
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ช่วงชั9นที: 3   หน่วยการเรียนรู้ที: 2 พันธุกรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที: 7 

รายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ:มเติม 2    รหัสวิชา ว 32201   ชั9นมัธยมศึกษาปีที: 3 

เรื:อง  พันธุประวัติหรือพงศาวลี ( Pedigree)    จํานวน 2 คาบ   (100 นาที) 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้   นกัเรียนสามารถ 

1. อธิบายการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมในมนุษยแ์ละพนัธุประวตั ิ

2. อธิบายการถ่ายทอดลกัษณะพนัธุกรรมทางโครโมโซมร่างกาย 

3.อธิบายการถ่ายทอดลกัษณะพนัธุกรรมทางโครโมโซมเพศ 

ด้านทกัษะ/กระบวนการ นกัเรียนสามารถ 

1. เขียนพงศาวลีได ้

2.ทาํนายจีโนไทด์และฟีโนไทด์จากพงศาวลีได ้

ด้านคุณลกัษณะ  

1.นกัเรียนเป็นผูมี้เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

 - มีความอยากรู้อยากเห็น 

 - มีความรับผิดชอบ 

 - มีความมุ่งมัOน 

 - มีความอดทน 

  - มีความเพียรพยายาม 

สาระการเรียนรู้  

การศึกษาการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม   โดยการเกบ็ขอ้มูลคนในครอบครัวหลายๆชัOวอายุ

คน   สามารถนาํมาเขียนเป็นแผนภาพแสดงลาํดบัเครือญาติทีOเรียกว่า  พงศาวลี  ไดสั้ญลกัษณ์ต่างๆ ทีOใชใ้น

การเขียนพงศาวลีดงันีU 



 
การวิเคราะห์พนัธุประวตัิมีหลกัเกณฑง่์ายๆ คือ 

1.พิจารณาว่าลกัษณะดงักล่าวเกดิขึUนทัUงสองเพศหรือเกิดเฉพาะเพศใดเพศหนึOง  หรือเกิดในเพศหนึOง 

มากกว่าอีกเพศหนึOง ถา้เกดิทัUงสองเพศ แสดงว่า  ควบคุมดว้ยยีนบนออโตโซมหรือโครโมโซมร่างกายถา้เกิด

เฉพาะเพศหรือเกิดไดไ้ม่เท่ากนั แสดงว่าควบคุมดว้ยยีนบนโครโมโซมเพศ (sex linked gene)  

2. พิจารณาว่าลกัษณะทีOปรากฎในลูกนัUนแสดงในรุ่นพ่อแม่ดว้ยหรือไม่   ถา้ลกัษณะทีOศึกษาดงักล่าว

ปรากฏในพ่อแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึOงหรือทัUงสองฝ่ายและปรากฎในลูกทุกๆ ชัOว  แสดงว่า  ควบคุมดว้ยยีนเด่น ถา้

ไม่พบลกัษณะนัUนในพ่อแม่แต่พบในลูกและลกัษณะดงักล่าวไม่ปรากฏทุกชัOวก็ได ้ แสดงว่า  ควบคุมดว้ยยีน

ดอ้ย 

การถ่ายทอดลักษณะพันธกุรรมทางโครโมโซมร่างกาย 

 ยีนบนโครโมโซมร่างกาย  มีทัUงยีนทีOควบคุมลกัษณะเดน่หรือยีนเด่น  และยีนทีOควบคุมลกัษณะดอ้ย

หรือยีนดอ้ย ซึOงยีนทัUงสองนีUสามารถทาํให้เกิดลกัษณะผิดปกติหรือโรคพนัธุกรรมทีOถ่ายทอดมายงัลูกหลาน

ได ้

ลักษณะผดิปกติหรือโรคทางพันธุกรรมที:เกดิจากการถ่ายทอดความผิดปกติของยีนเด่น 

 การถ่ายทอดความผิดปกติของยีนทีOควบคุมลกัษณะเดน่ ทาํให้เกิดลกัษณะผิดปกตหิรือโรค

พนัธุกรรมหลายโรคดว้ยกนั  ดงัตวัอย่างต่อไป 

 ลักษณะนิ9วเกิน 

 ลกัษณะนิUวเกินเป็นลกัษณะทางพนัธุกรมชนิดหนึOงทีOเกิดขึUนเนืOองจากการถ่ายทอดความผิดปกติของ

