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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ช่วงชั้นที่ 3   หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยพันธุกรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 

รายวิชา SCIENCE 6  รหัสวิชา SCI 23102   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

เรื่อง ความผิดปกติของโครโมโซมและมิวเทชัน  จำนวน 2 คาบ   (100 นาที) 

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

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ด้านความรู้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกสาเหตุของความผิดปกติของโครโมโซมได้ได้ 

2. อธิบายลักษณะอาการที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมได้ 

3. อธิบายลักษณะการเกิดมิวเทชันได้ 

ด้านทักษะ/กระบวนการ 

นักเรียนสามารถส่ือสารปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้ 

ด้านคุณลักษณะ 

       1.    นักเรียนเป็นผู้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

                     2.   มีความเพียรพยายาม  
                     3.   มีความอยากรู้อยากเห็น  
                     4.    มีระเบียบวินัย 

             สาระการเรียนรู้  
 ความผิดปกติของโครโมโซม  หรือ การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม  โครโมโซมเป็นโครงสร้างที่อิสระ

ที่อยู่ภายในนิวเคลียส   ซ่ึงเห็นได้ชัดในช่วงที่มีการแบ่งเซลล์ โครโมโซมประกอบด้วยหน่วยพันธุกรรม หรือยีน 

โครโมโซมเป็นแหล่งที่มียีนมากมาย ซ่ึงเม่ือมีการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิส หรือ ไมโอซิส  ความผิดพลาดอาจเกิด

ข้ึนได้โดยอาจมีผลทำให้จำนวนโครโมโซมเพิ่มข้ึน หรือลดน้อยลง   หรือชิ้นส่วนของโครโมโซมเพิ่มข้ึนมาหรือ

ขาดหายไป  ปรากฏการณ์เหล่านี้ยังส่งผลต่อลักษณะฟีโนไทป์ของคนได้หลายรูปแบบ   ดังนั้นพอจะจัดแบ่งความ

ผิดพลาดของโครโมโซมได้ 2 ประเภทใหญ่ คือ  
 1. การเปลี่ยนแปลงของจำนวนโครโมโซมซ่ึงอาจจะมีจำนวนโครโมโซมเพิ่มมากข้ึนหรือลดลง  
ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 แบบได้แก ่

   1.1  การเปลี่ยนแปลงของจำนวนโครโมโซมเพิ่มมากข้ึนหรือลดลงเป็นชุด  
   1.2  การเปลี่ยนแปลงของจำนวนโครโมโซมเพิ่มมากข้ึนหรือลดลงเป็นแท่ง  
 2. การเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือคุณสมบัติของโครโมโซมที่แปรเปลี่ยนไปจากเดิม 
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนโครโมโซมเพ่ิมมากขึ้นหรือลดลงเป็นแท่ง 
1. ความผิดปกติที่มีจำนวนโครโมโซมเกินมา 1 แท่ง 
 1.1 กลุ่มอาการดาวน์ (Down Syndrome) หมายถึง โรคกรรมพันธ์ุชนิดหนึ่งที่เกิดเนื่องจากมีโครโมโซมคู่

ที่ 21 เกินมา 1 แท่ง ในคนปกติจะมี 46 โครโมโซม แต่คนที่เป็นโรคดังกล่าวมี 47 โครโมโซม ถือเป็นความผิด

ปกติทางกรรมพันธ์ุที่พบได้บ่อยที่สุด อาการของเด็กจะมีลักษณะที่เฉพาะเช่น ลักษณะของตาที่เฉียงข้ึนบน  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ด้ังจมูกแบน ตาห่าง มือเท้าส้ัน กล้ามเนื้อที่อ่อนแรง และมักจะมีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดร่วมด้วย  เด็กที่เป็นโรค

ดังกล่าวจะมีสติปัญญาอ่อน ซ่ึงความรุนแรงจะมากน้อยแตกต่างกันในแต่ละคน  
 1.2 กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด (Edward's syndrome) เกิดจากความผิดปกติของออโทโซมโดยคู่ที่ 18 เกินมา  
1 โครโมโซม ลักษณะที่ปรากฏจะมีลักษณะหัวเล็ก หน้าผากแบน คางเว้า ระดับหูต่ำ ตาเล็ก นิ้วมือบิดงอ และ  
กำเข้าหากันแน่น หัวใจพิการ ปอดและระบบย่อยอาหารผิดปกติ มีลักษณะปัญญาอ่อนร่วมอยู่ด้วย ผู้ที่ป่วยเป็นโรค

