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เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีชีวภาพคือการประยุกต์ใช้สิ่งมีชีวิต หรือผลิตภณัฑ์ต่างๆ ของ
สิ่งมีชีวติ เช่น เอนไซม์ หรือโปรตนีชนิดต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เกดิ
ประโยชน์กับมนุษยชาต ิ
 
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพอาจก่อให้เกดิกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
และทางชีวภาพของสิ่งมีชีวติชนิดต่างๆ ส่งผลให้เกดิกระบวนการสร้าง 
กระบวนการท าลาย หรือการก่อให้เกดิสิ่งใหม่ที่ด าเนินอยู่ในสิ่งมีชีวติ  
 
กระบวนการทางชีวเคมีที่เกดิขึน้ภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวติ เป็นผลมาจาก
การท างานของสารพนัธุกรรม หรือดีเอ็นเอ และหน่วยพันธุกรรมหรือยีน 
 

(wikipedia) 



เทคโนโลยชีีวภาพ - ความรู้พืน้ฐาน 



เทคโนโลยชีีวภาพ – กระบวนการ/เคร่ืองมือ 



เทคโนโลยชีีวภาพ - การประยุกต์ 

 + อ่ืนๆ 
- ผลผลติ 

- อาหาร 

- สุขภาพสตัว ์

- การวนิิจฉยัโรค 

- การรกัษา 

- วคัซนีป้องกนั 

- การตรวจตรา 

- การป้องกนัมลพษิ 

- การบ าบดั 

อาจจะรู้จกัในช่ือของ 
Agricultural Biotechnology/Technology 
Food Biotechnology/Technology 
Environmental Biotechnology 
Medical Biotechnology 



ตัวอย่างของเทคโนโลยีชีวภาพในอตีด 
8000-4000 B.C.E. 

  Humans domesticate crops  

  and livestock. 

 
    Potatoes first cultivated  

    for food. 

 

From: http://www.ncabr.org/ 



ตัวอย่างของเทคโนโลยีชีวภาพในอตีด 
2000 B.C.E. 

 
Biotechnology used to leaven bread  

and ferment beer, using yeast (Egypt). 
 

 

          Production of cheese, fermentation  

          of wine begins (Sumeria, China, Egypt). 

From: http://www.ncabr.org/ 



ตัวอย่างของเทคโนโลยชีีวภาพในอตีด 

From: http://www.ncabr.org/ 

500 B.C.E. 
 

First antibiotic: Moldy soybean curds 
(tofu) used to treat boils (หนองบริเวณ

ผวิหนัง) (China). 

100 C.E. 

  First insecticide: powdered 
  chrysanthemums 

(ดอกเบญจมาศ/ดอกเก๊กฮวย)  
      (China) 



ตัวอย่างของเทคโนโลยีชีวภาพในอตีด 
1797 First vaccination 
Edward Jenner เป็นผู้คิดค้นวิธีการ
ปลกูฝีในปี ค.ศ.1796 โดยกล้าเอามีด
กรีดแขนเดก็อาย ุ8 ขวบ และเอาเชือ้ 
Cowpox (ฝีดาษในววั) ใสล่งในแผล
เพื่อให้เป็นโรคนีท้ี่มีอาการคล้ายฝีดาษ
แตรุ่นแรงน้อยกวา่มาก โดยเช่ือวา่ถ้า
เป็น Cowpox แล้วจะไมม่ีโอกาสเป็น
ฝีดาษ หกอาทิตย์ต่อมาเขาให้เด็กคนนี ้
รับเชือ้ฝีดาษแตก็่ไม่ระคายผิวเด็กเลย. 

From: http://www.ncabr.org/ 

1830  Proteins are discovered. 

 

 

 
1833  First enzyme is discovered 

and isolated. 

 

 

Model of a 5-peptide protein. 



ตัวอย่างของเทคโนโลยีชีวภาพในอตีด 
1857 Louis Pasteur เป็นผู้แถลงวา่การเน่า
และการหมกัเกิดจากเชือ้โรคหรือ
จลุนิทรีย์     ปาสเตอร์ได้ค้นพบปรากฏการณ์นี ้
ในระหวา่งการศกึษาว่าเหตใุดเหล้าองุน่จงึเสีย
รสขณะบม่ แตเ่ม่ือน าเหล้าองุน่ไปอุน่ให้ร้อน
แล้วจงึปอ้งกนัไมเ่หล้าองุน่กลายเป็น
น า้ส้มสายชไูด้ ซึง่การกระท าลกัษณะนีต้อ่มาได้
พฒันาเป็นการฆา่เชือ้วิธีปา
สเตอร์  (Pasteurization) 

From: http://www.ncabr.org/ 

1865 Gregor Mendel เป็นผู ้
คน้พบกฎทางพนัธ์ุกรรม 



ตัวอย่างของเทคโนโลยชีีวภาพในอตีด 

From: http://www.ncabr.org/ 

1915 ค้นพบไวรัส Phagesซ่ึง
เป็นไวรัสทีอ่าศัยอยู่ในแบคทเีรีย 

1927 Herman Muller ได้ค้นพบ
ว่ารังสีมีผลท าให้เกดิความ
บกพร่องของโครโมโซม 



ตัวอย่างของเทคโนโลยชีีวภาพในอตีด 

From: http://www.ncabr.org/ 

1928 Sir Alexander Fleming ได้
ค้นพบยาปฏิชีวนะ antibiotic 
penicillin ด้วยความบังเอญิที่ว่า 
เชือ้รา Penicillium สามารถ
ท าลายแบคทีเรียได้ 
 

Fleming ไดรับรางวัลโนเบลิ ปี 1945 สาขา 
Medicine ร่วมกับ Ernst Boris Chain และ 
Sir Howard Walter Florey. 

1953 James Watson และ Francis 
Crick ได้อธิบายโครงสร้าง double 
helical structure of DNA. ในปี 1962 ทัง้
สองร่วมรับรางวับ Nobel Prize ในสาขา 
Medicine or Physiology กับ Maurice 
Wilkins. 

