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ค ำแนะน ำกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ส ำหรับครู 

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 7 
เรื่อง  ควำมผิดปกติของยีน 

 
 ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 7 
 มีเอกสำรที่ครูผู้สอนจะต้องเตรียมให้ครบ ดังนี ้

 
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 7  เรื่อง  ควำมผิดปกติของยีน 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความผิดปกติของยีน จ านวน 1   ชุด 
บัตรค าสั่ง จ านวน 36  ชุด 
บัตรเนื้อหา จ านวน 36  ชุด 

บัตรกิจกรรม จ านวน 36  ชุด 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 36  ชุด 

แนวตอบบัตรกิจกรรม จ านวน 36  ชุด 

แบบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 36  ชุด 

กระดาษค าตอบแบบทดสอบ จ านวน 36  ชุด 

แบบบันทึกผลการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 7  
เรื่อง  ความผิดปกติของยีน 
 

จ านวน 1  ชุด 
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บทบำทของคร ู

 
1. ครูควรศึกษาเนื้อหาที่จะสอนโดยละเอียดและศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างรอบคอบ 
2. ครูควรจัดชั้นเรียนตามแผนผังการจัดชั้นเรียน 
3. ก่อนสอนครูต้องเตรียมชุดกิจกรรมการเรียนรู้พร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ไว้บนโต๊ะประจ ากลุ่มให้เรียบร้อย  
    โดยผู้เรียนได้รับคนละ 1 ชุด เว้นแต่สื่อการสอนที่ต้องใช้ร่วมกันในกลุ่ม 
4. ถ้าเป็นการสอนครั้งแรก ครูต้องชี้แจงให้นักเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของนักเรียนในการใช้ 
    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
5. ครูควรชี้แจงหรือร่วมกับนักเรียนตกลงวิธีการวัดและประเมินผลรายวิชาพร้อมทั้งก าหนดวันเวลา 
   ที่จะน างานมาส่งครูผู้สอน 
6. การสอนแบ่งเป็น 7 ขั้นตอน คือ 
     6.1 ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation)  
     6.2 ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement)  
     6.3 ขั้นส ารวจและคน้หา (Exploration)   
     6.4 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป  (Explanation)   
     6.5 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration)   
     6.6 ขั้นประเมินผล (Evaluation) 
     6.7 ขั้นน าความรู้ไปใช้ (Extension) 
7. ขณะที่นักเรียนประกอบกิจกรรม ครูควรเดินดูการท างานของนักเรียนอย่างใกล้ชิด หากนักเรียน 
    คนใดหรือกลุ่มใดมีปัญหา ครูจะต้องให้การช่วยเหลือทันที 
8. ครูแนะน าอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดลองบางชนิดที่นักเรียนไม่คุ้นเคย 
9. การสรุปบทเรียน ควรเน้นกิจกรรมร่วมของนักเรียนทุกกลุ่มหรือตัวแทนของกลุ่มร่วมกัน 
10. หลังจากเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จแล้ว ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนหลังใช้ 
    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละชุด 
11. ในกรณีที่นักเรียนคนใดขาดเรียน ครูควรให้เรียนเป็นรายบุคคลจากชุดการเรียนที่เตรียมไว้  
     โดยครูแยกชุดการเรียนออกมา 1 ชุด ส าหรับนักเรียนคนนั้น 
12. ผู้เรียนที่ไม่ผ่านการประเมินหลังเรียน จะต้องประกอบกิจกรรมการประเมินซ่อมเสริมและ 
     สอบแก้ตัวตามจุดประสงค์ท่ีไม่ผ่าน 
13. ครูเก็บกระดาษค าตอบ แบบบันทึกผลการท ากิจกรรมของนักเรียนไว้ในแฟ้มของนักเรียนแต่ละคน  
     เพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความก้าวหน้าของนักเรียน 
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แผนผังกำรจัดชั้นเรียน 
 
 

 ให้จัดตำมแผนผังที่ก ำหนดไว้ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              - เอกสารเสริมความรู้  เป็นส่วนที่จัดไว้ส าหรับนักเรียนที่ท ากิจกรรมเสร็จก่อนผู้อ่ืน 
 ได้มาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม หรือนักเรียนที่มีความสนใจในเรื่องนั้นเป็นพิเศษ ได้มาศึกษา 
 กิจกรรมการทดลองเสริมในบทเรียนในเวลาว่าง 
  - โต๊ะอุปกรณ์มีไว้ส าหรับตั้ง “สิ่งที่ครูต้องเตรียม” ซึ่งไม่ได้จัดไว้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
 แบ่งออกเป็นกลุ่มโดยจัดไว้ในตะกร้า 
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์/โต
๊ะส
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ิต 

กลุ่มที่ 3 

กลุ่มที่ 1 

กลุ่มที่ 2 

กลุ่มที่ 6 

กลุ่มที่ 5 

กลุ่มที่ 4 

เอกสำรเสริมควำมรู้ 

อ่ำงน้ ำ ตู้เก็บอุปกรณ์ 
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     วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาพ้ืนฐาน เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม 
2. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาพ้ืนฐาน 

        เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
3. เพ่ือขจัดปัญหาการไม่มีสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาพ้ืนฐาน เรื่อง ลักษณะทาง 
    พันธุกรรม     
4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และมีเป้าหมายในการค้นคว้าที่ชัดเจน 
 
 

ค ำชี้แจง 
       

1. ให้นักเรียนทุกคนศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาอย่างละเอียด 
2. การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้จะต้องปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนดให้อย่างเคร่งครัด 

         และมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง 
  3. ก่อนเริ่มเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน   

4. ถ้านักเรียนคนใดสงสัยหรือมีปัญหาที่ไม่เข้าใจ สามารถขอค าแนะน าจากครูผู้สอน 
    ได้ตลอดเวลา  
5. เมื่อนักเรียนศึกษาหรือท ากิจกรรมจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 7 เรื่อง ความผิดปกติของ 
    ยีน จบแล้วให้นักเรียนแต่ละคนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
6. เวลาที่ใช้ในการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 7 เรื่อง ความผิดปกติของยีน  
    จ านวน 2 ชั่วโมง 
 
 
 

ค ำแนะน ำกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ส ำหรับนักเรียน 
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 7  เรื่อง  ควำมผิดปกติของยีน 
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1. นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมตามล าดับขั้น 
    อย่างระมัดระวัง 
2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาหน่วยการเรียนรู้  จุดประสงค์การเรียนรู้ บัตรค าสั่ง บัตรเนื้อหาใน 
    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดอย่างละเอียด  
3. นักเรียนท ากิจกรรมตามบัตรกิจกรรมเป็นกลุ่ม 
4. นักเรียนควรมีการบริหารการท างานกลุ่มเป็นอย่างดี หากมีปัญหาใด ๆ ควรปรึกษาครูผู้สอนทุกครั้ง 
    และควรแบ่งบทบาทหน้าที่กันชัดเจน 
5. ทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนรู้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนจะต้องน าเสนอผลการศึกษา  
    หรือผลการทดลองเป็นเล่มรายงานเพื่อแสดงผลงานของกลุ่มตนเอง 
6. ทุกกิจกรรมการเรียนรู้มีเวลาจ ากัด นักเรียนควรปฏิบัติงานให้ทันเวลา ไม่ควรปล่อยทิ้งสะสมงาน 
    ให้ค้างเนื่องจากผลงานของแต่ละกิจกรรมการเรียน จะเป็นองค์ความรู้ส าหรับกิจกรรมการเรียน 
    ในล าดับถัดไป 
7. ในการท ากิจกรรมการเรียน ให้นักเรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้หรือช่วยกันศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
    และตอบค าถามด้วยความตั้งใจ 
8. เมื่อเรียนจบแต่ละกิจกรรมการเรียน ควรเก็บอุปกรณ์การเรียนเข้าที่เดิมให้เรียบร้อยทุกครั้ง 
9. หลังจากนักเรียนได้ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้จบแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายของการเรียนโดยชุดกิจกรรม 
    การเรียนรู้ ให้นักเรียนท าแบบทดสอบย่อยหลังจากการปฏิบัติกิจกรรม 
10. นักเรียนควรมีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการสร้างสรรค์ผลงานการเรียนขณะด าเนินกิจกรรม 
     การเรียนทุกครั้ง 
 
