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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4                                                   เร่ือง ความผิดปกติของโครโมโซมและยีน 
ภาคเรียนท่ี 1/2551                                                              เวลา 2 คาบ 
วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน (ว33101)                                     สัปดาหท่ี 3 วันท่ี 23-24 มิ.ย. 51 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3                                                           หอง 3/3 , 3/4 
นิสิตฝกสอน นางสาวประภาวดี  คําดอนหัน                      อาจารยนิเทศ อาจารยเกริก  ศักดิ์สุภาพ 

 

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

สาเหตุ 

ความผิดปกติของโครโมโซม  

ความผิดปกติที่เกิดจากการถายทอดทางยีน 

ความผิดปกติของโครงสรางของโครโมโซม  

ความผิดปกติของจํานวนโครโมโซม 

กลุมอาการคริดูซาด 

กลุมอาการดาวน   

กลุมอาการเอ็ดวาดส   

กลุมอาการพาทัว ตาบอดสี  โรคฮีโมฟเลีย โรคทาลัสซีเมีย   

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

สืบคนขอมูล  อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับสารพันธุกรรมในนวิเคลียสท่ีควบคุมลักษณะ
และกระบวนการตางๆ ของเซลล  สารพันธุกรรมสามารถถายทอดไปสูลูกหลาน และรูถึงประโยชน
ของการใชความรูดานพันธุกรรม 

 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  

1. นักเรียนสามารถบอกลักษณะอาการของผูมีความผิดปกติของจํานวนโครโมโซมท่ีเกินมา 
ได 

2. นักเรียนสามารถแยกผูปวยที่มีความผิดปกติของออโตโซมกับผูปวยท่ีมีความผิดปกติของ 
โครโมโซมเพศได 

3. นักเรียนสามารถวิเคราะหสาเหตุของผูท่ีมีความผิดปกติของโครโมโซมและยีน 
4. นักเรียนสามารถสังเกตและบอกลักษณะผูท่ีมีความผิดปกติของโครโมโซมและยีนท่ี

ปรากฎใหเห็นภายนอกไดอยางถูกตอง 
5. นักเรียนสามารถบอกชนิดของโรคท่ีเกิดจากการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได 
6. นักเรียนสามารถเขียนแผนผังแสดงโอกาสท่ีจะเกิดการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของ

พอและแมท่ีมีอาการของโรคท่ีถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได 
7. นักเรียนสามารถสรุปและวิเคราะหเพื่อหาอัตราสวนของรุนลูกท่ีจะมีโอกาสจะติดโรคท่ี

ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมาจากพอแมได 
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สาระการเรียนรู 
ความผดิปกตขิองโครโมโซมและยีน 
ส่ิงมีชีวิตแตละชนิดมีลักษณะเฉพาะเหมือนกัน  และแตกตางกับส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืน  อันเปน

ผลจากการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  แตในบางกรณี  เราอาจพบบุคคลท่ีมีลักษณะบาง
ประการผิดไปจากปกติเนื่องจากความผิดปกติของโครโมโซมและยีน 

โรคพันธุกรรม  มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของโครโมโซมและความผิดปกติของยีนดังนี้ 
ความผิดปกติของโครโมโซม  ในกระบวนการสรางเซลลสืบพันธุตองผานกระบวนการ

แบงเซลล  ซ่ึงโอกาสในการผิดพลาดนาจะเกิดข้ึนไดแมจะมีโอกาสไมมากก็ตาม  แตถาความ
ผิดพลาดนี้เกิดข้ึนกับโครโมโซมในลักษณะท่ีช้ินสวนของโครโมโซมขาดหายไปหรือเกินมาหรือ
จํานวนโครโมโซมเปล่ียนไปจากเดิม  ยอมจะสงผลตอลักษณะทางพันธุกรรม  ท้ังนี้ เพราะ
โครโมโซมเปนท่ีอยูของยีนจํานวนมาก 
 
สาเหตุท่ีทําใหเกิดความผิดปกติของโครโมโซม 

1.   รังสี  รังสีบางชนิดทําใหโครโมโซมแตกหักได 
2.   สารเคมี สารเคมีบางชนิดท่ีทําใหโครโมโซมแตกหักได  เชนสียอมผา  สารฆาแมลง  