1944 Oswald Avery, Colin 
MacLeod และ Maclyn McCarty. ได้
พสูิจน์ว่า DNA เป็นหน่วยพนัธุกรรม  



ตัวอย่างของเทคโนโลยชีีวภาพในอตีด 

From: http://www.ncabr.org/ 

1955  
Frederick Sanger ได้ค้นพบล าดบั
ของกรดอมโินของอนิซูลนิ 

3D model of insulin 

1982    
Human insulin produced in 
genetically modified bacteria 
is the first biotech drug 
approved by the FDA. 



ตัวอย่างของเทคโนโลยีชีวภาพในอตีด 
1958 
● DNA is made in a test 

tube for the first time. 

● Sickle cell disease (โรค
เมด็เลือดแดงรูปเคียว) 
is shown to occur due 
to a change in one 
amino acid. 

From: http://www.ncabr.org/ 

  Marshall Nirenberg              Robert Holley           Har Gobind Khorana          

1966 
The genetic code for DNA is cracked. 

 
 

Three scientists shared the 1968 Nobel Prize in 
Physiology or Medicine 

for the discovery. 



ตัวอย่างของเทคโนโลยีชีวภาพในอตีด 

1971 
●  The first complete 

synthesis of a gene 
occurs. 

●  Discovery of restriction 
enzymes that cut and 
splice genetic material 
very specifically occurs. 
This opens the way for 
gene cloning. 

From: http://www.ncabr.org/ 

1973 
Stanley Cohen and Herbert Boyer perfect 
genetic engineering techniques to cut and 
paste DNA using restriction enzymes. (1977 
sees the first expression of a human gene in 
bacteria.) 

Cohen won a Nobel Prize in 1986 for an unrelated discovery! 
Stanley Cohen                   Herbert Boyer and a recombinant bacterium 



ตัวอย่างของเทคโนโลยชีีวภาพในอตีด 

From: http://www.ncabr.org/ 

1975 
Georges Kohler and Cesar Milstein develop the 
technology to produce monoclonal antibodies — 
highly specific, purified antibodies derived from 
only one clone of cells that recognize only one 
antigen. They shared the 1984 Nobel Prize in 
Physiology or Medicine with Neils Jerne. 

1981 
The first transgenic animals 
are produced by transferring 
genes from other animals into 
mice. 

 

 
The first patent for a 
genetically modified organism  
is granted — for bacteria that 
can break down crude oil. 

 



ตัวอย่างของเทคโนโลยีชีวภาพในอตีด 
1983 
The polymerase chain reaction (PCR) 
technique, which makes unlimited 
copies of genes and gene fragments, 
is conceived. 
  
 
 
 
 
Kary Mullis wins the 1993 Nobel Prize in 
Chemistry for the discovery. He became 
interested in science as a child when he 
received a chemistry set for Christmas. 

From: http://www.ncabr.org/ 

1986 
First recombinant vaccine is approved  

for human use: hepatitis B. 
 

 

 

 

 

 

 

First anti-cancer drug is produced 
through biotech: interferon. 
 



ตัวอย่างของเทคโนโลยีชีวภาพในอตีด 

 
1994   
Genetically modified 
tomatoes are sold in the U.S.  
for the first time. 

From: http://www.ncabr.org/ 

1987 
First approval for field tests of a 
genetically modified food plant: 
virus-resistant tomatoes. 

1990 

The Human Genome Project — an 
international effort to maps all of the 
genes in the human genome — is 
launched. 

2002   

The draft version of the human 
genome is published. 



ตัวอย่างของเทคโนโลยีชีวภาพในอตีด 
1997 
Scientists report the birth of 
Dolly, the first animal cloned 
from an adult cell. 

Dolly (1996-2003) as an adult 

From: http://www.ncabr.org/ 

Dolly and her surrogate mother 

1998 
Human embryonic stem cell lines are 
established. 

 

 

 

 

They offer hope to many 

because they may be  

able to replace diseased  

or dysfunctional cells.  

 



ตัวอย่างของเทคโนโลยีชีวภาพในอตีด 
2003 
The SARS (severe acute respiratory 
syndrome) virus is sequenced  
three weeks after its discovery. 
 

SARS, which began in China, spreads 
quickly — and spreads fear throughout 
the Far East and the world. The last 
reported cases occurred in 2004 and 
resulted from laboratory-acquired 
infections. 

From: http://www.ncabr.org/ 



ตัวอย่างของเทคโนโลยีชีวภาพในอตีด 
2004 
The first cloned pet — a kitten — is 
delivered to its owner.  

  

 

 

 

 

She is called CopyCat (or CC for short). 

From: http://www.ncabr.org/ 

2006 
A recombinant vaccine against 
human papillomavirus (HPV) 
receives FDA approval. 

  

 

 

 

The virus causes genital warts  

and can cause cervical cancer. 
+ อกีมากมายในปี ค.ศ. 2007-2013 



เซลล์ (Cell)  



ในปี พ.ศ. 2208 (ค.ศ. 1665)  
โรเบิร์ต ฮุค (Robert Hooke) ชาวองักฤษ ไดป้ระดิษฐก์ลอ้งจุลทรรศน์ชนิดเลนส์ประกอบ
มาใชใ้นการศึกษาเน้ือเยือ่ของไมค้อร์ก พบวา่เน้ือเยือ่ของไมค้อร์ก ประกอบดว้ยช่องวา่งเลก็ 
ๆ จ านวนมาก แลว้เรียกช่องท่ีวา่น้ีวา่ “เซลล ์(cell)” ซ่ึงเป็นเซลลท่ี์ตายแลว้แต่ยงัสามารถคง
รูปใหอ้ยูไ่ดเ้พราะมีผนงัเซลลซ่ึ์งมีความแขง็ หลงัจากนั้นกมี็การคน้ควา้ศึกษาในเร่ือง
ของ เซลลข์องพืช เซลลข์องสัตวแ์ละเซลลข์องจุลินทรียต่์างๆ เร่ือยมา  

ท่ีมา : http://www.thaibiotech.info/ 



เซลล์ (Cell) คือ อะไร 
• เซลล์ คือ หน่วยเลก็ท่ีสดุของสิ่งมีชีวิต โดยเซลล์ มาจากค าวา่ Cella ในภาษา