 
 
 
 

 

 
 

บทบำทของนักเรียน 
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แผนผัง 

ขั้นตอนกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
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เร่ือง ควำมผิดปกติของยีน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
รำยวิชำ ชีววิทยำพื้นฐำน รหัสวิชำ ว31103 เวลำ 2 ชั่วโมง 

 

1. สำระส ำคัญ 
    ความผิดปกติของยีนที่อยู่บนโครโมโซมนั้น  สามารถเกิดได้ทั้งบนโครโมโซมร่างกายและ 
บนโครโมโซมเพศ 
 

2. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  
 2.1 มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
      ว 1.2  เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์ 

  และสิ่งแวดล้อม  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ 
ไปใช้ประโยชน์ 

                                 ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การ
แก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม 
และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
 2.2 ตัวชี้วัด 
  ว 1.2 ม.4-6/1 อธิบายกระบวนการถ่ายทอดสารพันธุกรรม  การแปรผันทางพันธุกรรม     
มิวเทชัน  และการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 
         ว 8.1 ม.4-6/7  วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายข้อมูล และประเมินความสอดคล้องของ
ข้อสรุป  หรือสาระส าคัญ เพ่ือตรวจสอบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
          ว 8.1 ม.4-6/10  น าผลของการส ารวจตรวจสอบที่ได้ ทั้งวิธีการและองค์ความรู้ที่ได้ไปสร้าง
ค าถามใหม่ น าไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ และในชีวิตจริง 
 
 
 

 

หน่วยกำรเรียนรู้  เรื่อง ลักษณะทำงพันธุกรรม 
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3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 3.1 ควำมรู้ 
  1) อธิบายโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนบนโครโมโซมได้  
 3.2 ทักษะกระบวนกำร 
  1) ศึกษาค้นคว้า และอภิปรายความผิดปกติของยีนบนโครโมโซมได้  
  2) สรุปประเด็นส าคัญของความผิดปกติของยีนบนโครโมโซมได้  
 3.3 สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
  1) ความสามารถในการคิด 
   (1) ทักษะการสังเกต   
   (2) ทักษะการส ารวจค้นหา 
   (3) ทักษะการสรุปลงความเห็น  
  2) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 3.4  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  1) มีวินัย   
  2) ใฝ่เรียนรู้  
  3) มุ่งม่ันในการท างาน 
 3.5 ควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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บัตรค ำสั่ง ชุดที่ 7 

เรื่อง ควำมผิดปกติของยีน 
 

    ค ำสั่ง  ให้นักเรียนอ่านบัตรค าสั่ง แล้วปฏิบัติตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 
1. ประธานกลุ่มแจกบัตรค าสั่ง  บัตรเนื้อหา  บัตรกิจกรรม และใบค าถามให้กับสมาชิก 

ในกลุ่มทุกคน 
2. สมาชิกทุกคนร่วมกันศึกษาบัตรค าสั่ง บัตรเนื้อหา และบัตรกิจกรรม 
3. สมาชิกทุกคนแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4. สมาชิกทุกคนร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยการตรวจค าตอบจากบัตรแนวค าตอบ   
    กิจกรรมและให้คะแนนข้อที่ถูกต้องข้อละ 1 คะแนน 
5. ประธานให้ทุกคนอ่านใบค าถาม แล้วให้สมาชิกทุกคนตอบค าถามลงในกระดาษค าตอบ 
6. สมาชิกทุกคนตรวจค าตอบจากบัตรแนวค าตอบค าถาม มอบกระดาษค าตอบให้กับเลขานุการ 
    เพ่ือบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม 
7. เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ให้ทุกคนเก็บบัตรค าสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม   
    และบัตรแนวค าตอบเข้าซองและเก็บสื่อการเรียนการสอนทุกอย่างให้เรียบร้อย 
8. นักเรียนควรมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยปฏิบัติกิจกรรมตามล าดับขั้นตอนของการเรียนรู้ 
   ที่ก าหนดและไม่อ่านบัตรแนวค าตอบก่อนปฏิบัติกิจกรรม 
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แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 7 
 

วิชำ ชีววิทยำพื้นฐำน  รหัสวิชำ ว31103 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 
เรื่อง ควำมผิดปกติของยีน จ ำนวน 10 ข้อ 

 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียวแล้วท าเครื่องหมายกากบาท (X)  
   ลงในกระดาษค าตอบ 
 
1. ลักษณะผิดปกติหรือโรคพันธุกรรมในข้อใดเกิดจากการถ่ายทอดความผิดปกติของยีนที่ควบคุม 
   ลักษณะด้อย ซึ่งอยู่บนโครโมโซมเพศ 
 ก. ผิวเผือก   

ข. คนแคระ     
ค. ตาบอดสี              
ง. ท้าวแสนปม 

2. ยีนที่ควบคุมโรคแขนขาลีบเป็นยีนด้อยอยู่บนโครโมโซม X  ถ้าสามีภรรยาปกติมีลูกชายเป็นโรค 
   แขนขาลีบ ผู้ที่มียีนควบคุมโรคแขนขาลีบและถ่ายทอดโรคดังกล่าวมายังลูกชายคือใคร 
 ก. พ่อ    

ข. แม่       
ค. ปู่หรือย่า   
ง. ตาหรือยาย 

3. โรคพันธุกรรมทีม่ีโอกาสพบในเพศชายและเพศหญิงได้เท่ากัน ได้แก่โรคในข้อใด 
 ก. ฮีโมโฟเลีย   

ข. แขนขาลีบ     
ค. ทาลัสซีเมีย       
ง. ถูกมากกว่า 1 ข้อ 

4. โรคทาลัสซีเมียมียีนด้อยเป็นตัวควบคุมท าให้เกิดความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง สามีภรรยาที่ท้ังคู่ 
   เป็นพาหะของโรคนี้ ลูกของเขาจะเป็นโรคนี้ร้อยละเท่าใด 

ก. ร้อยละ  25     
ข. ร้อยละ  50 
ค. ร้อยละ  75     
ง. ร้อยละ 100 
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5. ถ้าชายผิวปกติแต่งงานกับหญิงผิวปกติท่ีมียีนผิวเผือกแฝงอยู่ พบลักษณะของลูกที่เกิดมาดังนี้ 
 1. ลูกทุกคนมีผิวปกติ  
 2. ลูกมียีนผิวเผือกแฝงอยู่ร้อยละ 50 
 3. ลูกผิวปกติมียีนผิวเผือกแฝงอยู่ร้อยละ 25 
 ข้อใดถูกที่สุด 

ก. 1      
ข. 2 
ค. 1 และ 2     
ง. 1 และ 3 

6. ลักษณะในข้อใดน่าจะน าโดยยีนด้อย 
ก. พบลักษณะนั้น ๆ ในทุกรุ่น  
ข. พบลักษณะนั้น ๆ บางชั่วรุ่น 
ค. คนส่วนมากมีลักษณะนั้น ๆ อยู่แล้ว  
ง. ไม่มีลักษณะใด ๆ ที่น าโดยยีนด้อย 

7. ข้อใดไม่ตรงกับข้อเท็จจริง 
ก. โรคทางพันธุกรรมในมนุษย์ไม่ใช่โรคติดต่อ 
ข. ปัจจุบันมนุษย์สามารถตัดต่อยีนเพื่อผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ 
ค. โรคทางพันธุกรรมในมนุษย์บางครั้งพบว่าไม่แสดงอาการให้เห็น 
ง.  ลักษณะที่คนส่วนใหญ่มีหรือแสดงออกคือลักษณะที่ถูกควบคุมโดยยีนเด่น 

