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===================================================================== 

1. สาระสำคัญ (Overview / Annotation) 

  เซลล์ทุกเซลล์ในส่ิงมีชีวิตประกอบด้วยโครโมโซม โครโมโซมแต่ละโครโมโซมประกอบด้วยโครมาทดิ 

2 เส้นทีเ่หมือนกนั ซ่ึงยดึติดกนัอยูท่ีเ่ซนโทรเมียร ์โครโมโซมในเซลล์ร่างกายแต่ละเซลล์จะมีขนาด รูปร่าง และ

การเรียงตัวที่เหมือนกันเป็นคู่ ๆ ซ่ึงแต่ละคู่เรียกว่าโฮโมโลกัสโครโมโซม ( homologous chromosome) 

โครโมโซมประกอบด้วยส่วนที่เป็นสารพันธุกรรมหรือกรดนิวคลีอิกและโปรตีน กรดนิวคลีอิกที่สำคัญของส่ิงมี

ชีวิต  คือ  ดีเอ็นเอ (deoxyribonucleic acid, DNA) ยีนเป็นส่วนหนึ่งของโครโมโซม โครโมโซมแท่งหนึ่ง ๆ จะมี

ยีนอยู่จำนวนมากมาย  และเนื่องจากโครโมโซมมีเป็นคู่  ดังนั้นยีนที่อยู่บนโครโมโซมก็อยู่เป็นคู่ด้วยเช่นกัน ยีน

จึงเป็นหน่วยทางพันธุกรรมที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดและควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมและควบคุมลักษณะทาง

พันธุกรรมที่จำเป็นสำหรับการควบคุมการเจริญเติบโต ควบคุมการแสดงออกของเซลล์หรือของส่ิงมีชีวิต  โดย

ควบคุมเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่การทำงานและการสืบพันธ์ุของแต่ละเซลล์ 

2. มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Local / National Standards) 

   มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม 

มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3 สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับสารพันธุกรรมในนิวเคลียสที่

ควบคุมลักษณะและกระบวนการต่าง ๆ ของเซลล์ สารพันธุกรรมสามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานและรู้ถึง

ประโยชน์ของการใช้ความรู้ด้านพันธุกรรม 

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Content Standards) 

   สืบค้น ข้อมูลและสรุปเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะ จำนวนและส่วนประกอบของโครโมโซมและยีน 



4. จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective) 

 ด้านความรู้ (K) 

  1. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายรูปร่าง ลักษณะของโครโมโซมในเซลล์ร่างกาย  
  2. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับจำนวนโครโมโซมของส่ิงมีชีวิตต่างชนิดกัน จะมี  
จำนวนโครโมโซมต่างกัน  
  3. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายส่วนประกอบของโครโมโซม 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

 1. นักเรียนสามารถสรุปเกี่ยวกับโครโมโซมได้ 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

1. นักเรียนสนใจใฝ่รู้และมีความสุขกับการเรียนและการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 

2. นักเรียนมีความรับผิดชอบในชั้นเรียนและเข้าชั้นเรียนตรงตามเวลา 

5. การบูรณาการ 

เป็นการบูรณาการแบบสอดแทรก 

6. สาระการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ (Content) 

   ใน การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจะมีหน่วยควบคุมลักษณะ ( genetic unit) ควบคุม ส่ิงมีชีวิต ให้

มีรูปร่าง และลักษณะเป็นไปตามเผ่าพันธ์ุของพ่อแม่ เรียกว่า ยีน ดังนั้นยีนจึงทำหน้าที่ ควบคุมการถ่ายทอด

ลักษณะต่างๆ จากบรรพบุรุษไปสู่รุ่นหลาน ลักษณะต่างๆ ที่ถ่ายทอดไปนั้นพบว่าบางลักษณะไม่ปรากฏในรุ่น

ลูกแต่อาจจะปรากฏใน รุ่นหลานหรือเหลนก็ได้จึงมีผลทำให้เกิดความแตกต่างกันของลักษณะทางพันธุกรรม 

จนมีผลทำให้ส่ิงมีชีวิตเกิดความ หลากหลาย แต่การสะสมลักษณะทางพันธุกรรมจำนวนมากทำให้เกิดสปีชีส์

