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เทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุลของพืชมีการศึกษาวิจัยมาอย ่างต ่อเ น่ืองตั้ งแต ่ มีการ 

รายงานโครงสร้างระดับโมเลกุลของดีเอ็นเอเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1953 โดยเจมส์ วัตสัน และ 

ฟรานซีส คริค  รวมทั้ ง โรสลินด ์  แฟรงคลินต ์ด ้ วย งานวิจัย เทคโนโลยีชี วภาพระดับโมเลกุล 

มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและถูกจัดให้เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จะน�ามาใช้ 

เพื่อพัฒนาและแก้ป ัญหาท้ังด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการแพทย์ พื้นฐานความรู ้ทางด้าน 

พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลนับเป็นสิ่งส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยด้านน้ี หนังสือเล่มน้ี 

ผู้เรียบเรียงได้รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ต�ารา และบทความต่าง ๆ รวมทั้งจากประสบการณ์การท�าวิจัยทาง

ด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืชสมัยใหม่ของผู้เรียบเรียงเองเพื่อน�าเสนอความรู้และเทคนิคพื้นฐานทางพันธุศาสตร์

ระดับโมเลกุลที่จ�าเป็นส�าหรับผู้ท่ีจะเริ่มต้นศึกษาวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุลของพืชโดยแบ่ง

เนื้อหาเป็น 2 ส่วนหลัก ส่วนแรกเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกรดนิวคลีอิค จีโนม ยีนและกลไกการท�างาน 

ของยีน และส่วนที่สองเป็นหลักการเทคนิคระดับโมเลกุลพื้นฐานที่จ�าเป็นในการท�างานวิจัยระดับโมเลกุล 

ของพชื การเข้าใจในหลกัการของแต่ละเทคนคิเป็นอย่างดจีะช่วยให้ผูว้จิยัสามารถประยกุต์และดดัแปลงวธิกีาร 

และขัน้ตอนได้อย่างเหมาะสมเมือ่ประสบกบัปัญหาในการท�าวจิยั และช่วยให้มโีอกาสประสบความส�าเรจ็ในการ

ทดลองมากขึ้น ปัจจุบันน้ีมีการพัฒนาสื่อออนไลน์ทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ระดับ

โมเลกุลจ�านวนมาก ทั้งแสดงกลไกต่าง ๆ  ภายในเซลล์สิ่งมีชีวิตและเทคโนโลยีหรือเทคนิคที่ใช้ในการท�าวิจัย ซึ่ง

ช่วยให้สามารถเข้าใจและเหน็ภาพได้ชดัเจนมากขึน้ การใช้หนงัสือเล่มนีป้ระกอบกบัการเรยีนรูจ้ากส่ือเหล่านีจ้ะ

ช่วยให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น 

ผู้เรียบเรียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ช่วยปูพื้นฐานความรู้เบื้องต้นทางด้าน

พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลที่จ�าเป็นให้แก่ผู้ที่เริ่มต้นศึกษาวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุลของพืช

ตลอดจนใช้เป็นฐานในการศึกษาวิจัยขั้นสูงต่อไปได้  
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 กรดนิวคลีอิค (nucleic acid) เปนชีวโมเลกุล (biological molecule) ขนาดใหญในกลุม 

แมคโครโมเลกุล (macromolecule) ที่อยูในรูปสายพอลิเมอร (polymer) ทําหนาที่เก็บและถายทอด

ขอมูลทางพันธุกรรม (genetic information) กรดนิวคลีอิคของส่ิงมีชีวิตมี 2 ชนิด ไดแก ดีเอ็นเอ 

(DNA ยอมาจาก deoxyribonucleic acid) และอารเอ็นเอ (RNA ยอมาจาก ribonucleic acid) กลไก

ชีวเคมีตาง ๆ ของส่ิงมีชีวิตอาศัยเอ็นไซม (enzyme) ซ่ึงสรางมาจากรหัสที่อยู ในโมเลกุลดีเอ็นเอ 

ในจีโนม (genome) ของเซลล ดีเอ็นเอ สวนท่ีมีรหัสอยูน้ี คือ ยีน (gene) ในกระบวนการถอดรหัส 

(transcription) ของยีนลําดับนิวคลีโอไทดของดีเอ็นเอทําหนาที่เปนแมแบบ (DNA template) 

สําหรับการสังเคราะหอารเอ็นเอ อารเอ็นเอที่ถอดรหัสมาจากยีน เรียกวา อารเอ็นเอนํารหัส 

(messenger RNA) หรือ เอ็มอารเอ็นเอ (mRNA) ซ่ึงจะถูกแปลรหัสไปเปนลําดับของกรดอะมิโน 

(amino acid) เพื่อสรางเปนโปรตีนหน่ึงชนิดหรือมากกวาหน่ึงชนิดผานกระบวนการแปลรหัส 

(translation) นําไปสูการกําหนดลักษณะฟโนไทป (phenotype) ของส่ิงมีชีวิตตาง ๆ 

 

