การสร้ างดีเอ็นเอมาตรฐานเพือ่ การตรวจวิเคราะห์ ถั่วเหลืองและข้ าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม
Standard Plasmids Construction for Genetically Modified
Soybean and Maize Detection
ประสาน สื บสุข 1 กิ่งกาญจน์ พิชญกุล 1 ขนิษฐา วงศ์วฒั นารัตน์ 1
กุหลาบ คงทอง 1 อลงกรณ์ กรณ์ทอง 1

บทคัดย่ อ
การตรวจวิเคราะห์ถวั่ เหลืองและข้าวโพดดัดแปลงพันธุ กรรมในห้องปฏิบตั ิการทุกครั้ง ต้องใช้วสั ดุ
อ้างอิงสาหรับเป็ นตัวควบคุมผลการตรวจวิเคราะห์ ดีเอ็นเอมาตรฐานที่อยูใ่ นรู ปแบบของพลาสมิดจัดเป็ นวัสดุ
อ้า งอิ ง ชนิ ดหนึ่ ง ที่ ส ามารถใช้เ ป็ นตัว ควบคุ ม และเปรี ย บเที ย บการปะปนของพื ช ดัด แปลงพัน ธุ ก รรมได้
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์หลักในการสร้างสิ่ งประดิษฐ์ ที่เป็ นวัสดุอา้ งอิงในรู ปแบบของพลาสมิดสาหรับใช้ใน
การตรวจวิเคราะห์ถวั่ เหลืองและข้าวโพดดัดแปลงพันธุ กรรม ขึ้นใช้เอง เพื่อทดแทนการนาเข้าวัสดุอา้ งอิงที่
นาเข้าจากต่างประเทศ ซึ่ งมีราคาสู งกว่าผลิตเอง 15 เท่า ส่ งผลให้ตน้ ทุนค่าวิเคราะห์ตวั อย่างลดลง
การสร้างดีเอ็นเอมาตรฐานเพื่อการตรวจวิเคราะห์ถวั่ เหลืองดัดแปลงพันธุ กรรม โดยการเพิ่มปริ มาณ
ชิ้นส่ วนของยีน CP4EPSPS จากดีเอ็นเอของถัว่ เหลืองดัดแปลงพันธุ กรรม และยีน Lectin จากถัว่ เหลืองที่ไม่
ดัด แปลงพัน ธุ ก รรม น าชิ้ น ส่ ว นของยี น ทั้ง สองเชื่ อ มต่ อกัน อยู่ใ นพลาสมิ ด ให้ ชื่ อ ดี เอ็ น เอมาตรฐานนี้ ว่า
pStdDOA/GMO1 เมื่ อนาไปทดสอบความถู ก ต้อง พบว่า ดี เอ็นเอมาตรฐานที่ ส ร้ า งขึ้ นถื อเป็ นวัส ดุ อ้า งอิ ง ที่
สามารถนาไปใช้ในการตรวจวิเคราะห์ถวั่ เหลืองดัดแปลงพันธุ กรรมได้อย่างถูกต้อง และจากการสร้างดีเอ็นเอ
มาตรฐานเพื่อตรวจวิเคราะห์ขา้ วโพดดัดแปลงพันธุ กรรม โดยการเพิ่มปริ มาณชิ้นส่ วนดีเอ็นเอของ MON810
จากดีเอ็นเอข้าวโพดดัดแปลงพันธุ กรรม MON810 ชิ้ นดี เอ็นเอของ Bt176 จากดีเอ็นเอข้าวโพดดัดแปลง
พันธุ กรรม Bt176 และชิ้นดีเอ็นเอของยีน Zein จากดี เอ็นเอข้าวโพดไม่ดดั แปลงพันธุ กรรม โดยนาชิ้นส่ วน
ดีเอ็นเอของ MON810 และ Zein ที่ได้มาเชื่ อมต่อเข้าด้วยกันอยู่ในพลาสมิ ด ให้ชื่อว่าดี เอ็นเอมาตรฐาน
pStdDOA/GMO2 ส่ วนชิ้ นของดี เอ็นเอ Bt176 และ Zein ได้นามาต่อเข้าด้วยกันอยู่ในพลาสมิ ด ให้ชื่อว่า
ดีเอ็นเอมาตรฐาน pStdDOA/GMO3 เมื่อนาดี เอ็นเอมาตรฐานทั้งสองไปทดสอบความถูกต้อง พบว่าดี เอ็นเอ
มาตรฐานทั้งสองจัดเป็ นวัสดุอา้ งอิงที่สามารถนาไปใช้การตรวจวิเคราะห์ขา้ วโพดดัดแปลงพันธุ กรรมได้อย่าง
ถูกต้อง
ดัง นั้น ดี เ อ็ น เอมาตรฐาน pStdDOA/GMO1, pStdDOA/GMO2 และ pStdDOA/GMO3 ที่ ส ร้ า งขึ้ น
จัดเป็ นนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตรที่สามารถนามาใช้เป็ นวัสดุอา้ งอิงในการตรวจวิเคราะห์ถวั่ เหลืองและ
ข้าวโพดดัดแปลงพันธุ กรรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประหยัดต้นทุนค่าตรวจวิเคราะห์ตวั อย่างได้มาก
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คานา
ปั จจุบนั เทคโนโลยีชีวภาพได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการเกษตรอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสร้ างพื ชดัดแปลงพันธุ กรรม เช่ น ถัว่ เหลื อง ข้าวโพด ที่ ให้ผลผลิ ตสู ง ทนทานต่อสารเคมี กาจัดวัชพื ช
ต้านทานต่อโรคและแมลง และมีคุณค่าทางอาหารสู งขึ้น ในประเทศไทยการผลิตถัว่ เหลือง และข้าวโพด เพื่อ
ใช้ภายในประเทศยังไม่เพียงพอ จึ ง ต้องนาเข้าจากต่างประเทศ ซึ่ งอาจจะมี การปะปนของถัว่ เหลื อง หรื อ
ข้าวโพดดัดแปลงพันธุ กรรม ถัว่ เหลืองที่ตา้ นทานสารกาจัดวัชพืชไกลโฟเสทมีการตัดต่อยีน CP4EPSPS เพิ่ม
เข้า ไปจึ ง ท าให้ ถ ั่ว เหลื อ งที่ ถู ก ตัด ต่ อ สารพัน ธุ ก รรมสามารถสร้ า งเอนไซม์ 5-enolpyruvylshikimate-3phosphate synthase (EPSPS) ได้ในปริ ม าณมาก มี คุ ณสมบัติใ นการต้านสารก าจัดวัช พืช ไกลโฟเสท
(Takabataka et al, 2011) ส่ วนข้าวโพดดัดแปลงพันธุ กรรมสายพันธุ์ MON810 มีการตัดต่อยีน cry1Ab มีผลทา
ให้ขา้ วโพดที่ถูกตัดต่อสารพันธุ กรรมนี้สามารถผลิตโปรตีนที่เปรี ยบเสมือนกับเป็ นสารฆ่าแมลง เมื่อหนอนกิน
พืชที่มียีน cry1Ab เข้าไปจะทาลายระบบย่อยอาหาร และตายในที่สุด (Van et al.,1989) สาหรับข้าวโพด
ดัดแปลงพันธุ กรรมสายพันธุ์ Bt176 ประกอบด้วยยีน cry1Ab จานวน 2 ชุด ที่มีการผลิตโปรตีนในการทาลาย
