี
เนื่องจากแต่ละเกาะมีขนาดเล็กนกฟินซ์ ในแต่ละเกาะจึงมีจานวนไม่มากนัก พวกเขาจึงสมารถจดจานกฟินซ์
ทุกตัวในแต่ละเกาะได้อย่างไรก็ดี เหตุการณ์ที่เหล่านักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายไม่คาดคิดไว้ก็เกิดขึ้นเมื่อในฤดูร้อน
ของปี ค.ศ.1977 หมู่เกาะกาลาปากอสประสบกับภัยแล้งอย่างรุนแรง จนกระทั้งสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพืชและสัตว์

ภาพที่ 8 : ปีเตอร์ แกรนท์ และโรสแมรี่ แกรนท์ เป็นนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งที่กาลัง
เก็บข้อมูลเกี่ยวกับนกฟินซ์ในหมู่เกาะกาลาปากอส
ที่มา : เอกสารตัวอย่างที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะ
ทางวิทยาศาสตร์, 2557 : 13
นกฟินซ์ก็ประสบกับปัญหานี้เช่นเดียวกัน นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้สังเกตเห็นตรงกันว่า จานวน
นกฟินซ์ลดลงอย่างรวดเร็ว แต่ภายหลังจากที่ภัยแล้งอันโหดร้ายได้ผ่านพ้นไป นกฟินซ์ก็ค่อยๆ เพิ่มจานวนขึ้น
ในช่วงเวลาต่อมา เหตุการณ์นี้ทาให้พวกเขามั่นใจว่า“ภัยแล้งสามารถส่งผลต่อความหลากหลายทางพันธุกรรม
ของนกฟินซ์ได้”แต่พวกเขาไม่ทราบว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไร พวกเขาจึงนาข้อมูลต่างๆ มา
แลกเปลี่ยนกันเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดอย่างจริงจัง

ภาพที่ 9 : ที่ตั้งของหมู่เกาะกาลาปากอส
ที่มา : เอกสารตัวอย่างที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะ
ทางวิทยาศาสตร์, 2557 : 13

กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
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สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1 เรือ่ ง หลักฐานทีบ่ ่งบอกถึงวิวฒ
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กิจกรรมสนุกคิด 2 เรื่อง ไขปัญหานกฟินซ์
คาชีแ้ จง ให้นักเรียนอ่านเรื่องราวข้างล่าง พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่ออธิบายว่า “ภัยแล้งส่งผลต่อความ
หลากหลายของนกฟินซ์หรือไม่ อย่างไร
ข้อมูลชุดที่ 1 : ประชากรนกฟินซ์ในช่วงปี ค.ศ. 1973–1978
นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 1 ได้จบั นกฟินซ์ทกุ ตัวในเกาะเล็กๆ แห่งหนึง่ มาทาเครือ่ งหมาย เพื่อให้พวกเขาสามารถ
จดจาและติดตามพวกมันได้ทกุ ตัวพวกเขาได้จดบันทึกจานวนนกฟินซ์ในทุกฤดูฝนและฤดูร้อนของแต่ละปี ดังนี้
Data Collected
Properties of Finches
Leg Size
Beak Size
Wing Size
Weight Size

12.39-19.84 mm
7.21-14.35 mm
37.40-73.21 mm
6.2-19.1 g

จานวนของนกฟินซ์

80
60
40

60
45
32

38
23
10

20

16

15

0

ฤดูกาล
แผนภูมิที่ 1 : ประชากรนกฟินซ์ในช่วงปี ค.ศ. 1973–1978
1.1 นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 1 ควรลงข้อสรุปอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.2 หลักฐานใดที่พวกเขาควรลงข้อสรุปเช่นนี้
................................................................................................................................................................

กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
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ข้อมูลชุดที่ 2 : ชนิดอาหารของนกฟินซ์แต่ละสปีชสี ์
นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 2 สังเกตนกฟินซ์แต่ละตัวในเกาะแห่งหนึง่ พร้อมทั้งจดบันทึกและวาดสิง่ ที่
พวกมันกินเป็นอาหาร ดังนี้

นกฟินซ์ที่กินเมล็ดพืชเปลือกแข็งบนพื้นดิน

นกฟินซ์ที่กินดอกและผลของต้นกระบองเพชร

นกฟินซ์ที่กินยอดอ่อนของต้นพืช

นกฟินซ์ที่กินหนอน

ภาพที่ 10 : ชนิดอาหารของนกฟินซ์แต่ละสปีชีส์
ที่มา : เอกสารตัวอย่างที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะ
ทางวิทยาศาสตร์, 2557 : 15
* นกฟินซ์ที่กินแมลงสามารถคาบกิ่งไม้ขนาดเล็กเพื่อเขี่ยหนอน (ซึ่งเป็นตัวอ่อนของแมลง) ในรูหรือโพรงออกมากินได้
2.1 นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 2 ควรลงข้อสรุปอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.2 หลักฐานใดที่พวกเขาควรลงข้อสรุปเช่นนี้
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
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ั นาการของสิง่ มีชีวติ

ข้อมูลชุดที่ 3 ความหนาแน่นของจะงอยปากสัดส่วนอาหารของนกฟินซ์สปีชสี เ์ ดียวกัน
นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 3 ศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารของนกฟินซ์ที่กินเมล็ดพืชเปลือกแข็งบน
พื้นดินเป็นอาหาร พวกเขาจับนกฟินซ์เหล่านี้มาวัดขนาดตัว พร้อมทั้งจัดพวกมันออกเป็น 3 กลุ่มตามขนาดตัว
ดังนี้ (1) นกฟินซ์ขนาดเล็ก (2) นกฟินซ์ขนาดกลาง และ (3) นกฟินซ์ขนาดใหญ่ในการนี้ พวกเขาทาการวัด
ขนาดของจะงอยปากของนกฟินซ์เหล่านี้ด้วย พวกเขาพบว่า ขนาดตัวและขนาดจะงอยปากมีความสัมพันธ์กัน
กล่าวคือ นกฟินซ์ที่มีขนาดตัวใหญ่จะมีจะงอยปากขนาดใหญ่ นกฟินซ์ที่มีขนาดตัวปานกลางจะมีจะงอยปาก
ขนาดปานกลางส่วนนกฟินซ์ที่มีขนาดเล็กจะมีจะงอยปากขนาดเล็ก
จากนั้น พวกเขาทาการเฝ้าสังเกตและบันทึกขนาดของเมล็ดพืชที่นกฟินซ์แต่ละกลุ่มกินเป็นอาหาร
พวกเขาคานวณหาอัตราส่วนของขนาดเมล็ดพืชที่นกฟินซ์แต่ละกลุ่มกินเป็นอาหาร ดังนี้