กรดนิวคลีอิค 

 ดีเอ็นเอและอารเอ็นเอเปนพอลิเมอรที่ยาวและไมมีก่ิงกานประกอบขึ้นจากโมโนเมอร 

(monomer) ที่เรียกวา นิวคลีโอไทด (nucleotide) ซ่ึงมีอยู 5 ชนิด แตละชนิดประกอบดวยนํ้าตาล

เพนโตส (pentose sugar) ซ่ึงเปนนํ้าตาลคารบอน 5 อะตอม หมูฟอสเฟต (phosphate group) และ

ไนโตรจีนัสเบส (nitrogenous base) ซ่ึงแบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุมเพียวรีน (purine) และกลุม 

ไพริมิดีน (pyrimidine) (รูปที่ 1.1) นิวคลีโอไทดของดีเอ็นเอ ซ่ึงเปนดีออกซ่ีไรโบนิวคลีโอไทด 

(deoxyribonucleotide) ประกอบดวยนํ้าตาลเพนโตสชนิดดีออกซ่ีไรโบส (2-deoxyribose sugar) 

คือ ไมมีหมูไฮดรอกซิล (hydroxyl group) ตรงคารบอน (carbon) ตําแหนงท่ี 2´ (C-2´) ของนํ้าตาล

เพนโตส สวนนิวคลีโอไทดของอารเอ็นเอเปนไรโบนิวคลีโอไทด (ribonucleotide) ประกอบดวย 

นํ้าตาลเพนโตสชนิดไรโบส (ribose sugar) ซ่ึงมีหมูไฮดรอกซิลตรงคารบอนตําแหนงท่ี 2´ ของนํ้าตาล

เพนโตสทําใหอารเอ็นเอมีเสถียรภาพนอยกวาดีเอ็นเอมาก โดยเฉพาะในสารละลายท่ีเปนแอลคาไลน 

(alkaline solution) 
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 เซลลส่ิงมีชีวิตเกือบทุกชนิดเก็บขอมูลทางพันธุกรรมในรูปของดีเอ็นเอสายคู (double-

stranded DNA) ยกเวนไวรัส (virus) ซึ ่งอาจมีจีโนมประกอบดวยกรดนิวคลีอ ิคสายคู ห ร ือ 

สายเดี่ยว กรดนิวคลีอิคของไวรัสอาจเปนดีเอ็นเอหรืออารเอ็นเอ โดยทั่วไปจีโนมของไวรัส 

มีขนาดเล็ก และสรางโปรตีนเพียงไมก่ีชนิดที่จําเปนในการเพิ่มจํานวนของไวรัส ในการจําลอง และเพิ่ม

จํานวนกรดนิวคลีอิคของไวรัส ไวรัสอาศัยกลไกทางชีวเคมีของเซลลเจาบาน (host cell) ที่อาศัยอยู 

เชน เม่ือไวรัสที่มีจีโนมเปนอารเอ็นเอทําใหเซลลติดเชื้อแลวระบบปฏิบัติการภายในเซลลสามารถ 

แปลรหัสจากอารเอ็นเอของไวรัสไปเปนโปรตีนไดโดยตรง หรืออาจใชจีโนมของไวรัสเปนแมแบบแลว

สังเคราะหอารเอ็นเอคูสม (complementary RNA) สําหรับการแปลรหัสตอไป ไวรัสท่ีมีจีโนม

เปนอารเอ็นเอบางชนิดจะสรางเอ็นไซมรีเ วิรสทรานสคริปเทส (reverse transcriptase) เพื่อใช

สังเคราะหดีเอ็นเอโดยใชอารเอ็นเอเปนแมแบบ ทันทีท่ีเอ็นไซมน้ีกระตุนการถอดรหัสแบบยอนกลับ 

(reverse transcription) จากอารเอ็นเอจีโนมของไวรัส ไปเปนดีเอ็นเอคูสมหรือคอมพลีเมนแทร ี

ดีเอ็นเอ (complementary DNA) หรือเรียกโดยยอวาซีดีเอ็นเอ (cDNA) กลไกการถอดรหัส และ 

การแปลรหัสของเซลลเจาบานจะสรางองคประกอบอ่ืน ๆ ที่จําเปนตอการเพิ่มจํานวนของไวรัส  

การไหลเวียนของขอมูลทางพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิตตามแกนหลักของชีววิทยาระดับโมเลกุล (central 

dogma of molecular biology) (รูปที่ 2.1)  

 

การจําลองดีเอ็นเอ 

กอนที่เซลลจะมีการแบงตัว เซลลจะตองจําลองโครโมโซมทั้งหมดที่มีอยูในนิวเคลียสขึ้นมา

อีกหน่ึงชุด โครโมโซมในเซลลของยูคาริ โอต (eukaryotic cell)  สรางขึ้นมาจากโครมาติน 

(chromatin) ซึ่งเกิดจากการรวมกันของดีเอ็นเอ และโปรตีนมวนแนนอยูในรูปโครงสราง 

ที่ซับซอน โดยการจําลองดีเอ็นเอ (DNA replication) เก่ียวของกับเอ็นไซมและโปรตีนควบคุม 

(regulatory protein) จํานวนมาก และมีการศึกษาอยางกวางขวางท้ังในแบคทีเรีย (bacteria) ยีสต 