ระบบย่อยอาหารของแมลงเช่นเดียวกัน แต่อยูภ่ ายใต้การควบคุมการแสดงออกของยีนที่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตามการผลิตพืชดัดแปลงพันธุ กรรมหรื อพืชเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเป็ นอาหารและวัตถุดิบ
ในการผลิตอาหารยังเป็ นที่ถกเถียงกันระหว่างข้อดี คือการแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนอาหารของโลก แต่มีขอ้
วิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคและสิ่ งแวดล้อม หลายประเทศจึงได้ออกกฎหมายเพื่อ
ควบคุมการนาเข้าและการผลิตพืชดัดแปลงพันธุ กรรม อีกทั้งผูบ้ ริ โภคมีการเรี ยกร้องให้มีการติดฉลากสิ นค้า
หรื อผลิ ตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของพืชดัดแปลงพันธุ กรรม ห้างสรรพสิ นค้าบางแห่ งได้ออกมาตรการให้
สิ นค้าที่จะนามาวางขายต้องมีหนังสื อรับรองว่าเป็ นสิ นค้าที่ไม่ใช่พืชดัดแปลงพันธุ กรรม หรื อไม่ได้ใช้วตั ถุดิบ
ที่ผลิตจากพืชดัดแปลงพันธุ กรรม (ขนิ ษฐา และคณะ, 2553) ดังนั้นวิธีการตรวจวิเคราะห์พืชและผลิตภัณฑ์
จากพืชดัดแปลงพันธุกรรมต้องเป็ นวิธีมาตรฐาน และผลการตรวจวิเคราะห์ตอ้ งถูกต้อง แม่นยา เป็ นที่ยอมรับ
ของสากล ห้องปฏิ บตั ิการตรวจพืชดัดแปลงพันธุ กรรมส่ วนใหญ่ยอมรั บการตรวจหาการปนเปื้ อนของพืช
อาหาร และผลิ ตภัณฑ์อาหารที่ดดั แปลงพันธุ กรรม ด้วยวิธี พีซีอาร์ ซึ่ งเป็ นการเพิ่ มปริ มาณดี เอ็นเอเฉพาะ
ตาแหน่ งที่ตอ้ งการในหลอดทดลอง นอกจากนี้ ในปั จจุบนั การตรวจวิเคราะห์จาเป็ นต้องทราบถึงปริ มาณการ
ปนเปื้ อน โดยกาหนดให้อาหารที่มีการปนเปื้ อนของพืชดัดแปลงพันธุ กรรมมากกว่า 0.9% ขึ้นไป ต้องแสดง
ฉลาก เป็ นต้น (มณี , 2547)
วิธีการตรวจวิเคราะห์พืชและผลิตภัณฑ์จากพืชดัดแปลงพันธุ กรรม ไม่วา่ จะเป็ นการตรวจสอบว่ามีการ
ปนเปื้ อนหรื อไม่ และตรวจสอบว่ามีการปนเปื้ อนมากน้อยเพียงใดนั้น การตรวจในห้องปฏิบตั ิการทุกครั้ง ต้องใช้
วัสดุ อา้ งอิงสาหรับเป็ นตัวควบคุมผลการตรวจวิเคราะห์ที่ได้ ดี เอ็นเอมาตรฐานที่อยู่ในรู ปแบบของ พลาสมิด
จัดเป็ นวัสดุ อ้างอิ งชนิ ดหนึ่ งที่ สามารถใช้เป็ นตัวควบคุ มผลการตรวจวิ เคราะห์ การปะปนของพื ชดัดแปลง
พันธุ กรรมได้ ซึ่ งต้องมีส่วนของยีนแปลกปลอมที่ใส่ เข้าไปในพืช และยีนปกติที่มีอยู่แล้วในพืชนั้นเชื่ อมต่ออยู่
[96]

ด้วยกัน ซึ่งยีน Lectin ที่อยูใ่ นถัว่ เหลือง และยีน Zein ที่อยูใ่ นข้าวโพด จัดเป็ นยีนปกติที่สามารถนามาใช้ได้ ที่ผา่ น
มาได้มี การใช้พลาสมิ ดที่ มี ชิ้ นส่ วนของดี เอ็ นเอหรื อยี นที่ สนใจเป็ นดี เอ็นเอมาตรฐานเพื่ อการตรวจสอบพื ช
ดัดแปลงพันธุ กรรมหลายชนิ ด โดย Allnutt et al., (2005) ได้สร้างดีเอ็นเอมาตรฐาน pMON810 ที่มีส่วนยีน
MON810 และ pSSIIB มียีน Maize starch synthase II B เพื่อใช้เปรี ยบเทียบปริ มาณการปนเปื้ อนของข้าวโพด
ดัดแปลงพันธุ กรรม Takeshi (2001) ได้ใช้ดีเอ็นเอมาตรฐานที่ มีส่วนของ CaMV35S promoter และ NOS
terminator เป็ นดีเอ็นเอที่ใช้อา้ งอิงถึงปริ มาณการปนเปื้ อนของพืชดัดแปลงพันธุ กรรมด้วยเทคนิค Real-time PCR
จึงทาการทดลองสร้างดี เอ็นเอมาตรฐานในรู ปแบบของพลาสมิดเพื่อการตรวจวิเคราะห์ถวั่ เหลื อง
และข้าวโพดดัดแปลงพันธุ กรรม เป็ นการสร้างวัสดุอา้ งอิงขึ้นใช้เองของกรมวิชาการเกษตร เพื่อทดแทนการ
นาเข้าวัสดุอา้ งอิงที่ตอ้ งนาเข้าจากต่างประเทศ ซึ่ งมีราคาสู งกว่าการผลิตได้เองถึง 15 เท่า ส่ งผลให้ตน้ ทุนค่า
วิเคราะห์ ตวั อย่า งลดลงมากด้วย ซึ่ ง ในแต่ ล ะปี ห้องปฏิ บ ตั ิ ก ารที่ รับ ผิดชอบในการตรวจวิเคราะห์ พื ชและ
ผลิ ตภัณฑ์จากพื ชดัดแปลงพันธุ กรรม ต้องตรวจวิเคราะห์ ตวั อย่างเป็ นจานวนมาก นับว่าการสร้ างดี เอ็นเอ
มาตรฐานขึ้ นใช้เอง เป็ นประโยชน์ อย่า งมากต่ อ ห้องปฏิ บ ัติก ารตรวจวิเคราะห์ พื ชและผลิ ตภัณฑ์จ ากพื ช
ดัดแปลงพันธุกรรมของกรมวิชาการเกษตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อโคลนชิ้นส่ วนของยีน CP4EPSPS, Lectin จากถัว่ เหลือง และ MON810, Bt176, Zein จาก
ข้าวโพด ที่มีและไม่มีการดัดแปลงพันธุ กรรม
2. สร้างดีเอ็นเอมาตรฐานในรู ปแบบพลาสมิดที่ประกอบด้วย CP4EPSPS และ Lectin เพื่อใช้ตรวจ
วิเคราะห์ถวั่ เหลืองดัดแปลงพันธุ กรรมที่ตา้ นทานต่อสารกาจัดวัชพืชไกลโฟเสท
3. สร้างดีเอ็นเอมาตรฐานในรู ปแบบพลาสมิดที่ประกอบด้วย MON810 และ Zein เพื่อใช้ตรวจ
วิเคราะห์ขา้ วโพดดัดแปลงพันธุกรรมสายพันธุ์ MON810
4. สร้างดีเอ็นเอมาตรฐานในรู ปแบบพลาสมิดที่ประกอบด้วย Bt176 และ Zein เพื่อใช้ตรวจวิเคราะห์
ข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมสายพันธุ์ Bt176

วิธีดาเนินการ
อุปกรณ์