นี้มักจะเสียชีวิตก่อนอายุ 1 ขวบ  
 1.3 กลุ่มอาการเพทอย์ (Patau's syndrome) เกิดจากความผิดปกติของออโทโซมคู่ที่ 13 เกินมา 1 

โครโมโซม ลักษณะที่ปรากฏจะพบว่ามีอาการปัญญาอ่อน ปากแหว่ง เพดานโหว่ หูหนวก นิ้วเกิน ตาอาจพิการ 

หรือตาบอด ส่วนใหญ่อายุส้ันมาก  
 1.4 กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ (Klinefelter's syndrome)เกิดจากโครโมโซม X เกินมาในเพศชาย ลักษณะ

ของผู้ป่วยในเพศชายมีลักษณะคล้ายเพศหญิง สะโพกพาย หน้าอกโต จะสูงมากกว่าชายปกติ ลูกอัณฑะเล็ก ไม่มี

อสุจิ จึงทำให้เป็นหมัน บางคนมีเสียงแหลมมากกว่าชายทั่วไป  บางรายมีโครโมโซมแบบ 44+XXY หรือ 

44+XXXY  
 1.5 ซูเปอร์ฟีเมล (Super female) พบในเพศหญิง ลักษณะของผู้ป่วยทั่วไปดูปกติ สติปัญญาต่ำกว่าระดับ

ปกติ ลูกที่เกิดมาจากแม่ที่มีโครโมโซมแบบนี้อาจมีความผิดปกติเช่นเดียวกับแม่เกิดจากการมีโครโมโซม X เกิน

มา อาจมีโครโมโซมเพศ เป็น XXX หรือ XXXX จึงทำให้โครโมโซมในเซลล์ร่างกายเป็น 47 โครโมโซม หรือ  
48 โครโมโซม ดังนั้นโครโมโซมจึงเป็นแบบ 44+XXX หรือ 44+XXXX 
 1.6 ซูเปอร์เมน (Super men) ลักษณะของผู้ป่วยในเพศชายจะมีรูปร่างสูงใหญ่กว่าปกติ มีอารมณ์ร้าย 

โมโหง่าย บางรายมีจิตใจปกติ และไม่เป็นหมัน เกิดจากความผิดปกติที่เกิดกับโครโมโซม Y โดยมีโครโมโซม Y 

เกินมาจากปกติ โครโมโซมเพศ จึงเป็นแบบ XYY จึงทำให้โครโมโซมในเซลล์ร่างกายเป็น 47 โครโมโซม เป็น

แบบ 44+XYY 

2. ความผิดปกติที่มีจำนวนโครโมโซมหายไป 1 แท่ง 
 กลุ่มอาการเทอร์เนอร์ (Turner's syndrome) เกิดจากโครโมโซม X ขาดหายไป 1 โครโมโซม ทำให้เหลือ

โครโมโซม X เพียงแท่งเดียว และเหลือโครโมโซมในเซลล์ร่างกาย 45 แท่ง พบได้ในเพศหญิงลักษณะของผู้ป่วย 

คือ ตัวเต้ีย คอมีพังพืดกางเป็นปีก แนวผมท้ายทอยอยู่ต่ำ หน้าอกกว้าง หัวนมเล็กและอยู่ห่างกัน ใบหูใหญ่อยู่ต่ำมี

รูปร่างผิดปกติ แขนคอก รังไข่ไม่เจริญ ไม่มีประจำเดือน เป็นหมันมีอายุยืนยาวเท่าๆ กับคนปกติทั่วๆ ไป  
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือคุณสมบัติของโครโมโซมที่แปรเปลี่ยนไปจากเดิม 
 กลุ่มอาการคริดูชาต์ (Cri-du-chat syndrome) เกิดจากแขนโครโมโซมคู่ที่ 5 หายไป 1 โครโมโซม แต่ก็มี

จำนวนโครโมโซมเท่ากับคนปกติคือ 46 แท่ง ลักษณะที่พบ คือ มีศีรษะเล็กกว่าปกติ หน้ากลม ใบหูต่ำกว่าปกติ ตา