ละติน ซึง่มีความหมายวา่ห้องเลก็ ๆ 
• เซลล์ สามารถเพิ่มจ านวน เจริญเติบโตและตอบสนองตอ่สิง่เร้าได้ เซลล์บาง

ชนิดเคลือ่นที่ได้ด้วยตวัเอง เช่น เซลล์อสจิุ เป็นต้น 
• สิ่งมีชีวิตทกุชนิดตา่งก็ประกอบด้วยเซลล์ซึง่เป็นหน่วยที่เลก็ท่ีสดุท่ีสามารถบง่

บอกถงึคณุสมบตัิและแสดงความเป็นสิง่มีชีวิตอยา่งชดัเจนสมบรูณ์ เซลล์ช่วย
ในการสร้างและซอ่มแซม ผิวหนงั กล้ามเนือ้ กระดกู อวยัวะตา่งๆ ของร่างกาย 

• มีเซลล์อยูใ่นร่างกายของคนเรามากมายหลายชนิด ซึง่เซลล์แตล่ะชนิดจะมี
หน้าที่แตกตา่งกนัไป เช่น เซลล์ของกล้ามเนือ้หวัใจ จะท าหน้าที่กระตุ้นหวัใจให้
เกิดการท างาน, เซลล์ของตบัออ่น จะท าหน้าที่ในการผลิตอินซูลนิ (insulin) ที่
สามารถช่วยเปลีย่นสารอาหารเป็นพลงังานให้กบัร่างกาย 

ท่ีมา : http://www.thaibiotech.info/ 



เซลล์ (Cell) คือ อะไร 
• เซลล์ มีอยูห่ลายชนิดซึง่มีรูปร่างและลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัไปตาม
ต าแหน่งท่ีอยูข่องเซลล์และหน้าท่ีการท างานของเซลล์ แตเ่ซลล์มี
โครงสร้างท่ีส าคญัอยู ่3 สว่น คือ  
– เยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane) เป็นสว่นที่หอ่หุ้มเซลล์และกัน้เซลล์จาก
สิ่งแวดล้อมภายนอก 

– ไซโตพลาซมึ(cytoplasm) เป็นของเหลวที่อยูใ่นเซลล์ 
– ออร์แกเนลล์ (Organelle) เป็นโครงสร้างยอ่ยที่มีขนาดเลก็อยูภ่ายใน
เซลล์และมีหน้าที่เฉพาะ ออร์แกเนลล์เปรียบได้กบั อวยัวะ (organ) ของ
ร่างกาย โดยท าการเติมค าปัจจยั -elle (เป็นสว่นที่มีขนาดเลก็)ตอ่ท้ายลงไป 
ออร์แกเนลล์ที่ส าคญัคือ นิวเคลยีส (nucleus) ซึง่เป็นศนูย์กลางควบคมุ
กระบวนการเมทาบอลิซมึ(metabolism) ตา่ง ๆและการถ่ายทอดลกัษณะ
ทางพนัธกุรรม 

ท่ีมา : http://www.thaibiotech.info/ 





สเต็มเซลล์ (Stem Cell) คือ อะไร 
สเตม็เซลล์ หรือ เซลล์ต้นก าเนิด  
เป็นเซลลอ์่อนท่ีไม่มีหนา้ท่ีของ
เซลลท่ี์เฉพาะเจาะจง สามารถ
แบ่งตวัเองข้ึนมาใหม่ได ้และ 
พร้อมจะเจริญเติบโต เปล่ียนแปลง
เพื่อไปท าหนา้ท่ีใดหนา้ท่ีหน่ึงท่ี
เฉพาะเจาะจงได ้หรือกลายเป็น
เซลลข์องเน้ือเยือ่ชนิดต่างๆใน
ร่างกายได ้

ท่ีมา : http://www.thaibiotech.info/ 



สเตม็เซลล์ (Stem Cell) คือ อะไร 
• สเตม็เซลล์ หรือ เซลล์ต้นก าเนิด พบได้จากตวัออ่นระยะ blastocyst 
และในเนือ้เย่ือท่ีโตเตม็วยั เช่น เลือด ฟันน า้นม ผิวหนงั สายสะดือ ไข
กระดกู โดยสเต็มเซลล์ จากไขกระดกูในผู้ใหญ่นัน้มีหน้าที่สร้างเม็ด
เลือดชนิดตา่ง ๆ ในระบบเลือด รวมถงึเซลล์ท่ีเก่ียวกบัระบบภมูิคุ้มกนัใน
ร่างกายอีกด้วย ดงันัน้ไขกระดกูจงึมีความส าคญัมากในทางการแพทย์ 

• โดยปกตเิซลล์แตล่ะเซลล์ในร่างกายของมนษุย์จะท าหน้าที่จ าเพาะ
อยา่งใดอย่างหนึง่จะไมย้่อนกลบัมาเป็น สเตม็เซลล์ หรือ เซลล์ต้น
ก าเนิด อีก ตวัอยา่งของเซลล์ท่ีพฒันาไปจนสดุทางจนเป็นเซลล์ท่ีท า
หน้าท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น เซลล์สมอง เซลล์กล้ามเนือ้หวัใจ เซลล์เหลา่นี ้
เม่ือตายไปแล้ว จะไมม่ีเซลล์ใหมม่าทดแทนได้อีก 

ท่ีมา : http://www.thaibiotech.info/ 



สเตม็เซลล์ (Stem Cell) คือ อะไร 
• ปัจจบุนัได้มีนกัวิทยาศาสตร์และนกัวิจยัมากมายที่สนใจในการ
น าสเตม็เซลล์ หรือ เซลล์ต้นก าเนิดมาใช้ในการรักษาโรค เช่น  
– โรคลิวคิเมีย (Leukemia)  

– ธาลสัซีเมีย (Thalassemia)  

– อลัไซเมอร์ (Alzheimer)  

– กล้ามเนือ้หวัใจขาดเลือด  

– เบาหวาน พาร์กินสนั (Parkinson)  

– อมัพาตไขสนัหลงั 

ท่ีมา : http://www.thaibiotech.info/ 



โครโมโซม (chromosome) 