1. ตัวอย่างถัว่ เหลืองดัดแปลงพันธุ กรรม (ตัวอย่างส่ งตรวจหมายเลข Gm11533) และถัว่ เหลืองไม่มีการ
ดัดแปลงพันธุ กรรม (พันธุ์เชี ยงใหม่ 60) ตัวอย่างเมล็ดข้าวโพดบดละเอียด ที่มีการปนเปื้ อนของข้าวโพดดัดแปลง
พันธุกรรม MON810 ที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ (ERM-BF413f ) และที่มีการปนเปื้ อนของข้าวโพดดัดแปลงพันธุ กรรม
Bt176 ที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ (ERM-BF411f ) และข้าวโพดที่ไม่มีการดัดแปลงพันธุ กรรม (พันธุ์ NSX042029)
2. ชุดน้ ายา สารเคมี และเครื่ องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในงานวิจยั ชีวโมเลกุล
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วิธีการ
การดาเนินการประกอบด้วย 2 กิจกรรมดังนี้
กิจกรรมที่ 1. การสร้ างดีเอ็นเอมาตรฐานเพือ่ การตรวจวิเคราะห์ ถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรม
1.1 การโคลนยีน CP4EPSPS และ Lectin
สื บค้นข้อมูลของยีน CP4EPSPS และ Lectin ของถัว่ เหลือง จากฐานข้อมูลสาธารณะ NCBI
วิเคราะห์หาตาแหน่ งที่เหมาะสมในการเชื่ อมต่อชิ้นส่ วนของยีนเข้าด้วยกัน และออกแบบไพรเมอร์ เพื่อเพิ่ม
ปริ ม าณยีนด้วยวิธี พีซีอาร์ โดยนาดี เอ็นเอของถั่วเหลื องดัดแปลงพันธุ กรรมไปเพิ่ม ปริ ม าณยีน CP4EPSPS
สาหรับยีน Lectin ใช้ดีเอ็นเอของถัว่ เหลืองที่ไม่ดดั แปลงพันธุ กรรมในการเพิ่มปริ มาณส่ วนของยีน นาชิ้นส่ วน
ยีนที่เพิ่มปริ มาณได้นาไปเชื่ อมต่อ (cloning) เข้ากับพลาสมิด pGEM-T easy และส่ งผ่านเข้าสู่ เซลล์แบคทีเรี ย
ตรวจสอบความถูกต้องของลาดับเบสในแต่ละชิ้นส่ วนยีน
1.2 การสร้ างชุ ดยีน CP4EPSPS และ Lectin
นาพลาสมิ ดที่ ไ ด้รับ ยีน CP4EPSPS และ Lectin ที่มี ก ารตรวจสอบความถู ก ต้องแล้วจาก
ข้อ 1.1 มาสร้างเป็ นชุ ดยีนประกอบด้วย CP4EPSPS + Lectin โดยนาพลาสมิดทั้งสองมาตัดด้วยเอ็นไซม์
จาเพาะ NdeI จากนั้นนาดีเอ็นเอที่ถูกตัดมาเชื่อมต่อกันโดยเติมเอ็นไซม์ T4 DNA Ligase และนาไปเพิ่มปริ มาณ
ชิ้นดีเอ็นเอเพื่อเลือกเฉพาะชิ้นที่มีการเชื่ อมต่อกันของยีน CP4EPSPS + Lectin ด้วยเทคนิคพีซีอาร์ นาตัวอย่าง
ชิ้ นส่ วนของดี เอ็นเอที่ มี ก ารเชื่ อมต่อกันไปใส่ ไ ว้ใ นเวคเตอร์ pCR8/GW/TOPO และถ่ ายเข้า สู่ แบคที เรี ย
ตรวจสอบความถูกต้องของโคลนโดยวิธีการตัดด้วยเอ็นไซม์ตดั จาเพาะ และเทคนิคพีซีอาร์
1.3 การทดสอบความถูกต้ องของดีเอ็นเอมาตรฐานทีใ่ ช้ ตรวจถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรม
นาพลาสมิดที่มีชิ้นยีนเป้ าหมาย CP4EPSPS และ Lectin เชื่ อมต่ออยูใ่ นพลาสมิดเดี ยวกัน
ทดสอบความถู ก ต้องของดี เอ็น เอมาตรฐานด้ว ยเทคนิ ค พี ซี อ าร์ โดยใช้ไ พรเมอร์ ที่ ใ ช้ใ นห้อ งปฏิ บตั ิ ก าร
ตรวจสอบถั่วเหลื องดัดแปลงพันธุ กรรม และมี ดีเอ็นเอของถั่วเหลื องดัดแปลงพันธุ ก รรม ถั่วเหลื องที่ ไ ม่
ดัดแปลงพันธุ กรรม และน้ าเป็ นตัวควบคุมในปฏิกิริยาพีซีอาร์
กิจกรรมที่ 2. การสร้ างดีเอ็นเอมาตรฐานเพือ่ การตรวจวิเคราะห์ ข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม
2.1 การโคลนชิ้นส่ วนดีเอ็นเอของ MON810, Bt176 และ Zein
สื บค้นข้อมูลของยีน MON810, Bt176 และ Zein ของข้าวโพด จากฐานข้อมูลสาธารณะ
NCBI วิเคราะห์หาตาแหน่งที่เหมาะสมในการเชื่ อมต่อชิ้นส่ วนของยีนเข้าด้วยกัน และออกแบบไพรเมอร์ เพื่อ
เพิ่มปริ มาณยีนด้วยวิธีพีซีอาร์ โดยนาดี เอ็นเอของข้าวโพดดัดแปลงพันธุ กรรม MON810 ไปเพิ่มปริ มาณ
ชิ้นส่ วนของดีเอ็นเอ MON810 ส่ วนดีเอ็นเอของข้าวโพดดัดแปลงพันธุ กรรม Bt176 นาไปเพิ่มปริ มาณชิ้นส่ วน
ของดีเอ็นเอ Bt176 สาหรับดีเอ็นเอของข้าวโพดที่ไม่ดดั แปลงพันธุ กรรมใช้เพิ่มปริ มาณชิ้นส่ วนของดีเอ็นเอยีน
Zein นาตัวอย่างชิ้นส่ วนยีนที่เพิ่มปริ มาณได้นาไปเชื่อมต่อเข้ากับพลาสมิด pCR8/GW/TOPO และส่ งผ่านเข้าสู่
เซลล์แบคทีเรี ย ตรวจสอบความถูกต้องของลาดับเบสในแต่ละชิ้นส่ วนยีน
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2.2 การสร้ างชุ ดยีน MON810 + Zein และ Bt176 + Zein
นาพลาสมิดที่ได้รับชิ้ นดี เอ็นเอ MON810, Bt176 และ Zein ที่ผ่านการตรวจสอบความ
ถูก ต้องแล้วจากข้อ 2.1 มาตัดด้วยเอ็นไซม์จาเพาะ AscI แล้วนาไปสร้ างเป็ นชุ ดยี น 2 ชุ ด คื อชุ ดยีนที่ 1
ประกอบด้วย MON810 + Zein และชุ ดยีนที่ 2 ประกอบด้วย Bt176 + Zein จากนั้นนาดีเอ็นเอที่ถูกตัดมา
เชื่อมต่อกันตามชุ ดของยีนโดยใช้เอ็นไซม์ T4 DNA Ligase และนาไปเพิ่มปริ มาณชิ้นดีเอ็นเอเพื่อเลือกเฉพาะ
ชิ้ นที่ มีการเชื่ อมต่อกันของยีน MON810+Zein และ Bt176+Zein ด้วยเทคนิ คพีซีอาร์ โดยใช้ไพรเมอร์ ที่