(yeast) และเซลลของสัตวเล้ียงลูกดวยนํ้านม (mammalian cell) 

การจําลองดีเอ็นเอในส่ิงมีชีวิตทุกชนิดจะแบงเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะเริ่มตน (initiation) 

ระยะตอสายดีเอ็นเอ (elongation) และระยะส้ินสุด (termination) การจําลองดีเอ็นเอในส่ิงมีชีวิต

พวกยูคาริโอตที่โครโมโซมเปนเสน (linear chromosome) ปลายของโครโมโซมแตละดานจะถูก

ปรับแตงเพื่อปองกันการสูญหายของชิ้นสวนดีเอ็นเอในการจําลองดีเอ็นเอรอบตอ ๆ ไป  

การจำาลองดีเอ็นเอ
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 งานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมซ่ึงเนนพันธุศาสตรระดับโมเลกุลจําเปนตองใช 

กรดนิวคลีอิคจากตัวอยางส่ิงมีชีวิตเพื่อใชเริ่มตนในการศึกษาวิจัย การสกัดแยกกรดนิวคลีอิค เปน

เทคนิคพื้นฐานจําเปนสําหรับการทํางานวิจัยดานน้ี กรดนิวคลีอิคมี 2 ชนิด ไดแก ดีเอ็นเอ (DNA) และ 

อารเอ็นเอ (RNA)  ซึ ่งมีโครงสรางทางเคมีที่ใกลเคียงกันมาก  (ดูบทที่ 1) ดังนั้นการสกัดแยก 

กรดนิวคลีอิคทั้งสองชนิดจึงตองมีวิธีการที่จําเพาะเพื่อแยกดีเอ็นเอและอารเอ็นเอออกจากกันรวมทั้ง

ตองแยกใหบริสุทธ์ิจากชีวโมเลกุลอ่ืน ๆ ดวย การใชดีเอ็นเอ และอารเอ็นเอท่ีมีคุณภาพดีชวยทําให 

ผลการทดลองที่ไดมีความถูกตองแมนยําและมีความนาเชื่อถือสูง รวมทั้งสามารถทําซํ้าได 

 

การสกัดแยกจีโนมิคดีเอ็นเอ  

 วิธีการสกัดจีโนมิคดีเอ็นเอ (genomic DNA) จากพืชแบบมาตรฐานทุกวิธีอาศัยขั้นตอน

พื้นฐานเหมือนกันโดยเริ่มตนจากการยอยผนังเซลล เยื่อหุมเซลล เยื่อหุมนิวเคลียสรวมทั้งเยื่อหุม 

ออรแกเนลล (organelle) ตาง ๆ ท่ีอยูภายในเซลล เพื่อใหดีเอ็นเอหลุดออกมาในสารละลายแลว 

จึงแยกชีวโมเลกุลอ่ืน ๆ เชน โปรตีน ไขมัน พอลิแซคคาไรด (polysaccharide) และฟนอล (phenol) 

รวมทั้งสารเมแทบอไลท (metabolite) ตาง ๆ ออกจากดีเอ็นเอกอนที่จะ ทําการตกตะกอน 

ดีเอ็นเอ ดีเอ็นเอสามารถสกัดไดจากทุกเนื้อเยื่อของพืช มีการพัฒนาวิธีการในการสกัดจีโนมิค 

ดีเอ็นเอจากพืชหลากหลายวิธีเพื่อใหเหมาะกับพืชและเน้ือเยื่อแตละชนิด ทั้งการสกัดแบบใหไดปริมาณ

ดีเอ็นเอมากซ่ึงเหมาะกับการทดลองที่ตองใชปริมาณดีเอ็นเอมากหรือการทดลองที่มีชุดการทดลอง

มาก และการสกัดแบบที่ใชตัวอยางในการสกัดนอยสําหรับใชในการทดลองที่ตองการดีเอ็นเอ

เริ่มตนในการทดลองปริมาณนอย เชน พีซีอาร นอกจากวิธีมาตรฐานแลวปจจุบันมีการพัฒนาชุด

สกัดแยกดีเอ็นเอ โดยใชโครมาโตกราฟแลกเปล่ียนประจุลบ (anion exchange chromatography) 

หรือเยื่อซิลิกาเจล (silica gel membrane) ในเชิงการคาอยางกวางขวาง อยางไรก็ตาม ยังไมมี

วิธีการสกัดดีเอ็นเอวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่สามารถใชสกัดดีเอ็นเอของพืชทุกชนิดหรือทุกเน้ือเยื่อ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพเหมือนกัน ดังน้ันนักวิจัยจึงตองเลือกและ/หรือดัดแปลงวิธีการสกัดดีเอ็นเอ 

ที่เหมาะสมกับตัวอยางพืชที่จะใชทดลอง 

 บทบาทของสารตาง ๆ ที่ใชในขั้นตอนการสกัดดีเอ็นเอและปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอปริมาณ

และคุณภาพของดีเอ็นเอ ไดแก 
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 พอลิเมอเรสเชนรีแอ็คชั่น (Polymerase Chain Reaction) หรือพีซีอาร (PCR) เปนเทคนิค

