
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA



จากภาพเป็นผลทีเกิดจากการนํายีนทสีร้างโปรตีนเรืองแสงสีเขียวซงึพบได้ตาม

ธรรมชาติในแมงกระพรุน Aequorea victoria ไปใสไ่ว้ในแบคทีเรีย Enterobacter amnigenus 

ทําให้แบคทีเรียเรืองแสงได้ และเมือนําแบคทีเรียนีไปเป็นอาหารแก่ลกูนํายงุ จะเห็นแบคทีเรีย

เรืองแสงในลกูนํายงุได้



เทคโนโลยชีีวภาพ (biotechnology) = การใชป้ระโยชน์จากสิงมีชีวิต
หรือระบบของสิงมีชีวิตเพือผลิตผลิตภณัฑที์เป็นประโยชน์ต่อมนุษย ์



เทคโนโลยีชีวภาพแบบดังเดิม



เทคโนโลยีชีวภาพในปัจจุบัน



พันธุวิศวกรรม (genetic engineering) 

การสร้าง DNA ลกูผสม (DNA recombination)
     หลกัการ = การตดัและตอ่ยีนโดยมนษุย์ด้วยวิธีการทนีอกเหนือไปจากกระบวนการตามธรรมชาติ

วิธีการ

ตดัสาย DNA ของสิงมีชีวิตชนิดหนึงทมีียีนทีต้องการ 

ด้วยเอนไซม์ตัดจาํเพาะ (restriction enzyme)

เชือมตอ่กบั DNA ของสิงมีชีวิตอีกชนิดทีถกูตดัลําดบัเบสออก 

                           ด้วยเอนไซม์ DNA ไลเกส (DNA ligase)

สิงมีชีวิตใหมท่ีเป็น DNA ลกูผสม (DNA recombination) 

ทีมีสมบตัิตามต้องการ



Hamilton smith

Restriction 
enzyme

Restriction 
site

เอนไซม์ตัดจาํเพาะ (restriction enzyme)



Overhang = Sticky end = ปลายสาย DNA ทงั 2 ปลายทีเมือถกู restriction enzyme ตดัแล้ว 

มีนิวคลีโอไทด์สายเดียวยืนออกมา

Blunt ends = ปลายสาย DNA ทงั 2 ปลายทีเมือถกู restriction enzyme ตดัแล้ว ไมมี่นิวคลีโอไทด์

สายเดียวยืนออกมา



เอนไซม์ DNA ไลเกส (DNA ligase)



การโคลนยนี (gene cloning) 

จุดประสงค์: เพิมจํานวน DNA ทีมียีนตามต้องการจาก DNA recombination ให้มีปริมาณมากพอ

    เพือนําไปใช้ประโยชน์ได้ เรียกการเพิมจํานวน DNA ให้มากขึนวา่ การโคลนยีน (DNA 

cloning)

การโคลนยนีโดยอาศัยพลาสมิดของแบคทเีรีย
พลาสมิด (plasmid) = DNA วงแหวนทีอยูน่อกโครโมโซม

ของแบคทีเรีย ทําหน้าทีเป็นพาหะนํา DNA หรือยีนเข้าสูเ่ซลล์

แบคทีเรีย 
E. coli



หลกัการโคลนยนีโดยอาศัยพลาสมิดของแบคทีเรีย

1. แยกพลาสมิดทีใช้เป็นพาหะ

และเลือกยีนจากโครโมโซมของ

สิงมีชีวิต โดยใช้ restriction 

enzyme

2. เชือมชินสว่น DNA กบั plasmid  

recombination DNA

3. นํา recombination DNA ใสใ่น

เซลล์แบคทีเรียผู้ รับ 

4. โคลนยีน โดยอาศยั plasmid 

ของแบคทีเรีย 



คาํถาม

1. เทคโนโลยีชีวภาพคอือะไร

2.  restriction enzyme แยกออกมาจากสงิมีชีวติชนิดใด และมีหน้าที

อยา่งไร

3.  restriction enzyme ทีตดัสาย DNA ทีมียีนทีต้องการจากสงิมีชีวิต

และทีใช้ตดั plasmid ควรเป็นชนิดเดียวกนัหรือไม ่เพราะอะไร

4. ปลาย sticky end กบั ปลาย blunt end ของ DNA ทีถกูตดัด้วย  

restriction enzyme แตกตา่งกนัอยา่งไร

5. การเชือมสาย DNA ปลาย blunt end จะเหมือนหรือแตกตา่งจาก

การเชือมสาย DNA ปลาย sticky end อยา่งไร



การโคลนยนีในหลอดทดลองโดยเทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR)