ห่าง มีอาการปัญญาอ่อน ลักษณะที่เด่นชัดในกลุ่มอาการนี้คือ มีเสียงร้องแหลมเล็กคล้ายเสียงแมวร้อง จึงเรียกกลุ่ม

อาการนี้อีกอย่างหนึ่งว่า Cat-cry-syndrome  
ความผิดปกติของหน่วยพันธุกรรมหรือยีนบนโครโมโซม 
 ถ้าหน่วยพันธุกรรมหรือยีนผิดปกติ ก็ทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมบางชนิด เช่น ลักษณะผิวเผือก โรคธา

ลัสซีเมีย โรคโลหิตจาง ซ่ึงเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่ผิดปกติที่ถ่ายทอดโดยยีนด้อยบนออโตโซม ลักษณะ

พันธุกรรมเหล่านี้ มีสาเหตุมาจากการเกิด มิวเทชัน ( Mutation ) 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 มิวเทชัน ( Mutation ) หมายถึงการเกิดลักษณะใหม่ในกลุ่มลักษณะปกติ ซ่ึงเป็นผลมาจากการ

เปลี่ยนแปลงของยีน การเกิดมิวเทชันจะสามารถเรียกว่า การผ่าเหล่าหรือการกลายพันธ์ก็ได้ มิวเทชันอาจเกิดข้ึน

ได้กับเซลล์สืบพันธ์ุที่จะกลายเป็นตัวอสุจิหรือเซลล์ไข่ ทำให้ลักษณะต่างๆเปลี่ยนแปลงไป  
การเกิดมิวเทชัน  
การเกิดการมิวเทชันแบ่งออกได้เป็น  2  ชนิดคือ  
 1. มิวเทชันที่เกิดข้ึนเองในธรรมชาติ (spontaneous mutstion) พบได้ทั้งในคนสัตว์และพืช มักมีอัตราการ

เกิดต่ำมากและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆค่อยเป็นค่อยไป ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เกิดวิวัฒนาการของส่ิงมี

ชีวิต ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ลักษณะที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันเกิดจากยีนที่ผ่านการเกิดมิวเทชันในอดีต โดย

ลักษณะใดที่เกิดมิวเทชันข้ึนแล้วมีความเหมาะสมกับส่ิงแวดล้อมก็จะถูกธรรมชาติคัดเลือกไว้ ส่วนลักษณะที่ไม่ดี

จะตายหรือสูญพันธ์ไปจึงนับได้ว่า มิวเทชันเป็นวิธีการคัดเลือกพันธ์ของธรรมชาติ  
 2. การมิวเทชันที่เกิดจากการชักนำ (induced mutation) เป็นการกลายพันธ์ุที่เกิดจากมนุษย์ใช้ส่ิงก่อการ

กลายพันธ์ุ (mutagen) ชักนำให้เกิดข้ึน  ซ่ึงส่ิงก่อกลายพันธ์ุเช่น อุณหภูมิ รังสีต่างๆ สารเคมีต่างๆ  
 ตัวอย่าง สารโคลซิซิน เป็นสารเคมีที่ทำให้จำนวนชุดของโครโมโซมเพิ่มข้ึน ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการ

เกษตร และช่วยกระตุ้นให้รังไข่เจริญกลายเป็นผลที่ไม่มีเมล็ด เป็นต้น  

กิจกรรมการเรียนการสอน (100 นาที) 
ขั้นนำ (10 นาที) 
 1. ครูให้นักเรียนดูภาพโรคที่เด็กจากความผิดปกติของโครโมโซม นักเรียนคิดว่าภาพเหล่านี้เกิดจากความ

ผิดปกติของโครโมโซมอย่างไร  
 ( การเปลี่ยนแปลงจำนวนของโครโมโซม และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของโครโมโซม )  
    

                               กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ (Klinefelter's syndrome) 

    

 
                        กลุ่มอาการเพทอย์ (Patau's syndrome)  
      

 

                   กลุ่มอาการดาวน์ (Down Syndrome) 



!  4

   

ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน (75 นาที) 

 1. ครูอธิบายลักษณะความผิดปกติของโครโมโซมโดยใช้ PowerPoint ดังนี้ 

ความผิดปกติของโครโมโซม  หรือ การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม  โครโมโซมเป็นโครงสร้างที่อิสระที่

อยู่ภายในนิวเคลียส   ซ่ึงเห็นได้ชัดในช่วงที่มีการแบ่งเซลล์ โครโมโซมประกอบด้วยหน่วยพันธุกรรม หรือยีน 