เหมาะสมกับ ยี น แต่ ล ะชุ ด น าตัว อย่ า งชิ้ น ส่ ว นของดี เ อ็ น เอที่ มี ก ารเชื่ อ มต่ อ กัน ไปใส่ ไ ว้ใ นเวคเตอร์
pCR8/GW/TOPO และถ่ายเข้าสู่ แบคทีเรี ย ตรวจสอบความถูกต้องของโคลนโดยวิธีการตัดด้วยเอ็นไซม์ตดั จาเพาะ
และเทคนิคพีซีอาร์
2.3 การทดสอบความถูกต้ องของดีเอ็นเอมาตรฐานทีใ่ ช้ ตรวจข้ าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม
นาพลาสมิดที่มีชิ้นยีนเป้ าหมาย MON810+Zein และ Bt176+Zein เชื่ อมต่ออยูใ่ นพลาสมิด
เดียวกัน ไปตรวจสอบด้วยเทคนิคพีซีอาร์ เพื่อทดสอบความถูกต้องของดีเอ็นเอมาตรฐานโดยใช้ไพรเมอร์ ที่ใช้
ในห้องปฏิบตั ิการตรวจสอบข้าวโพดดัดแปลงพันธุ กรรม MON810 และ Bt176 โดยมีดีเอ็นเอของข้าวโพดที่มี
การดัดแปลงพันธุ กรรม และไม่มีการดัดแปลงพันธุ กรรมเป็ นตัวเปรี ยบเทียบผลการตรวจสอบ และมีน้ าเป็ นตัว
ควบคุมในปฏิกิริยาพีซีอาร์

เวลาและสถานทีด่ าเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ
สถานทีด่ าเนินการ

เริ่ มต้น เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2550 สิ้ นสุ ด เดือน กันยายน 2553
สานักวิจยั พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
กิจกรรมที่ 1. การสร้ างดีเอ็นเอมาตรฐานเพือ่ การตรวจวิเคราะห์ ถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรม
1.1 การโคลนยีน CP4EPSPS และ Lectin
ผลการค้นหาลาดับเบสของยีน CP4EPSPS และ Lectin ในฐานข้อมูลสาธารณะ NCBI พบ
ข้อมูลยีน CP4EPSPS ใน Accession no. AB209952 มีขนาด 2,457 คู่เบส สาหรับยีน Lectin ของถัว่ เหลืองพบ
ใน Accession no. K00821 มี ขนาด 2,152 คู่เบส เมื่ อวิเคราะห์ ข ้อมูล ลาดับ เบสของยีนทั้ง สอง พบว่า ไม่ มี
ตาแหน่งจุดตัดของเอ็นไซม์ตดั จาเพาะ SalI, NdeI และ SacI จึงได้นาลาดับเบสของเอ็นไซม์ดงั กล่าวไปเติมที่
ตาแหน่งปลายด้านปลาย 5’ และ 3’ ของแต่ละยีน ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการตัดต่อชิ้นส่ วนยีนเข้าด้วยกัน ได้ออกแบบ
การจัดวางตาแหน่งจุดตัดของเอ็นไซม์ตดั จาเพาะ โดยยีน CP4EPSPS ได้ออกแบบตาแหน่งจุดตัดของเอ็นไซม์
ไว้ที่ปลายด้านปลาย 5’ ด้วยเอ็นไซม์ NdeI ส่ วนปลายด้านปลาย 3’ ได้ออกแบบตาแหน่งจุดตัดด้วยเอ็นไซม์
SacI ส่ วนยีน Lectin ได้ออกแบบการวางตาแหน่งจุดตัดของเอ็นไซม์ไว้ที่ปลายด้านปลาย 5’ ด้วยเอ็นไซม์ SalI
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ส่ วนปลายด้านปลาย 3’ ได้ออกแบบตาแหน่ งจุ ดตัดด้วยเอ็นไซม์ NdeI จะเห็ นได้วา่ การออกแบบการวาง
ตาแหน่ งจุดตัดของเอ็นไซม์ ได้ ออกแบบให้ มีจุดตัดของเอ็นไซม์ NdeI ปรากฏอยู่บนสายดีเอ็นเอของทั้งสองยีน
ทั้งนีเ้ พือ่ เป็ นประโยชน์ ในการต่ อยีนทั้งสองเข้ าด้ วยกัน จากการนาข้อมูลลาดับเบสที่มีการดัดแปลงดังกล่าว ไป
ออกแบบไพรเมอร์ พบว่าได้ไพรเมอร์ CP4EPSPS-F และ CP4EPSPS-R ซึ่ งเป็ นตาแหน่ งที่เหมาะสมในการ
เพิ่มปริ มาณดีเอ็นเอของยีน CP4EPSPS ส่ วนไพรเมอร์ ที่เหมาะสมในการเพิ่มปริ มาณยีน Lectin คือ GmlectinF และ Gmlectin-R เมื่ อนาไปใช้เพิ่มปริ มาณยีน CP4EPSPS จากดี เอ็นเอที่สกัดได้จากถัว่ เหลื องดัดแปลง
พันธุกรรม พบว่าให้แถบดีเอ็นเอขนาด 1,595 คู่เบส ส่ วนการเพิ่มปริ มาณยีน Lectin จากถัว่ เหลืองไม่ดดั แปลง
พันธุ กรรม พบว่าให้แถบดีเอ็นเอขนาด 1,025 คู่เบส ดังแสดงในภาพที่ 1 จะเห็นได้วา่ ดีเอ็นเอที่เพิ่มปริ มาณได้
จากแต่ ล ะยี น มี เ พี ย งแถบเดี ย วเท่ า นั้น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ล าดับ เบสของไพรเมอร์ ที่ ใ ช้ เ พิ่ ม ปริ มาณนั้น มี
ความจาเพาะกับยีน CP4EPSPS ในถัว่ เหลืองดัดแปลงพันธุ กรรมที่ตา้ นทานสารกาจัดวัชพืชไกลโฟเสท และมี
ความจาเพาะกับยีน Lectin ของถัว่ เหลืองปกติ โดยชิ้นดีเอ็นเอของยีน CP4EPSPS และ Lectin สามารถนาไป
เชื่ อมต่อกับเวคเตอร์ pGEM-T easy และถ่ายฝากเข้าไปในเซลล์แบคทีเรี ย E. coli JM109 ได้สาเร็ จ สามารถ
ตรวจพบโคโลนีของแบคทีเรี ยที่มีชิ้นดีเอ็นเอเป้ าหมายซึ่ งมีสีขาวเป็ นจานวนมาก จากการตรวจสอบเพื่อยืนยัน
ผลที่ได้ดว้ ยเทคนิค Single Colony PCR พบว่าทุกโคโลนีที่มีสีขาวมีชิ้นส่ วนของดีเอ็นเอเป้ าหมายแทรกอยู่่
ทุกโคโลนี แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความถูกต้องในระดับการเรี ยงลาดับของสารพันธุ กรรม จึงได้ทาการ
แยกสกัดพลาสมิ ดจากแบคที เรี ยที่มีโคโลนี เป็ นสี ขาว นาไปหาลาดับเบสของชิ้ นส่ วนยีน CP4EPSPS และ
Lectin ที่แทรกตัวอยูใ่ นเวคเตอร์ pGEM-T easy ด้วยไพรเมอร์ M13F และ M13R พบว่าลาดับเบสของชิ้นส่ วน