เทคนิค PCR = การโคลน DNA ในหลอดทดลองเพือเพิมจํานวนโมเลกลุของ 

DNA ในปริมาณมาก โดยใช้เครืองเพิมปริมาณ DNA อตัโนมตัิ (thermocycler หรือ PCR 

machine)

Thermocycler หรือ PCR machine =  เป็นเครืองมือทีทําหน้าทีควบคมุ

อณุหภมิูให้ปรับเปลียนได้ตามทีกําหนด สามารถกําหนดจํานวนรอบและเวลาได้อตัโนมตัิ 



กระบวนการโคลนยนีโดยเทคนิค PCR 
องค์ประกอบทีทาํให้เกิดปฏิกิริยาเคมี มีดังนี

1. DNA template หรือ DNA แมแ่บบซงึเป็นสว่นของ DNA ทีต้องการโคลน

2. Primer หรือ DNA สายสนัๆ ทใีช้เกาะกบั DNA ทีต้องการโคลน เพือเป็นจดุเริมต้น

ของการสงัเคราะห์ DNA

3. นิวคลีโอไทด์ทีมีเบส A, T, G และ C

4. DNA polymerase ทีแยกได้จากแบคทีเรียชนิดพิเศษ 

ทีทนตอ่อณุหภมิูสงูได้

สารทงัหมดนีจะละลายอยุใ่นสารละลายบฟัเฟอร์ เพือ

 ควบคมุให้เกิดภาวะที เหมาะสมในการทําปฏิกิริยา ภายใน

หลอดทดลองขนาดเล็ก (ปริมาตร 200-500 ไมโครลิตร)



ขันตอนปฏิกิริยา PCR ใน 1 รอบ มี 3 ขันตอน ดังนี

         1. denaturation เป็นการทําให้ DNA เสือมสภาพ เพือทีจะแยกสาย DNA จากสภาพที

เป็นเกลียวคู ่(double helix) ให้เป็นสายเดียว โดยใช้อณุหภมิูสงูประมาณ 95 องศาเซลเซียส เวลา 

30 วินาที (ต้องเลือกใช้เอนไซม์ DNA polymerase ทีสามารถทนความร้อนได้สงู เพือไมใ่ห้เอนไซม์

เสือมสภาพไปก่อน)

         2 . annealing เป็นขนัตอนทลีดอณุหภมิูลงประมาณ 55 องศาเซลเซียส เวลา 20 วินาที 

เพือให้ไพรเมอร์สามารถจบักบับริเวณทีมีลําดบัคูเ่บสทีเป็นคูส่มกนักบั DNA แมแ่บบด้วยพนัธะ

ไฮโดรเจนได้

        



3. extension เป็นขนัตอนการสงัเคราะห์ DNA สายใหมต่อ่จากไพร์เมอร์ ทําได้โดยการปรับ

อณุหภมิูให้เหมาะสมตอ่การทํางานของ DNA polymerase (72 oC เวลา 20 วินาที ) ทําให้

เกิดการจําลองสาย DNA จากสาย DNA แมแ่บบ โดยจะสงัเคราะห์จากด้าน 5' ของไพรเมอร์ 

ไปยงัด้าน 3' ไปเรือยๆ ตามลําดบันิวคลีโอไทด์บน DNA แมแ่บบแตล่ะสาย

          เพิมอณุหภมิูให้สงูขึนอีกครัง (90-95) ทําให้ DNA สายคูท่ีเกิดจากปฏกิิริยาเคมีในรอบ