8. ข้อใดกล่าวถึงยีนไม่ถูกต้อง 
 ก. ยีนจะอยู่กันเป็นค ู่ โดยยีนเด่นจะข่มยีนด้อย 
 ข. ยีนเด่นต้องเข้าคู่กับยีนเด่น และยีนด้อยต้องเข้าคู่กับยีนด้อยเสมอ 
 ค. ยีนมีต าแหน่งอยู่บนโครโมโซม ท าหน้าที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม 
 ง.  ลักษณะของยีนผิดปกติ ท าให้คนมีลักษณะผิดปกติได้ 
9. ความผิดปกติของทารกในข้อใดไม่ใช่สาเหตุจากการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
 ก. โรคเลือดไหลไม่หยุด 
 ข. โรคตาบอดสี 
 ค. โรคผิวเผือก 
 ง.  โรคหัดเยอรมัน 
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10. ลักษณะโรค Hemophilia เป็นลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยยีนด้อย ถ้าชายเป็นโรคนี้แต่งงานกับหญิง 
     ที่เป็นพาหะ อัตราส่วนของลูกในวัยเจริญเต็มที่จะแสดงลักษณะคือ 

ก. ชาย : หญิง = 2 : 1 
 ข. ชาย : หญิง = 1 : 1    
 ค. เป็นโรค : ปกติ = 1 : 1   

ง. เป็นโรค : ปกติ = 2 : 1 
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บัตรทบทวนควำมรู้ 
เรื่อง ดีเอ็นเอ ยีน และโครโมโซม สัมพันธ์กันอย่ำงไร 

 
วิชำ  ชีววิทยำพื้นฐำน  รหัสวิชำ ว31103       เรื่อง  ควำมผิดปกติของยีน 
 ชื่อ-สกุล................................................... ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี...................เลขท่ี............... 

ค ำชีแ้จง  ให้นกัเรียนศกึษาภาพท่ีก าหนดให้ตอ่ไปนี ้แล้วตอบค าถาม 

                      
                       ภาพที ่7.1  ความสัมพันธ์ระหว่าง นวิเคลียส โคโมโซม และ DNA 

(ที่มาของภาพ : http://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/65256/-scibio-sci- 

  ค ำถำม 
1. DNA , โครโมซม, ยีน , เซลล์ และนิวเคลียส  เกี่ยวข้องกันอย่างไร  

ค ำตอบ ............................................................................................................................. ....................... 
........................................................................................................... ...................................................... 
 

2. ให้นักเรียนเรียงล าดับของ DNA , โครโมซม, ยีน , เซลล์ และนิวเคลียส จากใหญ่ ไป เล็กให้ถูกต้อง 
ค ำตอบ ............................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................ ..................................................... 

ขั้นที่ 1 ตรวจสอบควำมรู้เดิม 
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บัตรค ำถำมที่ 7.1 
 เรื่อง ยีน คืออะไร  
 
วิชำ ชีววิทยำพื้นฐำน  รหัสวิชำ ว31103       

 
เรื่อง  ยีน คืออะไร 

 ชื่อ-สกุล ................................................... ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี...................เลขท่ี............... 

ค ำชีแ้จง  ให้นกัเรียนศกึษาภาพท่ีก าหนดให้ตอ่ไปนี ้แล้วตอบค าถาม 

                                              
                                              ภาพที ่7.2  โครงสร้างของ DNA 

                          (ที่มาของภาพ : http://sukanyakhenha.blogspot.com/p/blog-page_92.html) 

ค ำถำม 
  1. ยีน คืออะไร  
ค ำตอบ ............................................................................................................................. ....................... 
........................................................................................................... ...................................................... 

2. ยีนอยู่ที่ไหน 
ค ำตอบ ............................................................................................................................. ....................... 
........................................................................................................... ...................................................... 

 
3. ถ้ายีนบนโครโมโซมของคนเราผิดปกติ จะส่งผลอย่างไร 

ค ำตอบ ............................................................................................................................. ....................... 
........................................................................................................... ...................................................... 

ขั้นที่ 2 เร้ำควำมสนใจ 
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บัตรเนื้อหำ ชุดที่ 7 
เรื่อง  ควำมผิดปกติของยีน 

ควำมผิดปกติของยีน 
 ในร่างกายคนมีโครโมโซม 46 แท่ง หรือ 23 คู่ โดยแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
 1. โครโมโซมร่างกาย หรือออโทโซม (autosome) คือ โครโมโซม 22 คู่ คู่ท่ี 1 – คู่ที่ 22  
 2. โครโมโซมเพศ (sex chromosome) คือ โครโมโซมอีก 1 คู่ (คู่ที่ 23)  

1. กำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรมจำกยีนบนออโทโซม แบ่งได้ 2 ชนิด ดังนี้ 
 1.1 กำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรมท่ีควบคุมโดยยีนเด่นบนออโทโซม การถ่ายทอดนี้จะ
ถ่ายทอดจากชายหรือหญิงที่มีลักษณะทางพันธุ์แท้ ซึ่งมียีนเด่นทั้งคู่หรือมียีนเด่นคู่กับยีนด้อย นอกจากนี้ 
ยังมีลักษณะผิดปกติอ่ืน ๆ ที่น าโดยยีนเด่น เช่น 
             1.1.1 คนแคระ  หรือ โรคกระดูกอ่อนไม่
เจริญเติบโต (achondroplasia) พวกนี้จะมีศีรษะและ
ล าตัวใหญ่ แต่แขนขาสั้นและโค้งงอ ดั้งจมูกหัก เอวแอ่น
ไปข้างหน้า ท าให้สะโพก (ก้น) งอนไปข้างหลังมาก ถ้า
เป็นเพศชาย อวัยวะเพศมักจะใหญ่กว่าปกติ  โรคนี้จะ
สืบทอดทางกรรมพันธุ์แบบธรรมดาอย่างแรง 
(Autosomal dominant) นั่นคือ ทั้งพ่อและแม่เป็นโรค
นี้แล้วมีลูก 4 คน ลูก 3 คนจะเป็นโรคนี้ แต่ถ้าพ่อหรือแม่
เพียงคนใดคนหนึ่งเป็น ลูก 2 คนใน 4 คนจะเป็นโรคนี้ 

   1.1.2 โรคท้ำวแสนปม เป็น โรคทาง
พันธุกรรมชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนใน
ร่างกายพ่อหรือแม่ แล้วได้ถ่ายทอดพันธุกรรมผิดปกติ
ดังกล่าวผ่านมาทางโครโมโซมคู่ท่ี 22 ซึ่งหากพ่อหรือแม่
เป็นโรคท้าวแสนปม นั่นหมายความว่าลูกก็อาจได้รับยีน
ของโรคท้าวแสนปมได้ 
 

                                 

 

ภาพที ่7.3 รูปร่างลักษณะของคนแคระ 
(ที่มาของภาพ : 
https://www.doctor.or.th/article/detail/5471) 

                    
ภาพที ่7.4 คนเป็นโรคเท้าแสนปม 
(ที่มาของภาพ : 
https://health.kapook.com/view160879.html 