การเพิ่มปริมาณชิ้นสวนดีเอ็นเอที่สนใจในหลอดทดลองเทคนิคน้ีถูกพัฒนาขึ้น โดย Kary Mullis  

ในป ค.ศ. 1983 และในปจจุบันถือเปนเครื่องมือพื้นฐานจําเปนสําหรับงานวิจัยทางดานชีววิทยาระดับ

โมเลกุลในแขนงตาง ๆ ของวิทยาศาสตรส่ิงมีชีวิต (life sciences) ทั้งคน สัตว พืช และจุลินทรีย 

นอกจากน้ี ยังมีการประยุกตใชเทคนิคพีซีอารในงานทางคลินิกดวย พีซีอารสามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ

เปาหมายได แมวาจะมีดีเอ็นเอเปาหมายเริ่มตนเพียงหน่ึงโมเลกุล ดังน้ัน ดีเอ็นเอจากแหลงใดก็ตามที่มี

ดีเอ็นเอเปาหมายเพียงหน่ึงหรือไมก่ีโมเลกุลโดยหลักการสามารถใชเปนตนแบบสําหรับการสําเนาเพิ่ม

จํานวนดวยเทคนิคพีซีอาร ทั้งน้ี ไมวาดีเอ็นเอจะมาจากแหลงใดก็ตาม เชน ดีเอ็นเอที่เตรียมไดจากเลือด 

สเปรมหรือเน้ือเยื่ออ่ืน ๆ จากตัวอยางทางอาชญากรรม จากตัวอยางส่ิงมีชีวิตโบราณ ดีเอ็นเอจาก

จุลินทรียในหองปฏิบัติการ หรือดีเอ็นเอบริสุทธิ์ การทําพีซีอารพื้นฐานสามารถทําไดก็ตอเมื ่อรู

ขอมูลลําดับนิวคลีโอไทดของดีเอ็นเอเปาหมายเทาน้ัน 

 

หลักการพีซีอารพื้นฐาน 

 เทคนิคพีซีอารเปนการสําเนาเพิ่มจํานวนสวนใดสวนหน่ึงของดีเอ็นเอเปาหมายอยาง

จําเพาะในหลอดทดลองโดยใชองคประกอบพื้นฐานที่จําเปนของกระบวนการจําลองดีเอ็นเอ 

ตามธรรมชาติ การจําลองดีเอ็นเอในเซลลเปนกระบวนการที่ซับซอนอยางมาก และมีโปรตีนตาง ๆ  

เขามาเก่ียวของมากมาย เริ่มจากดีเอ็นเอเกลียวคูมีการคลายเกลียวแยกสายเปน 2 เสน โดยแตละ 

เ ส นของด ีเ อ ็น เอจะถ ูก ใช เป นแม แบบ ( template)  เพื ่อสร า งด ีเ อ ็น เอ เส นใหม ที่ เปนคูสม 

(complementary) กับดีเอ็นเอเสนท่ีเปนแมแบบ การสรางสายดีเอ็นเอคูสมน้ีขึ้นอยูกับชนิดของ 

นิวคลีโอไทดที่จะเขาจับคูเบสกันตามกฏของวัตสันและคริค (Watson and Crick’s law) โดยที่ 

นิวคลีโอไทดที่มีเบสอะดีนีน (Adenine, A) จับคูกับนิวคลีโอไทดท่ีมีเบสไธมีน (Thymine, T) และ 

นิวคลีโอไทดที ่มีเบสกัวนีน (Guanine, G) จับคู กับนิวคลีโอไทดที ่มีเบสไซโตซีน (Cytosine, C) 

ดังน้ัน ดีเอ็นเอเสนแมแบบจะเปนตัวกําหนดลําดับนิวคลีโอไทดหรือลําดับเบส (อาจเรียกวาลําดับ 

ดีเอ็นเอ) ของดีเอ็นเอเสนใหม นอกจากน้ี ยังตองการโปรตีนและเอ็นไซมจํานวนมากรวมทั้งโมเลกุล 

อ่ืน ๆ เชน อารเอ็นเอไพรเมอร (RNA primer) เพื่อใหกระบวนการจําลองดีเอ็นเอเกิดขึ้นอยางมี

ประสิทธิภาพโดยมีความผิดพลาดนอยที่สุดและมีการควบคุมอยางรัดกุม 

หลักการพีซีอาร์พื้นฐาน
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 เดิมทีการวิเคราะหรายละเอียดระดับโมเลกุลของโปรตีนหรือองคประกอบอื่น ๆ   

ในเซลลของส่ิงมีชีวิตทําไดยากหรือแทบจะเปนไปไมไดเลย เน่ืองจากมีโปรตีนและองคประกอบเหลาน้ัน

ไมเพียงพอที่จะนํามาวิเคราะหได รวมทั้งการแยกบริสุทธ์ิใหไดปริมาณมาก ๆ ทําไดยาก วิธีหน่ึงที่ทําได

คือ การแยกสกัดยีนที่สรางโปรตีนหรือผลผลิตที่สนใจออกมา อยางไรก็ตาม จีโนมของส่ิงมีชีวิตทุกชนิด

