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ใบความรูท่ี 5 
การใชประโยชนจากความรูทางดานพนัธุศาสตร 
 การปรับปรุงพันธุพืชและสัตวโดยท่ัวไป  ใชวิธีการผสมพันธุพืชหรือสัตวสองสายพนัธุท่ี
แตกตางกันแลวนํามาคัดเลือกเพื่อใหไดพนัธุใหมท่ีมีสมบัติและลักษณะตามตองการ  วิธีการเชนนี้มี
ขอจํากัด  เพราะเปนกระบวนการท่ีใชเวลานานและใหผลไมแนนอน 
 ปจจุบันมีการพัฒนาความรูดานพันธุศาสตรอยางรวดเร็ว  มีการใชเทคโนโลยีชีวภาพใน
การปรับปรุงพันธุพืชและสัตว  และใชความรูเกี่ยวกับการถายทอดลักษณะพันธุกรรมเพ่ือกอ
ประโยชนในดานตางมากมาย 
พันธุวิศวกรรม  
             พันธุวศิวกรรม (genetic engineering) หมายถึง เทคโนโลยีท่ีทําการเคล่ือนยายยีน (gene) 
จากส่ิงมีชีวิตสายพันธุหนึ่งไปสูส่ิงมีชีวิตอีกสายพันธุหนึง่ เพื่อสรางส่ิงมีชีวิตรูปแบบใหม (novel) 
เทคนิคเหลานี้เปนวิธีการทางวิทยาศาสตรท่ีสลับซับซอน ในการเปล่ียนแปลงหนวยพนัธุกรรม หรือ 
DNA ของส่ิงมีชีวิต โดยอาศัยเทคโนโลยทีางพันธุวิศวกรรม นักวิทยาศาสตรสามารถเคล่ือนยายยีน
ท่ีอยูเหนือกฎเกณฑธรรมชาติ ส่ิงมีชีวิตท่ีเกิดข้ึนอาจมียนีลูกผสมแบบใหม ทําใหเกดิคุณลักษณะ
แบบใหม ซ่ึงไมเคยปรากฏในธรรมชาติมากอน 

ประโยชนของพันธุวิศวกรรม  
                       พันธุวิศวกรรมเปนกระบวนการปรับปรุงพันธุส่ิงมีชีวิตชนิดพันธุ (species) หนึ่งโดย
นํายีนจากอีกชนิดพันธุหนึ่งถายฝากเขาไป เพื่อจดุประสงคท่ีจะใหสามารถทํางานไดดข้ึีน 
กระบวนการดงักลาวมิไดเกดิข้ึนตามธรรมชาติ ส่ิงมีชีวิตดังกลาวมีช่ือเรียกวา LMO (living 
modified organism) หรือ GMO (genetically modified organism)  

1. ดานการเกษตร 
1.  การปรับปรุงพันธุพืชใหตานทานโรคและแมลง  วิธีการปรับปรุงพันธุแบบดั้งเดิม 

ซ่ึงยังคงทํากันอยูนั้น ใชวิธีหาพันธุตานทานซ่ึงสวนใหญเปนพันธุปาและมีลักษณะไมดีอยูมาก 
จากนั้นเอาพันธุตานทานผสมพันธุพอ-แม เขาดวยกันรวมท้ังลักษณะตานทานดวยเหตุนี้ จึงตอง
เสียเวลาคัดเลือก และพัฒนาพันธุตออีกอยางนอย 8-10 ป กวาจะไดพันธุตานทานและมีลักษณะอ่ืน 
ๆ ดีดวย ดังนัน้วิธีการปรับปรุงพันธุโดยการถายฝากยนีท่ีไดรับจากชนิดพันธุอ่ืน จึงสามารถลด
ระยะเวลาการพัฒนาพันธุไดมาก 

1.1 พันธุพืชตานทานแมลง  มีสารสกัดชีวภาพจากแบคทีเรีย Bacillus 
thuringiensis หรือ บีที ท่ีใชกําจัดแมลงกลุมหนึ่งอยางไดผลโดยการฉีดพนคลายสารเคมีอ่ืน ๆ เพื่อ
ลดการใชสารเคมีดวยความกาวหนาทางวิชาการทําใหสามารถแยกยนีบีที จากจุลินทรียนี้และถาย
ฝากใหพืชพันธุตาง ๆ เชน ฝาย ขาวโพด และมันฝร่ัง เปนตนใหตานทานแมลงกลุมนั้น และใชอยาง
ไดผลเปนการคาแลวในประเทศ 
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1.2 พันธุพืชตานทานโรคไวรัส โรคไวรัสของพืชหลายชนิด เชน โรคจุดวง
แหวนในมะละกอ (papaya ring-spot virus) สามารถปองกันกําจัดไดโดยวิธีนํายีนเปลือกโปรตีน 
(coat protein) ของไวรัสนั้นถายฝากไปในพืช เหมือนเปนการปลูกวัคซีนใหพืชนั่นเอง กระบวนการ
ดังกลาวใชกันอยางแพรหลายในพืชตาง ๆ 