ต่างๆ และสามารถดำรงเผ่าพันธ์ุไว้ได้จนถึงปัจจุบัน  
      ส่ิงมีชีวิตส่วนใหญ่แต่ละชนิดประกอบข้ึนด้วยเพศที่แตกต่างกัน คือ เพศผู้และเพศเมีย ลูกที่เกิดข้ึน จะ

พัฒนามาจากเซลล์เพศผู้ คือ สเปิร์ม(Sperm) และเซลล์เพศเมีย คือ เซลล์ไข่ (Egg) มารวมตัวกัน เป็นไซโกต 

Zygote โดยกระบวนการสืบพันธ์ุ ดังนั้น ยีนจากพ่อและแม่น่าจะมี การถ่ายสู่ลูกด้วยกระบวนการดังกล่าว ต่อมา

เม่ือมีการค้นพบสีย้อมนิวเคลียส ในปี พ.ศ. 2423 จึงพบว่าในนิวเคลียสมีโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นเส้น เรียกว่า 

โครโมโซม สีย้อมดังกล่าวทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถติดตาม การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมขณะที่มีการ

แบ่งเซลล์ และทำให้รู้จัก การแบ่งเซลล์ใน 2 ลักษณะ คือ การแบ่งเซลล์แบบ ไมโทซิส (Mitosis) ซ่ึงพบว่า

กระบวนการนี้เซลล์ลูกที่เกิดข้ึนจะมีโครโมโซมเหมือนกันทั้งหมด และการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส (Meiosis) ที่

มีผลทำให้เซลล์ลูกที่เกิดข้ึนจะมีจำนวนโครโมโซมเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ เริ่มต้น (haploid cell) 



โครโมโซมและยีน 

  ส่ิงมีชีวิตประกอบด้วยหน่วยพื้นฐานที่สำคัญ ก็คือ เซลล์ เซลล์มีส่วนประกอบที่สำคัญ ได้แก่ 1. เยื่อหุ้ม

เซลล์ 2. ไซโตพลาสซึม 3. นิวเคลียส ภายในนิวเคลียสจะมีองค์ประกอบที่สำคัญชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่ควบคุม

ลักษณะของ ส่ิงมีชีวิต เรียกว่า โครโมโซม โครโมโซมมีองค์ประกอบเป็นสารเคมีประเภทโปรตีน และกรดนิว

คลีอิก ขณะแบ่งเซลล์โครโมโซมจะมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไป มีชื่อเรียกตามรูปร่างลักษณะที่เปลี่ยน  

 

  

ภาพที่ 1โครงสร้างของโครโมโซม 

  ในภาวะปกติเม่ือมองผ่านกล้องจุลทรรศน์จะเห็นโครโมโซมมีลักษคล้ายเส้นด้ายบางๆ เรียกว่า “โครมา

ติน (chromatin)” ขดตัวอยู่ในนิวเคลียส เม่ือเซลล์เริ่มแบ่งตัว เส้นโครมาตินจะหดตัวส้ันเข้ามีลักษณะเป็นแท่ง 

จึงเรียกว่า “โครโมโซม” แต่ละโครโมโซมประกอบด้วยแขนสองข้างที่เรียกว่า “โครมาทิด (chomatid)” ซ่ึงแขน

ทั้งสองข้างจะมีจุดเชื่อมกัน เรียกว่า “เซนโทรเมียร์( centromere)  
      โครโมโซมเป็นโครงสร้างที่อยู่ในนิวเคลียสของเซลล์ ในขณะที่เซลล์ไม่แบ่งตัว โครโมโซมจะยืดยาว

ออกคล้ายๆ เส้นใยเล็กๆ สานกันอยู่ในนิวเคลียส เม่ือมีการแบ่งเซลล์จะมีการแบ่งโครโมโซม โดยโครโมโซมจะ

จำลองตัวเองข้ึนมา เป็นเส้นคู่ที่เหมือนกันทุกประการ แล้วค่อยๆ ขดตัวส้ันเข้า โครโมโซมก็จะโตมาก การศึกษา

โครโมโซมจึงต้องศึกษา ในระยะแบ่งเซลล์ ถ้ามีเทคนิคในการเตรียมที่ดี ก็จะสามารถมองเห็นรูปร่างลักษณะ

ของโครโมโซมจาก กล้องจุลทรรศน์ และอาจนับจำนวนโครโมโซมได้ โครโมโซม เป็นโครงสร้างที่อยู่ใน