ท่ีมา : http://www.thaibiotech.info/ 



โครโมโซม 
โครโมโซม เป็นท่ีอยูข่องสารพนัธุกรรม หรือ  
ดีเอน็เอ (DNA) รวมถึงหน่วยพนัธุกรรมหรือยนี 
(gene) [ยนีกอ็ยูใ่น ดีเอน็เออีกที] ซ่ึงท าหนา้ท่ี
ควบคุมและถ่ายทอดขอ้มูล เก่ียวกบั ลกัษณะ
ทางพนัธุกรรมต่างๆ ของส่ิงมีชีวติ เช่น ลกัษณะ
ของเส้นผม ลกัษณะดวงตา เพศ และผวิ 
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โครโมโซม 
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โครโมโซม 
• โครโมโซม (Chromosome) แปลวา่สิง่ย้อมสีติด เพราะโครโมโซมสามารถย้อมสีให้

ติดได้ 
• เม่ือใช้กล้องจลุทรรศน์มองโครโมโซมจะเหน็มีลกัษณะคล้ายๆเส้นด้ายบางๆ เรียกวา่ 

“โครมาติน (chromatin) หรือ เส้นใยโครมาติน(chromatin fiber)” ขดตวัอยูใ่น
นิวเคลียสของเซลล์ เม่ือมีการแบง่เซลล์จะมีการแบง่โครโมโซมเกิดขึน้ ซึง่เม่ือเซลล์เร่ิม
มีการแบง่ตวั เส้นใยโครมาติน(chromatin fiber) จะหดและขดตวัจนมีลกัษณะเป็นแทง่ 
เรียกวา่ “โครโมโซม” แตล่ะโครโมโซม ประกอบด้วยแขนสองข้างท่ีเรียกวา่ “โครมา
ทิด (chromatid)” ซึง่แขนทัง้สองข้างจะมีจดุเช่ือมกนั เรียกวา่ “เซนโทรเมียร์ 
(centromere)” 

• สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกนัจะมีจ านวนโครโมโซม เทา่กนัเสมอ ยกเว้นกรณีเกิดการผิดปกติ
บางอยา่ง เช่น ผิดปกติในขณะการแบง่เซลล์ 

• สิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ มีจ านวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายอยู ่2 ชดุ หรือเรียกวา่ 2n 
(diploid) สว่นในเซลล์สืบพนัธุ์มีจ านวนโครโมโซม มีจ านวนโครโมโซม เพียงชดุเดียว
เรียกว่า n หรือ แฮพลอยด์(haploid 
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โครโมโซม 
• โครโมโซม แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 

–ออโตโซม (autosome) คือ ช่ือเรียกโครโมโซมหรือกลุม่ของ
โครโมโซมที่ควบคมุลกัษณะทางพนัธุกรรมและลกัษณะตา่งๆ
ของร่างกาย ยกเว้น ลกัษณะที่เก่ียวกบัเพศ 

–โครโมโซมเพศ (sex chromosome) คือ ช่ือเรียกของโครโมโซม
ที่ควบคมุลกัษณะทางเพศหรือเป็นตวัก าหนดเพศ 
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โครโมโซม - มนุษย์ 
• โครโมโซม แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 

–ออโตโซม ในเซลล์ร่างกายของคนมีจ านวน 22 คู่ สว่นในเซลล์
สืบพนัธุ์ของคนมีออโตโซม 22 แท่ง 

– โครโมโซมเพศ  
• ในเซลล์ร่างกายของคนมีจ านวน 1 คู ่คือ โครโมโซม X และ โครโมโซม Y 
ท่ีมีลกัษณะไม่เหมือนกนั  

– เพศหญิงถกูก าหนดด้วยโครโมโซม X จ านวน 2 แทง่ คือ XX  
– เพศชายถกูก าหนดด้วยโครโมโซม X จ านวน 1 แทง่ และ โครโมโซม Y จ านวน 1 
แทง่ คือ XY  

• ในเซลล์สืบพนัธุ์ของคนจะมีโครโมโซมเพศ เพียง 1 แทง่ คือ  
– เป็น X หรือ Y ในเพศชาย  
– เป็น X ในเพศหญิง 
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ดเีอน็เอ (DNA) 



• ปี พ.ศ. 2412 (ค.ศ. 1869) ฟรีดริช มีเชอร์ 
(Johann Friedrich Miecher) ค้นพบดีเอน็
เอ คือ ในแตย่งัไมท่ราบวา่มีโครงสร้างอยา่งไร 

  
 

• ปี พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953) เจมส์ ดี. วตัสนั 
และฟรานซิส คริก (James D. Watson and 
Francis Crick) เป็นผู้รวบรวมข้อมลู และ
สร้างแบบจ าลองโครงสร้างของดีเอน็
เอ (DNA Structure Model)จนท าให้ได้รับ
รางวลัโนเบล(Nobel Prize in Physiology or 
Medicine in 1962) และนบัเป็นจดุเร่ิมต้น
ของยคุเทคโนโลยีทางดีเอน็เอ (DNA 
Technology) 
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ดีเอน็เอ (DNA) คืออะไร 
• ดีเอน็เอ คือ ช่ือย่อของสารพนัธุกรรม มีช่ือแบบเตม็วา่ กรดดี
ออกซีไรโบนิวคลีอกิ (Deoxyribonucleic acid) 

• ดีเอ็นเอ มกัพบอยูใ่นสว่นของนิวเคลียสของเซลล์   
• ดีเอน็เอ มกัพบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทกุชนิด ได้แก่ คน, สตัว์, พืช, 
เห็ดและรา, แบคทีเรีย, ไวรัส (ไวรัสอาจจะไม่ถกูเรียกว่าสิ่งมีชีวิต
เพราะองค์ประกอบบางอย่างไม่ครบ) เป็นต้น  

• ดีเอน็เอ ท าการเก็บข้อมลูทางพนัธุกรรมของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึง่ๆ
เอาไว้ ซึง่มีลกัษณะที่มีการผสมผสานมาจากสิง่มีชีวิตรุ่นก่อน ซึง่ก็
คือ รุ่นพ่อและแม่ (Parent) ทัง้ยงัสามารถถ่ายทอดลกัษณะไปยงั
สิง่มีชีวิตรุ่นถดัไป ซึง่ก็คือรุ่นลกู หรือ รุ่นหลาน (Offspring) 
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โรคทางพนัธุกรรม 
(genetic disorder)  
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โรคทางพันธุกรรม คือ อะไร 
• โรคทางพันธุกรรม คือ โรคท่ีเกิดจากความผิดปกติของยีนหรือของโครโมโซม ตัง้แต่