ยีนทีOควบคุมลกัษณะเดน่  ความผิดปกติทีOพบในผูที้OมีลกัษณะนิUวเกิน  คือ  มีนิUวมือและ/หรือนิUวเทา้มากกว่า



คนปกติ  เช่น  มีนิUว  มือขา้งละ 6 นิUว มีนิUวเทา้ขา้งละ 6 นิUว เป็นตน้  การถ่ายทอดลกัษณะนิUวเกนิของ

ครอบครัวหนึOงเขียนพงศาวลีไดด้งันีU   

 
รูปภาพแสดงพงศาวลีแสดงการถ่ายทอดลกัษณะนิUวเกินของครอบครวัหนึOง 

จากพงศาวลีจะเห็นไดว้่า  การถ่ายทอดลกัษณะนิUวเกินของครอบครัวนีU เกดิขึUนในชัOวคนหรือสองรุ่น  

คือ ลูกรุ่น F1 และลูกรุ่น F2 หรือรุ่นหลาน   โดยลูกรุ่น F1 มีลูกชายและลูกสาวนิUวเกินอย่างละ 1 คนใน

อตัราส่วนระหว่างลูกทีOมีนิUวปกตกิบัลูกทีOมีนิUวเกนิเท่ากบั 3:2 ส่วนในลูกรุ่น F2  มีหลานชายและหลานสาว

นิUวเกินอย่างละ 1  คนเช่นกนั  ซึOงอตัราส่วนระหว่างผูที้OมีนิUวปกตกิบัผูที้OมีนิUวเกินเท่ากบั 1:2 

ลักษณะผดิปกติหรือโรคทางพันธุกรรมที:เกดิจากถ่ายทอดความผิดปกติของยีนด้อย 

 โรคพนัธุกรรมทีOพบในคนไม่ไดเ้กิดจากการถ่ายทอดความผิดปกตขิองยีนทีOควบคุมลกัษณะเด่น

อย่างเดียวนัUน  ยนีทีOควบคุมลกัษณะดอ้ยก็สามารถทาํให้เกดิโรคทางพนัธุกรรมไดเ้ช่นกนั  แต่จะไม่แสดง

อาการของโรคหรือลกัษณะผิดปกติออก  เพราะถูกยีนปกตทีิOควบคุมลกัษณะเด่นข่มเอาไว ้ แตก่็เป็นพาหะ

สืบทอดโรคและอาจถ่ายทอดมายงัสมาชิกในครอบครัวได ้

 ลกัษณะผิดปกติหรือโรคทางพนัธุกรรมทีOเกิดจากการถ่ายทอดความผิดปกตขิองยีนทีOควบคุม

ลกัษณะดอ้ยมีหลายโรค เช่น ผิวเผือก  โรคธาลสัซีเมีย  เซลลเ์ม็ดเลือดแดงเป็นรูปเคียว  เป็นตน้  การถ่ายทอด

ลกัษณะทางพนัธุกรรมต่างๆ ขา้งตน้ทัUงหมดเป็นการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมทีOควบคุมโดยยนี  ซึOงอยู่บน

โครโมโซมร่างกายหรือเรียกว่าออโตโซม (Autosome) 

การถ่ายทอดลักษณะพันธกุรรมทางโครโมโซมเพศ 

 การศึกษาการถ่ายลกัษณะทางพนัธุกรรมในมนุษยน์อกจากจะศึกษาจากลกัษณะทีOถ่ายทอดทาง

โครโมโซมร่างกายแลว้  ยงัสามารถศึกษาจากลกัษณะทีOถ่ายทอดทางโครโมโซมไดอี้กดว้ย  ทัUงนีU เนืOองจากยนี

ทีOควบคุมลกัษณะทางพนัธุกรรมนัUนอาจจะแสดงออกทางยนีทีOอยู่บนโครโมโซมเพศ  โดยเฉพาะโครโมโซม 