มีขนาดใหญและซับซอน และลําดับดีเอ็นเอที่เราสนใจสวนใหญปรากฏเพียงแคหนึ่งหรือสองแหง 

ในเซลลดังนั้นวิธีทางเคมีหรือชีวเคมีไมสามารถใชแยกบริเวณท่ีจําเพาะของจีโนมเพ่ือทําการศึกษา

เฉพาะลําดับดีเอ็นเอที่สนใจได เน่ืองจากมีคุณสมบัติทางเคมีเหมือนกับลําดับดีเอ็นเออ่ืน ๆ การแกไข

ปญหาน้ีทําไดโดยการนําชิ้นสวนส้ัน ๆ ของจีโนมซ่ึงอาจมียีนหรือลําดับดีเอ็นเอที่สนใจใสไปในเวกเตอร 

(vector) เกิดเปนรีคอมบิแนนทดีเอ็นเอ (recombinant DNA) ซ่ึงสามารถจําลองตัวไดอยางเปนอิสระ

จากจีโนม และโดยปกติจะจําลองตัวในเจาบาน (host) ชนิดอ่ืนไดดวย การเพิ่มจํานวนเซลลเจาบานที่มี

รีคอมบิแนนทดีเอ็นเออยูทําใหเกิดกลุมของส่ิงมีชีวิตที่มีความเหมือนกันทางพันธุกรรมหรือโคลน 

(clone) เรียกกระบวนการน้ีวา ดีเอ็นเอโคลนน่ิง (DNA cloning) 

 มีการประยุกตใชดีเอ็นเอโคลนน่ิงในงานดานตาง ๆ เชน 

1. การหาลําดับดีเอ็นเอ (DNA sequencing) ซ่ึงเปนที่มาของลําดับโปรตีนดวย 

2. การสกัดแยกและวิเคราะหโปรโมเตอร (promoter) ของยีนและลําดับดีเอ็นเอ 

ที่ทําหนาที่ควบคุมการทํางานของยีน 

3. การตรวจหาหนาที่ของโปรตีน เอ็นไซม และอารเอ็นเอ  

4. ดานเทคโนโลยีชีวภาพ ไดแก การผลิตโปรตีนหรือโมเลกุลอ่ืนที่สําคัญทางชีวภาพ เชน 

อินซูลิน (insulin) และฮอรโมนที่เก่ียวกับการเจริญเติบโตของมนุษย (growth hormone) เพื่อเปน

การคาในปริมาณมาก ๆ 

5. พันธุวิศวกรรมพืชและสัตว รวมทั้งการรักษาโดยใชยีน (gene therapy) 

6. โปรตีนวิศวกรรมเพื่อเปล่ียนคุณสมบัติของโปรตีน 
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การถายดีเอ็นเอสูพืช (plant transformation) ไดถูกนํามาใชสําหรับศึกษากลไก 

การทํางานของพืชและเพื่อใชในการปรับปรุงคุณลักษณะของพืชปลูก โดยการถายดีเอ็นเอสูพืชมุงหวัง 

ที่จะถายดีเอ็นเอเขาไปรวมอยูกับจีโนมของพืชอยางถาวร ทั้งน้ี มีการพัฒนาเทคนิคการถายดีเอ็นเอ 

สูพืชหลายวิธีและประสบความสําเร็จในพืชหลายชนิดแลว การถายดีเอ็นเอสูพืชที่ นิยมวิธีหน่ึง 

คือ การใชอะโกรแบคทีเรียม (Agrobacterium) ซ่ึงเปนเชื้อกอโรคในพืชใบเล้ียงคูชวยถายดีเอ็นเอ 

เขาสู จีโนมของพืช ในระยะเริ ่มแรกของการถายดีเอ็นเอเขาสู พืชโดยใชเชื ้ออะโกรแบคทีเรียม 

ไมประสบความสําเร็จในการถายดีเอ็นเอสูพืชใบเล้ียงเดี่ยว ทําใหมีการพัฒนาวิธีการถายดีเอ็นเอ

โดยตรงโดยไมผานอะโกรแบคทีเรียม วิธีการถายดีเอ็นเอโดยตรงที่นิยมและประสบความสําเร็จมาก 

คือ การยิงอนุภาค (particle bombardment หรือ biolistics) วิธีน้ีถูกนํามาใชในการถายดีเอ็นเอ 

สูพืชใบเล้ียงเดี่ยวอยางกวางขวาง อยางไรก็ตามปจจุบันมีการพัฒนาสายพันธุอะโกรแบคทีเรียม 

ใหสามารถถายดีเอ็นเอเขาสูพืชใบเล้ียงเดี่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพเชนกัน 

 

การถายยีนผานอะโกรแบคทีเรียม 

ชีววิทยาของอะโกรแบคทีเรียมและโรคปุมปม 

Agrobacterium tumefaciens เปนแบคทีเรียในดินที่เปนสาเหตุของโรคปุมปม (crown-

gall disease) ซ่ึงเปนโรคสําคัญทางเศรษฐกิจของพืชหลายชนิด เชน องุน แอปเปล และกุหลาบ  

การกอเกิดโรคปุมปมขึ้นอยูกับความสามารถของอะโกรแบคทีเรียมในการถายยีนของตัวเองเขา สู