สารกําจัดวัชพืช 
3.  มารดามีอายุมาก  ถาอายุมากกวา  35  ป  ข้ึนไป   อาจมีความผิดปกติเกิดข้ึนใน

กระบวนการสรางเซลลสืบพันธุ  ทําใหจํานวนโครโมโซมผิดปกติ 
4.  ไวรัส ท่ีทําใหเกิดโรคบางชนิด  ทําใหโครโมโซมแตกหักได  เชน หัดเยอรมัน คางทูม 

ประเภทของความผิดปกติของโครโมโซม  แบงออกเปน 2 ประเภท 

       1.  ความผิดปกติของโครงสรางของโครโมโซม  โครโมโซมแตละตัวประกอบดวยสวนท่ี
เปนแขน  2  แขน  ถาความยาวของแขนเปล่ียนแปลงไป  เชน  มีเนื้อโครโมโซมขาดหายไปทํา
ใหมีแขนส้ันกวาปกติ  หรือมีเนื้อโครโมโซมเกินมา  ทําใหแขนยาวผิดปกติ  หรือโครโมโซม
กลายเปนรูปวงแหวน ก็จะทําใหเกิดความพิการเฉพาะโรคน้ันๆ ได 
       2.  ความผิดปกติของจํานวนโครโมโซม เชน  

  -  โครโมโซมบางแทงหายไปหรือเพ่ิมข้ึน 
  -  โครโมโซมท้ังชุดหายไปหรือเพ่ิมข้ึน 
 ความผิดปกติของโครโมโซมดังกลาวทําใหยีนผิดปกติไปดวยมีผลทําใหลูกแสดง
ลักษณะผิดปกติ 
 
 
 



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

 ความผิดปกติของจํานวนโครโมโซม  
 เปนความผิดปกติท่ีจํานวนบางคูเกินมา  1  โครโมโซมทําใหมีโครโมโซมในเซลล
รางกายท้ังหมดเปน  47  โครโมโซม  ซ่ึงความผิดปกติเหลานั้นมีลักษณะตางๆ  ดังนี้ 

1.    กลุมอาการดาวน  (Down’s  syndrome)  เกิดจากโครโมโซมคูท่ี  21  เกินมา  1  โคโมโซม  
พบ  1  ในทารก  660  คน  (พบในแมท่ีอายุ  35-45  ป)  

อาการ 

• กะโหลกศีรษะเล็กกลม  และทายทอยแบบ  ตัวนิ่ม  ดั้งจมูกแบน  ตาหาง  หางตาช้ีข้ึน  ล้ิน
จุกปากนิ้วมือส้ันปอม  มีเสนลายมือขาด 

• ปญญาออน  มีไอคิวประมาณ  20-50  สมองและกลามเนื้อเจริญชา 

• หัวใจผิดปกติ  เปนโรคเก่ียวกับระบบหายใจไดงาย 

• ใบหนากลม  คลายคลึงกันเองมากกวาพี่นอง 
2.  กลุมอาการเอ็ดวาดส  (Edward’s  syndrome)  เกิดจากโครโมโซมคูท่ี  18  เกินมา  1  

โครโมโซม  อัตราการเกิดประมาณ  1  ใน  6,000  ของเด็กเกิดใหมท่ีมีชีวิตรอด  มักเกิดกับมารดาท่ี
มีอายุ มาก 

อาการ 

• กะโหลกศีรษะมีรอยบุม  หูแหลม  คางเล็ก  ปากแคบ  ใบหูเล็กผิดปกติ  ขอมือ   ขอเทาบิด 

• หัวใจผิดปกติ  ปอดและระบบยอยอาหารผิดปกติ 

• อายุส้ัน  มีชีวิตอยูไดไมเกิน  1  ป 
1. กลุมอาการพาทัว (Patau’s  syndrome)  เกิดจากโครโมโซมคูท่ี  13  เกินมา  1  