แรกเกิดหรือตัง้แตป่ฏิสนธิ หรืออาจเกิดการผิดปกติได้ในภายหลงั ท าให้มีผลเกิดภาวะ
ผิดปกติทางร่างกาย หรือ เกิดภาวะเจ็บป่วยได้  

• โรคทางพันธุกรรม อาจสามารถหรือไมส่ามารถถ่ายทอดสูรุ่่นลกูรุ่นหลานได้แล้วแต่
กรณี  

• โรคทางพันธุกรรม อาจมีสาเหตมุาจากการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมของพอ่และแม ่
หากยีนหรือของโครโมโซม ของพอ่และแมมี่ความผิดปกติแฝงอยู ่โดยความผิดปกติ
เหลา่นีเ้กิดขึน้มาจากการผ่าเหลา่หรือการกลายพนัธุ์ของยีน หรือของโครโมโซม มา
ตัง้แตส่มยับรรพบรุุษได้ โดยความผิดปกติของยีนหรือของโครโมโซมนีอ้าจมาจาก
สาเหตอ่ืุนท่ีไมใ่ช่การถ่ายทอดทางพนัธุกรรมจากรุ่นก่อนหน้าได้ อยา่งเช่น การได้รับสาร
ก่อมะเร็ง(carcinogen), ในขณะท่ีมารดาตัง้ครรภ์อาจได้รับสารเคมีหรือสารพิษบาง
ชนิดหรือจากการขาดสารอาหารบางชนิดได้, การได้รับหรือสมัผสักบักมัมนัตภาพรังสี
จากสารหรือธาตกุมัมนัตรังสี เป็นต้น  

• โรคทางพันธุกรรมเป็นโรคท่ีพบได้น้อยและโอกาสเกิดได้น้อย 
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ตวัอย่างของโรคทางพันธุกรรม 
• โรคทางพนัธุกรรมท่ีเกิดจากความผิดปกตจิากจ านวนของออ
โตโซม เช่น 
–ดาวน์ซนิโดรม( Down’s syndrome),  
– เอด็เวิร์ดซินโดรม( Edward’s Syndrome),  
–พาทวัซินโดรมหรือพาเทาซินโดรม (Patau’s syndrome) 

• โรคทางพนัธุกรรมท่ีเกิดจากความความผิดปกตขิองรูปร่าง
ออโตโซม เช่น 
– คริดชูาต์ หรือ แคทครายซินโดรม(cri-du-chat or cat cry syndrome),  
– เพรเดอร์-วิลลีซินโดรม(Prader-Willi syndrome) 
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ตวัอย่างของโรคทางพันธุกรรม 
• โรคทางพันธุกรรมท่ีเกิดจากความผิดปกตขิองจ านวนหรือในโครโมโซมเพศ เช่น 

– ตาบอดสี(Color blindness),  
– ฮีโมฟีเลีย(Hemophilia),  
– ภาวะพร่องเอนไซม์ จี- 6- พีดี(G-6-PD : Glucose-6-phosphate dehydrogenase),  
– เทอร์เนอร์ซินโดรม( Turner’s syndrome),  
– ไคลน์เฟลเตอร์ซินโดรม(Klinefelter’s syndrome),  
– ทริปเปิล้เอ็กซ์ซินโดรม (Triple X syndrome),  
– ดบัเบิล้วายซินโดรม (Double Y syndrome),  
– โรคกล้ามเนือ้ลีบดเูชน(Duchenne muscular dystrophy, DMD),  
– กลุม่อาการตอ่ต้านแอนโดรเจน (androgen insensitivity syndrome; AIS, androgen 

resistance syndrome) 

ท่ีมา : http://www.thaibiotech.info/ 



ตวัอย่างของโรคทางพันธุกรรม 
• โรคทางพนัธุกรรมเกิดจากความผิดปกติทางพนัธุกรรมอื่น ๆ เช่น 

– โรคทาลัสซีเมีย (Thalassemia),  
– โรคเบาหวาน,  
– โรคลูปัส อีริทีมาโตซัส ทั่วร่าง หรือ เอสแอลอี (Systemic Lupus Erythematosus, SLE),  
– โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือลิวคีเมีย (Leukemia),  
– ฟีนิลคีโตนเูรีย (Phenylketonuria) หรือ (Phenylpyruvic oligophrenia),  
– สไปโนซีรีเบลลาร์อะแท็กเซีย (spinocerebellar ataxia),  
– โรคซีสติกไฟโบรซีส (Cystic fibrosis),  
– โรคคนเผือก (Albinos),  
– โรคดกัแด้,  
– โรคท้าวแสนปม (neurofibromatosis),  
– โรคซิกเกิลเซลล์ (Sickle-cell),  
– แองเกลแมนซินโดรม(Angelman syndrome, AS),  
– ลองคิวทีซินโดรม (Long QT syndrome),  
– โรคฮนัติงตนั (Huntington’s disease/disorder),  
– โรคกระดกูเจริญผิดเพีย้นแบบไมส่ามารถรอดชีวิตได้ (thanatophoric dysplasia) หรือ โรคตวัเตีย้แบบไมส่ามารถ

รอดชีวิตได้ (thanatophoric short stature, thanatophoric dwarfism) 
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เอด็เวร์ิดซินโดรม  

เกีย่วข้องกบัความผดิปกตขิองจ านวน
ของโครโมโซมชนิดออโตโซม โดยมี
โครโมโซมคู่ที่  18 เกนิมา 1 แท่ง   