โครโมโซมเป็นแหล่งที่มียีนมากมาย ซ่ึงเม่ือมีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส หรือ ไมโอซิส  ความผิดพลาดอาจเกิด

ข้ึนได้โดยอาจมีผลทำให้จำนวนโครโมโซมเพิ่มข้ึน หรือ    ลดน้อยลง   หรือ    ชิ้นส่วนของโครโมโซมเพิ่มข้ึนมา

หรือขาดหายไป  ปรากฏการณ์เหล่านี้ยังส่งผลต่อลักษณะฟีโนไทป์ของคนได้หลายรูปแบบ   ดังนั้นพอจะจัดแบ่ง

ความผิดพลาดของโครโมโซมได้ 2 ประเภทใหญ่ คือ  
 1. การเปลี่ยนแปลงของจำนวนโครโมโซมซ่ึงอาจจะมีจำนวนโครโมโซมเพิ่มมากข้ึนหรือลดลง ซ่ึงแบ่ง

ออกเป็น 2 แบบได้แก ่
   1.1  การเปลี่ยนแปลงของจำนวนโครโมโซมเพิ่มมากข้ึนหรือลดลงเป็นชุด  

   1.2  การเปลี่ยนแปลงของจำนวนโครโมโซมเพิ่มมากข้ึนหรือลดลงเป็นแท่ง  
 2. การเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือคุณสมบัติของโครโมโซมที่แปรเปลี่ยนไปจากเดิม 
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนโครโมโซมเพ่ิมมากขึ้นหรือลดลงเป็นแท่ง 
1. ความผิดปกติที่มีจำนวนโครโมโซมเกินมา 1 แท่ง 
 1.1 กลุ่มอาการดาวน์ (Down Syndrome) หมายถึง โรคกรรมพันธ์ุชนิดหนึ่งที่เกิดเนื่องจากมีโครโมโซมคู่

ที่ 21 เกินมา 1 แท่ง ในคนปกติจะมี 46 โครโมโซม แต่คนที่เป็นโรคดังกล่าวมี 47 โครโมโซม ถือเป็นความผิด

ปกติทางกรรมพันธ์ุที่พบได้บ่อยที่สุด อาการของเด็กจะมีลักษณะที่เฉพาะเช่น ลักษณะของตาที่เฉียงข้ึนบน  
ด้ังจมูกแบน ตาห่าง มือเท้าส้ัน กล้ามเนื้อที่อ่อนแรง และมักจะมีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดร่วมด้วย  เด็กที่เป็นโรค

ดังกล่าวจะมีสติปัญญาอ่อน ซ่ึงความรุนแรงจะมากน้อยแตกต่างกันในแต่ละคน  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 1.2 กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด (Edward's syndrome) เกิดจากความผิดปกติของออโทโซมโดยคู่ที่ 18 เกินมา  
1 โครโมโซม ลักษณะที่ปรากฏจะมีลักษณะหัวเล็ก หน้าผากแบน คางเว้า ระดับหูต่ำ ตาเล็ก นิ้วมือบิดงอ และกำ

เข้าหากันแน่น หัวใจพิการ ปอดและระบบย่อยอาหารผิดปกติ มีลักษณะปัญญาอ่อนร่วมอยู่ด้วย ผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้

มักจะเสียชีวิตก่อนอายุ 1 ขวบ  

                                  
  

 1.3 กลุ่มอาการเพทอย์ (Patau's syndrome) เกิดจากความผิดปกติของออโทโซมคู่ที่ 13 เกินมา 1 

โครโมโซม ลักษณะที่ปรากฏจะพบว่ามีอาการปัญญาอ่อน ปากแหว่ง เพดานโหว่ หูหนวก นิ้วเกิน ตาอาจพิการ 

หรือตาบอด ส่วนใหญ่อายุส้ันมาก  

                
  

  

 1.4 กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ (Klinefelter's syndrome)เกิดจากโครโมโซม X เกินมาในเพศชาย ลักษณะ

ของผู้ป่วยในเพศชายมีลักษณะคล้ายเพศหญิง สะโพกพาย หน้าอกโต จะสูงมากกว่าชายปกติ ลูกอัณฑะเล็ก ไม่มี