ที 1 แยกออกจากกนั และเกิดปฏิกิริยาเคมีในรอบถดัไป 



ปฏิกิริยา PCR จะเกิดขึน 25-40 รอบใช้เวลาประมาณ 1.5 -5 ชวัโมง โดย DNA ทีเกิดขึนแตล่ะ

รอบจะถกูใช้เป็นแมแ่บบในการสงัเคราะห์ DNA สายใหมใ่นรอบตอ่ ๆ ไปจนสินสดุปฏิกิริยา



การเพิมจํานวนโมเลกลุของ DNA ทีได้จากหยดเลือด

ด้วยเทคนิค PCR





สรุปเทคนิค PCR ทีนํามาใช้ในปัจจุบนั

1. ใช้เพิมปริมาณ DNA จากซาก woolly mammoth ซงึสญูพนัธุ์ไปแล้ว

2. ใช้ตรวจสอบ DNA จากคราบเลือด ชินสว่นเซลล์ หรืออสจิุของอาชญากรในคดี 

อาชญากรรมตา่ง ๆ เพือประโยชน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

3. ใช้ตรวจสอบ DNA ของเซลล์ embryo ในครรภ์ เพือหาความผิดปกติทางพนัธุกรรม



การวิเคราะห์ DNA (DNA analysis) 

การวิเคราะห์ DNA (DNA analysis) = กระบวนการทีใช้หาลําดบันิวคลีโอไทด์โดยการแยก

โมเลกลุของ DNA ทีมีขนาดประจแุละรูปร่างแตกตา่งกนัออกจากสนามไฟฟ้า โดยอาศยัเทคนิค 

อิเล็กโทรโฟริซิส (electrophoresis) ผ่านตวักลางทีมีลกัษณะคล้ายแผ่นวุ้นทีเรียกวา่เจล (gel) 

เรียกกระบวนการนีวา่ กระบวนการเจลอิเล็กโทรโฟริซิส (gel electrophoresis) 



หลกัการแยกขนาด DNA โดยใช้เทคนิค gel electrophoresis

นํามาแยกขนาดภายใต้สนามไฟฟ้า 

โดยให้ DNA ผ่าน agarose gel

โมเลกลุ DNA ทีมีขนาดแตกต่างกนั 

DNA ซงึมีประจลุบจะเคลอืนทีเข้าหาขวับวก

โมเลกลุ DNA ทีมีขนาดใหญ่จะเคลือนทีช้ากวา่

โมเลกลุทีมีขนาดเล็ก จึงอยูใ่กล้ขวัลบ สว่นโมเลกลุ 

DNA ขนาดเล็กจะเคลือนทีเร็วกวา่ก็จะอยูใ่กล้กบั

ขวับวก

ย้อมแผ่นวุ้นด้วยสีอีธิเดียมโบรไมด์ เพือให้สามารถ

มองเห็น DNA ได้เมือได้รับแสงอลัตราไวโอเลต

นํา DNA ขนาดต่าง ๆ ไปเปรียบเทียบ

กบั DNA ทีรู้ขนาดแล้ว ทําให้ทราบขนาดของ

 DNA ทีต้องการศึกษา



ขันตอนการแยกขนาด DNA โดยใช้เทคนิค gel electrophoresis



ขันตอนการแยกขนาด DNA โดยใช้เทคนิค gel electrophoresis



Automated sequencer = เครืองมือทีใช้หา

ลําดบันิวคลีโอไทด์ โดยใช้หลกัพืนฐานของการ

แยกโมเลกลุ DNA โดยวิธี gel electrophoresis 

แตมี่การพฒันาเทคนิคและซอฟแวร์ ทําให้สามารถ

อา่นข้อมลูได้เร็วขึน ผลการอ่านลําดบันิวคลีโอไทด์



การศึกษาจีโนม

จีโนม (genome) = ปริมาณ DNA ทงัหมดทีอยูใ่นเซลล์ของสิงมีชีวิต โดยสิงมีชีวิตแตล่ะชนิด