อาการทีผ่ดิปกติจากคนทัว่ไปดงัต่อไปนี ้ปัญญาอ่อน ปากแหว่ง เพดาน
โหว่ ปากและกรามเลก็ คางเว้า ขากรรไกรส้ัน ใบหูอยู่ต ่ากว่าคนปกติ 
ศีรษะมขีนาดเลก็ กะโหลกศีรษะด้านหลงัผดิปกติ มรีอยพบัย่นทีเ่ปลือก
ตาด้านนอก มคีวามผดิปกติเกีย่วกบัม่านตา นิว้ที่ทบัซ้อนกนัขณะก ามือ 
นิว้มือบดิงอและก าแน่นเข้าหากนั นิว้มือไม่เจริญพฒันา สะดือจุ่น 
อณัฑะไม่ลงไปในถุง ปอดและระบบย่อยอาหารผดิปกติ ปัญหาเกีย่วกบั
ไต หัวใจพกิารแต่ก าเนิด น า้หนักน้อย ทารกมกัเป็นเพศหญงิ และคนที่
เป็นเอด็เวร์ิดซินโดรม นีม้กัจะเสียชีวติตั้งแต่ก่อนมอีายุครบ 1 ขวบ ท่ีมา : http://www.thaibiotech.info/ 



โรคทริปเป้ิล X หรือ ทริปเป้ิลเอก็ซ์ซินโดรม 
• โรคทางพนัธุกรรมชนิดหน่ึง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผดิปกติ

ของจ านวนของโครโมโซมเพศ  
 

• โรคน้ีจะเกิดในผูห้ญิง ซ่ึงผูห้ญิงโดยปกติจะมีโครโมโซม 
X จ านวน 2 แท่ง คือ XX แต่ถา้ผูห้ญิงท่ีเป็นโรคน้ีจะมี
โครโมโซม X เกินมาอีก 1 แท่ง ท าใหมี้โครโมโซม X 
จ านวน 3 แท่ง เป็น XXX รวมโครโมโซมทั้งหมดจะมี
โครโมโซมจ านวน 47 แท่งซ่ึงคนปกติจะมีจ านวน
โครโมโซมเพียง 46 แท่งเท่านั้น  
 

• เป็นหมนั มีการเจริญเติบโตท่ีไม่เตม็ท่ี และท าใหไ้ม่มี
ประจ าเดือน 
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พนัธุวศิวกรรม  
(Genetic Engineering) 

 



พันธุวิศวกรรม คือ อะไร 
• พันธุวศิวกรรม (genetic engineering) คือกระบวนการที่ได้น าความรู้ตา่งๆที่ได้จาก

การศกึษาชีววิทยาระดบัโมเลกลุ หรือ อณชีูววิทยา (molecular biology) น ามา
ประยกุต์ใช้ใน การปรับเปลี่ยน, ดดัแปลง, เคลื่อนย้าย, ตรวจสอบ สารพนัธุกรรม [ดีเอน็
เอ], ยีน และผลติภณัฑ์ของสารพนัธุกรรมอยา่งพวกอาร์เอน็เอ(RNA)และโปรตีนของ
สิ่งมีชีวิต เพ่ือน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ 

• โดยปกติแล้ว พันธุวศิวกรรม จะเป็นการตัดต่อยีนหรือเป็นการเคล่ือนย้ายยีน
(transgenesis)จากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึง่ใสเ่ข้าไปกบัยีนของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึง่ นัน่คือ
ท าให้เกิดการถ่ายทอดของยีนและลกัษณะท่ียีนนัน้ได้ท าการควบคมุอยู ่เพ่ือให้สิ่งมีชีวิต
ท่ีถกูน ายีนใสเ่ข้าไป มียีนท่ีมีคณุสมบตัิตามท่ีต้องการ โดยอาจท าการเพิ่มปริมาณยีน
ขึน้อีกเพ่ือให้มีปริมาณที่มากเพียงพอท่ีจะน าไปท าให้ได้ผลผลติมีคณุภาพที่ดีขึน้ และ
ท าให้ได้ปริมาณของผลผลิตท่ีสงูขึน้อีกด้วย โดยท่ีพนัธุวิศวกรรม อาจจะท าให้เกิด
สิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่(novel)ท่ีอาจไมเ่คยปรากฏในธรรมชาติมาก่อน 
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พันธุวิศวกรรม คือ อะไร 
• ตวัอยา่งท่ีท าพนัธุวิศวกรรม  เช่น การใสยี่นท่ีสร้างฮอร์โมนอินซลูนิเข้า
ไปในแบคทีเรียหรือยีสต์ เพ่ือให้สิง่มีชีวติเหลา่นีส้ามารถผลติฮอร์โมน
อินซลูนิได้ แล้วท าการเพาะเลีย้งสิง่มีชีวติเหลา่นีใ้ห้ได้ในปริมาณท่ีมาก
เพ่ือจะได้ผลติฮอร์โมนอินซลูนิได้มากตาม โดยสามารถน ามาท าการ
สกดัให้บริสทุธ์ิเพ่ือใช้ท าการรักษาผู้ ป่วยท่ีเป็นโรคเบาหวานได้ เป็นต้น 

• สิง่มีชีวติท่ีได้จากพนัธุวิศวกรรม ท่ีเกิดจากการเคลื่อนย้ายยีน
เรียกวา่ สิง่มีชีวติเคลื่อนย้ายยีน (transgenic organisms) อยา่งในกรณี
ของพืชก็จะถกูเรียกวา่ transgenic plants (พืชเคลื่อนย้ายยีน หรือ พืช
ดดัแปลงพนัธุกรรม) แตม่กัจะเรียกสิ่งมีชีวิตท่ีได้จากพนัธุวิศวกรรม 
รวมๆโดยทัว่ๆไปวา่เป็น สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม หรือ สิ่งมีชีวิต
ดัดแปรพันธุกรรม (genetically modified organisms, GMOs) 
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การใช้ประโยชน์จาก พันธุวิศวกรรม 
ทางด้านการเกษตรและอาหาร เช่น 
• การปรับปรุงพันธ์ุพืชให้ต้านทานโรคหรือแมลง การปรับปรุงพนัธุ์แบบดัง้เดิมนัน้ ซึง่ยงัคงท ากนัอยู่ โดยใช้