ขั้นที ่3 ส ำรวจและค้นหำ 
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1.2 กำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรมท่ีควบคุมโดยยีนด้อยบนโอโตโซม 
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ผิดปกติซึ่งถูกควบคุมโดยยีนด้อยพบว่า เมื่อดูจากภายนอกทั้งพ่อ
และแม่มีลักษณะปกติ แต่ทั้งคู่มียีนด้อยซึ่งควบคุมลักษระผิดปกติแฝงอยู่ หรือเรียกว่า พาหนะ (Carrier) 
ของลักษณะะที่ผิดปกตินั้น เช่น ลักษณะผิวเผือก โรคทาลัสซีเมีย 
              1.2.1 ผิวเผือก (albinism)  เกิดจากยีน
ด้อย ที่มีอยู่ในพันธุกรรม ท าให้ไม่สามารถ สร้างเอนไซม์     
เมลาโนโซท์ ไทโรซิเนส melamocyte tyrosinase ที่
จะเปลี่ยนไทโรซีน ซึ่งเป็นโปรตีน ส าคัญตัวหนึ่ง ไปเป็น
เมลานิน melanin ซึ่งท าให้ผู้ที่เป็นโรคนี้ แสดงลักษณะ 
เผือกคือ มีสีผิวขาว ผมขาว ตาสีขาว ม่านตาสีเทาและ
โปร่งแสง รูม่านตา สะท้อนแสงออกมาเป็นสีแดง 
ร่างกายอ่อนแอ และมีโอกาสเป็นมะเร็งผิวหนังได้ง่าย
กว่าคนทั่วไป การทดสอบทางพันธุกรรมภาวะผิวเผือก 
เกิดกับคนทุกเชื้อชาติ มีอัตราการเกิดประมาณ 
1:17,000 คน เกิดในพ้ืนที่ที่มีคนด าอาศัยอยู่เป็นจ านวน
มาก เพราะเกิดจากการผสมกันระหว่างยีนด้อยกับยีน
ด้อย 
             1.2.2 โรคทำลัสซีเมีย (thalassemia)   
เกิดจากความผิดปกติของยีนด้อยบนออโตโซมท่ีท า
หน้าที่ควบคุมการสร้างเฮโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง   
ท าให้เม็ดเลือดแดงมีลักษณะผิดปกติและแตกสลายง่าย  
มีอาการซีดเหลือง ตับและม้ามโตร่างกายเจริญเติบโตช้า  
ตัวเตี้ยและน้ าหนักน้อย 

 
 
 
 
 
 
 

    ภาพที่ 7.6  ลกัษณะของผู้ปว่ยโรคทาลัสซีเมีย 
    (ที่มาของภาพ : https://medthai.com/ทาลัสซีเมีย) 

 
    ภาพที่ 7.5  ลกัษณะของคนเผือก 
   (ที่มาของภาพ : thaigoodview.com.)  
  
  อาการของทาลัสซีเมียจะรุนแรงแตกต่างกัน
ไปตามประเภทของทาลัสซีเมียที่เป็น ได้แก่ 
     ชนิดที่มีควำมรุนแรงสูง เด็กอาจเสียชีวิต
ในครรภ์หรือหลังคลอดออกมาได้ไม่นาน โดย
ทารกจะบวมน้ า ซีดมาก ท้องโตจากการที่ตับ
และม้ามโต และหัวใจวาย 
    ชนิดที่มีควำมรุนแรง เด็กอาจเริ่มมีอาการ
ในขวบปีแรก และอาการจะมากข้ึน เรื่อย ๆ 
โดยเด็กจะอ่อนเพลีย ผิวซีดหรือเหลืองคล้าย
เป็นดีซ่าน ท้องโตจากการที่ตับและม้ามโต 
กระดูกตรงใบหน้าจะยุบ จมูกแบน โหนกแก้ม
สูง แคระแกร็นหายใจล าบากหรือเหนื่อยง่าย 
อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามร่างกาย 
     ชนิดที่มีควำมรุนแรงน้อยถึงปำนกลำง 
เด็กจะมีอาการซีด ซึ่งอาจต้องได้รับการให้
เลือดเป็นครั้งคราว รวมทั้งรู้สึกเหนื่อยง่าย 
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2. กำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรมที่ควบคุมโดยยีนบนโครโมโซมเพศ 
 2.1 กำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรมท่ีควบคุมโดยยีนเด่นบนโครโมโซม X 
 (X – linked dominant gene)  เช่น ลักษณะมนุษย์หมาป่า ผู้หญิงมีโอกาสรับลักษณะพวกนี้ 

มากกว่าผู้ชาย เพราะทั้งพันธุ์แท้หรือพันธุ์ทางก็แสดงออกได้ มีจีโนไทป์ 3 แบบ คือ XAXA (มีอาการ)     

XAXa  (มีอาการ) XaXa (ปกติ) ส่วนผู้ชายมีจีโนไทป์ 2 แบบคือ XAY (มีอาการ) หรือ ) XaY (ปกติ) 
 
 
 
        
            ภาพที่ 7.7  ลักษณะของมนุษย์หมาปา่ 
            (ที่มาของภาพ : https://sites.google.com /sex-inheritance) 

 2.2 กำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรมท่ีควบคุมโดยยีนด้อยบนโครโมโซม X 
 (X – linked recessive gene) เช่น 
      2.2.1 ตำบอดสี (color blindness) เป็นโรคที่เกิดในเพศชายมากกว่าในเพศหญิง  
เนื่องจากยีนที่ผิดปกติซึ่งเป็นยีนด้อยอยู่บนโครโมโซมเพศ คือ โครโมโซม X โรคตาบอดสีเกิดจากความ
ผิดปกติของเซลล์รูปกรวย (cone cell) บนเรตินาของนัยน์ตา ซึ่งท าให้การมองเห็นสีผิดปกติไป 

โดยเฉพาะบอดสีเขียว-แดง ซึ่งเป็นผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างสีเขียว และ
สีแดงได้ จึงมองเห็นทั้งสองสีเหมือนกัน โรคนี้เกิดกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ทั้งนี้เพราะผู้ชายมีโครโมโซม X  
เพียงหนึ่งโครโมโซม                                              

 
  
 
 
 
 
 
 
                                    
                        ภาพที่ 7.8 แสดงการถ่ายทอดลักษณะตาบอดส ี

                                      (ที่มาของภาพ : photo bank ACT.) 
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   2.2.2 ภำวะบกพร่องทำงเอนไซม์           

G – 6 – PD  เกิดจากการขาดเอนไซม์ G – 6 – PD  
อาการ : ผู้ป่วยที่ได้รับสารหรือยาที่เป็นปัจจัยท าให้เม็ด
เลือดแดงแตก จะมีภาวะซีดจากการที่เม็ดเลือดแดงแตก
อย่างฉับพลัน (Acute hemolytic anemia) ซึ่งจะเกิด
ใน 24 ถึง 48 ชั่วโมงหลังได้รับสารหรือยา โดยในเด็ก
ทารกจะพบว่ามีอาการดีซ่านที่ยาวนานผิดปกติ ส่วนใน
ผู้ใหญ่นั้นจะพบว่า ปัสสาวะมีสีน้ าตาลด า หรือ ถ่าย
ปัสสาวะน้อยจนอาจน าไปสู่ภาวะไตวายเฉียบพลันได้ 
และยังส่งผลให้การควบคุมสมดุลต่าง ๆในร่างกายเสียไป
ด้วย โดยเฉพาะ โดยเฉพาะการเกิดภาวะโพแทสเซียมใน
เลือดสูง (Hyperkalemia) ซึ่งอาจท าให้หัวใจหยุดเต้นได้  

    2.2.3 โรคเลือดไหลไม่หยุด 
(Hemophilia) คนที่เป็นโรคนี้เมื่อเกิดบาดแผลเลือดจะ
ไหลออกมากจนอาจถึงตาย โรคนี้จึงเป็นอันตรายต่อชีวิต
มากกว่าตาบอดสี เมื่อคิดถึงทฤษฎีการคัดเลือกโดย
ธรรมชาติ ก็คาดได้ว่ายีนนี้จะลดน้อยลงไปทุกที ดังนั้น
โรคเลือดไหลไม่หยุดจึงค่อนข้างหายากกว่าตาบอดสี      
ที่รู้จักกันดี คือ ลักษณะเลือดไหลไม่หยุดที่เกิดในราชวงศ์
อังกฤษ และราชวงศ์ต่างๆในยุโรปที่แต่งงานกับราชวงศ์
อังกฤษ โดยมีพระราชินีวิกทอเรียเป็นต้นตระกูลในสมัย
คริสต์ศตวรรษที่ 19 และตอนต้นของคริสต์ศตวรรษที่ 
20 

 
 

      
      
 
 
 
 
 
    ภาพที่ 7.9  ลกัษณะคนเป็นโรคพร่องเอนไซม์   G-6-PD 
   (ที่มาของภาพ : 
   https://sites.google.com/site/32476genetic) 
     

          โรคเลือดออกไหลไม่หยุด เป็นเพราะ
ความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ท าให้เลือดไม่
สามารถแข็งตัวได้ อาการที่สังเกตได้ เช่น 
เลือดออกมากผิดปกติ ก าเดาไหลบ่อย ข้อ
บวม เกิดแผล ฟกช้ าขึ้นเอง โดยโรคนี้จะท าให้
ร่างกายขาดสารที่ท าให้เลือดแข็งตัว โรคนี้
สามารถรักษาโดยการใช้สารช่วยให้เลือด
แข็งตัวทดแทน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่7.10 การถ่ายทอด โรคเลือดไหลไม่หยุด  
(ที่มาของภาพ : photo bank ACT.) 