X ก็ได ้

 ตามปกติโครโมโซม X จะมีขนาดใหญ่กว่าโครโมโซม Y และบนโครโมโซม X จะมียีนอยู่เป็น

จาํนวนมาก  ซึOงมีทัUงยีนทีOควบคุมลกัษณะทางเพศ  และยีนทีOควบคุมลกัษณะอืOนๆ  เช่น ยีนทีOควบคุมลกัษณะ

ตาบอดสี ยีนทีOควบคุมการเจริญของกลา้มเนืUอ  เป็นตน้  เรียกยีนทีOควบคุมลกัษณะต่างๆ เหล่านีUว่า ยีนทีO



เกีOยวเนืOองกบัเพศ (Sex-link Gene)  ส่วนโครโมโซม Y มีขนาดเล็ก มียีนอยู่จาํนวนนอ้ย และบนโครโมโซม 

Y  ไม่มียีนดงักล่าวขา้งตน้  ดงันัUนยีนทีOอยู่บนโครโมโซม X ในเพศชายจึงไม่มีคู่  และถา้ยีนนัUนเป็นยีนทีO

ควบคุมลกัษณะดอ้ย  ก็จะแสดงลกัษณะนัUนออกมาไดเ้ต็มทีOซึOงต่างออกไปจากในเพศหญิงทีOมียีนเป็นคู่ตาม

จาํนวนโครโมโซม  โอกาสทีOเพศหญิงจะแสดงลกัษณะดอ้ยออกมาไดก้ต็่อเมืOอยีนทัUงคู่เป็นยีนทีOควบคุม

ลกัษณะดอ้ย  แต่ถา้ในเพศหญิงทีOเป็นเฮเทอโรไซกสัจะไม่แสดงลกัษณะดอ้ยออกมา 

 จากการศึกษาพบว่า  มีโรคทางพนัธุกรรมหลายโรคทีOเกดิขึUนเนืOองจากการถ่ายทอดความผิดปกติของ

ยีนทีOเกีOยวเนืOองกบัโครโมโซม X  เช่น โรคตาบอดสี  โรคฮโีมฟีเลีย โรคแขนขาลีบ เป็นตน้ 

 1. โรคตาบอดสี 

 ตาบอดสี (Color Blindness) เป็นโรคทีOเกดิจากการถ่ายทอดความผิดปกตขิองยีนทีOเกีOยวเนืOองกบั

โครโมโซม X คือ ยีนทีOควบคุมลกัษณะตาบอดสี  ผูที้Oเป็นโรคนีUไม่สามารถมองเห็นสีไดถู้กตอ้งตามความ

เป็นจริง  ตาบอดสีทีOพบส่วนใหญ่เป็นพวกตาบอดสีแดงและตาบอดสีเขียว  ตาบอดสีแดง คือ เห็นสีแดงเป็น

สีอืOน  และจะไม่มีโอกาสรู้ว่าสีแดงเป็นอย่างไร  และก็ไม่รูว้่าสีเขียวเป็นอย่างไรเช่นกนั 

 ในกรณีทีOยนีเป็นยีนทีOควบคุมการมองเห็นทีOอยู่บนโครโมโซม X และการมองเห็นสีตามปกติเป็น

ลกัษณะเด่น (C) ส่วนการบอดสีเป็นลกัษณะดอ้ย (c) ซึOงยีนทีOควบคุมการมองเห็นสีนีUไม่มีอยู่บนโครโมโซม 

Y บนโครโมโซม X  ทัUงคูจ่ะมียีนทีOควบคุมลกัษณะเดน่และลกัษณะดอ้ยอยู่ดว้ยกนั (XCXc) ส่วนโครโมโซม 

X ของพ่อมียีนทีOควบคุมการมองเห็นสีตามปกติ (XCY) ลูกทีOเกิดมาเป็นชายเท่านัUนทีOจะมีโอกาสเป็นโรคตา

บอดสี   ส่วนลูกสาวจะไม่มีโอกาสเลย แต่จะเป็นพาหะของโรคนีU 

 
  