วิธีหาพนัธุ์ต้านทานซึง่สว่นใหญ่เป็นพนัธุ์ป่าและมีลกัษณะไมด่ีอยู่มาก จากนัน้เอาพนัธุ์ต้านทานผสมพนัธุ์พ่อแม ่
เข้าด้วยกนัรวมทัง้ลกัษณะต้านทานด้วยเหตนีุ ้จงึต้องเสียเวลาคดัเลือก และพฒันาพนัธุ์ตอ่อีกอย่างน้อย 8-10 ปี 
กวา่จะได้พนัธุ์ต้านทานและมีลกัษณะอื่น ๆ ดีด้วย เพราะไม่สามารถเลือกยีนท่ีสามารถต้านทานใสไ่ปได้โดยตรง 
ดงันัน้วิธีการปรับปรุงพนัธุ์โดยการถ่ายฝากยีนท่ีได้รับจากชนิดพนัธุ์อื่น จงึสามารถลดระยะเวลาการพฒันาพนัธุ์
ได้มาก 

• พันธ์ุพืชต้านทานแมลง มีสารสกดัชีวภาพจากแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis หรือ บีที ที่ใช้ก าจดัแมลง
กลุม่หนึง่อย่างได้ผลโดยการฉีดพ่นคล้ายสารเคมีอื่น ๆ เพ่ือลดการใช้สารเคมีด้วยความก้าวหน้าทางวิชาการท า
ให้สามารถแยกยีนบีที จากจลุินทรีย์นีแ้ละถ่ายฝากให้พืชพนัธุ์ตา่ง ๆ เช่น ฝา้ย ข้าวโพด และมนัฝร่ัง เป็นต้น ให้
ต้านทานแมลงกลุม่นัน้ และใช้อย่างได้ผลเป็นการค้าแล้วในบางประเทศ 

• พันธ์ุพืชต้านทานโรคไวรัส โรคไวรัสของพืชหลายชนิด เช่น โรคจดุวงแหวนในมะละกอ (papaya ring-spot 
virus) สามารถปอ้งกนัก าจดัได้โดยวิธีน ายีนเปลือกโปรตีน (coat protein) ของไวรัสนัน้ถ่ายฝากไปในพืช 
เหมือนเป็นการปลกูวคัซีนให้พืชนัน่เอง กระบวนการดงักลา่วได้ถกูน าใช้กนัอย่างแพร่หลายในพืชชนิดตา่งๆแล้ว 
เป็นต้น    
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การใช้ประโยชน์จากพันธุวิศวกรรม 
ทางการพัฒนาพันธ์ุสิ่งมีชีวติให้มีคุณภาพผลผลติดี ตวัอยา่งเชน่ 
• การถ่ายฝากยีนสุกงอมช้า (delayed ripening gene) ในมะเขือเทศ การสกุในผลไม้เกิดจาก
การผลิตสาร ethylene เพิ่มมากในระยะสกุแก่ นกัวิชาการสามารถวิเคราะห์โครงสร้างยีนนี ้และมี
วิธีการควบคมุการแสดงออกโดยวิธีการถ่ายฝากยีนได้ ท าให้ผลไม้สกุงอมช้า สามารถเก็บไว้ได้นาน 
สง่ไปจ าหนา่ยไกล ๆ ได้ สหรัฐเป็นประเทศแรกท่ีผลิตมะเขือเทศสกุงอมช้าได้เป็นการค้า และ
วางตลาดให้ประชาชนรับประทานแล้ว 

• การพฒันาพนัธ์ุพชืให้ผลิตสารพเิศษ เช่น สารท่ีเป็นประโยชน์ตา่ง ๆ ท่ีมีคณุคา่ทางอาหารสงู 
อาจเป็นแหลง่ผลติวิตามิน ผลติวคัซีน และผลติสารท่ีน าไปสูก่ารผลติทางอตุสาหกรรมตา่ง ๆ เช่น 
พลาสติกท่ีสามารถยอ่ยสลายได้งา่ยและโพลเิมอร์ชนิดตา่ง ๆ เป็นต้น 

• การพฒันาพนัธ์ุสัตว์ มีการพฒันาพนัธ์ุโดยการถ่ายฝากยีนทัง้ในปศุสัตว์ และสัตว์น า้ 
รวมทัง้น า้ปลา ได้มีตวัอยา่งหลายรายการ เช่น การถ่ายฝากยีนเร่งการเจริญเติบโต และยีน
ต้านทานโรคตา่ง ๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตามประโยชน์ของพนัธุวิศวกรรมในเร่ืองการผลติสตัว์นัน้เป็น
เร่ืองของการพฒันาชดุตรวจระวงัโรคเป็นสว่นใหญ่ 

• การพฒันาสายพนัธ์ุจุลินทรีย์ ให้มีคุณลักษณะพเิศษบางอย่าง เช่น ให้สามารถก าจดัคราบ
น า้มนัได้ดี เป็นต้น 
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การใช้ประโยชน์จากพันธุวิศวกรรม 
ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
     เทคโนโลยีชีวภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง องค์ความรู้จากการวิจยัจีโนม(Genome) ท าให้
เรารู้สกึถึงระดบัยีนสิ่งมีชีวิต รู้วา่ยีนใดอยูท่ี่ไหนบนโครโมโซม หรือนอกโครโมโซม สามารถ
สงัเคราะห์ชิน้สว่นนัน้ได้ หรือตดัออกมาได้ แล้วน าไปใช้ประโยชน์ในเร่ืองตา่งๆ ตวัอยา่งเช่น 
• การตรวจโรค เม่ือสามารถสงัเคราะห์ชิน้สว่นของดีเอน็เอ หรือยีนได้แล้ว ก็สามารถ

พฒันาเป็น molecular probes ส าหรับใช้ในการตรวจโรคตา่งๆได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
• การพัฒนายารักษาโรคและวัคซีน โดยวิธีพนัธุวิศวกรรม (genetic engineering)ใน

จลุินทรีย์ หรือ recombinant DNA ทัง้สิน้ 
• การสับเปล่ียนยีนด้อยด้วยยีนดี (gene therapy) ในอนาคต เม่ืองานวิจยัจีโนม