ภาพที ่7.11  คนเป็นโรคเลือดไหลไม่หยุด  
(ที่มาของภาพ : photo bank ACT.) 

https://sites.google.com/site/32476genetic
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              2.3 กำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรมท่ีควบคุมโดยยีนบนโครโมโซม Y การถ่ายทอดจะ
เกิดข้ึนระหว่างผู้ชายในครอบครัวเท่านั้น คือ จาก ปู่ พ่อ ไปลูกชาย...ไปเรื่อย ๆ เช่น ลักษณะมีขนที่ใบหู
ของชายอินเดีย 
 

 
 
 
 

           ภาพที่ 7.12 แสดงขนที่ใบหูของชายอินเดีย 
           (ที่มาของภาพ : https://sites.google.com /sex-inheritance) 
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บัตรกิจกรรมที่ 7.1 
เรื่อง  โรคที่เกิดจำกควำมผิดปกติของยีน 

 
ค ำชี้แจง   ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีน 3 โรค  
              แล้วบันทึกข้อมูลตามท่ีก าหนดให้  

 

1. ชื่อโรค ............................................................................................................................. ...................... 

 สาเหตุ ................................................................................................... ............................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 

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

 อาการของผู้ป่วย คือ ................................................................................................................... .......... 

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

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

2. ชื่อโรค ............................................................................................................................. ...................... 

 สาเหตุ ................................................................................................... ............................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 

 อาการของผู้ป่วย คือ .............................................................................................................................  

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

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

3. ชื่อโรค ..................................................................... .............................................................................. 

 สาเหตุ ........................................................................................................................... ....................... 
................................................................................................................................................... ................ 

 อาการของผู้ป่วย คือ ............................................................................................. ................................ 

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

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

 

ขั้นที่ 4 อธิบำยและลงข้อสรุป 
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แบบบันทึกผลกำรท ำกิจกรรมที่ 7.1 
 

วิชำ  ชีววิทยำพื้นฐำน  เรื่อง  โรคที่เกิดจำกควำมผิดปกติของยีน 
ชื่อ-สกุล............................................................... ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี...................เลขท่ี............... 

 

1. ชื่อโรค .............................................................................................................. ..................................... 

 สาเหตุ ............................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................. ...................................................... 

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

 อาการของผู้ป่วย คือ .............................................................................................................................  

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

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

2. ชื่อโรค ............................................................................................................................. ...................... 

 สาเหตุ ............................................................................................................................................. ..... 
............................................................................................................................. ...................................... 

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

 อาการของผู้ป่วย คือ .............................................................................................................................  

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

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

3. ชื่อโรค .............................................................................. ..................................................................... 

 สาเหตุ ........................................................................................................................... ....................... 
............................................................................................................................................................ ....... 

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

 อาการของผู้ป่วย คือ .............................................................................................................................  

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

............................................................................................................................. ...................................... 
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ค ำถำมหลังท ำกิจกรรมที่ 7.1 
 
1. ยีนที่สามารถแสดงลักษณะต่าง ๆ ออกมาได้แม้จะมียีนนั้นเพียงยีนเดียวก็ตาม เรียกว่า 
ค ำตอบ ............................................................................................................................. ........................... 
.............................................................................................................................................. ....................... 
........................................................................................................... .......................................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
2. ยีนที่สามารถแสดงลักษณะต่าง ๆ ออกมาได้ต่อเมื่อยีนนั้นเป็นยีนด้อยท้ัง 2 ยีน เรียกว่า 
ค ำตอบ ............................................................................................................................. ........................... 
...................................................................................................... ............................................................... 
3. ถ้าก าหนดให้ A เป็นยีนปกติ a เป็นยีนทาลัสซีเมีย อยากทราบว่าบุคคลที่แสดงอาการของโรค 
   ทาลัสซีเมีย จะมียีนเป็นแบบใดอยู่บนโครโมโซม 
ค ำตอบ ............................................................................................................................. ........................... 
...................................................................................................... ............................................................... 
4. ถ้าหญิงและชายที่ไม่แสดงอาการของโรคทาลัสซีเมีย แต่มียีนด้อยที่แสดงอาการของโรคนี้แฝงอยู่ 
   แต่งงานกันโอกาสที่หญิงชายคู่นี้จะมีลูกท่ีไม่เป็นโรคจะมีหรือไม่ เท่าไร 
ค ำตอบ ............................................................................................................................. ........................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
5. ถ้าแพทย์สงสัยว่าทารกในครรภ์จะมียีนผิดปกติ แพทย์สามารถวินิจฉัยได้โดย 
ค ำตอบ .................................................................................................................................. ...................... 
.................................................................................................................... ................................................. 
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บัตรกิจกรรมที่ 7.2 
เรื่อง  กำรทดสอบตำบอดสี 

 
จุดประสงค์ของกิจกรรม  เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับโรคตาบอดสี 
  
          วิธีการทดสอบตาบอดสี จะใช้แผ่นทดสอบ
ตาบอดสี (Ishihara  test) ซึ่งประกอบด้วยแผ่น
ภาพที่มีตัวเลขแทรกอยู่ ในวงกลม  โดยสีของ
ตัวเลขและวงกลมแยกจากกันได้ยาก  ผู้ที่มีอาการ
ตาบอดสีจะไม่สามารถแยกออกได้  ท าให้เห็น
ตัวเลขได้ไม่ชัดเจน  จึงไม่สามารถอ่านตัวเลขได้ 
 ให้นักเรียนจับคู่กับเพ่ือนร่วมกันศึกษา
ค้นคว้า  ลักษณะอาการของโรคตาบอดสี  สาเหตุ  
และวิธีการทดสอบตาบอดสี  จากบัตรเนื้อหา  
แล้วตอบค าถามหลังท ากิจกรรม 

 
              ภาพที ่7.13  ตัวอย่างแผ่นทดสอบตาบอดส ี

             (ที่มาของภาพ : www.kedokteran.info) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ 5 ขยำยควำมรู้ 
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แบบบันทึกผลกำรท ำกิจกรรมที่ 7.2 
 

วิชำ  ชีววิทยำพื้นฐำน  รหัสวิชำ ว31103 เรื่อง  กำรทดสอบตำบอดสี 
ชื่อ-สกุล.............................................................. ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี...................เลขท่ี................. 

 

 
 
หมายเลขท่ีเห็นคือหมายเลข.................................................... 

 

 
 
หมายเลขท่ีเห็นคือหมายเลข.................................................... 

 

 
 
หมายเลขท่ีเห็นคือหมายเลข.................................................... 

 

 
 
หมายเลขท่ีเห็นคือหมายเลข.................................................... 