อสุจิ จึงทำให้เป็นหมัน บางคนมีเสียงแหลมมากกว่าชายทั่วไป  บางรายมีโครโมโซมแบบ 44+XXY หรือ 
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44+XXXY  

                            

 
 1.5 ซูเปอร์ฟีเมล (Super female) พบในเพศหญิง ลักษณะของผู้ป่วยทั่วไปดูปกติ สติปัญญาต่ำกว่าระดับ

ปกติ ลูกที่เกิดมาจากแม่ที่มีโครโมโซมแบบนี้อาจมีความผิดปกติเช่นเดียวกับแม่เกิดจากการมีโครโมโซม X  
เกินมา อาจมีโครโมโซมเพศ เป็น XXX หรือ XXXX จึงทำให้โครโมโซมในเซลล์ร่างกายเป็น 47 โครโมโซม 

หรือ 48 โครโมโซม ดังนั้นโครโมโซมจึงเป็นแบบ 44+XXX หรือ 44+XXXX  
 1.6 ซูเปอร์เมน (Super men) ลักษณะของผู้ป่วยในเพศชายจะมีรูปร่างสูงใหญ่กว่าปกติ มีอารมณ์ร้าย 

โมโหง่าย บางรายมีจิตใจปกติ และไม่เป็นหมัน เกิดจากความผิดปกติที่เกิดกับโครโมโซม Y โดยมีโครโมโซม Y 

เกินมาจากปกติ โครโมโซมเพศ จึงเป็นแบบ XYY จึงทำให้โครโมโซมในเซลล์ร่างกายเป็น 47 โครโมโซม  
เป็นแบบ 44+XYY 
  

  

   

2. ความผิดปกติที่มีจำนวนโครโมโซมหายไป 1 แท่ง 
 กลุ่มอาการเทอร์เนอร์ (Turner's syndrome) เกิดจากโครโมโซม X ขาดหายไป 1 โครโมโซม ทำให้เหลือ

โครโมโซม X เพียงแท่งเดียว และเหลือโครโมโซมในเซลล์ร่างกาย 45 แท่ง พบได้ในเพศหญิงลักษณะของผู้ป่วย 

คือ ตัวเต้ีย คอมีพังพืดกางเป็นปีก แนวผมท้ายทอยอยู่ต่ำ หน้าอกกว้าง หัวนมเล็กและอยู่ห่างกัน ใบหูใหญ่อยู่ต่ำมี

รูปร่างผิดปกติ แขนคอก รังไข่ไม่เจริญ ไม่มีประจำเดือน เป็นหมันมีอายุยืนยาวเท่าๆ กับคนปกติทั่วๆ ไป  



!  7

           

การเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือคุณสมบัติของโครโมโซมที่แปรเปลี่ยนไปจากเดิม 
 กลุ่มอาการคริดูชาต์ (Cri-du-chat syndrome) เกิดจากแขนโครโมโซมคู่ที่ 5 หายไป 1 โครโมโซม แต่ก็มี

จำนวนโครโมโซมเท่ากับคนปกติคือ 46 แท่ง ลักษณะที่พบ คือ มีศีรษะเล็กกว่าปกติ หน้ากลม ใบหูต่ำกว่าปกติ ตา

ห่าง มีอาการปัญญาอ่อน ลักษณะที่เด่นชัดในกลุ่มอาการนี้คือ มีเสียงร้องแหลมเล็กคล้ายเสียงแมวร้อง จึงเรียกกลุ่ม

อาการนี้อีกอย่างหนึ่งว่า Cat-cry-syndrome  

     

   
 
 2. ครูอธิบายเกี่ยวกับการเกิดมิวเทชันดังนี้  
 ความผิดปกติของหน่วยพันธุกรรมหรือยีนบนโครโมโซม 
 ถ้าหน่วยพันธุกรรมหรือยีนผิดปกติ ก็ทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมบางชนิด เช่น ลักษณะผิวเผือก โรคธา

ลัสซีเมีย โรคโลหิตจาง ซ่ึงเป็นลักษระทางพันธุกรรมที่ผิดปกติที่ถ่ายทอดโดยยีนด้อยบนออโตโซม ลักษณะ

พันธุกรรมเหล่านี้ มีสาเหตุมาจากการเกิด มิวเทชัน ( Mutation ) 
 มิวเทชัน ( Mutation ) หมายถึงการเกิดลักษณะใหม่ในกลุ่มลักษณะปกติ ซ่ึงเป็นผลมาจากการ