ยีนทั้งสองที่โคลนได้ มีการเรี ยงตัวของลาดับเบสเหมือนกับยีน CP4EPSPS และ Lectin ที่มีรายงานไว้แล้ว จึง
สรุ ปได้วา่ ยีนทั้งสองที่โคลนได้มีความถูกต้อง

ภาพที่ 1 ขนาดของชิ้นส่ วนยีน CP4EPSPS ที่เพิ่มปริ มาณได้จากถัว่ เหลืองดัดแปลงพันธุ กรรม (ลูกศร 1) และ
ขนาดของชิ้นส่ วนยีน Lectin ที่เพิม่ ปริ มาณได้จากถัว่ เหลืองปกติ (ลูกศร 2)
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1.2 การสร้ างชุ ดยีน CP4EPSPS และ Lectin
พบว่าสามารถนาพลาสมิดที่ประกอบด้วยชิ้นส่ วนยีน CP4EPSPS และ Lectin มาตัดและต่อ
เข้าด้วยกันได้ส าเร็ จ โดยการตัดพลาสมิ ดทั้ง สองด้วยเอ็นไซม์ตดั จาเพาะ NdeI แล้วเชื่ อมต่ อชิ้ นดี เอ็นเอ
CP4EPSPS กับ Lectin เข้าด้วยกันด้วยเอ็นไซม์ T4 DNA Ligase โอกาสการเชื่อมต่อกันของชิ้นดีเอ็นเอนั้น มี
ลักษณะเป็ นแบบสุ่ ม มี 3 แบบ คือ (1). CP4EPSPS ต่อกับ CP4EPSPS (2). Lectin ต่อกับ Lectin และ
(3). CP4EPSPS ต่อกับ Lectin แต่ในงานวิจยั นี้ได้คดั เลือกเฉพาะชิ้นดีเอ็นเอที่มีการเชื่ อมต่อกันของ CP4EPSPS
ต่อกับ Lectin เท่านั้น ผลจากการคัดเลือกด้วยเทคนิคพีซีอาร์ โดยใช้ไพรเมอร์ Gmlectin-F และ CP4EPSPS-R
พบว่าสามารถเพิ่มปริ มาณชิ้ นดี เอ็นเอได้ขนาด 2,620 คู่เบส จึ งเป็ นขนาดของแถบดี เอ็นเอที่ ถูกต้องตามที่
คาดหวังไว้ ซึ่ งเกิดจากการต่อเชื่ อมรวมกันระหว่างยีน CP4EPSPS และ Lectin โดยขนาดของแถบดีเอ็นเอที่มี
การเชื่ อมต่อกันนี้ สามารถนาไปเชื่ อมต่อกับเวคเตอร์ pCR8/GW/TOPO และถ่ายเข้าสู่ แบคทีเรี ยได้ เมื่อตรวจ
คัดเลือกโคลนเป้ าหมายที่มีชิ้นดีเอ็นเอ CP4EPSPS และ Lection เชื่อมอยูด่ ว้ ยกันโดยใช้ไพรเมอร์ 3 คู่ พบว่าได้
ขนาดชิ้นดีเอ็นเอดังนี้ (1). Gmlectin-F และ CP4EPSPS-R ได้แถบดีเอ็นเอขนาด 2,620 คู่เบส (2). Gmlectin-F
และ Gmlectin-R ได้แถบดีเอ็นเอขนาดประมาณ 1,025 คู่เบส และ (3). CP4EPSPS-F และ CP4EPSPS-R ได้
แถบดีเอ็นเอขนาดประมาณ 1,595 คู่เบส ซึ่ งชิ้ นดี เอ็นเอขนาดดังกล่าวเป็ นขนาดที่ ตรงกับค่าที่ คาดหมายไว้
นอกจากนี้ ได้ตรวจสอบโคลนเป้ าหมายเพื่อยืนยันผลให้ชดั เจนโดยการตัดด้วยเอ็นไซม์ตดั จาเพาะ 3 ชนิด คือ
SacI, NdeI และ SalI พบว่าขนาดของชิ้นดีเอ็นเอที่ได้จากการตัดมี 3 ขนาด คือ 1,025 1,595 และ 2,817 คู่เบส
ซึ่ งเป็ นขนาดชิ้นดีเอ็นเอของยีน Lectin, CP4EPSPS และเวคเตอร์ pCR8/GW/TOPO ตามลาดับ
1.3 การทดสอบความถูกต้ องของดีเอ็นเอมาตรฐานทีใ่ ช้ ตรวจถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรม
ผลจากการนาพลาสมิดของโคลนเป้ าหมายที่มีชิ้นยีน CP4EPSPS และ Lectin เชื่ อมต่ออยูใ่ น
พลาสมิดเดียวกันไปตรวจสอบด้วยเทคนิ คพีซีอาร์ โดยใช้ไพรเมอร์ ที่ใช้ในการตรวจสอบถัว่ เหลืองดัดแปลง
พันธุกรรม และมีดีเอ็นเอของถัว่ เหลืองที่มี และไม่มีการดัดแปลงพันธุ กรรมเป็ นตัวเปรี ยบเทียบ พบว่าจากการ
ใช้ไพรเมอร์ Sttmr3a และ Sttmr2a สามารถตรวจพบแถบดีเอ็นเอขนาด 146 คู่เบส ในดีเอ็นเอมาตรฐาน และ
ในถั่ว เหลื อ งที่ มี ก ารดัด แปลงพัน ธุ ก รรม แต่ ไ ม่ พ บแถบดี เ อ็ น เอขนาดดัง กล่ า วในถั่ว เหลื อ งไม่ ดัด แปลง
พันธุ กรรม และเมื่อตรวจสอบยีน Lectin ซึ่ งเป็ นยีนพื้นฐานที่อยูใ่ นถัว่ เหลือง ด้วยไพรเมอร์ Sltm1 และ Sltm2
ผลปรากฏว่า สามารถตรวจพบแถบดี เ อ็ น เอขนาดประมาณ 99 คู่ เ บส ซึ่ งพบได้ท้ งั ในดี เ อ็ น เอมาตรฐาน
ถัว่ เหลื องที่ มีการดัดแปลงพันธุ กรรม และถัว่ เหลื องไม่ มีการดัดแปลงพันธุ กรรม (ภาพที่ 2) นอกจากนี้ ไ ด้
ตรวจสอบการเพิ่มปริ มาณดี เอ็นเอโดยใช้ไพรเมอร์ ท้ งั สอง 2 คู่ ผสมกันในปฏิ กิริยาพีซีอาร์ หลอดเดี ยวกัน
พบว่าสามารถเพิ่มปริ มาณดีเอ็นเอได้ท้ งั ขนาด 146 และ 99 คู่เบส ที่เกิดจากการตรวจสอบเพียงครั้งเดียว จึงเป็ น
การลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ตวั อย่างลงอีกวิธีหนึ่ ง (ภาพที่ 2) ดีเอ็นเอมาตรฐานที่สร้างขึ้นได้
ให้ ชื่ อ ว่ า pStdDOA/GMO1 ซึ่ งประกอบด้ ว ยชุ ด ยี น ของ CP4EPSPS และLectin
ที่ อ ยู่ ใ นพลาสมิ ด
pCR8/GW/TOPO (ภาพที่ 3) จัดเป็ นวัสดุอา้ งอิงที่เป็ นดีเอ็นเอมาตรฐานในรู ปแบบของพลาสมิด ที่ผลิตขึ้นเอง
ที่สามารถใช้ในการตรวจวิเคราะห์ถวั่ เหลืองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อทดแทนการนาเข้า
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วัสดุ อา้ งอิงที่นาเข้าจากต่างประเทศ ซึ่ งมีราคาสู งกว่าการผลิตเองถึง 15 เท่า ส่ งผลให้ช่วยประหยัดต้นทุนค่า
ตรวจวิเคราะห์ตวั อย่างได้มาก