 

 
 
หมายเลขท่ีเห็นคือหมายเลข.................................................... 
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ค ำถำมหลังท ำกิจกรรมที่ 7.2 
 
1. โรคตาบอดสี เกิดจากสาเหตุใด 
ค ำตอบ............................................................................................................................. ............................ 
...................................................................................................... ............................................................... 
2. อาการของโรคตาบอดสี เป็นอย่างไร 
ค ำตอบ ............................................................................................................................. ........................... 
...................................................................................................... ............................................................... 
ศึกษาแผนภาพแสดงการถ่ายทอดลักษณะของหน่วยพันธุกรรมผิวปกติและผิวเผือก โดยก าหนดให้ 
 
 
 
 
 
 
 
   ผิวปกติ ยีนเด่น 

  ผิวเผือก ยีนด้อย 
3. ยีน ก. ของหมายเลข 1 คือ อะไร และจะท าให้ลูกมีลักษณะอย่างไร 
ค ำตอบ ............................................................................................................................. ........................... 
.................................................................... .................................................................................................  
4. ยีน ข. ของหมายเลข 4 คือ อะไร และจะท าให้ลูกมีลักษณะอย่างไร 
ค ำตอบ ........................................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................................. ........................................ 
5. ลูกของชายหญิงคู่นี้จะมีโอกาสมีผิวปกติและผิวเผือกร้อยละเท่าไรตามล าดับ 
ค ำตอบ ............................................................................................................................. ........................... 
.....................................................................................................................................................................  
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แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 7 
 

วิชำ ชีววิทยำพื้นฐำน  รหัสวิชำ ว31103                              ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 
เรื่อง ควำมผิดปกติของยีน                                จ ำนวน 10 ข้อ 

 
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียวแล้วท าเครื่องหมายกากบาท (X)  
   ลงในกระดาษค าตอบ 
 
1. โรคพันธุกรรมที่พบได้เท่ากันในเพศชาย และเพศหญิงได้เแก่โรคในข้อใด 
 ก. ฮีโมโฟเลีย   

ข. แขนขาลีบ     
ค. ทาลัสซีเมีย       
ง. ถูกมากกว่า 1 ข้อ 

2. ลักษณะผิดปกติหรือโรคพันธุกรรมในข้อใด  เกิดจากการถ่ายทอดความผิดปกติของยีนที่ควบคุม 
   ลักษณะด้อยซึ่งอยู่บนโครโมโซมเพศ 
 ก. ผิวเผือก   

ข. คนแคระ     
ค. ตาบอดสี              
ง. ท้าวแสนปม 

3. ยีนที่ควบคุมโรคแขนขาลีบเป็นยีนด้อยอยู่บนโครโมโซม X ถ้าสามีภรรยาปกติมีลูกชายเป็นโรค 
   แขนขาลีบ ผู้ที่มียีนควบคุมโรคแขนขาลีบและถ่ายทอดโรคดังกล่าวมายังลูกชายคือใคร 
 ก. พ่อ    

ข. แม่       
ค. ปู่หรือย่า   
ง. ตาหรือยาย 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ 6 ประเมินผล 
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4. โรคทาลัสซีเมียมียีนด้อยเป็นตัวควบคุมท าให้เกิดความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง สามีภรรยาที่ท้ังคู่ 
   เป็นพาหะของโรคนี้ ลูกของเขาจะเป็นโรคนี้ร้อยละเท่าใด 

ก. ร้อยละ  50 
ข. ร้อยละ  75     
ค. ร้อยละ  25     
ง. ร้อยละ 100 

5. ลักษณะในข้อใดน่าจะน าโดยยีนด้อย 
ก. พบลักษณะนั้น ๆ ในทุกรุ่น  
ข. พบลักษณะนั้น ๆ บางชั่วรุ่น 
ค. คนส่วนมากมีลักษณะนั้น ๆ อยู่แล้ว  
ง. ไม่มีลักษณะใด ๆ ที่น าโดยยีนด้อย 

6. ข้อใดไม่ตรงกับข้อเท็จจริง 
ก. โรคทางพันธุกรรมในมนุษย์ไม่ใช่โรคติดต่อ 
ข. ปัจจุบันมนุษย์สามารถตัดต่อยีนเพื่อผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ 
ค. โรคทางพันธุกรรมในมนุษย์บางครั้งพบว่าไม่แสดงอาการให้เห็น 
ง.  ลักษณะที่คนส่วนใหญ่มีหรือแสดงออกคือลักษณะที่ถูกควบคุมโดยยีนเด่น 

7. ข้อใดกล่าวถึงยีนไม่ถูกต้อง 
 ก. ยีนจะอยู่กันเป็นค ู่ โดยยีนเด่นจะข่มยีนด้อย 
 ข. ยีนเด่นต้องเข้าคู่กับยีนเด่น  และยีนด้อยต้องเข้าคู่กับยีนด้อยเสมอ 
 ค. ยีนมีต าแหน่งอยู่บนโครโมโซม ท าหน้าที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม 
 ง. ลักษณะของยีนผิดปกติ ท าให้คนมีลักษณะผิดปกติได้ 
8. ถ้าชายผิวปกติแต่งงานกับหญิงผิวปกติท่ีมียีนผิวเผือกแฝงอยู่ พบลักษณะของลูกที่เกิดมาดังนี้ 
 1. ลูกทุกคนมีผิวปกติ  
 2. ลูกมียีนผิวเผือกแฝงอยู่ร้อยละ 50 
 3. ลูกผิวปกติมียีนผิวเผือกแฝงอยู่ร้อยละ 25 
 ข้อใดถูกที่สุด 

ก. 1      
ข. 2 
ค. 1 และ 3 
ง. 1 และ 2 
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9. ความผิดปกติของทารกในข้อใดไม่ใช่สาเหตุจากการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
 ก. โรคหัดเยอรมัน 
 ข. โรคตาบอดสี 
 ค. โรคผิวเผือก 
 ง. โรคเลือดไหลไม่หยุด 
10. ลักษณะโรค Hemophilia เป็นลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยยีน ถ้าชายเป็นโรคนี้แต่งงานกับหญิง 
     ที่เป็นพาหะ อัตราส่วนของลูกในวัยเจริญเต็มที่จะแสดงลักษณะคือ 

ก. ชาย : หญิง = 2 : 1 
 ข. ชาย : หญิง = 1 : 1    
 ค. เป็นโรค : ปกติ = 1 : 1   

ง. เป็นโรค : ปกติ = 2 : 1 
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บัตรน ำควำมรู้ไปใช้ 

เรื่อง กำรป้องกัน และรักษำผู้ป่วยโรคตำบอดสี และทำลัสซีเมีย 

 
ค ำถำม 
1. โรคตาบอดสี และทาลัสซีเมียสามารถรักษาให้หายขาดได้หรือไม่ 
ค าตอบ ............................................................................................................................. ....................... 
........................................................................................................... ...................................................... 
 
2. โรคตาบอดสี มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตในเรื่องใดบ้าง ให้ยกตัวอย่าง 
ค าตอบ  ............................................................................................................................. ....................... 
........................................................................................................... ...................................................... 
 
3. นักเรียนจะมีวิธีแนะน าคนตาบอดสี ในการอ่านป้ายจราจรอย่างไรได้บ้าง เพ่ือให้ข้ามทางม้าลาย 
บริเวณสี่แยกไฟแดงได้อย่างปลอดภัย 
ค าตอบ ............................................................................................................................. ....................... 
........................................................................................................... ...................................................... 
          
3. ให้สรุปวิธีการป้องกัน และรักษาโรคทางพันธุกรรม  
ค าตอบ ............................................................................................................................. ....................... 
........................................................................................................... ...................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ 7 น ำควำมรู้ไปใช้ 
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กระดำษค ำตอบ 
แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน   

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู ้ชุดที่ 7 เรือ่ง  ควำมผดิปกติของยีน 
 

ชื่อ……………………………………………….ชั้น……………เลขที่…………… 
แบบทดสอบก่อนเรียน  แบบทดสอบหลังเรียน 

ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง 
1     1     
2     2     
3     3     
4     4     
5     5     
6     6     
7     7     
8     8     
9     9     
10     10     

   ผลกำรทดสอบ/ผลกำรประเมิน   

กำรทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ผลกำรประเมิน 
ดีมำก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

ก่อนเรียน 10      
หลังเรียน 10      

     เกณฑ์กำรประเมิน  

  คะแนน 9-10 หรือ ร้อยละ 90 – 100  อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก  
คะแนน 7-8   หรือ ร้อยละ 70 – 80   อยู่ในเกณฑ์ ดี  
คะแนน 5-6   หรือ ร้อยละ 50 – 60   อยู่ในเกณฑ์ พอใช้  
คะแนน 0-4   หรือ ร้อยละ   0 – 40   อยู่ในเกณฑ์ ปรับปรุง 
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แบบบันทึกผลกำรเรียนรู้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้  

ชุดที่ 7  เร่ือง ควำมผิดปกติของยีน 
 

กลุ่มที่............ชื่อกลุ่ม.................................. ห้อง.......... 