เปลี่ยนแปลงของยีน การเกิดมิวเทชันจะสามารถเรียกว่า การผ่าเหล่าหรือการกลายพันธ์ก็ได้ มิวเทชันอาจเกิด
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ข้ึนได้กับเซลล์สืบพันธ์ที่จะกลายเป็นตัวอสุจิหรือเซลล์ไข่ ทำให้ลักษณะต่างๆเปลี่ยนแปลงไป  
การเกิดมิวเทชัน  
การเกิดการมิวเทชันแบ่งออกได้เป็น  2  ชนิดคือ  
 1. มิวเทชันที่เกิดข้ึนเองในธรรมชาติ (spontaneous mutstion) พบได้ทั้งในคนสัตว์และพืช มักมีอัตราการ

เกิดต่ำมากและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆค่อยเป็นค่อยไป ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เกิดวิวัฒนาการของส่ิง

มีชีวิต ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ลักษณะที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันเกิดจากยีนที่ผ่านการเกิดมิวเทชันในอดีต โดย

ลักษณะใดที่เกิดมิวเทชันข้ึนแล้วมีความเหมาะสมกับส่ิงแวดล้อมก็จะถูกธรรมชาติคัดเลือกไว้ ส่วนลักษณะที่

ไม่ดีจะตายหรือสูญพันธ์ไปจึงนับได้ว่า มิวเทชันเป็นวิธีการคัดเลือกพันธ์ของธรรมชาติ  
 2. การมิวเทชันที่เกิดจากการชักนำ (induced mutation) เป็นการกลายพันธ์ุที่เกิดจากมนุษย์ใช้ส่ิงก่อการ

กลายพันธ์ุ (mutagen) ชักนำให้เกิดข้ึน  ซ่ึงส่ิงก่อกลายพันธ์ุเช่น อุณหภูมิ รังสีต่างๆ สารเคมีต่างๆ  
 ตัวอย่าง สารโคลซิซิน เป็นสารเคมีที่ทำให้จำนวนชุดของโครโมโซมเพิ่มข้ึน ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการ

เกษตร และช่วยกระตุ้นให้รังไข่เจริญกลายเป็นผลที่ไม่มีเมล็ด เป็นต้น 

ขั้นสรุป (15 นาที) 

      1.    ครูทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาต้ังแต่เรื่องความผิดปกติของการต้ังครรภ์ ความพิการแต่กำเนิดและ 

ความผิดปกติของยีน  

      2.   ครูตรวจสอบ และประเมินความรู้ของนักเรียน จากใบงานที่ 14 เรื่องความผิดปกติของโครโมโซม 

 ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

1. PowerPoint ประกอบการสอน 

2. ใบงานที่ 14 เรื่องความผิดปกติของโครโมโซม  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 การวัดและประเมินผล 

  

การวัด การประเมินผล เครื่องมือ

1. การทำงานเป็นกลุ่ม 

2. ความถูกต้องของคำตอบ  

3. ความถูกต้องของคำตอบ 

1. นักเรียนมีส่วนร่วมในการ 

ทำงานกลุ่มมากกว่า 70 % 

2. นักเรียนสามารถเขียน

แสดง 

โอกาสการเกิดโรคทาง

พันธุกรรมได้ถูกต้อง  

3. นักเรียนสามารถตอบ 

คำถามได้ถูกต้องมากกว่า 70% 

1. แบบประเมินการทำงาน 

เป็นกลุ่ม 

2. ใบกิจกรรม 

3. ใบงาน
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แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 
กลุ่มที่ ....................................  ชั้น ....................... 

สมาชิกภายในกลุ่ม 1. ............................................................. 2. ........................................................... 

   3. ............................................................. 4. ........................................................... 

   5. .............................................................  

คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย  ✓  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

 ลงชื่อ ............................................ ผู้ประเมิน 

 ............/................/.............. 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให้ 3 คะแนน 

 พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ 2 คะแนน 

 พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ลำดับที่ รายการพฤติกรรม คุณภาพการปฏิบัติ

3 2 1

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10

มีการปรึกษาและวางแผนร่วมกันก่อนทำงาน 

มีการแบ่งหน้าที่อย่างเหมาะสมและทำตามหน้าที่ทุกคน 

มีการปฏิบัติงานตามข้ันตอน 

มีการให้ความช่วยเหลือกัน 

สามารถทำงานได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด 

ทำงานเสร็จทันตามกำหนดเวลา 

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ 

สามารถให้คำแนะนำกลุ่มอื่นได้ 

มีความสนใจและพอใจที่จะสืบเสาะแสวงหาความรู้ใน

สถานการณ์และแก้ปัญหาใหม่ๆ

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

24-30 

17-23 

10-16

 มากกว่า 70% 

 50% - 70% 

 น้อยกว่า 50%
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                                                             ใบงานที่ 14  
จงเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
1. โรคหรือความผิดปกติทางพันธุกรรมมีสาเหตุมา

จาก   ..........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

.........  
2. ความผิดปกติของโครโมโซมมี 2 แบบ คือ ............................................................................................................ 

...........................................................................................................................................................  
3. จงเขียนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายของผู้ป่วยที่เป็นโรคทางพันธุกรรม และบอกด้วยว่าเป็นโรคทางพันธุกรรม

ที่เกิดจากโครโมโซมชนิดใด และโรคพันธุกรรมชื่อว่าอะไร ลงในตารางนี้  

4. โครโมโซมในเซลล์ไข่ของเพศหญิงที่เป็นโรคในกลุ่มอาการดาวน์ คือ......................................... 

โครโมโซมที่ผิดปกติ แบบของโครโมโซม

ในเซลล์ร่างกาย

ชนิดของโครโมโซมที่

ผิดปกติ
ชื่อของโรคพันธุกรรม

ชื่อ-
นามสกุล.........................................
. 

วันที่ได้

รับ…......................................... 
กำหนด
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5. ผู้ป่วยที่มีลักษณะต่อไปนี้เป็นความผิดปกติที่เกิดกับโครโมโซมชนิดใด  
 5.1 ลักษณะตัวเต้ีย ที่คอมีพังผืดกางเป็นปีก เป็นหมัน............................................................................     
              5.2 ปากแหว่ง เพดานโหว่ ปัญญาอ่อนอย่างแรง อายุส้ันมาก  ...............................................................  
 5.3 เพศชายมีสะโพกผาย หน้าอกโต ลูกอัณฑะมีขนาดเล็ก เป็นหมัน...................................…………. 

6. หน่วยพันธุกรรมที่ผิดปกติหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากเกิด ............................................................  
7. จงยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมหรือโรคทางพันธุกรรมที่เกดจากความผิดปกติของยีนมา 5 

ชนิด...........................................................................................................................................................................

..  
8. โรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของจำนวนออโทโซม ได้แก่โรค  ................................................. 

.............................................................................................................................................................................  
9. ถ้าผุ้ป่วยเพศหญิงในกลุ่มอาการดาวน์สร้างเซลล์ไข่ เซลล์ไข่จะมีโครโมโซมแบบ......................................... 

10. โรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากยีนด้อยบนออโทโซมได้แก่  ............................................................................  
11. แพทย์ได้นำเซลล์ของตัวอ่อนในน้ำคร่ำของหญิงที่ต้ังครรภ์เม่ืออายุ 40 ปี มาตรวจ เพื่อวินิจฉัยว่าตัวอ่อนใน

ครรภ์ปกติหรือไม่ นักเรียนคิดว่า แพทย์วินิจฉัยด้วยการตรวจส่ิงใดของ

เซลล์...........................................................................................................................................................................

...  
12. การกลายพันธ์หรือการผ่าเหล่า ( Mutation) คือ..............................................................................................  
 ………………………………………………………………………………………………………………….  
13. มีสาเหตุใดบ้างที่ทำให้เกิดการกลายพันธ์ุ   ..................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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                                                              เฉลยใบงานที่ 14  
จงเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
1. โรคหรือความผิดปกติทางพันธุกรรมมีสาเหตุมาจาก   สารเคมี    ความผิดปกติหรือความผิดพลาดในการแบ่ง

เซลล์ และสารเสพติด 
2. ความผิดปกติของโครโมโซมมี 2 แบบ คือ    1. การเปลี่ยนแปลงจำนวนโครโมโซม   
2. การเปลี่ยนแปลงรูปร่างโครโมโซม 
3. จงเขียนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายของผู้ป่วยที่เป็นโรคทางพันธุกรรม และบอกด้วยว่าเป็นโรคทางพันธุกรรม