จะมีจีโนมแตกตา่งกนั

การตรวจสอบความแตกต่างของจีโนม

 เพิมปริมาณ DNA ในบริเวณทีมี

ความแตกต่างกนัด้วยวิธี PCR

นําผลผลิต PCR มาตดัด้วย

เอนไซม์ตดัจําเพาะ

 แยกขนาดโมเลกลุ DNA ทีได้จากการ

ตดัด้วยเทคนิค gel electrophoresis  ได้รูปแบบ DNA ทีแตกต่างกนั 

 ความแตกต่างของรูปแบบแถบ DNA เรียกวา่

 PCR-RFLP ซงึใช้เป็นเครืองหมายพนัธุกรรม 

(genetic marker) เพือตรวจสอบความแตกต่างของ

DNA ของ genome ในสิงมีชีวิต



โครงการจีโนมมนุษย์

     เริมศกึษาตงัแตปี่ พศ. 2533 เป็นโครงการ

นานาชาตใินการศกึษาลําดบันิวคลีโอไทด์ของ

มนษุย์ทงัจีโนม

• เป้าหมายเพือทําแผนที (mapping) และหา

ลําดบัของนิวคลีโอไทด์ทีมีทงัหมดประมาณ 3 

พนัล้านคูเ่บส (base pair) ในจีโนมของมนษุย์ 

• ศกึษาลําดบัของนิวคลีโอไทด์ของสิงมีชีวิตอีก

หลายชนิด เชน่ E.Coli หนอนตวัแบน แมลงหวี 

และหน ูเพือเปรียบเทียบกบัจีโนมของมนษุย์



ตัวอย่างผลทเีกดิจากการศึกษาจีโนมของมนุษย์

• ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ การระบตุําแหน่งและหน้าทขีองยีนนําไปสูก่าร

บําบดัรักษาด้วยยีน (gene therapy) หรือใช้ยีนนนัผลติโปรตีนทใีช้ในการรักษาโรคได้

หลายชนิด

• ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพราะการทีสามารถตรวจสอบ

และวินิจฉัยโรคหลายชนิดได้ลว่งหน้า สง่ผล

ให้คนมีสขุภาพดี มีประสทิธิภาพในการ

ทํางานเพิม มีรายได้เพิมขึน ทําให้รายได้

โดยรวมของประเทศเพิมขึน

•ปัญหาด้านจริยธรรม ในการใช้ข้อมลูของ

จีโนม โดยเฉพาะจีโนมของมนษุย์วา่ 

เมือค้นคว้าจีโนมมนษุย์สําเร็จ ใครจะ

สามารถใช้ข้อมลูเหลา่นนัได้ และใช้เพือการใดบ้าง 



การศึกษาจีโนมข้าว (Oryza sativa L.) ของไทย 

  ในปีพ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1997) “โครงการวิจัยจีโนมข้าว

นานาชาติ (International Rice Genome Sequencing 

Program--IRGSP) ได้ถกูจดัตงัขึน 

  ประเทศไทยเข้าร่วมกบั IRGSP โดยจดัตงั“หน่วย
ปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว” ภายใต้การ

สนบัสนนุของศนูย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

แหง่ชาติ (ไบโอเทค) สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแหง่ชาติ (สวทช) 

 ได้รับมอบหมายจาก IRGSP ให้ศกึษาโครโมโซมแทง่ที 
9 พบวา่ มียีนทีเกียวข้องกบัความทนทานตอ่นําทว่ม ความ

ต้านทานตอ่โรคและแมลง



 จากองค์ความรู้ทีได้นํามาชว่ยใน
การพฒันาสายพนัธุ์ข้าวจนประสบ

ความสําเร็จได้สายพนัธุ์ข้าวขาวดอก

มะลิ 105 ทีทนนําทว่ม ต้านทานโรค

ขอบใบแห้ง และต้านทานเพลีย

กระโดดสีนําตาล



การประยุกต์ใช้เทคโนโลยทีาง DNA

การประยุกต์ใช้ในเชิงการแพทย์และเภสัชกรรม

การวินิจฉัยโรค                 

         นําเอาเทคโนโลยีของ DNAมาใช้ในการวินิจฉัยโรคทีเกิดจากการติดเชือตา่งๆ เชน่ เชือ

ไวรัส โดยการใช้เทคนิคPCR เพือตรวจสอบวา่มีจีโนมของไวรัสอยูใ่นสิงมีชีวิตนนัหรือไม ่ซงึ