โครโมโซม  อัตราการเกิดประมาณ  1  ใน  5,000  ของเด็กเกิดใหมท่ีมีชีวิตรอด 
อาการ 

• ศีรษะเล็ก  ทายทอยโหนก  คางเล็ก  ใบหูผิดปกติและอยูต่ํากวาปกติ  ปากแหวงเพดานโหว   

• มักมีนิ้วเกิน  และอาจมีตาพิการหรือตาบอด 

• หัวใจผิดปกติ  อายุส้ัน  อายุไมเกิน  1  ป 

• ปญญาออน 
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 ความผิดปกติท่ีโครงสรางของโครโมโซม   
เปนความผิดปกติท่ีบางโครโมโซมขาดหายไปบางสวน  ซ่ึงความผิดปกติเหลานั้นมี

ลักษณะตางๆ  ดังนี้   
1. กลุมอาการคริดูซาด(Cri-du-chat syndrome หรือ Cat-cry syndrome)เกิดจากโครโมโซม 

คูท่ี  5  มีรูปรางผิดปกติไป  1  โครโมโซม  โดยมีสวนหนึ่งของโครโมโซมขาดหายไป   
อาการ 

• ศีรษะเล็กกวาปกติ  ใบหนากลม  ใบหูต่ํากวาปกติ  ตาหาง  หางตาช้ีข้ึน  คางเล็ก  ดั้งจมูก
แบน  นิ้วมือส้ัน  กลองเสียงผิดปกติทําใหมีเสียงรองแหลมเล็กคลายแมวรอง 

• มีการเจริญเติบโตชา  ปญญาออน 

• หัวใจพิการแตกําเนิด   
ความผิดปกติท่ีเกิดจากการถายทอดทางยีน 
 พันธุกรรมท่ีถายทอดของโครโมโซมเพศสวนใหญอยูบนโครโมโซม x จากการศึกษา
พบวามีโรคพันธุกรรมบางโรคท่ีควบคุมดวยยีนดอยบนโครโมโซม x ทําใหเพศหญิง  ซ่ึงมี
โครโมโซม x อยู  2 แทง  ถามียีนผิดปกติท่ีควบคุมโดยยีนเดนอยู  1 ยีน  จะไมแสดงอาการของโรค
พันธุกรรมนั้นใหปรากฏ  แตผูหญิงจะเปนพาหะของยีนท่ีควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมนั้น  สวน
เพศชายมีโครโมโซม x อยู  1 แทง  แมไดรับยีนดอยท่ีผิดปกตินั้นเพียงยีนเดียวก็สามารถแสดง
ลักษณะของโรคพันธุกรรมนั้นใหปรากฏได 

ตาบอดสี  การถายทอดลักษณะตาบอดสีท่ีควบคุมโดยยนีท่ีอยูบนโครโมโซม X ลักษณะตา
บอดสีเปนยีนดอย  ชายตาปกติ (XY)  แตงงานกับหญิงตาปกติท่ีมียีนตาบอดสี ( )  แฝงอยู  
ดังนั้นลูกท่ีเกดิมามีโอกาสเปนพาหะของตาบอดสีตามสัดสวน   

oXX•

จากรูป  สรุปไดดังนี ้
ลูกแตละคนท่ีเกิดมามีโอกาสตาบอดสีรอยละ  25  หรือ  1 ใน 4 1) 
ลูกแตละคนท่ีเกิดมามีโอกาสตาปกติรอยละ  75  หรือ  3 ใน 4 2) 
อัตราสวนของลูกหญิงและลูกชายมีโอกาสเปนพาหะของยีนตาบอดสี 1 : 1  หรือรอยละ 50 3) 

2.     โรคฮีโมฟเลีย  เปนโรคท่ีมีอาการของเลือดไหลไมหยุด  เปนโรคท่ีถายทอดทางพันธุกรรมท่ีถูก
ควบคุมโดยยนีดอยบนโครโมโซม X   

จากรูป  สรุปไดดังนี ้
ลูกที่เกิดมาแตละคนมีโอกาสเปนโรคฮีโมฟเลียรอยละ 50 1) 

2) ลูกท่ีเกิดมาแตละคนมีโอกาสปกติ  และไมเปนพาหะของโรคฮีโมฟเลียรอยละ 25 หรือ
ประมาณ 1 ใน 4 