นิวเคลียสของเซลล์ ในขณะที่เซลล์ไม่แบ่งตัวหรืออยู่ในระยะอินเตอร์เฟต (interphase)เราจะไม่เห็นโครโมโซม

เนื่องจากโครโมโซม อยู่ในลักษณะเป็นเส้นใยเล็กๆ สานกันอยู่ในนิวเคลียสเส้นใยนี้เรียกว่า โครมาทิน แต่เม่ือ

เซลล์จะแบ่งตัวโครมาตินแต่ละเส้นจะแบ่งจาก1 เป็น 2 เส้น แล้วขดตัวส้ันเข้าและหนาข้ึนจนมองเห็น เป็นแท่ง

ในระยะโพรเฟส และเมทาเฟต และเรียกชื่อใหม่ว่า โครโมโซมทำให้เรามองเห็นรูปร่างลักษณะ และจำนวน



โครโมโซมได้  
     โครมาทิน เป็นสารนิวคลีโอโปรตีน ซ่ึงก็คือ DNA สายยาวสายเดียวที่พันรอบโปรตีนที่ชื่อ ฮีสโทน 

(histone) เอาไว้ ทำให้รูปร่างโครมาทินคล้ายลูกปัดที่เรียงต่อๆ กัน แล้วมี DNA พันรอบลูกปัดนั้น ในเซลล์ทั่วๆ 

ไป เม่ือย้อมสีเซลล์ ส่วนของโครมาทินจะติดสีได้ดีและมองดูคล้ายตาข่างละเอียดๆ จึงเห็นนิวเคลียสชัดเจน 

                                                                    (ที่มา www.pramool.com:443/webboard/view.php3?katoo=o10366) 

  
ภาพ 2 ส่วนประกอบของโครโมโซม  

ที่มา www.il.mahidol.ac.th/course/dna/chapter/chapt...  
 

  
ภาพที่ 3 โครโมโซมแบบต่างๆ  

ที่มา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์, 2544, หน้า 46. 



  
ภาพที่ 4 ลักษณะรูปร่างของโครโมโซมแบบต่าง ๆ ตามตำแหน่งของเซนโทรเมียร์  
ที่มา “chromosome”. <http://www.wt.ac.th/~sukanya/sukanya02/e-book.htm 

โดยทั่วไปแล้วส่ิงมีชีวิตแต่ละสปีชีส์จะมีจำนวนโครโมโซมคงที่ ดังตารางข้างล่างนี้ 

ตาราง จำนวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายของส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ 

  

 ยีน คือหน่วยที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม ยีนเป็นส่วนของDNA ที่สามารถควบคุมการแสดงออก

ได้ ส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีจำนวนยีนแตกต่างกัน เช่น แบคทีเรีย มียีนประมาณ 4,000 ยีน แมลงหวี่ 20,000 ยีน 

และมนุษย์ประมาณ 30,000 กว่ายีน เป็นต้น จำนวนยีนจึงเป็นเอกลักษณ์ของส่ิงมีชีวิต 



  

  ยีนอยู่บนโครโมโซมที่มีอยู่ในเซลล์ของส่ิงมีชีวิตที่เป็นยูคาริโอต และอยู่บนDNAของส่ิงมีชีวิตที่เป็น

โปรคาริโอต เนื่องจากยีนเป็นส่วนหนึ่งของDNA ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของโครโมโซม ดังนั้นยีนข้ึนอยู่บน

โครโมโซม ทอมัส ฮันต์ มอร์แกนได้พบความสัมพันธ์ของกฎและกลไกทางพันธุกรรมและได้ทำการวิจัยที่ระบุ

ว่าตำแหน่งของยีนนั้นอยูบนโครโมโซม  

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ (Procedures / Activities) 

 (1.)   ข้ันสร้างความสนใจ   (Engagement  Phase) 

  1.1 ครูามนักเรียนว่า “ทำไมนักเรียนจึงมีรูปร่างหน้าตาคล้ายพ่อและแม่” (แนวการตอบ เพราะได้รับการ

ถ่ายทอดลักษณะต่างๆมาจากพ่อและแม่) 

  1.2 ครูกล่าวว่า “การที่เรามีลักษณะทางร่างกายต่างๆ เหมือนพ่อ แม่นั้นจะมีส่ิงหนึ่งที่เป็นตัวควบคุม 

เรียกว่า โครโมโซมและยีน” 