โรคตาบอดสีนอกจากจะเกดิจากความผิดปกติทีOเกีOยวเนืOองกบัโครโมโซม X แลว้ยงัเกดิจาก

สิOงแวดลอ้มไดอี้กดว้ย เช่น พิษจากยาบางอย่าง  อุบตัิเหตุทีOทาํให้เซลลป์ระสาทรูปกรวยไดร้ับความ

กระทบกระเทือน  หรือไดร้ับเชืUอโรคบางชนิดทีOไปทาํลายเซลลป์ระสาทรูปกรวยทีOบกพร่อง เป็นตน้ 



 
รูปภาพแสดงพงศาวลีแสดงการถ่ายทอดโรคตาบอดสีของครอบครัวหนึOง 

2.โรคฮีโมฟีเลีย 

ฮีโมฟีเลย (Hemophilia) เป็นโรคทีOเกิดจากการถ่ายถอดวามผิดปกตขิองยีนทีOควบคุมลกัษณะเลือด

ไหลไม่หยุดซึOงยู่บนโครโมโซม X ความผิดปกติทีOพบในโรคนีUคือ เมืOอเกิดบาดแผล เลือดไหลออกง่าย แต่

หยุดยากหรือแข็งตวัชา้ ทัUงนีU เนืOองจากขาดสารทีOช่วยให้เลือดแข็งตวัเมืOอถูกอากาศ ถา้เลือดออกใน 

อวยัวะทีOสําคญัและให้การรกัษาไม่ทนั จะทาํให้เสียชีวิตไดง่้าย  โรคฮีโมฟีเลียมีแบบแผนการถ่ายทอด

ลกัษณะทางพนัธุกรรมไดเ้หมือนกบัลกัษณะของโรคตาบอดสร ดงันัUน  จึงมกัพบโรคนีUในเพศชายมากกว่า

เพศหญิง 

 โรคฮีโมฟีเลียเป็นโรคทีOไม่ค่อยพบมากนกั  แต่ทีOรูจ้กักนัดีเนืOองจากเป็นโรคทีOเกดิกบัราชวงศต์่างๆ 

ในยุโรปโดยเฉพาะราชวงศอ์งักฤษ  สมยัคริสตศ์ตวรรษทีO 19  ซึOงมีพระราชินีวคิตอเรียเป็นพาหะของโรค  ดงั

พงศาวลีต่อไปนีU 

 



3. โรคแขนขาลีบ 

แขนขาลีบเป็นโรคทีOเกดิจากการถ่ายทอดความผิดปกตขิองยีนทีOควบคุมลกัษณะแขนขาลีบ  ซึOงอยู่

บนโครโมโซม X ความผิดปกติทีOพบในคนทีOเป็นโรคนีU  คือ มีอาการกลา้มเนืUอแขนขาอ่อนแรงในวยัเดก็   

และเพิOมความรุนแรงมากขึUนเรืOอยๆ จนในทีOสุดกจ็ะเป็นง่อย 

ยีนทีOควบคุมลกัษณะดอ้ยหรือยีนดอ้ยทีOอยู่บนโครโมโซม X จะแสดงลกัษณะดอ้ยออกมาในเพศชาย

มากกว่าเพศหญิง   เนืOองจากในเพศชายมีโครโมโซมX เพียงโครโมโซมเดียว  เมืOอไดร้ับยนีดอ้ยจาก

โครโมโซมแม่กจ็ะแสดงลกัษณะดอ้ยนัUนเต็มทีO  ส่วนในเพศหญิงจะแสดงลกัษณะดอ้ยออกมาไดก้ต็่อเมืOอ

ไดร้ับยีนดอ้ยจากโครโมโซม X  ของพ่อและของแม่ฝ่ายละ 1 ยีน นัUนก็คือว่าตอ้งมียีนทัUงคู่เป็นยีนดอ้ย 

กิจกรรมการเรียนการสอน (100 นาท)ี 

ขั9นนํา (10 นาที) 

1.ครูทบทวนความรู้เดิมเรืOองการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมดงันีU 