เป็นเทคนิคทีมีความไวสงูและสามารถตรวจพบได้โดยมีตวัอยา่งเพียงเล็กน้อย

          นําไปใช้ในการตรวจวนิิจฉัยโรคทางพนัธุกรรมก่อนจะมีอาการของโรคหรือเป็นเพียง

พาหะ ทําให้สามารถป้องกนัการถ่ายทอดลกัษณะ

ดงักลา่วได้

 การบาํบัดด้วยยีน

          นํายีนปกติใสเ่ข้าไปในเซลล์ร่างกายของคนที

เกิดความบกพร่องของยีน เพือชว่ยบําบดัอาการ

บกพร่องทีเกิดขึน



  การใช้ไวรัสชนิดหนึงเป็นตวันํายนีทีต้องการถ่ายเข้าสูเ่ซลล์คน ซงึยีนของไวรัสทีเป็น

อนัตรายตอ่คนจะถกูตดัทิง แล้วใสย่ีนของคนทีต้องการเข้าไปแทนที ไวรัสทีสร้างขึนใหมนี่จะมี

ความสามารถในการแทรกจีโนมของตวัมนัเข้าสูโ่ครโมโซมคนได้ แตไ่มส่ามารถจําลองตวัเองเพือ

เพิมจํานวนได้ เนืองจากยีนทีทําหน้าทดีงักลา่วทีมีอยูเ่ดิมในไวรัสได้ถกูตดัทิงไปแล้ว

          การรักษาด้วยยีนบําบดั (gene 

therapy) เพือรักษาโรค Severe Combined 

Immunodefiency Disorder (SCID) ซงึเป็น

โรคทางพนัธุกรรม โดยผู้ทีเป็นโรคนีไม่

สามารถสร้างภมิูคุ้มกนัได้ และมกัเสียชีวิต

จากการติดเชือเพียงเล็กน้อย



สิงทีต้องระวังในการรักษาโรคด้วยการบาํบัดด้วยยนี

• ปัญหาด้านเทคนิค โดยการควบคมุการแสดงออกของยีนทีใสเ่ข้าไปใน

เซลล์ให้ผลติโปรตีน จะต้องมีการควบคมุปริมาณอยา่งเหมาะสม 

•การแทรกของยีนเข้าสูจี่โนมคน จะต้องไมทํ่าให้ยีนปรกติเกิดมิวเทชนั

• ไวรัสทีเป็นเวกเตอร์อาจก่อให้เกิดโรคในคนได้

• เซลล์สบืพนัธุ์ทีถกูบําบดัด้วยยีน จะถ่ายทอดไปสูล่กูได้ ทําให้ลกูไมเ่ป็นโรค 

สง่ผลกระทบตอ่วิวฒันาการของมนษุย์ในอนาคต 



การสร้างผลิตภณัฑ์ทางเภสัชกรรม

การผลิตฮอร์โมนอินซูลิน

    1. การตดัชินสว่น DNA ของคนทีมียีนควบคมุการ

สงัเคราะห์ฮอร์โมนอินซลูิน ตอ่เข้ากบั DNA ของ

แบคทีเรีย จะได้ DNA โมเลกลุใหม ่เรียกวา่

DNA ลกูผสม

    2. นํา DNA ลกูผสมใสเ่ข้าไปในเซลล์ของแบคทีเรีย

ทีไมส่ามารถสงัเคราะห์ฮอร์โมนอินซลูิน ให้กลายเป็น

แบคทีเรียชนิดใหมท่ีสามารถสงัเคราะห์ฮอร์โมน

อินซลูินได้ 

    3. คดัเลือกแบคทีเรียชนิดใหมท่สีามารถสงัเคราะห์

ฮอร์โมนอินซลูินได้และนําไปเพาะเลียงให้มีเซลล์

จํานวนมากเพียงพอแล้วจงึสกดัฮอร์โมนอินซลูินไปใช้

ประโยชน์ตอ่ไป 



การผลิตยาทียบัยงัไวรัส HIV

 
* ใช้เทคนิคทางพนัธุวิศวกรรมในการสร้างโมเลกลุของโปรตีนทีจะป้องกันหรือ

เลียนแบบตวัรับที HIV ใช้ในการเข้าสูเ่ซลล์ ซงึตวัรับเหลา่นีจะอยูบ่นเยือหุ้มเซลล์ของคน 