ที่เกิดจากโครโมโซมชนิดใด และโรคพันธุกรรมชื่อว่าอะไร ลงในตารางนี้  

โครโมโซมที่ผิดปกติ แบบของโครโมโซม

ในเซลล์ร่างกาย

ชนิดของโครโมโซมที่

ผิดปกติ
ชื่อของโรคพันธุกรรม

แขนโครโมโซมคู่ที่ 5 

ขาดหายไป 1 แท่ง
44+XX,44+XY โครโมโซมร่างกาย กลุ่มอาการคริดูชาต์

โครโมโซม X ขาดหาย

ไป 1 โครโมโซม
44+X โครโมโซมเพศ กลุ่มอาการเทอร์เนอร์

โครโมโซมคู่ที่ 21 เกิน

มา 1 โครโมโซม
45+XX,45+ XY โครโมโซมร่างกาย กลุ่มอาการดาวน์

โครโมโซมคู่ที่ 18 เกิน

มา 1 โครโมโซม
45+XX,45+ XY โครโมโซมร่างกาย กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด

โครโมโซมคู่ที่ 13 เกิน

มา 1 โครโมโซม
45+XX,45+ XY โครโมโซมร่างกาย กลุ่มอาการเพทอย์

โครโมโซม X  เกินมา 

1 โครโมโซมในเพศ

ชาย

44+XXY โครโมโซมเพศ
กลุ่มอาการไคลน์เฟล

เตอร์

วันที่ได้

รับ…......................................... 
กำหนด

ชื่อ-
นามสกุล.........................................
. 
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4. โครโมโซมในเซลล์ไข่ของเพศหญิงที่เป็นโรคในกลุ่มอาการดาวน์ คือ 22+X  23+X 

 
 
 
5. ผู้ป่วยที่มีลักษณะต่อไปนี้เป็นความผิดปกติที่เกิดกับโครโมโซมชนิดใด  
 5.1 ลักษณะตัวเต้ีย ที่คอมีพังผืดกางเป็นปีก เป็นหมัน    โครโมโซมเพศ 
 5.2 ปากแหว่ง เพดานโหว่ ปัญญาอ่อนอย่างแรง อายุส้ันมาก   โครโมโซมร่างกาย 
 5.3 เพศชายมีสะโพกผาย หน้าอกโต ลูกอัณฑะมีขนาดเล็ก เป็นหมัน โครโมโซมเพศ 

6. หน่วยพันธุกรรมที่ผิดปกติหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากเกิด  การกลายพันธุ์  ( Mutation) 
7. จงยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมหรือโรคทางพันธุกรรมที่เกดจากความผิดปกติของยีนมา 5 ชนิด  
 โรคตาบอดสี  ผิวเผือก  โรคธาลัสซีเมีย ผมหยิก  มีลักยิ้ม เป็นต้น 

8. โรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของจำนวนออโทโซม ได้แก่โรค   
 กลุ่มอาการดาวน์   กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด    กลุ่มอาการเพทอย์  
9. ถ้าผุ้ป่วยเพศหญิงในกลุ่มอาการดาวน์สร้างเซลล์ไข่ เซลล์ไข่จะมีโครโมโซมแบบ 22+X  23+X 
10. โรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากยีนด้อยบนออโทโซมได้แก่  ผิวเผือก  โรคธาลัสซีเมีย 
11. แพทย์ได้นำเซลล์ของตัวอ่อนในน้ำคร่ำของหญิงที่ต้ังครรภ์เม่ืออายุ 40 ปี มาตรวจ เพื่อวินิจฉัยว่าตัวอ่อนใน

ครรภ์ปกติหรือไม่ นักเรียนคิดว่า แพทย์วินิจฉัยด้วยการตรวจส่ิงใดของเซลล์ โครโมโซม 
12. การกลายพันธ์หรือการผ่าเหล่า ( Mutation) คือ การเกิดลักษณะใหม่ในกลุ่มลักษณะปกติ เป็นผลมาจากการ

เปลี่ยนแปลงของยีน 
13. มีสาเหตุใดบ้างที่ทำให้เกิดการกลายพันธ์ุ   1. เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
           2. เกิดขึ้นโดยการชักนำ 

โครโมโซม Y เกินมา 1 

โครโมโซม
44+XYY โครโมโซมเพศ ซูเปอร์เมน