มนษุย์ส าเร็จ ความหวงัของคนท่ีป่วยเป็นโรคทางพนัธุกรรม อาจมีหนทางรักษาโดยวิธี
ปรับเปลี่ยนยีนได้ 
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การใช้ประโยชน์จากพันธุวิศวกรรม 
ทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
     ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพ น าไปสูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืน และช่วยอนรัุกษ์
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง พืชที่ได้รับการถ่ายฝากยีนต้านทานโรคและแมลง 
ท าให้ไม่ต้องใช้สารเคมีฉีดพ่นหรือใช้ในปริมาณที่ลดลงมาก พันธุวศิวกรรมอาจ
น าไปสู่การผลติพืชที่ใช้ปุ๋ยน้อย และ น า้น้อย ท าให้เป็นการลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
เป็นการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม และน าไปสูก่ารสร้างสมดลุทรัพยากรชีวภาพได้ 

ทางด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 
     เมื่อวัตถุดบิได้รับการปรับเปล่ียนคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของ
อุตสาหกรรม โดยใช้พันธุวศิวกรรมแล้ว อุตสาหกรรมใหม่ๆจะเกดิตามมากมาย 
เช่น การเปลี่ยนโครงสร้างแปง้ น า้มนั และโปรตีน ในพืช หรือการลดปริมาณเซลลโูลสใน
ไม้ เป็นต้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพในอนาคต จะเป็นการปฏิรูปแบบ
อตุสาหกรรมใหม ่โดยเน้นการใช้วตัถดุิบจากสิ่งมีชีวิตมากขึน้ รถยนต์ทัง้คนั อาจท าจาก
แปง้ข้าวโพด สารเคมีทัง้หมดอาจพฒันาจากแปง้ เชือ้เพลงิอาจพฒันาจากวตัถดุิบพืช 
เป็นต้น 
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การโคลนน่ิง (Cloning) 



การโคลนน่ิง (Cloning) 
• การโคลนน่ิงสัตว์ คือการสร้างสตัว์ตวัใหมข่ึน้มาโดยไมใ่ช้เซลล์สืบพนัธุ์
ของสตัว์เพศผู้หรืออสจุิของสตัว์เพศผู้  แตใ่ช้นิวเคลียสจากเซลล์เต็มวยั
ของเซลล์ร่างกายของสตัว์เพศอะไรก็ได้ใสล่งไปท่ีเซลล์สืบพนัธุ์ของสตัว์
เพศเมีย(เซลล์ไข)่โดยน าสารพนัธุกรรม หรือ DNA ท่ีมีอยูใ่นเซลล์
สืบพนัธุ์ของเพศเมีย(เซลล์ไข)่ออกก่อน แล้วน าเซลล์สืบพนัธุ์ของเพศเมีย
หรือเซลล์ไขใ่สไ่ปในตวัเพศเมียเพ่ือให้เจริญเติบโตและคลอดออกมา  

• ลกัษณะสตัว์ตวัใหมท่ี่ได้จากการโคลนนิ่งคือ 
– มี รูปร่าง หน้าตา ลกัษณะภายนอก เหมือนกบัสตัว์ตวัที่เป็นเจ้าของเซลล์
เดิมเกือบทกุประการ  

– มีพนัธกุรรมเหมือนกบัสตัว์ตวัที่เป็นเจ้าของเซลล์เดิมทกุประการ ถ้าเจ้าของ
เซลล์เป็นเพศเมียก็จะได้สตัว์ให้เป็นเพศเมีย ถ้าเจ้าของสตัว์เป็นเพศผู้จะได้
สตัว์ใหมเ่ป็นเพศผู้  เหมือนกบัเจ้าของเซลล์เดิมทกุประการ 
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• การโคลนน่ิงสัตว์ในช่วงแรกเป็นการใช้เซลล์จากตวัอ่อนของ
สตัว์  ท าให้มีเกิดลกูสตัว์ท่ีเกิดจากการโคลนน่ิงหลายชนิด มีทัง้ 
หม ูโค กระตา่ย แพะ แกะ  

• การโคลนน่ิงสัตว์ด้วยนิวเคลียส (nucleus) จากเซลล์ร่างกาย 
(somatic cell) เพิ่งประสบความส าเร็จ ในปีพ.ศ.2540 
(ค.ศ.1997) โดย Wilmut และคณะ ได้ท าการโคลนน่ิงให้เกิดแกะ
ช่ือ ดอลลี่ (dolly) ด้วยเซลล์เต้านม ด้วยการโคลนน่ิงท่ีใช้วิธีการ
เดียวกนันี ้แกะดอลลี่ เป็นเพียงตวัเดียวท่ีได้จากตวัอ่อนจ านวน 
273 ตวั 
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โปรตีน 
โปรตนี (protein) เป็นสารประกอบชีวเคมี ซึ่งประกอบด้วยพอลิเปปไทด์
หน่ึงสายหรือมากกว่า ที่พบักันเป็นรูปทรงกลมหรือเส้นใย โดยท าหน้าที่
อ านวยกระบวนการทางชีววิทยา ตวัอย่าง 
• โปรตนีหลายชนิดท าหน้าที่เป็นเอนไซม์หรือหน่วยย่อยของเอนไซม์ 
• โปรตนีท าหน้าที่ทางด้านโครงสร้าง เช่น ระบบเส้นใยของเซลล์ผม เส้น

ไหม 
• โปรตนีที่ควบคุมการเคล่ือนไหว เช่น แอกตนิ ไมโอซนิ 
• เป็นภมูิคุ้มกันคอยปกป้องร่างกายจากสิ่งแวดล้อม เช่น แอนตบิอด ี
• ขนส่งสารภายในระบบร่างกาย เช่น ฮีโมโกลบนิ 
• โปรตนีป้องกันการแข็งตวัของเลือดในปลาที่อยู่ในแถบขัว้โลก 
• โปรตนีช่วยสร้างเซลล์เนือ้เยื่อใหม่ 

 
 



เทคโนโลยชีีวภาพ - ตัวอย่าง 



เทคโนโลยชีีวภาพ - ตัวอย่าง 



เทคโนโลยชีีวภาพ - ตัวอย่าง 



เทคโนโลยชีีวภาพ - ตัวอย่าง 



เทคโนโลยชีีวภาพ – more examples, find out at 