2. การพัฒนาพันธุพืชใหมีคุณภาพผลผลิตดี   ตัวอยาง ไดแกการถายฝากยีนสุกงอมชา 
(delayed ripening gene) ในมะเขือเทศ การสุกในผลไมเกดิจากการผลิตสาร ethylene เพิ่มมากใน
ระยะสุกแก นกัวิชาการสามารถวิเคราะหโครงสรางยีนนี้ และมีวิธีการควบคุมการแสดงออกโดย
วิธีการถายฝากยีนได ทําใหผลไมสุกงอมชา สามารถเก็บไวไดนาน สงไปจําหนายไกล ๆ ได สหรัฐ
เปนประเทศแรกท่ีผลิตมะเขือเทศสุกงอมชาไดเปนการคา และวางตลาดใหประชาชนรับประทาน
แลว  

3. การพัฒนาพันธุพืชใหผลิตสารพิเศษ  เชนสารท่ีเปนประโยชนตาง ๆ ท่ีมีคุณคาทางอาหาร
สูง อาจเปนแหลงผลิตไวตามิน ผลิตวัคซีน และผลิตสารท่ีนําไปสูการผลิตทางอุตสาหกรรมตาง ๆ 
เชน พลาสติกยอยสลายได และโพลิเมอร ชนิดตาง ๆ เปนตน 

4. การพัฒนาพันธุสัตว มีการพัฒนาพันธุโดยการถายฝากยีน ท้ังในปศสัุตว และสัตวน้ํา 
รวมท้ังน้ําปลา ไดมีตัวอยางหลายรายการ เชน การถายฝากยีนเรงการเจริญเติบโต และยีนตานทาน
โรคตาง ๆ เปนตน อยางไรก็ตามประโยชนของพันธุวิศวกรรมในเร่ืองการผลิตสัตวนั้นเปนเร่ืองของ
การพัฒนาชุดตรวจระวังโรคเปนสวนใหญ 

5. การพัฒนาสายพันธุจุลินทรีย ใหมีคุณลักษณะพิเศษบางอยาง  เชน ใหสามารถกําจัดคราบ
น้ํามันไดดี เปนตน 

 
 2.  ดานอุตสาหกรรมอาหาร   
การพัฒนาพืชอาหารสายพันธุใหมใหมีวิตามิน แรธาตุและคุณคาทางโภชนาการท่ีมากกวาพืช

อาหารปกติหรือมีสวนประกอบของสารอาหารที่จําเปนตอรางกายเพิ่มข้ึน การผลิตผงชูรสจากมัน
สําปะหลังหรือกากน้ําตาล การปรับปรุงคุณภาพพืชน้ํามันใหมีคุณลักษณะและคุณประโยชนมากข้ึน 
เชน มีไขมันไมอ่ิมตัวปริมาณสูง ซ่ึงมีผลดีตอสุขภาพและตอบสนองความตองการของตลาด เปนตน 

3.  ดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีชีวภาพ นําไปสูการพฒันาท่ียั่งยืน และชวยอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะอยางยิง่ พืชท่ีไดรับการถายฝากยีนตานทานโรคและแมลง ทําใหไมตองใช
สารเคมีฉีดพนหรือใชในปริมาณท่ีลดลงมาก พันธุวิศวกรรมอาจนําไปสูการผลิตพืชท่ีใชปุยนอย 
และ น้ํานอย ทําใหเปนการลดการใชปุยเคมี เปนการอนุรักษส่ิงแวดลอม และนําไปสูการสราง
สมดุลทรัพยากรชีวภาพได และยังมีประโยชนในดานอ่ืน เชน 
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-  การนําจุลินทรียมาเพาะเล้ียง เพื่อนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑท่ีใชในการยอยสลายขยะและ
ควบคุมคุณภาพของนํ้าเสีย  
            -   การผลิตปุยชีวภาพทดแทนปุยเคมี การยอยสลายของเสียในดินใหมีขนาดเล็กลงและ
พืชสามารถนําไปใชประโยชนได  
           -  การใชแบคทีเรียบีทีและไวรัสเอ็นพีวี ในการกําจัดแมลงศัตรูพืช  
           -  การใชแบคทีเรียกําจัดลูกน้ํายงุทดแทนสารเคมี  
           - การฟนฟูพื้นท่ีดนิเค็มโดยการปรับปรุงพันธุพืชใหปลูกไดในพ้ืนท่ีท่ีมีความเค็มสูง  
 4.  ดานการแพทย 