ถ้ามีโมเลกลุทีเลียนแบบตวัรับเหลา่นีอยูใ่นกระแสเลือด HIVจะเข้าเกาะกบัโมเลกลุเหลา่นี

แทนทีจะเกาะทตีวัรับทีเซลล์เม็ดเลือดขาวแล้วเข้าทําลายเซลล์เม็ดเลือดขาว จงึสามารถ

ยบัยงัการทํางานของ HIV ได้

   



การประยุกต์ใช้ในเชิงนิติวทิยาศาสตร์

ลายพิมพ์ DNA (DNA fingerprint) มี

ลกัษณะเฉพาะบคุคล โดยสร้างมาจาก DNA ทีได้รับ

การถ่ายทอดมาจากพอ่และแมอ่ยา่งละครึงและ

เปลียนแปลงไมไ่ด้ ทําให้สามารถบอกความแตกตา่ง

ของบคุคลได้  จงึนํามาใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เชน่ 

การพิสจูน์ตวับคุคล การพิสจูน์ความสมัพนัธ์ทาง

สายเลือด  และการตรวจทางนิติเวชศาสตร์เพือหา

ผู้กระทําความผิด เป็นต้น  

 



ลายพิมพ ์DNA (DNA Fingerprint)

DNA ทงัหมดของสิงมีชีวิตนันประกอบดว้ย 2 ส่วน  
 coding DNA ทาํหนา้ทีควบคุมการสรา้งโปรตีนทีมี

ความสาํคญัต่อกลไกต่างๆ ภายในร่างกาย  ซึงจะมีอยูเ่พียง
รอ้ยละ 5 ของชุด DNAทงัหมด  

 noncoding DNA รอ้ยละ 95 มีส่วนหนึงทีเป็นเบสซาํ
ต่อเนือง (tandem repeat) อยูห่ลายตาํแหน่ง  



Tandem Repeat

เบสซาํต่อเนืองนีเองทีนํามาทาํเป็นลายพิมพดี์เอ็นซึงเป็นเครืองหมาย
พนัธุกรรม  ทาํใหส้ามารถรูล้กัษณะของจาํนวนการซาํของท่อน DNA แต่
ละชุดในแต่ละตาํแหน่งบนสาย DNA ของสิงมชีีวิตและบุคคลได ้  

สามารถใชค้วามแตกต่างกนัของขนาดและจาํนวนการซาํของ
ท่อน DNA แต่ละชุดนี บ่งบอกถึงขอ้มลูพนัธุกรรมเฉพาะของแต่ละ
บุคคลได ้ 



หลกัการทาํงานของเทคโนโลยีลายพิมพ ์DNA

1. เก็บตวัอยา่งเซลล ์ ตวัอยา่งตอ้งมี DNA ทีมีคุณภาพ ไม่เสือมสลาย 
(ปัจจยัทีทาํให ้DNA เสือมสลายคือ ระยะเวลา อุณหภมูิ ความชืน 
แสงแดด สารเคมี จุลินทรีย ์ฯลฯ) 

2. สกดั DNA จากเซลลข์องตวัอยา่ง
3. ตรวจลายพิมพดี์เอ็นเอ  หลกัการคือ เลือกตดั DNA ในส่วนทีแสดง

เอกลกัษณเ์ฉพาะบุคคล โดยใช ้restriction enzyme จากนันนํา
ชินส่วน DNA ทีถูกตดัมาวิเคราะหต์ามขนาดดว้ยวิธี Gel 
Electrophoresi

4. แปลผลลายพิมพ ์DNA โดยการอ่านผลจากลกัษณะตาํแหน่งของแถบ
ดีเอ็นหรือกราฟทีได้



ประโยชนข์องลายพิมพ ์DNA

 ใชพิ้สจูน์ความสมัพนัธท์างสายเลือด
 ใชใ้นการติดตามการรกัษาผูป่้วยทีไดร้บัการปลกูถ่ายไข