 ในคาบทีOแลว้เราไดศึ้กษาไปแลว้ว่า  การศึกษาการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมโดยทัOวๆ ไป จะศึกษาและ

ทดลองในพืชหรือสัตว ์เช่น ถัOวลนัเตา ขา้ว  แมลงหวีO เป็นตน้ ทัUงนีU เนืOองจากสิOงมีชีวิตเหล่านีU มีวงจรชีวิตสัUน 

สามารถนาํมาผสมพนัธ์ุกนัไดง่้ายและสามารถศึกษาไดห้ลายชัOวอายุในช่วงเวลาไม่นาน 

2. ครูกล่าวนาํเพืOอเขา้สู่บทเรียนเรืOอง พงศาวลี ดงันีU   

 การศึกษาแบบแผนการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมในมนุษย ์ โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ลกัษณะทางพนัธุกรรมในครอบครัวหลายๆ ชัOวอายุคน  สามารถนาํมาเขียนเป็นแผนภาพแสดงลาํดบัเครือ

ญาติทีOเรียกว่า พนัธุประวตัิหรือพงศาวลี ได ้

ขั9นกิจกรรมการเรียนการสอน(70 นาที) 

1.ครูให้นกัเรียนดูสัญลกัษณ์ต่างๆ ทีOใชใ้นการเขียนพงศาวลี ดงันีU  

 



2.ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายหลกัเกณฑก์ารวิเคราะห์พนัธุประวตัิ ดงันีU 

 1) พิจารณาว่าลกัษณะดงักล่าวเกิดขึUนทัUงสองเพศ หรือเกิดเฉพาะเพศใดเพศหนึOง  หรือเกิดในเพศหนึOง

มากกว่าอีกเพศหนึOง ถา้เกดิทัUงสองเพศ แสดงว่า  ควบคุมดว้ยยีนบนออโตโซมหรือโครโมโซมร่างกายถา้เกิด

เฉพาะเพศหรือเกิดไดไ้ม่เท่ากนั แสดงว่าควบคุมดว้ยยีนบนโครโมโซมเพศ (sex linked gene)  

2) พิจารณาว่าลกัษณะทีOปรากฏในลูกนัUนแสดงในรุ่นพ่อแม่ดว้ยหรือไม่  ถา้ลกัษณะทีOศึกษาดงักล่าว

ปรากฏในพ่อแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึOงหรือทัUงสอง ฝ่ายและปรากฏในลูกทุกๆ ชัOว  แสดงว่า  ควบคุมดว้ยยนีเด่น ถา้

ไม่พบลกัษณะนัUนในพ่อแม่แต่พบในลูกและลกัษณะดงักล่าวไม่ปรากฏทุกชัOวก็ได ้  แสดงว่า  ควบคุมดว้ยยีน

ดอ้ย 

3.ครูยกตวัอย่างลกัษณะลกัษณะผิดปกตหิรือโรคทางพนัธุกรรมทีOเกดิจากถ่ายทอดความผิดปกติของยีนเด่น 

โดยยกตวัอย่างลกัษณะนิUวเกิน ใช ้Power point ประกอบการอธิบายดงันีU  

 ลกัษณะนิUวเกินเป็นลกัษณะทางพนัธุกรมชนิดหนึOงทีOเกิดขึUนเนืOองจากการถ่ายทอดความผิดปกติของ

ยีนทีOควบคุมลกัษณะเดน่  ความผิดปกติทีOพบในผูที้OมีลกัษณะนิUวเกิน  คือ  มีนิUวมือและ/หรือนิUวเทา้มากกว่า

คนปกติ  เช่น  มีนิUว  มือขา้งละ 6 นิUว มีนิUวเทา้ขา้งละ 6 นิUว เป็นตน้  การถ่ายทอดลกัษณะนิUวเกนิของ

ครอบครัวหนึOงเขียนพงศาวลีไดด้งันีU 

 
4. ครูถามนกัเรียนโดยใชค้าํถามดงันีU 

 - จากพงศาวลีอตัราส่วนระหว่างลูกนิUวปกติกบัลูกทีOมีนิUวเกนิ ในรุ่น F1และ F2 มีค่าเท่าใด 