ภาพที่ 11 : ความหนาแน่นของจะงอยปากสัดส่วนอาหารของนกฟินซ์สปีชีส์เดียวกัน
ที่มา : เอกสารตัวอย่างที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะ
ทางวิทยาศาสตร์, 2557 : 16
3.1 นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 3 ควรลงข้อสรุปอย่างไร
...................................................................................................................................... ..........................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3.2 หลักฐานใดที่พวกเขาควรลงข้อสรุปเช่นนี้
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ชีววิทยาเพิม่ เติม4 ว33244 เรือ่ ง วิวฒ
ั นาการ
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1 เรือ่ ง หลักฐานทีบ่ ่งบอกถึงวิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชีวติ

ข้อมูลชุดที่ 4 ค่าเฉลีย่ ของขนาดจะงอยปากของนกฟินซ์ก่อนและหลังการเกิดภัยแล้ง
นักวิทยาศาสตร์กลุ่ม 4 นาข้อมูลเกี่ยวกับจานวนนกฟินซ์ในช่วงเวลาก่อนและหลัง การเกิดภัยแล้งครั้ง
ใหญ่ จากนั้น พวกเขานาจานวนนกฟินซ์เหล่านี้มาแจกแจงตามขนาดของจะงอยปาก พร้อมทั้งหาค่าเฉลี่ยของ
ขนาดจะงอยของนกฟินซ์ทั้งหมดโดยเส้นประแสดงค่าเฉลี่ยของขนาดจะงอยปากของนกฟินซ์
ในการนี้ พวกเขาทาการเปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยของจะงอยปากของนกฟินซ์ในช่วงเวลา ก่อน
และ หลัง การเกิดภัยแล้งครั้งใหญ่ในปี ค.ศ.1977 ดังนี้

ภาพที่ 12 : การศึกษาจานวนและลักษณะจะงอยปากของนกฟินซ์ ก่อน และ หลัง
การเกิดภัยแล้ง ค.ศ.1977
ที่มา : เอกสารตัวอย่างที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะ
ทางวิทยาศาสตร์, 2557 : 17
4.1 นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 4 ควรลงข้อสรุปอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4.2 หลักฐานใดที่พวกเขาควรลงข้อสรุปเช่นนี้
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ชีววิทยาเพิม่ เติม4 ว33244 เรือ่ ง วิวฒ
ั นาการ
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1 เรือ่ ง หลักฐานทีบ่ ่งบอกถึงวิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชีวติ

ข้อมูลชุดที่ 5 : ค่าเฉลีย่ ของความหนาของจะงอยปากของนกฟินซ์ขนาดกลางในช่วงปี ค.ศ.1976-1984
นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 5 ศึกษาขนาดจะงอยปากของนกฟินซ์ทุกตัวในเกาะแห่งหนึ่ง พวกเขาวัดและ
หาค่าเฉลี่ยของจะงอยปากนกฟินซ์ขนาดกลางในช่วงฤดูร้อนของทุกปี ตั้งแต่ปี ค.ศ.1977-1984 โดยพวกเขา
พบว่า นอกจากปี ค.ศ.1977 แล้ว ปีค.ศ.1980 และ 1982 ก็เป็นปีที่หมู่เกาะกาลาปากอสประสบปัญหาภัยแล้ง
เช่นเดียวกัน พวกเขานาข้อมูลเหล่านี้มาเขียนกราฟ โดยแกนนอนเป็นปี (ค.ศ.) ส่วนแกนตั้งเป็นค่าเฉลี่ยของ
ขนาดจะงอยปากของนกฟินซ์ขนาดกลาง ดังนี้

ภาพที่ 13 : ขนาดจะงอยปากของนกฟินซ์ขนาดกลางในช่วงฤดูร้อนตั้งแต่ปี ค.ศ.1977-1984
ที่มา : เอกสารตัวอย่างที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะ
ทางวิทยาศาสตร์, 2557 : 18
5.1 นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 5 ควรลงข้อสรุปอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5.2 หลักฐานใดที่พวกเขาควรลงข้อสรุปเช่นนี้
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ชีววิทยาเพิม่ เติม4 ว33244 เรือ่ ง วิวฒ
ั นาการ
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1 เรือ่ ง หลักฐานทีบ่ ่งบอกถึงวิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชีวติ

ข้อมูลชุดที่ 6 : จานวนนกฟินซ์และความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร
นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 6 ศึกษาจานวนนกฟินซ์ในเกาะแห่งหนึ่งในช่วงเดือนต่างๆ ของปี ค.ศ.19751978 (ภาพ ก.) นอกจากนี้ พวกเขายังได้ศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของเมล็ดพืชที่พวกมันกินเป็นอาหาร ในช่วง
เวลาเดียวกันนี้ร่วมด้วย (ภาพ ข.) ดังนี้

ภาพที่ 14 : จานวนนกฟินซ์และความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร
ที่มา : เอกสารตัวอย่างที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะ
ทางวิทยาศาสตร์, 2557 : 19
6.1 นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 6 ควรลงข้อสรุปอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6.2 หลักฐานใดที่พวกเขาควรลงข้อสรุปเช่นนี้
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ชีววิทยาเพิม่ เติม4 ว33244 เรือ่ ง วิวฒ
ั นาการ
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1 เรือ่ ง หลักฐานทีบ่ ่งบอกถึงวิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชีวติ

ข้อมูลชุดที่ 7 : ความอุดมสมบูรณ์ของเมล็ดพืชและค่าเฉลีย่ ของความแข็งของเมล็ดพืชในปีตา่ งๆ
นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 7 ศึกษาความสมบูรณ์ของเมล็ดพืชในช่วงปี ค.ศ.1975-1978 พร้อมทั้งหา
ค่าเฉลี่ยของความแข็งของเมล็ดพืชเหล่านี้ในช่วงเวลาเดียวกันด้วย ดังภาพ

ภาพที่ 15 : ความอุดมสมบูรณ์ของเมล็ดพืชและค่าเฉลี่ยของความแข็งของเมล็ดพืชในปีต่างๆ
ที่มา : เอกสารตัวอย่างที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะ
ทางวิทยาศาสตร์, 2557 : 20
7.1 นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 7 ควรลงข้อสรุปอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7.2 หลักฐานใดที่พวกเขาควรลงข้อสรุปเช่นนี้
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ชีววิทยาเพิม่ เติม4 ว33244 เรือ่ ง วิวฒ
ั นาการ
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1 เรือ่ ง หลักฐานทีบ่ ่งบอกถึงวิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชีวติ

ข้อมูลชุดที่ 8 : ขนาดตัวเฉลีย่ ของนกฟินซ์ก่อนและหลังการเกิดภัยแล้ง

นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 8 ศึกษาขนาดตัวเฉลี่ยของนกฟินซ์ในช่วงปี ค.ศ.1975-1978 ดังภาพ

ภาพที่ 16 : ขนาดตัวเฉลี่ยของนกฟินซ์ ในช่วงปี ค.ศ.1975-1978
ที่มา : เอกสารตัวอย่างที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะ
ทางวิทยาศาสตร์, 2557 : 21
8.1 นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 8 ควรลงข้อสรุปอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ............
8.2 หลักฐานใดที่พวกเขาควรลงข้อสรุปเช่นนี้
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. ...................

กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ชีววิทยาเพิม่ เติม4 ว33244 เรือ่ ง วิวฒ
ั นาการ
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1 เรือ่ ง หลักฐานทีบ่ ่งบอกถึงวิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชีวติ

ข้อมูลชุดที่ 9 : การออกไข่ของนกฟินซ์
นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 9 ศึกษาว่า ปริมาณน้าฝนต่อปีเกี่ยวข้องกับจานวนไข่เฉลี่ยที่นกฟินซ์ออก ในแต่
ละปีหรือไม่ ผลของการศึกษาเป็นดังภาพ

ภาพที่ 17 : การออกไข่ของนกฟินซ์
ที่มา : เอกสารตัวอย่างที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะ
ทางวิทยาศาสตร์, 2557 : 25
9.1 นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 9 ควรลงข้อสรุปอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
9.2 หลักฐานใดที่พวกเขาควรลงข้อสรุปเช่นนี้
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ชีววิทยาเพิม่ เติม4 ว33244 เรือ่ ง วิวฒ
ั นาการ
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1 เรือ่ ง หลักฐานทีบ่ ่งบอกถึงวิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชีวติ

คาอธิบายเกีย่ วกับนกฟินซ์
คาชีแ้ จง ให้นักเรียนเชื่อมโยงข้อสรุปทั้งหมด (ร่วมกับสถานการณ์เกริ่นนา) ในใบกิจกรรมที่ 1 ให้เป็น
คาอธิบายที่สามารถตอบได้ว่า “ภัยแล้งส่งผลต่อความหลากหลายทางพันธุกรรมของนกฟินซ์อย่างไร”
ในการนี้ นักเรียนอาจนาเสนอให้อยู่ในรูปแบบของข้อความหรือแผนผังความคิดก็ได้

กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ชีววิทยาเพิม่ เติม4 ว33244 เรือ่ ง วิวฒ
ั นาการ
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1 เรือ่ ง หลักฐานทีบ่ ่งบอกถึงวิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชีวติ

แบบทดสอบหลังเรียน

เรือ่ ง หลักฐานทีบ่ ง่ บอกถึงวิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชีวติ
คาชีแ้ จง
1. ให้นักเรียนทาเครื่องหมายกากบาทลงใน X ของกระดาคาตอบในข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียง
ข้อเดียว
2. แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
1. ข้อความทีส่ อดคล้องกับวิวฒ
ั นาการมากทีส่ ดุ คือข้อใด
ก. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป สืบเนื่องกันตลอดเวลา
ข. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตจากแบบง่ายๆไปซับซ้อนขึ้น
ค. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตมักมีโครงสร้างใหม่เกิดขึ้นเสมอ
ง. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตมีทิศทางที่ไม่แน่นอน
2. จากหลักฐานทางกายวิภาคเปรียบเทียบระหว่างปีกนกและปีกแมลง ข้อใดไม่ถกู ต้อง
ก. มีโครงสร้างภายในเหมือนกัน
ข. มีไว้เพื่อทาหน้าที่เหมือนกัน
ค. มีการเจริญมาจากกลุ่มเซลล์ต่างกัน
ง. มีการสืบทอดจากบรรพบุรุษต่างกัน
3. นักวิทยาศาสตร์ศึกษาซากดึกดาบรรพ์ในชัน้ หินต่างๆพบว่า ซากดึกดาบรรพ์ของสิ่งมีชวี ติ ทีอ่ ยู่
ในหินชัน้ บนมีโครงสร้างซับซ้อนกว่าและมีจานวนชนิดมากกว่าในหินชัน้ ล่าง ข้อความด้านล่าง
ต่อไปนีข้ ้อใดไม่ถูกต้องเมือ่ พิจารณาจากคากล่าวข้างต้น
ก. มีวิวัฒนาการเกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิต
ข. สิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา
ค. ในอดีตมีการเกิดภัยพิบัติทาให้สิ่งมีชีวิตตายเป็นจานวนมาก
ง. สิ่งมีชีวิตในหินชั้นบนมีวิวัฒนาการสูงกว่าสิ่งมีชีวิตในหินชั้นล่าง

กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ชีววิทยาเพิม่ เติม4 ว33244 เรือ่ ง วิวฒ
ั นาการ
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1 เรือ่ ง หลักฐานทีบ่ ่งบอกถึงวิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชีวติ

4. อวัยวะคูใ่ ดต่อไปนีม้ หี น้าทีเ่ หมือนกัน แต่โครงสร้างต่างกัน
ก. มือของมนุษย์ และมือของลิงชิมแพนซี
ข. ครีบปลาวาฬ และครีบปลาโลมา
ค. ปีกนก และปีกค้างคาว
ง. ปีกนก และปีกแมลง
5. หลักฐานในข้อใดแสดงว่าเต่าและนกมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน
ก. ซากดึกดาบรรพ์ ร่องรอยของอวัยวะที่ไม่ใช้งาน
ข. กายวิภาคเปรียบเทียบ ซากดึกดาบรรพ์
ค. การเจริญของเอ็มบริโอในช่วงแรก ร่องรอยของอวัยวะที่ไม่ใช้งาน
ง. การเจริญของเอ็มบริโอในช่วงแรก กายวิภาคเปรียบเทียบ
6. เพราะเหตุใดสารพันธุกรรมอย่าง DNA จึงสามารถถูกใช้เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นถึงการทีส่ ิ่งมีชวี ติ มี
วิวฒ
ั นาการได้
ก. ในการทดลองของมิลเลอร์ เขาสามารถสร้าง DNA ขึ้นมาได้จากการนาสารเคมีต่างๆ ไปต้ม
รวมกัน จนกลายเป็นไอ แล้วใช้กระแสไฟฟ้าเปลี่ยนมันเป็น DNA
ข. โครงสร้างของ DNA นั้นมีความซับซ้อนมาก ต้องใช้เวลาหลานพันล้านปีในการที่จะทาให้เกิด
DNA ขึ้นมาในสิ่งมีชีวิต
ค. สารพันธุกรรมอย่าง DNA นั้นพบได้ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ เห็ดรา โพรติส
หรือแบคทีเรีย
ง. การค้นพบ DNA จากเศษซากของอุกาบาต ทาให้เชื่อได้ว่าสารพันธุกรรมเหล่านี้มาจากนอกโลก
และทาให้เกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตขึ้น