อัตราสวนของลูกหญิงและลูกชายท่ีเปนโรคฮีโมฟเลียเปน 1 : 1         3)    
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3.    โรคทาลัสซีเมีย  เปนโรคท่ีมีอาการโลหิตจาง  พุงโต  เนื่องจากตับและมามโต  ดีซาน แคระ 
แกร็น  มีการเปล่ียนแปลงของกระดูก  กระดูกหักงาย  เติบโตไมสมอายุ 
  
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 รูปแบบการเรียนการสอน : รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนแบบ 5Es 
ขั้นท่ี 1 ขั้นสรางความสนใจ 

1) ครูคุย/ทักทายนักเรียนและทบทวนความรูท่ีเรียนในคาบท่ีแลว 
2) ครูถามนักเรียนวาถายนีท่ีถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเกิดความผิดปกตินักเรียนคิด 

วาลักษณะท่ีแสดงออกมาของบุคคลนั้นจะเปนอยางไร 
ขั้นท่ี 2 ขั้นสํารวจและคนหา 

1) ครูแจกใบกิจกรรม 4 เร่ือง โรคท่ีเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม 
2) ครูแจกใบความรู 4 เร่ือง ความผิดปกติของโครโมโซมและยีน และใหนักเรียนศึกษาใบ 

ความรู 
ขั้นท่ี 3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 

1) ครูอธิบายวิธีการทํากิจกรรม 4 ใหนกัเรียนฟง 
2) ครูและนักเรียนรวมกนัสรุปการทํากิจกรรม 4 และอธิบายเนื้อหาความผิดปกติของ 

โครโมโซมและยีนเพิ่มเติมโดยใชส่ือ PowerPoint พรอมท้ังใหนกัเรียนบันทึกลักษณะท่ีปรากฏ
สาเหตุและช่ือโรคในใบกิจกรรม 4 
ขั้นท่ี 4 ขั้นขยายความรู 
 1) ครูแจกใบงาน 4 เร่ือง ความผิดปกติของโครโมโซมและยีน  
ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินผล 
 1) ครูใหนกัเรียนทุกคนสงใบกิจกรรม 4 เร่ือง ความผิดปกติของโครโมโซมและยีน 
 2) ครูใหนกัเรียนสงใบงาน 4 
 3) ครูใหนกัเรียนสงสมุดบันทึก 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. ใบความรู 4 เร่ือง ความผิดปกติของโครโมโซมและยีน 
 2. ใบกิจกรรม 4 เร่ือง โรคท่ีเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม 
 3. ใบงาน 4 เร่ือง ความผิดปกติของโครโมโซมและยีน 
 4. ส่ือ PowerPoint  เร่ือง ความผิดปกติของโครโมโซมและยีน  
 5. เอกสารประกอบการเรียนรู เร่ือง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
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การวัดผลและประเมินผล 
 1) สังเกตการณปฏิบัติกิจกรรมและการอภปิราย  ซ่ึงจะประเมินทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนขณะทําการทดลอง การนําเสนอผลการทดลอง  
 2) ใหคะแนนจากใบกิจกรรมและการตอบคําถามทายบท 
 3) ประเมินความรับผิดชอบ ความกระตือรือรน ความเพยีรพยายาม ความมีน้ําใจ ความ
ซ่ือสัตยและความสนใจในการตอบคําถาม ท่ีนักเรียนแสดงออกใหเห็นตลอดกระบวนการเรียนรู 
 
 
บรรณานุกรม 
 ประดับ   นาคแกว.(2548).หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน วิทยาศาสตร ม.3.แม็ค. 
                               หนา 9-35 
 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.(2541).คูมือครู 
                               วิชาชีววทิยา 2 ว 048.คุรุสภาลาดพราว.หนา 1-28 
 http://www.maceducation.com 
 http://www.bss.ac.th 

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

ลงช่ือ.............................................................(นิสิตปฏิบัติการสอน) 
                            (นางสาวประภาวดี  คําดอนหัน) 
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บันทึกหลังการสอนของอาจารยนิเทศ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ....................................................................(อาจารยนิเทศประจําโรงเรียน) 
 (อาจารยเกริก  ศักดิ์สุภาพ) 

 