( 3 : 2 และ 1 : 2 ตามลาํดบั) 

5.ครูอธิบายการถ่ายทอดลกัษณะพนัธุกรรมทางโครโมโซมเพศ ยกตวัอย่างของโรคทางพนัธุกรรม พร้อมกบั

ฝึกให้นกัเรียนวิเคราะห์พงศาวลี ดงันีU 

 ตามปกติโครโมโซม X จะมีขนาดใหญ่กว่าโครโมโซม Y และบนโครโมโซม X จะมียีนอยู่เป็น

จาํนวนมาก  ซึOงมีทัUงยีนทีOควบคุมลกัษณะทางเพศ  และยีนทีOควบคุมลกัษณะอืOนๆ    ส่วนโครโมโซม Y มี

ขนาดเล็ก มียนีอยู่จาํนวนนอ้ย และบนโครโมโซม Y  ไม่มียีนดงักล่าวขา้งตน้  ดงันัUนยีนทีOอยู่บนโครโมโซม 

X ในเพศชายจึงไม่มีคู่  และถา้ยีนนัUนเป็นยีนทีOควบคุมลกัษณะดอ้ย  กจ็ะแสดงลกัษณะนัUนออกมาไดเ้ต็มทีOซึOง

ต่างออกไปจากในเพศหญิงทีOมียนีเป็นคูต่ามจาํนวนโครโมโซม  โอกาสทีOเพศหญิงจะแสดงลกัษณะดอ้ย



ออกมาไดก้็ต่อเมืOอยีนทัUงคู่เป็นยีนทีOควบคุมลกัษณะดอ้ย  แต่ถา้ในเพศหญิงทีOเป็นเฮเทอโรไซกสัจะไม่แสดง

ลกัษณะดอ้ยออกมา 

 จากการศึกษาพบว่า  มีโรคทางพนัธุกรรมหลายโรคทีOเกดิขึUนเนืOองจากการถ่ายทอดความผิดปกติของ

ยีนทีOเกีOยวเนืOองกบัโครโมโซม X  เช่น โรคตาบอดสี  โรคฮโีมฟีเลีย โรคแขนขาลีบ เป็นตน้ 

 ตาบอดสี (Color Blindness) เป็นโรคทีOเกดิจากการถ่ายทอดความผิดปกตขิองยีนทีOเกีOยวเนืOองกบั

โครโมโซม X คือ ยีนทีOควบคุมลกัษณะตาบอดสี  ผูที้Oเป็นโรคนีUไม่สามารถมองเห็นสีไดถู้กตอ้งตามความ

เป็นจริง   

 ในกรณีทีOยนีเป็นยีนทีOควบคุมการมองเห็นทีOอยู่บนโครโมโซม X และการมองเห็นสีตามปกติเป็น

ลกัษณะเด่น (C) ส่วนการบอดสีเป็นลกัษณะดอ้ย (c) ซึOงยีนทีOควบคุมการมองเห็นสีนีUไม่มีอยู่บนโครโมโซม 

Y บนโครโมโซม X  ทัUงคูจ่ะมียีนทีOควบคุมลกัษณะเดน่และลกัษณะดอ้ยอยู่ดว้ยกนั (XCXc) ส่วนโครโมโซม 

X ของพ่อมียีนทีOควบคุมการมองเห็นสีตามปกติ (XCY) ลูกทีOเกิดมาเป็นชายเท่านัUนทีOจะมีโอกาสเป็นโรคตา

บอดสี   ส่วนลูกสาวจะไม่มีโอกาสเลย แต่จะเป็นพาหะของโรคนีU 

 
 

 

 



 
 

6. ครูให้นกัเรียนลองทาํนายจีโนไทด์ของแต่ละคนในพงศาวลี 

7. ครูยกตวัอย่างการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมโรคฮโีมฟีเลียและโรคแขนขาลีบเพิOมเติม ดงันีU 

ฮีโมฟีเลย (Hemophilia) เป็นโรคทีOเกิดจากการถ่ายถอดวามผิดปกตขิองยีนทีOควบคุมลกัษณะเลือด