7. เมือ่ มีการค้นพบฟอสซิลในชัน้ ของหินตะกอน ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ฟอสซิลที่พบในชั้นของหินตะกอน จะไม่มีสารประกอบพวกหินปูน ซิลิกอนออกไซด์
ข. ฟอสซิลที่พบลึกที่สุดเป็นฟอสซิลที่มีลักษณะคล้ายกับสิ่งมีชีวิตปัจจุบันมากที่สุด
ค. ฟอสซิลที่พบแสดงความซับซ้อนของโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตในอดีต ยิ่งอยู่ในชั้นที่ลึกลงไปเท่าไหร่
เราก็จะพบสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเท่านั้น
ง. ฟอสซิลที่พบตื้นที่สุดเป็นฟอสซิลที่เก่าแก่น้อยที่สุด
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8. หลักฐานใดต่อไปนี้ ไม่ใช่หลักฐานทีแ่ สดงว่าวิวฒ
ั นาการนัน้ เป็นสิ่งทีเ่ กิดขึน้ จริงในธรรมชาติ
ก. การพบว่าลาดับกรดอะมิโนในโปรตีนที่พบในซากไดโนเสาร์ คล้ายกับที่พบในไก่ หรือนกใน
ปัจจุบัน
ข. ความเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตเวียนว่ายตายเกิด จากสิ่งมีชีวิตหนึ่งเมื่อตายลง จะไปเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตชนิด
เดิม หรือชนิดใหม่ได้
ค. การเจริญพัฒนาของตัวอ่อนในตอนต้นของสัตว์มีกระดูกสันหลังมีรูปแบบที่เหมือนกัน
ง. การพบฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตในอดีตที่มีความคล้ายคลึงกันกับสิ่งมีชีวิตในปัจจุบัน
9. หลักฐานหรือข้อมูลในข้อใดที่เหมาะสมทีส่ ุดในการบ่งให้ทราบว่า สิง่ มีชวี ติ 2 ชนิดมีสายวิวฒ
ั นาการ
ใกล้เคียงกันมากทีส่ ดุ
ก. ข้อมูลสนับสนุนจากกายวิภาคเปรียบเทียบ
ข. หลักฐานจากซากดึกดาบรรพ์ของสิ่งมีชีวิต
ค. ข้อมูลสนับสนุนจากคัพภะวิทยาเปรียบเทียบ
ง. หลักฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุล
10. ข้อใดกล่าวถึง (molecular clock) ได้อย่างถูกต้อง
ก. เมื่ออัตราการเปลี่ยนแปลงจากเบสหนึ่ง ไปเป็นอีกเบสหนึ่งในสารพันธุกรรมคงที่ เราสามารถ
คานวณหาเวลาที่สิ่งมีชีวิตสองชนิดเคยมีบรรพบุรุษร่วมกันได้
ข. โมเลกุลของสารพันธุกรรมสามารถขดเป็นเกลียวได้ ใช้แทนลานนาฬิกาในระดับโมเลกุลได้
ค. การคานวณหาอายุขัยของสิ่งมีชีวิตโดยดูจากโครงสร้างระดับโมเลกุล
ง. นาฬิกาที่มีความคลาดเคลื่อนน้อยมากในระดับโมเลกุล

ทาเสร็จแล้วไปตรวจ
เฉลยกันเลยคะ
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กระดาษคาตอบหลังเรียน
ชือ่ -สกุล.................................................................ชัน้ มัธยมศึกษาปีท.ี่ .............เลขที.่ ...............
คาชีแ้ จง : ให้นักเรียนทาเครื่องหมายกากบาทลงใน X ของกระดาคาตอบในข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียง
ข้อเดียว

ข้อ
1

ก

ข

ค

ง

2
3
4
5
6
7
8
9
10

แบบบันทึกคะแนนหลังเรียน
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
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เฉลยแบบทดสอบ
เรือ่ ง หลักฐานทีบ่ ง่ บอกถึงวิวฒ
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แนวการตอบ
กิจกรรมสนุกคิด 1 เรื่อง หลักฐานที่บง่ บอกถึงวิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชวี ติ
คาชีแ้ จง : ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. โครงสร้างของรยางค์คหู่ น้าของสัตว์ในหลักฐานจากกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ จะบอกถึง
ความสัมพันธ์ทางวิวฒ
ั นาการหรือไม่ อย่างไร
ความคล้ายคลึงกันของรยางค์คู่หน้านี้ใช้สนับสนุนความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันทางวิวัฒนาการได้
ถึงแม้ว่ารยางค์นั้นจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกัน เนื่องจากต้องใช้โครงสร้างนี้ในการดารงชีวิตอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
2. หลักฐานจากกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ ลักษณะของโครงสร้างที่เป็น homologous structure
มีความคลายคลึงกันอย่างไร
ลักษณะของโครงสร้างที่เป็น homologous structure มีความคล้ายคลึงกันตรงที่มีต้นกาเนิดเดียวกัน
3. หลักฐานจากกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ ลักษณะของโครงสร้างที่เป็น analogous structure มี
ความคลายคลึงกันอย่างไร
ลักษณะของโครงสร้างที่เป็น homologous structure มีความคล้ายคลึงกันตรงที่ มีหน้าที่หรือมีการ
ทางานเหมือนกัน
4. หลักฐานทางชีววิทยาการเจริญและเอ็มบริโอเปรียบเทียบ การเจริญเติบโตระยะใดมีความคล้ายคลึง
กันมาก เพราะเหตุใด
การเจริญเติบโตในระยะเอ็มบริโอเนื่องจากมีช่องเหงือกและหางที่เหมือนกัน
5. จากตาราง นักเรียนจะอธิบายความใกล้ชดิ ทางด้านชีววิทยาโมเลกุลของสิ่งมีชวี ติ อืน่ ๆกับมนุษย์ได้
อย่างไร ตาราง เปรียบเทียบจานวนตาแหน่งกรดอะมิโนในฮีโมโกลบินของลิงซีรัส หนู ไก่ กบ และปลาปากกลมที่
แตกต่างจากมนุษย์
สิ่งมีชวี ติ
มนุษย์
ลิงซีรัส
หนู
ไก่
กบ
ปลาปากกลม