จีโนมของพืช ลักษณะน้ีเปนตัวอยางของการถายโอนยีนของส่ิงมีชี วิตขามอาณาจักร 

เชื้อ A. tumefaciens เปนแบคทีเรียประเภทแกรมลบ (gram-negative) พบที่บริเวณ 

รากพืช (rhizosphere) โดยอะโกรแบคทีเรียมจะใชสารอาหารที่ปลอยออกมาจากรากพืช อยางไรก็

ตามถาพืชเกิดบาดแผลขึ้น A. tumefaciens จะเขาทําใหพืชเกิดการติดเชื้อตรงบริเวณที่เกิดบาดแผล

และเปนเหตุใหเกิดอาการของโรคในท่ีสุด A. tumefaciens จะถูกดึงดูดใหเขาไปยังบริเวณที่เกิด

บาดแผล โดยอาศัยสารจําพวกนํ้าตาล (sugar) และสารฟนอล (phenolic compound) ท่ีถูกปลอย

ออกมาจากเซลลพืชที่ถูกทําลายเปนตัวดึงดูด (chemotaxis) ทั้งน้ี  การสรางปุมปมขึ้นอยูกับพลาสมิด

ที่อยูใน A. tumefaciens ท่ีเรียกวา ทูเมอรอินดิวซ่ิงพลาสมิด (Tumour-inducing (Ti) plasmid) 

สวนหน่ึงของพลาสมิดน้ีซ่ึงเรียกวา ทีดีเอ็นเอ (T-DNA) หรือทรานสเฟอรดีเอ็นเอ (Transfer-DNA) 

จะถูกถายจากแบคทีเรียไปยังเซลลพืชเพื ่อรวมเขากับจีโนมของพืชที่เปนเจาบาน (host plant) 

การถ่ายยีนผ่านอะโกรแบคทีเรียม
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 แมวาทุกเซลลของส่ิงมีชีวิตแตละชนิดจะมีชุดของยีนเหมือนกัน แตไมใชทุกยีนท่ีจะถูกใช

พรอมกันในทุกเซลลทุกเวลา มียีนเพียงบางสวนเทาน้ันที่ถูกใชในเซลลหน่ึง ณ ชวงเวลาหน่ึงผานการ

ควบคุมเปนอยางดีในรูปแบบการแสดงออกของยีน (gene expression) ที่ทําใหเซลลในแตละเน้ือเยื่อ

หรืออวัยวะมีความแตกตางกัน รวมทั้งตอบสนองตอส่ิงกระตุนแตกตางกันไป การแสดงออกของยีน 

สวนใหญเปนพลวัตคือมีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ ยีนเดียวกันอาจแสดงออกแตกตางกันไดในสภาวะ

แวดลอมที่ตางกันหรือเม่ือถูกกระตุนดวยส่ิงเราท่ีตางกัน พืชท่ีมีจีโนไทปเหมือนกัน เชน พืชที่มาจาก

การขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศอาจมีฟโนไทปตางกันไดหากพืชไดรับส่ิงกระตุนท่ีแตกตางกัน 

ความแตกตางที่เกิดขึ้นน้ีเกิดจากการที่ยีนมีการแสดงออกที่แตกตางกัน 

 การตรวจสอบการแสดงออกของยีนอาจพิจารณาไดทั้งระดับอารเอ็นเอนํารหัส (mRNA) 

และระดับโปรตีน แตการตรวจสอบในระดับอารเอ็นเอนํารหัสทําไดงายและสะดวกกวาการตรวจสอบ

ในระดับโปรตีน แมวาอารเอ็นเอนํารหัสจะไมใชผลผลิตสุดทายของยีนแตก็สามารถสะทอนการทํางาน

ของยีนได ดังน้ัน ปริมาณอารเอ็นเอนํารหัสจึงสามารถใชบงชี้ปริมาณการแสดงออกของยีนไดดวย  

 มีหลายวิธีที่ใชกันอยางกวางขวางในการตรวจสอบปริมาณอารเอ็นเอนํารหัสของยีนใด 

ยีนหน่ึงโดยเฉพาะในตัวอยางซ่ึงอาจเปนอารเอ็นเอท้ังหมด (total RNA) รวมกันอยู หรือตัวอยางท่ีมี

เฉพาะอารเอ็นเอนํารหัส ซ่ึงแตละวิธีมีทั้งขอดีและขอจํากัดแตกตางกันไป บทน้ีจะไดกลาวถึง 2 วิธีหลัก

ที่นิยมใชในการตรวจสอบอารเอ็นเอนํารหัส ไดแก 1) นอรธเธิรนบล็อตไฮบริไดเซชั่น (Northern blot 

hybridisation) และ 2) รีเวิรสทรานสคริปเทสพีซีอาร (reverse transcriptase PCR) หรืออารที 

พีซีอาร (RT-PCR) รวมทั้งเรียลไทมควิพีซีอาร (real-time RT-qPCR) 

 

นอรธเธิรนบล็อตไฮบริไดเซช่ัน  

 วิธีน้ีเปนวิธีมาตรฐานท่ียังคงใชในการตรวจสอบอารเอ็นเอนํารหัส แมวามีเทคนิคอ่ืน 

ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตรวจสอบอารเอ็นเอนํารหัสและมีความไวมากกวาก็ตาม แตเน่ืองจากการ 