ไหลไม่หยุดซึOงยู่บนโครโมโซม X ความผิดปกติทีOพบในโรคนีUคือ เมืOอเกิดบาดแผล เลือดไหลออกง่าย แต่

หยุดยากหรือแข็งตวัชา้ ทัUงนีU เนืOองจากขาดสารทีOช่วยให้เลือดแข็งตวัเมืOอถูกอากาศ ถา้เลือดออกใน 

อวยัวะทีOสําคญัและให้การรกัษาไม่ทนั จะทาํให้เสียชีวิตไดง่้าย  โรคฮีโมฟีเลียมีแบบแผนการถ่ายทอด

ลกัษณะทางพนัธุกรรมไดเ้หมือนกบัลกัษณะของโรคตาบอดสี ดงันัUน  จึงมกัพบโรคนีUในเพศชายมากกว่า

เพศหญิง 

 โรคฮีโมฟีเลียเป็นโรคทีOไม่ค่อยพบมากนกั  แต่ทีOรูจ้กักนัดีเนืOองจากเป็นโรคทีOเกดิกบัราชวงศต์่างๆ 

ในยุโรปโดยเฉพาะราชวงศอ์งักฤษ  สมยัคริสตศ์ตวรรษทีO 19  ซึOงมีพระราชินีวคิตอเรียเป็นพาหะของโรค  ดงั

พงศาวลีต่อไปนีU 

 
 



แขนขาลีบเป็นโรคทีOเกดิจากการถ่ายทอดความผิดปกตขิองยีนทีOควบคุมลกัษณะแขนขาลีบ  ซึOงอยู่

บนโครโมโซม X ความผิดปกติทีOพบในคนทีOเป็นโรคนีU  คือ มีอาการกลา้มเนืUอแขนขาอ่อนแรงในวยัเดก็  และ

เพิOมความรุนแรงมากขึUนเรืOอยๆ จนในทีOสุดก็จะเป็นง่อย 

ยีนทีOควบคุมลกัษณะดอ้ยหรือยีนดอ้ยทีOอยู่บนโครโมโซม X จะแสดงลกัษณะดอ้ยออกมาในเพศชาย

มากกว่าเพศหญิง   เนืOองจากในเพศชายมีโครโมโซมX เพียงโครโมโซมเดียว  เมืOอไดร้ับยีนดอ้ยจาก

โครโมโซมแม่กจ็ะแสดงลกัษณะดอ้ยนัUนเต็มทีO  ส่วนในเพศหญิงจะแสดงลกัษณะดอ้ยออกมาไดก้ต็่อเมืOอ

ไดร้ับยีนดอ้ยจากโครโมโซม X  ของพ่อและของแม่ฝ่ายละ 1 ยีน นัUนก็คือว่าตอ้งมียีนทัUงคู่เป็นยีนดอ้ย 

ขั9นสรุป (20 นาที) 

1. ครูให้นกัเรียนแต่ละคนทาํใบงานทีO 13 เรืOองพงศาวลี จากนัUนร่วมกนัอภิปรายและเฉลยคาํตอบ 

สื:อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

1. เอกสารประกอบการเรียนรู้หนา้ทีO 41 -46 

2. ใบงานทีO 13 เรืOองพงศาวลี 

3. โปรแกรม Power point 

การวัดและประเมินผล 

การวัด การประเมินผล เครื:องมือวัด 

1. ความสนใจในการตอบคาํถาม

และความถูกตอ้งจากการตอบ

คาํถาม 

1. นกัเรียนไดร้ับคะแนนการ

ประเมินความสนใจในการตอบ

คาํถามในชัUนเรียนและตอบคาํถาม

ถูกตอ้งมากกว่า 80% 

1. กระดาษทดความคิด 

2. ความถูกตอ้งของคาํตอบใน   

ใบงานและความตรงตรงต่อเวลา

ในการส่งงาน 

2. นกัเรียนตอบคาํถามในใบงาน

ไดถู้กตอ้งและส่งงานตรงเวลา

มากกว่า 80% 

2. ใบงานทีO 13 เรืOองพงศาวลี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