 ประธำนกลุ่ม............................................................................................................ 
 เลขำนุกำรกลุ่ม......................................................................................................... 

เลข
ที ่

ช่ือ - สกุล 
ผลการประเมิน / คะแนน 

รวม 
คะแนน 

การทดสอบ บัตรค าถาม บัตรกิจกรรม ค าถาม/ 
ก่อน หลัง ผลตา่ง ทบทวน 7.1 7.1 7.2 กิจกรรม 
10 10  5 5 5 5 20 

          
          
          
          
          
          
          
          
          

รวม         
เฉลี่ย         
ร้อยละ         

 
จำกผลกำรเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชุดที่ 7  เร่ือง ควำมผิดปกตขิองยีน       
ของกลุ่มที่.................................. พบว่า 
 ผลการทดสอบก่อนเรียน............................................................. 
 ผลการทดสอบหลังเรียน............................................................. 
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แนวค ำตอบบัตรทบทวนควำมรู้ 
เรื่อง  ดีเอ็นเอ ยีน และโครโมโซม สัมพันธ์กันอย่ำงไร 

 
วิชำ ชีววิทยำพื้นฐำน  รหัสวิชำ ว31103       เรื่อง โครโมโซมของคน 
 ชื่อ-สกุล................................................... ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี...................เลขท่ี............... 

ค ำชีแ้จง  ให้นกัเรียนศกึษาภาพท่ีก าหนดให้ตอ่ไปนี ้แล้วตอบค าถาม 

                      
ภาพที ่7.1  ความสัมพันธ์ระหว่าง นวิเคลียส โคโมโซม และ DNA 
(ที่มาของภาพ : http://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/65256/-scibio-sci- 

  ค ำถำม 
 1. DNA, โครโมซม, ยีน, เซลล์ และนิวเคลียส  เกี่ยวข้องกันอย่างไร  

ค ำตอบ ภายในเซลล์จะมีนิวเคลียสเป็นศูนย์กลาง ภายในนิวเคลียสจะมีโครโมโซม ภายในโครโมโซม 
จะมี DNA เป็นส่วนประกอบ  ภายใน DNA จะมีนิวคลีโอไทด์ ซึ่งมีเบสเป็นองค์ประกอบ  ล าดับเบส 
ในสายของ DNA เรียกว่า ยีน นั่นเอง 
2. ให้นักเรียนเรียงล าดับของ DNA, โครโมซม, ยีน, เซลล์ และนิวเคลียส จากใหญ่ ไป เล็กให้ถูกต้อง 
ค ำตอบ  เซลล์          นิวเคลยีส         โครโมโซม        DNA        ยีน 
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แนวค ำตอบบัตรค ำถำมที่ 7.1 
 เรื่อง ยีน คืออะไร  
 
วิชำ  ชีววิทยำพื้นฐำน  รหัสวิชำ ว31103       

 
เรื่อง  ยีน คืออะไร 

 ชื่อ-สกุล................................................... ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี...................เลขท่ี............... 

ค ำชีแ้จง  ให้นกัเรียนศกึษาภาพท่ีก าหนดให้ตอ่ไปนี ้แล้วตอบค าถาม 

                      
ภาพที ่7.1  ความสัมพันธ์ระหว่าง นวิเคลียส โคโมโซม และ DNA 
(ที่มาของภาพ : http://sukanyakhenha.blogspot.com/p/blog-page_92.html) 

  ค ำถำม 
  1. ยีน คืออะไร  

ค ำตอบ ยีน คือหน่วยที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม ยีนเป็นส่วนของ DNA ที่สามารถควบคุมการ
แสดงออกได้ สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีจ านวนยีนแตกต่างกัน 

2. ยีนอยู่ที่ไหน 
ค ำตอบ ยีนอยู่บนโครโมโซมท่ีมีอยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นยูคาริโอต และอยู่บน DNA ของสิ่งมีชีวิตที่
เป็นโปรคาริโอต เนื่องจากยีนเป็นส่วนหนึ่งของDNA ซึ่งเป็นองค์ประกอบของโครโมโซม ดังนั้นยีนจึงมี
ต าแหน่งอยู่บนโครโมโซม นั่นเอง  
3. ถ้ายีนบนโครโมโซมของคนเราผิดปกติ จะส่งผลอย่างไร 
ค ำตอบ จะท าให้การแสดงออกของลักษณะทางพันธุกรรมของคนเราแปลกไปจากเดิม เช่นอาจท าให้ 
เกิดอาการผิดปกติ ได้แก่ ตาบอดสี เป็นโรคฮีโมฟีเลีย  
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แนวค ำตอบแบบบันทึกผลกำรท ำกิจกรรมที่ 7.1 

 
วิชำ  ชีววิทยำพื้นฐำน เรื่อง  โรคที่เกิดจำกควำมผิดปกติของยีน 
ชื่อ-สกุล............................................................... ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี...................เลขท่ี............... 

1. ชื่อโรค ตาบอดสี (Color blindness) 

 สำเหตุ เนื่องจากยีนที่ผิดปกติซึ่งเป็นยีนด้อยอยู่บนโครโมโซมเพศ คือ โครโมโซม X โรคตาบอดสี 

     เกิดจากความผิดปกติของเซลล์รูปกรวย (cone cell) บนเรตินาของนัยน์ตา 

 อำกำรของผู้ป่วย คือ ผู้ป่วยไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างสีเขียวและสีแดงได้ จึงมองเห็นทั้ง 

    สองสีเหมือนกัน โรคนี้เกิดกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ทั้งนี้เพราะผู้ชายมีโครโมโซม  X  เพียงหนึ่ง 

    โครโมโซม ถ้าโครโมโซมผดิปกติก็จะเกิดตาบอดสีได้เลย ส่วนผู้หญิงมีโครโมโซม  X  สองโครโมโซม 

    จะเกิดตาบอดสีได้ก็ต่อเมื่อโครโมโซม  X  ทั้งสองโครโมโซมนั้นผิดปกติท้ังหมด ซึ่งมีโอกาสเกิดข้ึนได้ 

    น้อยมาก 

2. ชื่อโรค โรคทาลัสซีเมีย (thalassemia)   

 สำเหตุ เกิดจากความผิดปกติซึ่งเป็นยีนด้อยบนออโตโซมท่ีท าหน้าที่ควบคุมการสร้างเฮโมโกลบิน             
ในเม็ดเลือดแดง  ท าให้เม็ดเลือดแดงมีลักษณะผิดปกติและแตกสลายง่าย 

 อำกำรของผู้ป่วย คือ มีอาการซีดเหลือง ตับและม้ามโต ร่างกายเจริญเติบโตช้า  ตัวเตี้ยและน้ าหนักน้อย 

3. ชื่อโรค โรคเลือดไหลไม่หยุด (Hemophilia) 

 สำเหตุ เป็นความผิดปกติทางพันธุกรรม เกิดจากยีนด้อยบนโครโมโซม X  

 อำกำรของผู้ป่วย คือ เลือดไม่แข็งตัว เลือดออกมากผิดปกติ ก าเดาไหลบ่อย ข้อบวม เกิดแผลฟกช้ า
ขึ้นเอง โดยโรคนี้จะท าให้ร่างกายขาดสารที่ท าให้เลือดแข็งตัว  โรคนี้สามารถรักษาโดยการใช้สารช่วยให้
เลือดแข็งตัวทดแทน 
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ค ำถำมหลังท ำกิจกรรมที่ 7.1 
 