ทํานอรธเธิรนบล็อตไฮบริไดเซชั่นยังมีขอไดเปรียบเหนือกวาเทคนิคอื่นอยูคือเปนวิธีที่ง ายที่ส ุด  

ในการตรวจสอบขนาดโมเลกุลของอารเอ็นเอนํารหัส ทั้งยังสามารถตรวจสอบอารเอ็นเอนํารหัสที่ถูกตัด

ดวยอินทรอนที่ตําแหนงแตกตางกัน (alternatively spliced transcripts) และผลผลิตจากกลุมยีนที่มี

ความสัมพันธกัน (multigene family members) นอกจากน้ี ยังสามารถเปรียบเทียบความแตกตาง

เชิงปริมาณระหวางตัวอยางที่ตรวจสอบไดดวย  

นอร์ธเธิร์นบล็อตไฮบริไดเซชั่นตวั
อย
า่ง



“รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” เป็นค�าสอนเพื่อให้มี

ชัยเหนอืศตัรใูนการสงครามใดๆไม่เว้นแม้แต่สงครามระหว่าง 

“มนุษย์” กับ “ยุง” ซ่ึงมีประวัติศาสตร์การต่อสู้ท่ียาวนาน

และยงัไม่อาจยตุไิด้แม้ในปัจจบุนั ทัง้นี ้อาจเพราะมนษุย์รูจ้กั

ศัตรูของเราน้อยเกินไปจึงไม่สามารถปิดฉากสงครามน้ีลงได้

เสียที หนังสือเล ่มน้ีได ้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานท่ีส�าคัญ 

เพื่อให้ “เรา (มนุษย์) รู้เขา (ยุง)” มากยิ่งขึ้น และหวังได้ว่า

เมื่อเรารู ้จักศัตรูมากเพียงพอแล้วจะสามารถน�าไปสู ่การ 

พัฒนาศาสตราวุธเพื่อใช้ยุติสงครามอันยาวนานระหว่าง 

มวลมนุษยชาติกับยุงลงได้

ปีพิมพ์ : 1/2560

ผู้แต่ง : รศ. ดร. ดำ�รงพันธุ์ ทองวัฒน์

ยุงที่สำ�คัญท�งก�รแพทย์

ของประเทศไทย
360
บาท

หนังสือแนะนำ 

290
บาท

ค�ร์บอนกัมมันต์
  Activated carbon

Beneficial Insects

ประเภทและกระบวนการผลิตคาร์บอนกัมมันต์ จ�าเป็น

ที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจ โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนา

เป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้า เพื่อให้ได้ คาร์บอนกัมมันต์ 

ที่มีคุณภาพและต้นทุนการผลิตต่�า รวมทั้งการวิเคราะห์ 

และตรวจสอบให้ได้มาตรฐาน ด้วยวิธีการท่ีน่าเชื่อถือ

และยอมรับได้ และการใช้ประโยชน์ในหลาย ๆ ด้านของ

คาร์บอนกัมมันต์ ในที่นี้ได้รวบรวมจากเอกสารตีพิมพ์ใน

วารสารจ�านวนมาก เหมาะส�าหรับนิสิต นักศึกษา หรือ

ผู้ที่สนใจในการวิจัยเก่ียวกับการผลิตคาร์บอนกัมมันต์

ปีพิมพ์ : 1/2558

ผู้แต่ง : รศ. ดร. สัมฤทธิ์ โม้พวง

 ปัจจุบันโลกมีแมลงประมาณมากกว่าล้านชนิด 

แมลงที่ให้โทษหรือเป็นศัตรู กับมนุษย์นั้นมีเพียง 0.1%  

ของแมลงที่มีในโลกทั้งหมด อีก 99.9% จัดเป็น แมลงที่มี

ประโยชน์ในด้านต่าง.ๆ หลากหลายประเภทได้แก่ แมลงที่

ช่วยผสมเกสร เช่น ผึ้ง แมลงให้ผลผลิตชนิดต่าง.ๆ เช่น น�า้ผึ้ง 

ชนัครัง่ เส้นไหม เป็นตวัห�า้ตวัเบยีน ช่วยท�าลายแมลงศตัรพูชื 

เช่น ตั๊กแตนต�าข้าว แมลงปอ ต่อเบียน แตนเบียน น�ามาใช้

ประโยชน์ในทางการศึกษา เช่น แมลงหวี่ ช่วยเสริมสร้าง

ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน เช่น มดกินซากพืชและสัตว ์

เป็นอาหาร ซึง่มบีทบาทส�าคญัในการย่อยสลาย ซากเหล่านัน้ 

แมลงยงัใช้เป็นอาหารของมนษุย์และสัตว์ได้อกีด้วย นอกจาก

นี ้แมลงบางชนดิสามารถผลิตสารเคมบีางชนิดทีม่คีุณสมบัติ

ที่อาจน�ามาใช้ พัฒนาเป็นยารักษาโรค เช่น การน�าสารเคมี

จากพิษเหล็กในของผึ้งมา รักษาโรคอัมพฤกษ์และอัมพาต  

ซึ่งอาจน�าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์ต่าง.ๆ  แก่มนุษย ์