จานวนตาแหน่งกระอะมิโนในฮีโมโกลบินทีแ่ ตกต่างจากมนุษย์
0
8
27
42
67
125

มนุษย์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันทางวิวัฒนาการกับลิงซีรัสมากกว่าหนู ไก่ กบ และปลาปากกลม
เนื่องจากมีจานวนตาแหน่งกรดอะมิโนมนฮีโมโกลบินแตกต่างจากลิงซีรัสน้อยกว่าสิ่งมีชีวิตอื่น
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แนวการตอบ
กิจกรรมสนุกคิด 2 เรื่อง ไขปัญหานกฟินซ์
คาชีแ้ จง ให้นักเรียนอ่านเรื่องราวข้างล่าง พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่ออธิบายว่า “ภัยแล้งส่งผลต่อความ
หลากหลายของนกฟินซ์หรือไม่ อย่างไร
ข้อมูลชุดที่ 1 : ประชากรนกฟินซ์ในช่วงปี ค.ศ. 1973 – 1978
นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 1 ได้จบั นกฟินซ์ทกุ ตัวในเกาะเล็กๆ แห่งหนึง่ มาทาเครือ่ งหมาย เพื่อให้พวกเขาสามารถ
จดจาและติดตามพวกมันได้ทกุ ตัวพวกเขาได้จดบันทึกจานวนนกฟินซ์ในทุกฤดูฝนและฤดูร้อนของแต่ละปี ดังนี้
Data Collected
Properties of Finches
Leg Size
Beak Size
Wing Size
Weight Size

12.39-19.84 mm
7.21-14.35 mm
37.40-73.21 mm
6.2-19.1 g

จานวนของนกฟินซ์

80
80
60
60
40
40

60
60
45
45
32
32

38
38
23
23
10
10

20
20

16
16

15
15

00

ฤดูกาล
แผนภูมิที่ 1 : ประชากรนกฟินซ์ในช่วงปี ค.ศ. 1973 – 1978
1.1 นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 1 ควรลงข้อสรุปอย่างไร
จากกราฟที่แสดงจานวนประชากรนกฟินซ์ในแต่ละปี ตั้งแต่ ค.ศ.1973-1978 ว่า ประชากรนกฟินซ์ใน
ฤดูฝนมีจานวนมากกว่าในฤดูร้อน
1.2 หลักฐานใดที่พวกเขาควรลงข้อสรุปเช่นนี้
หลักฐานเชิงประจักษ์
กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ชีววิทยาเพิม่ เติม4 ว33244 เรือ่ ง วิวฒ
ั นาการ
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1 เรือ่ ง หลักฐานทีบ่ ่งบอกถึงวิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชีวติ

ข้อมูลชุดที่ 2 : ชนิดอาหารของนกฟินซ์แต่ละสปีชสี ์
นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 2 สังเกตนกฟินซ์แต่ละตัวในเกาะแห่งหนึง่ พร้อมทั้งจดบันทึกและวาดสิง่ ที่
พวกมันกินเป็นอาหาร ดังนี้

นกฟินซ์ที่กินเมล็ดพืชเปลือกแข็งบนพื้นดิน

นกฟินซ์ที่กินดอกและผลของต้นกระบองเพชร

นกฟินซ์ที่กินยอดอ่อนของต้นพืช

นกฟินซ์ที่กินหนอน

ภาพที่ 10 : ชนิดอาหารของนกฟินซ์แต่ละสปีชีส์
ที่มา : เอกสารตัวอย่างที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะ
ทางวิทยาศาสตร์, 2557 : 15
* นกฟินซ์ที่กินแมลงสามารถคาบกิ่งไม้ขนาดเล็กเพื่อเขี่ยหนอน (ซึ่งเป็นตัวอ่อนของแมลง) ในรูหรือโพรงออกมากินได้
2.1 นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 2 ควรลงข้อสรุปอย่างไร
ลักษณะปากและชนิดอาหารและชนิดอาหารของนกฟินซ์เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบจะงอย
ปากของนกฟินซ์และชนิดอาหารที่พวกมันกิน นกฟินซ์ที่กินเมล็ดพืชเปลือกแข็งมีจะงอยปากใหญ่กว่า
นกฟินซ์ที่กินยอดอ่อนของต้นพืช และใหญ่กว่านกฟินซ์ที่กินดอกและผลของต้นกระบองเพชร ในขณะ
ที่นกฟินซ์ที่กินหนอนมีจะงอยปากเรียวเล็ก
2.2 หลักฐานใดที่พวกเขาควรลงข้อสรุปเช่นนี้
หลักฐานเชิงประจักษ์

กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ชีววิทยาเพิม่ เติม4 ว33244 เรือ่ ง วิวฒ
ั นาการ
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1 เรือ่ ง หลักฐานทีบ่ ่งบอกถึงวิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชีวติ

ข้อมูลชุดที่ 3 ความหนาแน่นของจะงอยปากสัดส่วนอาหารของนกฟินซ์สปีชสี เ์ ดียวกัน
นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 3 ศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารของนกฟินซ์ที่กินเมล็ดพืชเปลือกแข็งบน
พื้นดินเป็นอาหาร พวกเขาจับนกฟินซ์เหล่านี้มาวัดขนาดตัว พร้อมทั้งจัดพวกมันออกเป็น 3 กลุ่มตามขนาดตัว
ดังนี้ (1) นกฟินซ์ขนาดเล็ก (2) นกฟินซ์ขนาดกลาง และ (3) นกฟินซ์ขนาดใหญ่ในการนี้ พวกเขาทาการวัด
ขนาดของจะงอยปากของนกฟินซ์เหล่านี้ด้วย พวกเขาพบว่า ขนาดตัวและขนาดจะงอยปากมีความสัมพันธ์กัน
กล่าวคือ นกฟินซ์ที่มีขนาดตัวใหญ่จะมีจะงอยปากขนาดใหญ่ นกฟินซ์ที่มีขนาดตัวปานกลางจะมีจะงอยปาก
ขนาดปานกลางส่วนนกฟินซ์ที่มีขนาดเล็กจะมีจะงอยปากขนาดเล็ก
จากนั้น พวกเขาทาการเฝ้าสังเกตและบันทึกขนาดของเมล็ดพืชที่นกฟินซ์แต่ละกลุ่มกินเป็นอาหาร
พวกเขาคานวณหาอัตราส่วนของขนาดเมล็ดพืชที่นกฟินซ์แต่ละกลุ่มกินเป็นอาหาร ดังนี้