กระดกู  ในการรกัษาลคีูเมีย ผูป่้วยตอ้งรบัการปลกูถ่ายไข
กระดกูจากผูใ้ห ้ หากลายพิมพดี์เอ็นเอเลือดผูป่้วยเปลียนไป 
แต่ลายพิมพเ์ซลลอื์น ๆ เหมือนเดิม  แสดงวา่ร่างกายไม่มี
ปฏิกิริยาต่อตา้นไขกระดูกจากผูใ้ห ้

 ใชพิ้สจูน์หลกัฐานทางนิติเวชศาสตร์



คาํถาม

1. โครงการจีโนมมนษุย์มีวตัถปุระสงค์อย่างไร

2. การบําบดัด้วยยีนมีเป้าหมายอยา่งไร

3. ปัญหาและข้อโต้แย้งอะไรบ้างทีทําให้การบําบดัด้วยยีนไมไ่ด้ผล

4. การบําบดัด้วยยีนททีํากบัเซลล์ร่างกาย และเซลล์ตงัต้นทีจะสร้างเซลล์สืบพนัธุ์ 

สามารถถ่ายทอดยีนทีบําบดัไปยงัรุ่นลกูได้หรือไม่

5. การผลิตฮอร์โมนอินซลูินมีขนัตอนอยา่งไร

6. เพราะเหตใุดจงึสามารถนําลายพิมพ์ DNA  ไปเป็นหลกัฐานทางศาลเพือตดัสินคดี

ความได้



การประยุกต์ใช้ในเชิงการเกษตร

 การทาํฟาร์มสัตว์เพือสุขภาพของมนุษย์

        นกัวิทยาศาสตร์หายีนททีําให้สตัว์มีลกัษณะตามต้องการ เชน่ หมมีูไขมนัตํา ววัให้
นมเร็วขึนและมากขึน แล้วจงึย้ายยีนดงักลา่วเข้าสูส่ตัว์ทีต้องการ

        สร้างสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม (transgenic animal) ทีเสมือนเป็นโรงงานผลิตยา 
เพือสกดัไปใช้ในการแพทย์ เชน่ ถ่ายยีนให้

แกะเพือให้สร้างนํานมทีเป็นโปรตีนยบัยงั

เอนไซม์ทีก่อให้เกิดการทําลายเซลล์ปอด

ในผู้ ป่วยทีเป็นโรคซิสติกไฟโปรซิส 

(cystic fibrosis) และโรคระบบทาง

เดินหายใจเรือรัง

        



  การสร้างสัตว์ดัดแปลงพนัธุกรรม 

(transgenic animal) 

* เริมจากการแยกเซลล์ไขอ่อกจาก

เพศเมีย และฉีดยีนทีต้องการเข้าไปใน

นิวเคลยีสของเซลล์ไข ่จากนนัทําการผสม

พนัธุ์ในหลอดทดลอง (in vitro fertilization)

และถ่ายฝากเข้าในตวัแมผู่้ รับ เพือให้เจริญ

เป็นตวัใหม ่ ซงึจะมียีนทีต้องการอยูโ่ดยไม่

จําเป็นต้องมาจากสปีชีส์เดียวกนั



  การสร้างพืชดัดแปลงพนัธุกรรม (transgenic plant)

 

•ชะลอการสกุของผลไม้ ยืดระยะเวลาการเก็บรักษาผลผลติ

•ต้านทานตอ่โรคและแมลง

•ต้านทานตอ่สารฆา่แมลง

•มีคณุคา่ทางอาหารมากขนึ
พืชดัดแปลง

พันธุกรรมทีมี

ความสามารถ

ในการต้านทาน

แมลง

ฝ้ายทีได้รบัการถ่ายยีนทีสร้างสารพิษจาก Bacillus thuringiensis (BT)