ในอนาคต หนังสือเล่มนี้จึงจัดท�าขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านได้รู ้จัก

กับ แมลงที่เป็นประโยชน์ชนิดต่าง.ๆ และทราบว่าแมลง 

ให้ประโยชน์อะไรแก่เราได้บ้าง และสามารถทราบวธิกีารเลีย้ง

และอนุรักษ์แมลงเหล่านั้น 

ปีพิมพ์ : 1/2561

ผู้แต่ง : รศ. ดร. อุดมพร แพ่งนคร

แมลงที่เป็นประโยชน์

520
บาท

ตวั
อย
า่ง



 การวิจัยเป็นการแสวงหาความรู ้ด้วยวิธีการ 

ทางวิทยาศาสตร์ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งในสิบของการ

บริการสาธารณสุขที่จ�าเป็นปัจจุบันนักสาธารณสุขปฏิบัติ

งานในระบบบริการสุขภาพท่ีซับซ้อนและมีความเป็น

พลวัตร การวิจัยมีความจ�าเป็นในการสร้างหลักฐานเชิง

ประจักษ์เพื่อใช้ในการก�าหนดนโยบายหรือการปรับปรุง

และพัฒนางานด้านสาธารณสุข

 หนังสือเล่มน้ี น�าเสนอล�าดับขั้นของกระบวน 

การวิจัยเชิงปริมาณโดยน�าเสนอทั้งในส่วนของภาคทฤษฎี

และตวัอย่างการวจิยัทางสาธารณสขุเพือ่ให้นสิตินกัศกึษา 

นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป มีความเข้าใจในการวิจัย 

ทางสาธารณสุขและใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการวิจัย

เพื่อพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้กับประชาชน

450
บาท

ปีพิมพ์ : 1/2560

ผู้แต่ง : ผศ.ดร.นิทร� กิจธีระวุฒิวงษ

ก�รวิจัยท�งส�ธ�รณสุข: 

จ�กหลักก�รสู่ก�รปฏิบัติ

 หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือแต่เป็นการบอกเล่าประสบการณ์ ในการ 

ขอต�าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัย คนหนึ่ง ซึ่งบอกกล่าวถึงวิธี

การปฏิบัติที่ไม่ยาก ท�าได้จริง และประสบผลส�าเร็จจริงแนวทางที่น�าเสนอนี้ 

จะถูกหรือผิดไม่มีใครอาจตัดสิน แต่อย่างน้อยก็มีอาจารย์คนหนึ่งท�าได้จนเป็น

ผลส�าเร็จ จึงมาเขียนบอกกล่าวเล่าให้ฟัง “จุดหมายหน่ึงจะมีหนทางมากมาย 

ให้ไปถึง จงเลือกเดินในเส้นทางที่สั้นที่สุด เพราะเวลามีค่ายิ่ง”

160
บาท

Ë¹Ñ§Ê×Í¢ÒÂ´Õ

 ไม่ว่าเวลาจะผ่านมากี่ร้อยกี่พันปีการปรับเปล่ียน

พฤตกิรรมของมนษุย์กย็งัคงเป็นงานยากเสมอและต้องเผชญิ

กบัเป้าหมายใหม่ ๆ  ทีท้่าทายมากขึน้ทัง้จากเงือ่นไขทางสงัคม

ที่หลากหลาย ซับซ้อนและสภาพสิ่งแวดล้อมที่ผันแปร 

ไปอย่างรวดเร็ว

 ถึงแม้ว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย ์

จะยังคงเป็นงานยากต่อไป แต่ผู้เขียนก็หวังว่าหนังสือเล่มน้ี

จะมีประโยชน์ช่วยให้งานยากเหล่านี้กลายเป็นงานยาก 

ที่สนุก เป็นงานยากที่ท้าทาย และเป็นงานยากที่ประสบผล

ส�าเร็จ ซ่ึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากงานยาก ๆ เหล่าน้ีน่ีเอง 

ที่นอกจากจะท�าให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้นแล้ว ยังน�ามาซึ่งความรู้สึกปล้ืมปีติยินดี และสามารถ 

สร้างรอยยิ้มกว้างในหัวใจให้กับนักสาธารณสุขตัวเล็ก ๆ  

ที่ท�างานในชุมชนได้อย่างที่สุดเช่นกัน

ปีพิมพ์ : 1/2560

ปีพิมพ์ : 2/2561

บาท
ผู้แต่ง : ดร. จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ

พฤติกรรมสุขภ�พ: 
แนวคิด ทฤษฎี และก�รประยุกต์ใช้360

บาท

Ë¹Ñ§Ê×Í¢ÒÂ´Õ

ปีพิมพ์ : 1/2561

ผู้แต่ง : รศ. ดร. ดำ�รงพันธุ์ ทองวัฒน์

ผศ. รศ. ขอได้แน่ แค่ตีโจทย์ให้แตก

Ë¹Ñ§Ê×Í¢ÒÂ´Õ

ตวั
อย
า่ง