ภาพที่ 2 ขนาดของชิ้ นดี เอ็นเอที่เกิ ดจากการตรวจสอบความถูกต้องของดี เอ็นเอมาตรฐานโดยใช้ไพรเมอร์
Sttmr3a + Sttmr2a ลูกศร 1 และ Sltm1 + Sltm2 ลูกศร 2 ที่เพิ่มปริ มาณจากดีเอ็นเอต้นแบบ 3 ชนิด คือ
pStdDOA/GMO1 (ช่ องที่ 1,4) ถัว่ เหลืองดัดแปลงพันธุ กรรม (ช่ องที่ 2,5) และ ถัว่ เหลื องที่ไม่มีการ
ดัดแปลงพันธุ กรรม (ช่องที่ 3,6) สาหรับช่องที่ 7 เป็ นน้ ากลัน่ บริ สุทธิ์ โดยมี 50 bp. DNA Ladder (M)
เป็ นตัวเปรี ยบเทียบขนาดแถบดีเอ็นเอ (ภาพด้านซ้าย) และแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการเพิ่มปริ มาณโดยใช้
ไพรเมอร์ ท้ งั 2 คู่ ดังกล่าวผสมกัน (ลูกศร 3 = Sttmr3a + Sttmr2a, ลูกศร 4 = Sltm1 + Sltm2) ที่เพิ่ม
ปริ มาณจากดีเอ็นเอต้นแบบ 3 ชนิ ด คือ pStdDOA/GMO1 (ช่องที่ 1) ถัว่ เหลื องดัดแปลงพันธุ กรรม
(ช่องที่ 2) และ ถัว่ เหลืองที่ไม่มีการดัดแปลงพันธุ กรรม (ช่องที่ 3) สาหรับช่องที่ 4 เป็ นน้ ากลัน่ บริ สุทธิ์
โดยมี 100 bp. DNA Ladder (M1) และ 50 bp. DNA Ladder (M2) เป็ นตัวเปรี ยบเทียบขนาดแถบดี
เอ็นเอ (ภาพด้านขวา)

ภาพที่ 3 แผนที่ของดีเอ็นเอมาตรฐาน pStdDOA/GMO1 ที่มีส่วนประกอบของชิ้นส่ วนของยีน CP4EPSPS
และ Lectin ที่อยูภ่ ายในเวคเตอร์ pCR8/GW/TOPO
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กิจกรรมที่ 2 การสร้ างดีเอ็นเอมาตรฐานเพือ่ การตรวจวิเคราะห์ ข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม
2.1 การโคลนชิ้นส่ วนดีเอ็นเอของ MON810, Bt176 และ Zein
ผลการค้นหาลาดับดีเอ็นเอของข้าวโพดดัดแปลงพันธุ กรรม MON810, Bt176 และ Zein ในฐานข้อมูล
สาธารณะ NCBI พบว่าข้อมูลลาดับดี เอ็นเอของข้าวโพดดัดแปลงพันธุ กรรม MON810 Accession no.
AF434709 มีขนาด 927 คู่เบส และ AY326434 มีขนาด 4,180 คู่เบส สาหรับ Bt176 Accession no. AJ878607
มีขนาด 821 คู่เบส ส่ วนยีน Zein พบในข้าวโพด Accession no. M23537 มีขนาด 2,562 คู่เบส และได้คดั เลือก
ตาแหน่งที่เหมาะสมกับการออกแบบไพรเมอร์ MON810, Bt176 และ Zein อีกทั้งเป็ นตาแหน่งที่สามารถเติม
ลาดับเบสของเอ็นไซม์ตดั จาเพาะของ AscI, SalI, BamHI และ NdeI ได้ที่ปลายทางด้าน 5’ และ 3’ โดย
MON810 ไพรเมอร์ ที่ออกแบบได้คือ MON810.BamHI.SalI และ MON810.AscI.NdeI ส่ วน Bt176 ไพรเมอร์
ที่ออกแบบได้คือ Bt176.BamHI.SalI และ Bt176.AscI.NdeI สาหรับยีน Zein ไพรเมอร์ ที่ออกแบบได้คือ
Zein.NdeI.AscI และ Zein.SalI.BamHI เมื่อนาไปเพิ่มปริ มาณยีน MON810, Bt176 และ Zein จากดีเอ็นเอของ
ข้าวโพดที่มี และไม่มีการดัดแปลงพันธุ กรรม พบว่า MON810 เพิ่มปริ มาณชิ้นส่ วนดีเอ็นเอได้ขนาด 268 คู่เบส
ส่ วน Bt176 เพิ่มปริ มาณชิ้นส่ วนดีเอ็นเอ ได้ขนาด 234 คู่เบส สาหรับชิ้นส่ วนของยีน Zein สามารถเพิ่มปริ มาณ
ได้ขนาด 621 คู่เบส ดังแสดงในภาพที่ 4 จะเห็นได้วา่ ดี เอ็นเอที่เพิ่มปริ มาณได้จากแต่ละยีนมีเพียงแถบเดี ยว
เท่านั้น แสดงให้เห็ นว่าลาดับเบสของไพรเมอร์ ที่ใช้เพิ่มปริ มาณนั้น มี ความจาเพาะกับดี เอ็นเอที่ อยู่ภายใน
ข้าวโพดดัดแปลงพันธุ กรรม MON810 และ Bt176 และมีความจาเพาะกับยีน Zein ที่มีในข้าวโพดทัว่ ไป และ
สามารถนาชิ้นดีเอ็นเอของยีน MON810, Bt176 และ Zein ไปเชื่ อมต่อกับเวคเตอร์ pCR8/GW/TOPO และถ่ายเข้า
สู่ แบคทีเรี ย E. coli สายพันธุ์ One Shot Mach1-T1R ได้สาเร็ จ เมื่อตรวจสอบความถูกต้องในระดับการเรี ยงลาดับ
ของสารพันธุ กรรมของชิ้ นยีน MON810, Bt176 และ Zein ที่ แทรกตัวอยู่ในเวคเตอร์ pCR8/GW/TOPO
ด้วยไพรเมอร์ GW1 และ GW2 พบว่าชิ้นยีน MON810 ที่โคลนได้มีลาดับเบสเหมือนตรงกับ 2 Accession คือ
Accession no. AF434709 ตรงกับเบสด้านด้านปลาย 3’ และ Accession no. AY326434 ตรงกับเบสด้านปลาย
5’ ซึ่ งเป็ นลาดับเบสในตาแหน่งบริ เวณรอยต่อระหว่างลาดับเบสของยีนแปลกปลอมที่แทรกอยูใ่ นดีเอ็นเอของ
จีโนมของข้าวโพด และเป็ นบริ เวณที่มีเพียงตาแหน่งเดี ยว สาหรับลาดับเบสของชิ้ นยีน Bt176 ที่โคลนได้มี
ลาดับเบสเหมือนกับ Accession no. AJ878607 ส่ วนลาดับเบสของชิ้นยีน Zein เมื่อเปรี ยบเทียบแล้วตรงกับ
Accession no. M23537 แสดงให้เห็นว่าชิ้นส่ วนของดีเอ็นเอ MON810, Bt176 และ Zein ที่โคลนได้มีความ
ถูกต้อง จึงสรุ ปได้วา่ ชิ้นส่ วนดีเอ็นเอของ MON810, Bt176 และ Zein สามารถนาไปใช้สร้างชุดของยีนตามที่
ต้องการได้
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ภาพที่ 4 ขนาดของชิ้ นส่ วนยีน MON810 (ลูกศร 1) และ Bt176 (ลูกศร 2) ที่เพิ่มปริ มาณได้จากข้าวโพด