-  การผลิตวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี เพื่อใหรางกายสรางภูมิคุมกันโรค    
  -  การผลิตฮอรโมนอินซูลิน เพื่อรักษาผูปวยโรคเบาหวาน  

     -  การผลิตฮอรโมนเรงการเจริญเติบโต เพื่อแกปญหาภาวะเต้ียแคระ ผิดปกติ 
 -   การผลิตยาปฏิชีวนะ เชน เพนิซิลลิน   

                   -  การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคติดเช้ือท่ีสําคัญ เชน ชุดตรวจวินจิฉัยโรคเอดส 
ชุดตรวจวินิจฉัยไวรัสตับอักเสบ ชุดตรวจวินจิฉัย โรคธาลัสซีเมียและชุดตรวจวนิิจฉัยโรคมะเร็ง
บางชนิด   
                   -  การใชเทคโนโลยีดีเอ็นเอศึกษาเช้ือกอโรคท่ีสําคัญตอมนุษย ทําใหไดกลไกการ
รักษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

  -   การใชเทคโนโลยีดีเอ็นเอติดตามการปลูกถายไขกระดูก ในผูปวยมะเร็งเม็ด
เลือด   

  5. ดานนติิวิทยาศาสตร 
  ลายพิมพ ดี เอ็น เอ เปนผลมาจากกระบวนการทางธรรมชาติ นักวิทยาศาสตร
คนพบวา การเรียงตัวของเบสในรางกายของมนุษยแตละคนน้ันจะเรียงตัวไมซํ้ากัน ทําใหแตละ
บุคคลแตกตางกันและเปนเอกลักษณเฉพาะคน เชนเดียวกับลายพิมพนิว้มือ ในทางวทิยาศาสตรนัน้ 
ความแตกตาง   ของลายพิมพดีเอ็นเอ ซ่ึงหลังจากการวิเคราะหดวยวิธีการวิทยาศาสตร จะปรากฏ
เปนลายพิมพดีเอ็นเอท่ีเปนแถบเหมือนแถบ Bar ท่ีติดอยูตามสินคาในหางสรรพสินคา 
           ปจจุบันนี้ มีการใชลายพิมพ DNA ของคน ในการพิสูจนบุคคล เชนความสัมพันธ
ระหวาง พอ แม ลูก รวมถึงการรับมรดกและพิสูจนหลักฐานทางอาชญากรรม ตัวอยางเชน การใช 
พยานหลักฐานท่ีพบในสถานท่ีเกิดเหตุมักไดแก เลือด เสนผม ขน อาวธุและเส้ือผาของผูเสียหาย
หรือของผูกระทําความผิด ส่ิงคัดหล่ัง ดังกลาวจะมีสารพนัธุกรรม คือ ดี เอ็น เอ (DNA : 
Deoxyribonucleic Acid) เปนสวนประกอบท่ีสามารถจะสกัด ดี เอ็น เอ ออกมาเพื่อนําเอาลายพิมพ ด ี
เอ็น เอ เปรียบเทียบกับลายพมิพ ดี เอ็น เอ ของผูตองสงสัยท่ีไดจากการเจาะเลือดพิสูจนลายพิมพ ดี 
เอ็น เอ เดยีวกนัก็แสดงวา เลือด  อสุจิ เสนผม หรือขน ในท่ีเกิดเหตุเปนของผูตองสงสัย 
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ผลกระทบในทางลบท่ีอาจเปนไปไดของการใชเทคนิคพันธุวิศวกรรม 
1. ดานธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและระบบนเิวศ อาจเกิดการเสียตอหวงโซอาหาร

และความสมดุลของระบบนิเวศเม่ือมีส่ิงมีชีวิตบางอยางมากหรือนอยเกินไป อาจสงผลเสียตอ
ส่ิงมีชีวิตท่ีมีประโยชน 

2. ดานสุขภาพ เปนไปไดวายนีท่ีถูกตัดตอเขาไปอาจสรางโปรตีนที่กอใหเกิด
อาการภูมิแพ หรือโรคภัยอ่ืนๆ ตามมาในระยะยาว เชน โรคมะเร็ง 

3.  ดานเศรษฐกิจ อาจทําใหเกิดการผูกขาดจากบริษัทผูผลิตพันธุส่ิงมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรม บางประเทศไมยอมรับสินคาดัดแปลงพันธุกรรมจึงกระทบตอการสงออก 

 
 