ภาพที่ 11 : ความหนาแน่นของจะงอยปากสัดส่วนอาหารของนกฟินซ์สปีชีส์เดียวกัน
ที่มา : เอกสารตัวอย่างที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะ
ทางวิทยาศาสตร์, 2557 : 16
3.1 นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 3 ควรลงข้อสรุปอย่างไร
ขนาดตัวและขนาดของจะงอยปากของนกฟินซ์เกี่ยวข้องกับขนาดของเมล็ดพืชที่พวกมันกินเป็นอาหาร
ทั้งนี้เพราะเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของอาหารที่นกฟินซ์แต่ละกลุ่มกินแล้วนกฟินซ์ที่มีตัวและจะงอย
ปากขนาดเล็กส่วนใหญ่กินเมล็ดพืชที่มีขนาดเล็ก ส่วนนกฟินซ์ที่มีตัวและจะงอยปากขนาดกลางส่วน
ใหญ่กิจเมล็ดพืชที่มีขนาดปานกลาง ในขณะนกฟินซ์ที่มีตัวและจะงอยปากขนาดใหญ่ส่วนใหญ่กิน
เมล็ดพืชที่มีขนาดใหญ่
3.2 หลักฐานใดที่พวกเขาควรลงข้อสรุปเช่นนี้
หลักฐานเชิงประจักษ์

กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ชีววิทยาเพิม่ เติม4 ว33244 เรือ่ ง วิวฒ
ั นาการ
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1 เรือ่ ง หลักฐานทีบ่ ่งบอกถึงวิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชีวติ

ข้อมูลชุดที่ 4 ค่าเฉลีย่ ของขนาดจะงอยปากของนกฟินซ์ก่อนและหลังการเกิดภัยแล้ง
นักวิทยาศาสตร์กลุ่ม 4 นาข้อมูลเกี่ยวกับจานวนนกฟินซ์ในช่วงเวลาก่อนและหลังการเกิดภัยแล้งครั้ง
ใหญ่ จากนั้น พวกเขานาจานวนนกฟินซ์เหล่านี้มาแจกแจงตามขนาดของจะงอยปาก พร้อมทั้งหาค่าเฉลี่ยของ
ขนาดจะงอยของนกฟินซ์ทั้งหมดโดยเส้นประแสดงค่าเฉลี่ยของขนาดจะงอยปากของนกฟินซ์
ในการนี้ พวกเขาทาการเปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยของจะงอยปากของนกฟินซ์ในช่วงเวลา ก่อน
และ หลัง การเกิดภัยแล้งครั้งใหญ่ในปี ค.ศ.1977 ดังนี้

ภาพที่ 12 : การศึกษาจานวนและลักษณะจะงอยปากของนกฟินซ์ก่อนและหลัง
การเกิดภัยแล้ง ค.ศ.1977
ที่มา : เอกสารตัวอย่างที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะ
ทางวิทยาศาสตร์, 2557 : 17
4.1 นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 4 ควรลงข้อสรุปอย่างไร
ค่าเฉลี่ยของจะงอยปากของนกฟินซ์ก่อนและหลังการเกิดภัยแล้งครั้งใหญ่แตกต่างกัน ทั้งนี้เมื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของขนาดจะงอยปากของนกฟินซ์ก่อนและหลังการเกิดภัยแล้งแล้ว ค่าเฉลี่ยของ
ขนาดจะงอยปากของนกฟินซ์หลัง การเกิดภัยแล้งมีค่าเพิ่มขึ้นมากกว่า 10 มิลลิเมตร ในขณะที่
ค่าเฉลี่ยของขนาดจะงอยปากของนกฟินซ์ก่อน การเกิดภัยแล้งมีค่าประมาณ 9.5 มิลลิเมตตร เท่านั้น
4.2 หลักฐานใดที่พวกเขาควรลงข้อสรุปเช่นนี้
หลักฐานเชิงประจักษ์

กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ชีววิทยาเพิม่ เติม4 ว33244 เรือ่ ง วิวฒ
ั นาการ
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1 เรือ่ ง หลักฐานทีบ่ ่งบอกถึงวิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชีวติ

ข้อมูลชุดที่ 5 : ค่าเฉลีย่ ของความหนาของจะงอยปากของนกฟินซ์ขนาดกลางในช่วงปี ค.ศ.1976-1984
นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 5 ศึกษาขนาดจะงอยปากของนกฟินซ์ทุกตัวในเกาะแห่งหนึ่ง พวกเขาวัดและ
หาค่าเฉลี่ยของจะงอยปากนกฟินซ์ขนาดกลางในช่วงฤดูร้อนของทุกปี ตั้งแต่ปี ค.ศ.1977-1984 โดยพวกเขา
พบว่า นอกจากปี ค.ศ.1977 แล้ว ปีค.ศ.1980 และ 1982 ก็เป็นปีที่หมู่เกาะกาลาปากอสประสบปัญหาภัยแล้ง
เช่นเดียวกัน พวกเขานาข้อมูลเหล่านี้มาเขียนกราฟ โดยแกนนอนเป็นปี (ค.ศ.) ส่วนแกนตั้งเป็นค่าเฉลี่ยของ
ขนาดจะงอยปากของนกฟินซ์ขนาดกลาง ดังนี้

ภาพที่ 13 : ขนาดจะงอยปากของนกฟินซ์ขนาดกลางในช่วงฤดูร้อนตั้งแต่ปี ค.ศ.1977-1984
ที่มา : เอกสารตัวอย่างที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะ
ทางวิทยาศาสตร์, 2557 : 18
5.1 นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 5 ควรลงข้อสรุปอย่างไร
การเกิดภัยแล้งน่าจะเป็นสาเหตุให้ค่าเฉลี่ยของขนาดจะงอยปากของนกฟินซ์เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะเมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยของขนาดจะงอยปากของนกฟินซ์ในช่วงเวลาต่างๆ ค่าเฉลี่ยของขนาดจะงอยปาก
ของนกฟินซ์มีค่าเพิ่มขึ้นทุกครั้งเมื่อเกิดภัยแล้ง
5.2 หลักฐานใดที่พวกเขาควรลงข้อสรุปเช่นนี้
หลักฐานเชิงประจักษ์

กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ชีววิทยาเพิม่ เติม4 ว33244 เรือ่ ง วิวฒ
ั นาการ
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1 เรือ่ ง หลักฐานทีบ่ ่งบอกถึงวิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชีวติ

ข้อมูลชุดที่ 6 : จานวนนกฟินซ์และความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร
นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 6 ศึกษาจานวนนกฟินซ์ในเกาะแห่งหนึ่งในช่วงเดือนต่างๆ ของปี ค.ศ.19751978 (ภาพ ก.) นอกจากนี้ พวกเขายังได้ศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของเมล็ดพืชที่พวกมันกินเป็นอาหาร ในช่วง
เวลาเดียวกันนี้ร่วมด้วย (ภาพ ข.) ดังนี้

ภาพที่ 14 : จานวนนกฟินซ์และความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร
ที่มา : เอกสารตัวอย่างที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะ
ทางวิทยาศาสตร์, 2557 : 19
6.1 นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 6 ควรลงข้อสรุปอย่างไร
จานวนนกฟินซ์และความอุดมสมบูรณ์ของเมล็ดพืชจึงมีความเกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้เพราะเมื่อเปรียบเทียบ
ลักษณะของกราฟทั้งสอง ซึ่งแสดงข้อมูลเกี่ยวกับจานวนนกฟินซ์และความอุดมสมบูรณ์ของเมล็ดพืช
ในช่วงเวลาเดียวกัน จานวนนกฟินซ์และความอุดมสมบูรณ์ของเมล็ดพืชเพิ่มขึ้นหรือลดลงในลักษณะ
คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ เมื่อปริมาณเมล็ดพืชลดลงจานวนนกฟินซ์ก็ลดลง และเมื่อปริมาณเมล็ดพืช
เพิ่มขึ้นจานวนนกฟินซ์ก็เพิ่มขึ้น
6.2 หลักฐานใดที่พวกเขาควรลงข้อสรุปเช่นนี้
หลักฐานเชิงประจักษ์

กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ชีววิทยาเพิม่ เติม4 ว33244 เรือ่ ง วิวฒ
ั นาการ
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1 เรือ่ ง หลักฐานทีบ่ ่งบอกถึงวิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชีวติ

ข้อมูลชุดที่ 7 : ความอุดมสมบูรณ์ของเมล็ดพืชและค่าเฉลีย่ ของความแข็งของเมล็ดพืชในปีตา่ งๆ
นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 7 ศึกษาความสมบูรณ์ของเมล็ดพืชในช่วงปี ค.ศ.1975-1978 พร้อมทั้งหา
ค่าเฉลี่ยของความแข็งของเมล็ดพืชเหล่านี้ในช่วงเวลาเดียวกันด้วย ดังภาพ

ภาพที่ 15 : ความอุดมสมบูรณ์ของเมล็ดพืชและค่าเฉลี่ยของความแข็งของเมล็ดพืชในปีต่างๆ
ที่มา : เอกสารตัวอย่างที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะ
ทางวิทยาศาสตร์, 2557 : 20
7.1 นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 7 ควรลงข้อสรุปอย่างไร
ความอุดมสมบูรณ์ของเมล็ดพืชและค่าดัชนีเมล็ดพืชเกี่ยวข้องกัน หากความอุดมสมบูรณ์ของเมล็ดพืช
มีค่ามาก ค่าดัชนีเมล็ดพืชมีค่าน้อย ซึ่งหมายความว่า เมล็ดพืชมีขนาดเล็กลง และมีความแข็งของ
เปลือกน้อยลง แต่หากความอุดมสมบูรณ์ของเมล็ดพืชมีค่าน้อย ดัชนีเมล็ดพืชมีค่ามาก ซึ่งหมายความ
ว่าเมล็ดพืชมีขนาดใหญ่ขึ้นและความแข็งของเปลือกมากขึ้น
7.2 หลักฐานใดที่พวกเขาควรลงข้อสรุปเช่นนี้
หลักฐานเชิงประจักษ์
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ข้อมูลชุดที่ 8 : ขนาดตัวเฉลีย่ ของนกฟินซ์ก่อนและหลังการเกิดภัยแล้ง

นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 8 ศึกษาขนาดตัวเฉลี่ยของนกฟินซ์ในช่วงปี ค.ศ.1975-1978 ดังภาพ

ภาพที่ 16 : ขนาดตัวเฉลี่ยของนกฟินซ์ ในช่วงปี ค.ศ.1975-1978
ที่มา : เอกสารตัวอย่างที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะ
ทางวิทยาศาสตร์, 2557 : 21
8.1 นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 8 ควรลงข้อสรุปอย่างไร
เมื่อเปรียบเทียบขนาดตัวของนกฟินซ์ก่อนและหลังการเกิดภัยแล้งในปี ค.ศ.1977 นกฟินซ์มีขนาดตัว
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิม
8.2 หลักฐานใดที่พวกเขาควรลงข้อสรุปเช่นนี้
หลักฐานเชิงประจักษ์
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ข้อมูลชุดที่ 9 : การออกไข่ของนกฟินซ์
นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 9 ศึกษาว่า ปริมาณน้าฝนต่อปีเกี่ยวข้องกับจานวนไข่เฉลี่ยที่นกฟินซ์ออก ในแต่
ละปีหรือไม่ ผลของการศึกษาเป็นดังภาพ

ภาพที่ 17 : การออกไข่ของนกฟินซ์
ที่มา : เอกสารตัวอย่างที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะ
ทางวิทยาศาสตร์, 2557 : 25
9.1 นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 9 ควรลงข้อสรุปอย่างไร
ปริมาณน้าฝนต่อปีเกี่ยวข้องกับจานวนไข่ที่นกฟินซ์แต่ละคู่ออกในครั้งหนึ่งๆ ทั้งนี้เพราะเมื่อ
เปรียบเทียบจานวนไข่ที่นกฟินซ์แต่ละคู่ออกในครั้งหนึ่งๆ กับปริมาณน้าฝนต่อปี หากปีใดมีฝนตกชุก
นกฟินซ์ก็ออกจานวนไข่มาก แต่หากปีใดฝนตกน้อย นกฟินซ์ก็ออกไข่น้อย
9.2 หลักฐานใดที่พวกเขาควรลงข้อสรุปเช่นนี้
หลักฐานเชิงประจักษ์

กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ชีววิทยาเพิม่ เติม4 ว33244 เรือ่ ง วิวฒ
ั นาการ
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1 เรือ่ ง หลักฐานทีบ่ ่งบอกถึงวิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชีวติ

คาอธิบายเกีย่ วกับนกฟินซ์
คาชีแ้ จง ให้นักเรียนเชื่อมโยงข้อสรุปทั้งหมด (ร่วมกับสถานการณ์เกริ่นนา) ในใบกิจกรรมที่ 1 ให้เป็น
คาอธิบายที่สามารถตอบได้ว่า “ภัยแล้งส่งผลต่อความหลากหลายทางพันธุกรรมของนกฟินซ์อย่างไร”
ในการนี้ นักเรียนอาจนาเสนอให้อยู่ในรูปแบบของข้อความหรือแผนผังความคิดก็ได้

ภัยแล้งครั้งใหญ่ในปี ค.ศ.1977 ทาให้สิ่งมีชีวิตต่างๆ ล้มตายเป็นจานวนมาก ซึ่งทาให้
ความอุดมสมบูรณ์ของอาหารของนกฟินซ์ลดลงด้วย โดยพืชที่มีเมล็ดขนาดใหญ่และเปลือก
แข็งสามารถอยู่รอดในสภาพแห้งแล้งได้ดีกว่าพืชที่มีเมล็ดขนาดเล็กเปลือกอ่อน เนื่องจากนก
ฟินซ์กินอาหารที่สอดคล้องกับลักษณะจะงอยปากของมัน นกฟินซ์ที่มีจะงอยปากเล็กจึงไม่
สามารถกินเมล็ดพืชที่มีขนาดใหญ่และเปลือกแข็งได้
ดังนั้นความแห้งแล้งไม่เพียงทาให้จานวนนกฟินซ์ลดลง หากความอุดมสมบูรณ์ของ
อาหารที่มีอยู่ในสภาพแห้งแล้งยังเป็นสิ่งกาหนดลักษณะของนกฟินซ์ที่จะรอดชีวิตด้วย
นกฟินซ์ที่มีจะงอยปากขนาดใหญ่เพียงพอเท่านั้นที่สามารถกินเมล็ดพืชที่มีขนาดใหญ่และ
เปลือกแข็งที่เหลืออยู่ในสภาพแห้งแล้งได้
ด้วยเหตุนี้ นกฟินซ์ที่รอดชีวิตจากภัยแล้งส่วนใหญ่จึงเป็นนกฟินซ์ที่มีจะงอยปากขนาด
ใหญ่ ซึ่งส่งผลให้ทุกครั้งที่เกิดภัยแล้ง ค่าเฉลี่ยของขนาดจะงอยปากของนกฟินซ์เพิ่มขึ้น และ
เมื่อภัยแล้งผ่านพ้นไปแล้ว นกฟินซ์ที่มีจะงอยปากใหญ่ และขนาดตัวใหญ่เหล่านี้สามารถ
ขยายพันธุ์ต่อได้ ซึ่งส่งผลให้ค่าเฉลี่ยของขนาดตัวของนกฟินซ์เพิ่มขึ้นด้วย

กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ชีววิทยาเพิม่ เติม4 ว33244 เรือ่ ง วิวฒ
ั นาการ
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1 เรือ่ ง หลักฐานทีบ่ ่งบอกถึงวิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชีวติ

ตารางบันทึกคะแนนชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ชุดที่ 1 เรื่อง หลักฐานที่บง่ บอกถึงวิวฒ
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ชื่อ....................................................................... ชั้น ............ เลขที่ ............
เครื่องมือ
แบบทดสอบก่อนเรียน
กิจกรรมสนุกคิด 1 เรื่อง หลักฐานที่บ่งบอกถึง

คะแนนเต็ม
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10
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4
4
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วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
กิจกรรมสนุกคิด 2 เรื่อง ไขปัญหานกฟินซ์

ข้อมูลชุดที่ 1ประชากรนกฟินซ์ในช่วงปี ค.ศ.1973-1978
ข้อมูลชุดที่ 2 ชนิดอาหารของนกฟินซ์แต่ละสปีชีส์
ข้อมูลชุดที่ 3 ความหนาแน่นของจะงอยปากสัดส่วนอาหาร
ของนกฟินซ์สปีชีส์เดียวกัน
ข้อมูลชุดที่ 4 ค่าเฉลี่ยของขนาดจะงอยปากของนกฟินซ์
ก่อน และหลังการเกิดภัยแล้ง
ข้อมูลชุดที่ 5 ค่าเฉลี่ยของความหนาของจะงอยปากของ
นกฟินซ์ขนดกลางในช่วงปี ค.ศ.1976-1984
ข้อมูลชุดที่ 6 จานวนนกฟินซ์และความอุดมสมบูรณ์ของ
อาหาร
ข้อมูลชุดที่ 7 ความอุดมสมบูรณ์ของเมล็ดพืชและค่าเฉลี่ย
ของความแข็งของเมล็ดพืชในปีต่างๆ
ข้อมูลชุดที่ 8 ขนาดตัวเฉลี่ยของนกฟินซ์ก่อน และหลังการ
เกิดภัยแล้ง
ข้อมูลชุดที่ 9 การออกไข่ของนกฟินซ์
คาอธิบายเกี่ยวกับนกฟินซ์
แบบทดสอบหลังเรียน
รวม
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ประวัตผิ แู้ ต่ง

ชื่อ – สกุล
วัน เดือน ปีเกิด
ที่อยู่ปจั จุบนั
ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์
การรับราชการ

ตาแหน่งปัจจุบนั

นางสาวพจมาลย์ ไชยเจริญ
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526
82 หมู่ 4 ตาบลจาปาโมง
อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
พ.ศ. 2539
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
พ.ศ. 2542
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจาปาโมงวิทยาคาร
อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
พ.ศ. 2545
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจาปาโมงวิทยาคาร
อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
พ.ศ. 2549
ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
พ.ศ. 2558
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2553 บรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครู
ตาแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ อาเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555 บรรจุแต่งตั้ง ครู ค.ศ.1
ตาแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ อาเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 บรรจุแต่งตั้ง ครู ค.ศ.2
ตาแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร อาเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
ครู วิทยฐานะ ชานาญการ ตาแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร
อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
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