ดัดแปลงพันธุกรรม (ช่องที่ 1), ดีเอ็นเอข้าวโพดที่ไม่ดดั แปลงพันธุ กรรม (ช่องที่ 2), น้ ากลัน่ บริ สุทธิ์
(ช่ องที่ 3) และขนาดของชิ้ นส่ วนยีน Zein (ลูกศร 3) ที่เพิ่มปริ มาณได้จากข้าวโพดปกติ (ช่ องที่ 1)
และ น้ ากลัน่ บริ สุทธิ์ (ช่องที่ 2) โดยมี 50 bp. DNA Ladder (M) เป็ นตัวเปรี ยบเทียบขนาดชิ้นดีเอ็นเอ
2.2 การสร้ างชุ ดยีน MON810 + Zein และ Bt176 + Zein
ผลการสร้างชุดยีน MON810 + Zein และ Bt176 + Zein พบว่าสามารถนาพลาสมิดที่ประกอบด้วย
ชิ้นส่ วนยีนเป้ าหมายมาตัดและต่อเข้าด้วยกันได้ โดยการตัดพลาสมิดด้วยเอ็นไซม์ตดั จาเพาะ AscI และต่อแต่
ละชิ้นดีเอ็นเอเข้าด้วยกันโดยใช้เอ็นไซม์ T4 DNA Ligase ผลการเพิ่มปริ มาณดีเอ็นเอเฉพาะที่มีการเชื่ อมต่อกัน
ระหว่างยีน MON810 + Zein ได้ขนาด 889 คู่เบส ซึ่ งเป็ นขนาดของแถบดีเอ็นเอที่ถูกต้อง ที่เกิดจากการรวมกัน
ของชิ้นยีน MON810 และ Zein อีกทั้งยังสามารถเพิ่มปริ มาณชิ้นดีเอ็นเอเฉพาะที่มีการเชื่ อมต่อกันระหว่างยีน
Bt176 + Zein ได้ขนาด 829 คู่เบส และเป็ นขนาดของแถบดีเอ็นเอที่ถูกต้อง ซึ่ งเกิดจากการเชื่ อมต่อกันระหว่าง
ยีน Bt176 และ Zein โดยชุ ดยีนที่ มีก ารเชื่ อมต่อของดี เอ็นเอทั้ง สองชุ ด สามารถนาไปเชื่ อมต่ อกับ เวคเตอร์
pCR8/GW/TOPO และถ่ายเข้าสู่ แบคทีเรี ยได้ ผลการใช้เทคนิ คพีซีอาร์ ยืนยันความถูกต้องของการคัดเลือก
โคลนเป้ าหมายที่มีชิ้นดีเอ็นเอ MON810 และ Zein เชื่อมอยูด่ ว้ ยกัน โดยตรวจสอบด้วยไพรเมอร์ 3 คู่ พบว่าได้
ขนาดชิ้ นดี เอ็นเอดัง นี้ (1). MON810.BamHI.SalI และ Zein.SalI.BamHI ได้แถบดี เอ็นเอขนาด 889 คู่เบส
(2). MON810.BamHI.SalI และ MON810.AscI.NdeI ได้แถบดี เอ็นเอขนาด 268 คู่เบส และ (3). Zein.
NdeI.AscI และ Zein.SalI.BamHI ได้แถบดีเอ็นเอขนาด 621 คู่เบส ซึ่ งชิ้นดีเอ็นเอขนาดดังกล่าวเป็ นขนาดที่
ตรงกับค่าที่คาดหมายไว้ทุกขนาด นอกจากนี้ ได้ตรวจสอบโคลนเป้ าหมายโดยใช้เอ็นไซม์ตดั จาเพาะ EcoRI
พบว่าขนาดของชิ้นดีเอ็นเอที่ได้จากการตัดมี 2 ขนาด คือ 899 และ 2,799 คู่เบส ซึ่ งเป็ นขนาดชิ้นดีเอ็นเอของยีน
MON810+Zein และเวคเตอร์ pCR8/GW/TOPO ตามล าดับ สาหรั บผลการใช้เทคนิ คพี ซีอาร์ ยืนยันความ
ถูกต้องของการคัดเลือกโคลนเป้ าหมายที่มีชิ้นดีเอ็นเอ Bt176 และ Zein เชื่อมอยูด่ ว้ ยกัน จากการตรวจสอบโดย
ใช้ไพรเมอร์ 3 คู่ พบว่าได้ขนาดชิ้นดีเอ็นเอดังนี้ (1). Bt176.BamHI.SalI และ Zein.SalI.BamHI ได้แถบดีเอ็นเอ
ขนาดประมาณ 829 คู่เบส (2). Bt176.BamHI.SalI และ Bt176.AscI.NdeI ได้แถบดีเอ็นเอขนาดประมาณ 208 คู่
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เบส และ (3). Zein. NdeI.AscI และ Zein.SalI.BamHI ได้แถบดีเอ็นเอขนาดประมาณ 621 คู่เบส ซึ่ งชิ้นดีเอ็นเอ
ขนาดดังกล่าวเป็ นขนาดที่ตรงกับค่าที่คาดหมายไว้ นอกจากนี้ ได้ตรวจสอบโคลนเป้ าหมายโดยใช้เอ็นไซม์ตดั
จาเพาะ EcoRI พบว่าขนาดของชิ้นดีเอ็นเอที่ได้จากการตัดมี 2 ขนาด คือ 839 และ 2,799 คู่เบส ซึ่ งเป็ นขนาด
ชิ้นดีเอ็นเอของยีน Bt176+Zein และเวคเตอร์ pCR8/GW/ TOPO ตามลาดับ
2.3 การทดสอบความถูกต้ องของดีเอ็นเอมาตรฐานทีใ่ ช้ ตรวจข้ าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม
ผลการทดสอบความถูกต้องของพลาสมิดโคลนเป้ าหมายที่มีชิ้นยีน MON810+Zein เชื่ อมต่ออยูใ่ นพ
ลาสมิดเดี ยวกันด้วยเทคเทคนิ คพีซีอาร์ โดยใช้ไพรเมอร์ ที่ใช้ในการตรวจสอบข้าวโพดดัดแปลงพันธุ กรรม
MON810 และมี ดีเอ็นเอของข้าวโพดที่มีการดัดแปลงพันธุ กรรม และไม่มีการดัดแปลงพันธุ กรรมเป็ นตัว
เปรี ยบเทียบ พบว่าพลาสมิดที่มีชิ้นยีน MON810+Zein เมื่อตรวจสอบด้วยไพรเมอร์ 81-80-L และ 81-80-R
สามารถตรวจพบแถบดี เ อ็ น เอขนาด 170 คู่ เ บส ในดี เ อ็ น เอมาตรฐาน และในข้า วโพดที่ มี ก ารดัด แปลง
พันธุ กรรม แต่ไม่พบแถบดีเอ็นเอขนาดดังกล่าวในข้าวโพดที่ไม่มีการดัดแปลงพันธุ กรรม และเมื่อตรวจสอบ
ยีน Zein ซึ่ งเป็ นยีนพื้นฐานที่อยูใ่ นข้าวโพด ด้วยไพรเมอร์ Zein-1-L และ Zein-1-R สามารถตรวจพบแถบดี
เอ็นเอขนาด 104 คู่เบส ซึ่ งพบได้ท้ งั ในดี เอ็นเอมาตรฐาน ข้าวโพดที่มีการดัดแปลงพันธุ กรรม และข้าวโพดที่
ไม่ มี ก ารดัด แปลงพัน ธุ ก รรม(ภาพที่ 5) ดี เอ็ น เอมาตรฐานที่ ส ร้ า งขึ้ น ได้ใ ห้ ชื่ อ ว่า pStdDOA/GMO2 ซึ่ ง
ประกอบด้วยชุดยีนของ MON810 และ Zein ที่อยูใ่ นพลาสมิด pCR8/GW/TOPO (ภาพที่ 7) สาหรับใช้เป็ นดี
เอ็นเอมาตรฐานในการตรวจสอบข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม MON810