พืชดัดแปลงพันธุกรรมทมีีความต้านทานต่อโรค

นํายีนทีสร้างโปตีนเปลือกไวรัส (coat 

virus protein gene) ถ่ายฝากในเซลล์

มะละกอ เพือป้องกนัโรคใบดา่งจดุวง

แหวน

พืชดัดแปลงพันธุกรรมทต้ีานทานสารปราบวัชพืช

นํายีนทีต้านทานสารปราบวชัพืชถ่าย

ฝากในเซลล์ถวัเหลือง ข้าวโพด เพือให้

พืชทนตอ่สารปราบวชัพืชได้



พืชดัดแปลงพันธุกรรมทมีีคุณค่าทางอาหารเพิมขึน

+ แบคทีเรีย Erwinia bacteria

ต้น daffodil ข้าว

ข้าวสีทองทีสามารถสร้าง Vit A ในเมล็ดได้



พืชดัดแปลงพันธุกรรมเพือยืดอายุของผลผลิตให้นานขึน

นํายีนทีมีผลตอ่การยบัยงัการสร้างเอนไซม์ที

สงัเคราะห์เอทิลีน ใสใ่นมะเขือเทศ ทําให้

มะเขือเทศสกุช้าลง เก็บรักษาได้นานขนึ

สรุป เทคนิคพนัธุวิศวกรรมนํามาสร้าง DNA รีคอมบิแนนท์ โดยการตดัสาย DNA ทีมียีนที

ต้องการตอ่กบั plasmid นํายีนทีได้เข้าสูส่ิงมีชีวิตเป้าหมาย ได้สิงมีชีวิตทีมี

ลกัษณะตามต้องการ  เรียกสิงมีชีวิตทีเกิดขึนวา่ จเีอ็มโอ (GMOs)



การใช้พนัธุศาสตร์เพอืศึกษาค้นคว้าหายนีหรือหน้าทขีองยนี

     การค้นพบยีนด้อยที

ควบคมุความหอมในข้าว 

(Os2AP) บนโครโมโซมแทง่ที 

8 โดยพบวา่ในข้าวหอมยีนนี

ถกูกดหรือถกูยบัยงั ทําให้มี

การสร้างสารหอมขึน

     เมือทดลองยบัยงัการ

แสดงออกของยีน Os2AP ใน

ข้าวญีปุ่ นสายพนัธุ์นิพพอน

บาเร พบวา่ เมือมีการกดหรือ

ยบัยงัการทํางานของยีน

Os2AP ข้าวนิพพอนบาเร

สามารถสร้างสารหอมได้ 



คาํถาม

1. การผสมพนัธุ์ การคดัเลอืกพนัธุ์ และการปรับปรุงพนัธุ์สงิมีชีวิตแบบเดิม

มีข้อเสยีอยา่งไรบ้าง

2. เทคโนโลยีทาง DNA นํามาใช้ในการปรับปรุงพนัธุ์สงิมีชีวติให้ดขีนึ

กวา่เดิมได้อยา่งไร

3. GMOs คืออะไร

4. ความหอมของข้าวเกิดขนึได้อยา่งไร



ความปลอดภยัของเทคโนโลยทีาง DNA



มุมมองทางสังคมและจริยธรรม
1. อาจเกิดเชือโรคสายพนัธุ์ใหมท่ีดือยา

ปฏิชีวนะ เพราะมีการใช้ยาปฏิชีวนะ

ในการคดัเลือก

2. พืช GMOs มียีนของสิงมีชีวิตอืนอยู่

ด้วย อาจทําให้เกิดอนัตรายตอ่

สขุภาพ

3. อาจมีการถ่ายเทยีนจากพืช GMOs 

ออกสูส่ิงแวดล้อม ทําให้วชัพืช

ต้านทานสารปราบวชัพืชได้

แนวทางการแก้ไข
1. จดัทําระบบป้องกนัอนัตรายทางชีวภาพ 

ทีระบขุ้อปฎิบตัิอยา่งชดัเจน

2. ทําลายสิงมีชีวิตทดีดัแปลงพนัธุกรรม

ทนัทีหลงัเสร็จการทดลองด้วยวิธีการที

เหมาะสม

3. การจําหน่ายสิงมีชีวิตทีดดัแปลง

พนัธุกรรมเพือเป็นอาหารหรือใช้ใน

กระบวนการผลิต ต้องมีฉลากระบุ

ชดัเจน