  1.3 ครูกล่าวต่อไปว่า “โครโมโซมและยีนนั้นจะทำหน้าที่ในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อ

แม่มาสู่ตัวเรา” ดังนั้นวันนี้นักเรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับโครโมโซมและยีน 

(2.)   ข้ันสำรวจและค้นหา  (Exploration  Phase) 

 2.1 ครูอธิบายเกี่ยวกับความรู้เรื่องโครโมโซมและยีนว่าโครโมโซมคืออะไร และยีนคืออะไร  
พร้อมทั้งวาดรูปโครโมโซมให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง ดังนี้ 



  

  2.2 ครูอธิบายส่วนประกอบต่างๆ และการทำหน้าที่ของโครโมโซม 

  2.3 ครูถามนักเรียนว่า “นักเรียนทราบหรือไม่ว่าจำนวนโครโมโซมของส่ิงมีชีวิตต่างๆ เหมือนหรือต่าง

กัน อย่างไร” (แนวการตอบ ไม่เหมือนกัน คือ ส่ิงมีชีวิตมีจำนวนโครโมโซมไม่เท่ากัน) 

  2.4 ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง โครโมโซมและยีน พร้อมทั้งถามว่า “จำนวนโครโมโซมของ

คนมีเท่าใด” (แนวการตอบ คนมีจำนวนโครโมโซม เป็น 46 แท่ง หรือ 23 คู่) และให้นักเรียนศึกษาตารางเปรียบ

เทียบจำนวนโครโมโซมของส่ิงมีชีวิตต่างๆ ดังนี้ 

  

   

   2.5 ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องโครโมโซมและยีน พร้อมกับอภิปรายไปพร้อมๆ กัน และให้

นักเรียนทำใบกิจกรรม 

 (3.)    ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป  (Explanation   Phase) 



  3.1    ครูสรุปสาระเกี่ยวกับโครโมโซมและยีนว่า ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดและควบคุมลักษณะการ

ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่มาสู่ตัวนักเรียน และส่ิงมีชีวิตต่างๆ ก็เช่นเดียวกัน จึงทำให้ส่ิงมีชีวิต

ทุกชนิดมีรูปร่างเหมือนรุ่นบรรพบุรุษ  

(4.)   ข้ันขยายความรู้  (Expansion   Phase) 

 4.1   ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด และออกมานำเสนอภาพของโครโมโซม โดยอธิบายส่วนประกอบ

และหน้าที่ต่างๆ ที่อยู่ภายในโครโมโซม เป็นกลุ่มๆ 

 (5.)   ข้ันประเมินผล  (Evaluation  Phase) 

  5.1 ครูให้นักเรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึกหัดและส่งสมุดบันทึกประจำคาบ 

8. ส่ือการเรียนการสอนแหล่งการเรียน/รู้ (Materials, Equipment and Resources) 

1. ใบความรู้และใบกิจกรรม  

2. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  

9. ชิ้นงาน/ภาระงานของนักเรียน 

1. สมุดบันทึกประจำคาบ 

2. ใบงานกิจกรรม 

10. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment and Evaluation) 

วิธีวัดและประเมิน 

   - ทำแบบฝึกหัดในใบความรู้ 

  - ประเมินพฤติกรรมการถาม-ตอบ 

  - การออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน 

เครื่องมือวัดและประเมินผล 

  - บันทึกคะแนนการถาม-ตอบ 

  -  แบบฝึกหัดในใบกิจกรรม 

สมุดสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน 

A = เขียนสรุปครบทุกประเด็น  สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 

B+= เขียนสรุปครบทุกประเด็น  ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 

B = เขียนสรุปไม่ครบทุกประเด็น  ขาดประเด็นใดประเด็นหนึ่ง  สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 

C+ =  เขียนสรุปไม่ครบทุกประเด็น  ขาดประเด็นใดประเด็นหนึ่ง  ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 

C = เขียนสรุปไม่ครบทุกประเด็น  ขาดหลายประเด็น  ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 



บันทึกหลังการสอน 

เรื่อง โครโมโซมและยีน                                                                                        ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 

 

1.  ผลการจัดการเรียนรู้ 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2.  ปัญหาและอุปสรรค 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

3.  วิธีแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                      ลงชื่อ………………………………ครูผู้สอน 

      

                                                                                  วันที่…………../……………./…………                                                                                                                                                                                                               

4.  การนิเทศ/กำกับ/ติดตาม 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………...

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 