1. ยีนที่สามารถแสดงลักษณะต่าง ๆ ออกมาได้แม้จะมียีนนั้นเพียงยีนเดียวก็ตาม เรียกว่า 
ค ำตอบ  ยีนเด่น 
 
2. ยีนที่สามารถแสดงลักษณะต่าง ๆ ออกมาได้ต่อเมื่อยีนนั้นเป็นยีนด้อยท้ัง 2 ยีน เรียกว่า 
ค ำตอบ ยีนด้อย 
 
3. ถ้าก าหนดให้ A เป็นยีนปกติ a เป็นยีนทาลัสซีเมีย อยากทราบว่าบุคคลที่แสดงอาการของโรค 
   ทาลัสซีเมีย  จะมียีนเป็นแบบใดอยู่บนโครโมโซม 
ค ำตอบ  aa 
 
4. ถ้าหญิงและชายที่ไม่แสดงอาการของโรคทาลัสซีเมีย แต่มียีนด้อยที่แสดงอาการของโรคนี้แฝงอยู่ 
   ถ้าแต่งงานกัน  โอกาสที่หญิงชายคู่นี้จะมีลูกท่ีไม่เป็นโรคจะมีหรือไม่ เท่าไร 
ค ำตอบ ทั้งพ่อ และแมม่ีลักษณะปกติ แต่มียีนด้อย ซึ่งเป็นยีนที่แสดงอาการของโรคทาลัสซีเมียแฝงอยู่  
ถ้าลูกได้รับการถ่ายทอดยีนด้อยนี้จากพ่อและจากแม่ด้วย ลูกจะเป็นโรคทาลัสซีเมีย 
 
5. ถ้าแพทย์สงสัยว่าทารกในครรภ์จะมียีนผิดปกติ แพทย์สามารถวินิจฉัยได้โดย 
ค ำตอบ เจาะเอาน้ าคร่ าไปตรวจ โดยน าเซลล์ผิวหนังของทารกในน้ าคร่ าไปเพาะเลี้ยง แล้วตรวจดู 
ความผิดปกติของชนิดและจ านวนโครโมโซม 
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แนวค ำตอบแบบบันทึกผลกำรท ำกิจกรรมที่ 7.2 
 

วิชำ  ชีววิทยำพื้นฐำน  รหัสวิชำ ว31103 เรื่อง  กำรทดสอบตำบอดสี 
ชื่อ-สกุล.............................................................. ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี...................เลขท่ี............... 
  

 

 
 
หมายเลขท่ีเห็นคือหมายเลข...........25................................... 

 

 
 
หมายเลขท่ีเห็นคือหมายเลข...........29................................... 

 

 
 
หมายเลขท่ีเห็นคือหมายเลข...........45................................... 

 

 
 
หมายเลขท่ีเห็นคือหมายเลข...........56.................................. 

 

 
 
หมายเลขท่ีเห็นคือหมายเลข.............6.................................... 
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ค ำถำมหลังท ำกิจกรรมที่ 7.2 
 
1. โรคตาบอดสี เกิดจากสาเหตุใด 

ค ำตอบ  ยีนที่ผิดปกติซึ่งเป็นยีนด้อยอยู่บนโครโมโซมเพศ คือ โครโมโซม X โรคตาบอดสีเกิดจาก     
ความผิดปกติของเซลล์รูปกรวย (cone cell) บนเรตินาของนัยน์ตา 

 
2. อาการของโรคตาบอดสี เป็นอย่างไร 
ค ำตอบ ผู้ป่วยไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างสีเขียวและสีแดงได้ จึงมองเห็นทั้งสองสีเหมือนกัน 
โรคนี้เกิดกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ทั้งนี้เพราะผู้ชายมีโครโมโซม  X  เพียงหนึ่งโครโมโซม ถ้าโครโมโซม
ผิดปกติก็จะเกิดตาบอดสีได้เลย ส่วนผู้หญิงมีโครโมโซม  X  สองโครโมโซม จะเกิดตาบอดสีได้ก็ต่อเมื่อ
โครโมโซม  X  ทั้งสองโครโมโซมนั้นผิดปกติท้ังหมด ซึ่งมีโอกาสเกิดข้ึนได้น้อยมาก 
 
ศึกษาแผนภาพแสดงการถ่ายทอดลักษณะของหน่วยพันธุกรรมผิวปกติและผิวเผือก โดยก าหนดให้ 
 
 
 
 
 
 
 
   ผิวปกติ ยีนเด่น 

  ผิวเผือก ยีนด้อย 
3. ยีน ก. ของหมายเลข 1 คือ อะไร และจะท าให้ลูกมีลักษณะอย่างไร 
ค ำตอบ ยีน ก. ของหมายเลข 1 คือ    ท าให้ลูกมีลักษณะผิวปกติ 
 
4. ยีน ข. ของหมายเลข 4 คือ อะไร และจะท าให้ลูกมีลักษณะอย่างไร 
ค ำตอบ ยีน ข. ของหมายเลข 4 คือ    ท าให้ลูกมีลักษณะผิวเผือก 
 
5. ลูกของชายหญิงคู่นี้จะมีโอกาสมีผิวปกติและผิวเผือกร้อยละเท่าไรตามล าดับ 
ค ำตอบ ลูกของชายหญิงคู่นี้จะมีโอกาสมีผิวปกติและผิวเผือกร้อยละ 75 และ  25 ตามล าดับ 
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แนวค ำตอบบัตรน ำควำมรู้ไปใช้ 

เรื่อง กำรป้องกัน และรักษำผู้ป่วยโรคทำงพันธุกรรม 

 
ค ำถำม 
1. โรคตาบอดสี และทาลัสซีเมียสามารถรักษาให้หายขาดได้หรือไม่ 
ค ำตอบ ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เนื่องจากจะติดตัวไปตลอดชีวิต ท าได้แต่เพียงบรรเทาอาการ 
ไม่ให้เกิดข้ึนมากเท่านั้น 
2. โรคตาบอดสี มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตในเรื่องใดบ้าง ให้ยกตัวอย่าง 
ค ำตอบ  อาจเป็นอุปสรรคในการท ากิจกรรมด้านการศึกษา การซื้อผลไม้ เลือกเสื้อผ้าอาภรณ์ และอ่านสี
ไฟจราจร การประกอบอาชีพ 
3. นักเรียนจะมีวิธีแนะน าคนตาบอดสี ในการอ่านป้ายจราจรอย่างไรได้บ้าง เพ่ือให้ข้ามทางม้าลาย 
บริเวณสี่แยกไฟแดงได้อย่างปลอดภัย 
ค ำตอบ ให้จดจ าล าดับของสีของป้ายไว้ เช่น จากบนลงล่างจะเป็น  แดง, เหลือง, เขียว ตามล าดับ 

          
          (หรือค าตอบอ่ืน ๆ ตามแนวตวามคิดของนักเรียน ให้อยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน) 
4. ให้สรุปวิธีการป้องกัน และรักษาโรคทางพันธุกรรม  
ค ำตอบ 1. ตรวจร่างกายก่อนแต่งงาน 
          2. ตรวจเลือดก่อนตั้งครรภ์ 
          3. ไปพบแพทย์เพ่ือขอค าปรึกษา และรักษาตามอาการ 
 
 
 
 

ขั้นที่ 7 น ำควำมรู้ไปใช้ 
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เฉลยแบบทดสอบ 

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชุดที่ 7  เรื่อง ควำมผิดปกติของยีน 
 
           เฉลยก่อนเรียน          เฉลยหลังเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที ่ เฉลย 
1 ค 
2 ข 
3 ค 
4 ก 
5 ก 
6 ข 
7 ง 
8 ข 
9 ง 
10 ค 

ข้อที ่ เฉลย 
1 ค 
2 ค 
3 ข 
4 ค 
5 ข 
6 ง 
7 ข 
8 ก 
9 ก 
10 ค 
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