ผลจากการนาพลาสมิดของโคลนเป้ าหมายที่มีชิ้นยีน Bt176+Zein เชื่ อมต่ออยูใ่ นพลาสมิดเดียวกันไป
ตรวจสอบด้วยเทคเทคนิ คพีซีอาร์ โดยใช้ไพรเมอร์ ที่ใช้ในการตรวจสอบข้าวโพดดัดแปลงพันธุ กรรม Bt176
และมี ดีเอ็นเอของข้าวโพดที่ มีการดัดแปลงพันธุ กรรม และไม่มีการดัดแปลงพันธุ กรรมเป็ นตัวเปรี ยบเทียบ
พบว่าจากการใช้ไพรเมอร์ 54-97-L และ 54-97-R สามารถตรวจพบแถบดีเอ็นเอขนาด 209 คู่เบส ในดีเอ็นเอ
มาตรฐาน และในข้าวโพดที่มีการดัดแปลงพันธุ กรรม แต่ไม่พบแถบดีเอ็นเอขนาดดังกล่าวในข้าวโพดที่ไม่มี
การดัดแปลงพันธุกรรม และเมื่อตรวจสอบยีน Zein ซึ่ งเป็ นยีนพื้นฐานที่อยูใ่ นข้าวโพด ด้วยไพรเมอร์ Zein-1-L
และ Zein-1-R สามารถตรวจพบแถบดี เอ็นเอขนาดประมาณ 104 คู่เบส ซึ่ งพบได้ท้ งั ในดี เอ็นเอมาตรฐาน
ข้าวโพดที่มีการดัดแปลงพันธุ กรรม และข้าวโพดที่ไม่มีการดัดแปลงพันธุ กรรม (ภาพที่ 6) ดีเอ็นเอมาตรฐานที่
สร้ า งขึ้ นได้ให้ชื่ อว่า pStdDOA/GMO3 ซึ่ งประกอบด้วยชุ ดยีนของ Bt176 และ Zein ที่ อยู่ใ นพลาสมิ ด
pCR8/GW/TOPO (ภาพที่ 8) สาหรับใช้เป็ นดีเอ็นเอมาตรฐานในการตรวจสอบข้าวโพดดัดแปลงพันธุ กรรม
Bt176
ดีเอ็นเอมาตรฐาน pStdDOA/GMO1, pStdDOA/GMO2 และ pStdDOA/GMO3 (โดย p หมายถึง
พลาสมิด, Std หมายถึง มาตรฐาน, DOA หมายถึง กรมวิชาการเกษตร, GMO หมายถึ งสิ่ งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุ กรรม และ 1, 2 และ 3 หมายถึ ง ลาดับที่ของดี เอ็นเอมาตรฐานที่ได้สร้ างขึ้น) เป็ พลาสมิดที่ได้เก็บไว้ใน
แบคทีเรี ย E. coli สายพันธุ์ One Shot Mach 1 T1R สามารถนาไปเพิ่มปริ มาณได้ โดยเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้ อที่
เติมสารปฏิชีวนะ Spectinomycin และสกัดพลาสมิดนาไปใช้เป็ นวัสดุอา้ งอิงสาหรับเปรี ยบเทียบในเชิ งคุณภาพ
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ได้ทนั ที แต่ในกรณี ที่ตอ้ งการนาดีเอ็นเอมาตรฐานนี้ไปใช้เปรี ยบเทียบในเชิงปริ มาณ จาเป็ นต้องทาพลาสมิดให้
อยูร่ ู ปของสายตรง (linearised plasmid) โดยตัดด้วยเอ็นไซม์ตดั จาเพาะที่มีจุดตัดเพียงครั้งเดียว และมีตาแหน่ ง
ตัดที่ตอ้ งอยูภ่ ายนอกชิ้ นส่ วนของยีน เช่น pStdDOA/GMO1 ใช้เอ็นไซม์ SacI หรื อ SalI ส่ วน pStdDOA/GMO2
และ pStdDOA/GMO3 สามารถใช้เอ็นไซม์ ApaI และ EcoRV จากนั้นแยกดีเอ็นเอที่ถูกตัดมาทาให้บริ สุทธิ์
แล้วนาไปวัดหาปริ มาณดี เอ็นเอที่ถูกต้องและแน่ นอน เพื่อนาปริ มาณดีเอ็นเอที่ได้ไปคานานหาจานวน copy
number ส าหรั บ ใช้ เ ปรี ยบเที ย บปริ ม าณการปนเปื้ อนของข้า วโพดดัด แปลงพัน ธุ ก รรม โดยใช้เ ทคนิ ค
Quantitative Real-time PCR ต่อไป

ภาพที่ 5 ขนาดของแถบดีเอ็นเอที่เกิดจากการตรวจสอบความถูกต้องของดีเอ็นเอมาตรฐาน pStdDOA/GMO2
โดยใช้ไพรเมอร์ 81-80-L + 81-80-R (ลูกศร 1) และ Zein-1-L + Zein-1-R (ลูกศร 2) ที่เพิ่มปริ มาณจาก
ดีเอ็นเอต้นแบบ 3 ชนิ ด คือ pStdDOA/GMO2 (ช่องที่ 1,5) ข้าวโพดดัดแปลงพันธุ กรรม MON810
(ช่องที่ 2,6) และข้าวโพดที่ไม่มีการดัดแปลงพันธุ กรรม (ช่องที่ 3,7) สาหรับช่องที่ 4 และ 8 น้ ากลัน่
บริ สุทธิ์ โดยมี 50 bp. DNA Ladder เป็ นตัวเปรี ยบเทียบขนาดดีเอ็นเอ (ช่อง M)

ภาพที่ 6 ขนาดของแถบดีเอ็นเอที่เกิดจากการตรวจสอบความถูกต้องของดีเอ็นเอมาตรฐาน pStdDOA/GMO3
โดยใช้ไพรเมอร์ 54-97-L + 54-97-R R (ลูกศร 1) และ Zein-1-L + Zein-1-R R (ลูกศร 2) ที่เพิ่ม
ปริ มาณจากดีเอ็นเอต้นแบบ 3 ชนิด คือ pStdDOA/GMO3 (ช่องที่ 1,5) ข้าวโพดดัดแปลงพันธุ กรรม
Bt176 (ช่องที่ 2,6) และ ข้าวโพดที่ไม่ดดั แปลงพันธุ กรรม (ช่องที่ 3,7) สาหรับช่องที่ 4 และ 8 น้ ากลัน่
บริ สุทธิ์ โดยมี 50 bp. DNA Ladder เป็ นตัวเปรี ยบเทียบขนาดดีเอ็นเอ (ช่อง M)
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ภาพที่ 7 แผนที่ของดีเอ็นเอมาตรฐาน pStdDOA/GMO2 ที่มีส่วนประกอบของชิ้นส่ วนของยีน MON810 และ
Zein ที่อยูภ่ ายในเวคเตอร์ pCR8/GW/TOPO

ภาพที่ 8 แผนที่ของดีเอ็นเอมาตรฐาน pStdDOA/GMO3 ที่มีส่วนประกอบของชิ้นส่ วนของยีน Bt176 และ
Zein ที่อยูภ่ ายในเวคเตอร์ pCR8/GW/TOPO

สรุปผลการทดลองและคาแนะนา
สามารถโคลนชิ้ นส่ วนยีน CP4EPSPS, Lectin, MON810, Bt176 และ Zein จากถัว่ เหลื องและ
ข้าวโพดที่ มี และไม่ มีการดัดแปลงพันธุ ก รรม ประสบผลสาเร็ จ ด้วยการเพิ่ม ปริ มาณชิ้ นส่ วนของยีนด้วย
เทคนิ คพีซีอาร์ และได้ผ่านการตรวจสอบลาดับการเรี ยงตัวของสารพันธุ กรรมแล้วพบว่ายีนมี ความถูกต้อง
และตรงกับลาดับของยีนที่ได้รายงานไว้แล้ว นอกจากนี้ ได้นายีนที่โคลนได้ไปผ่านกระบวนการตัดและต่อเข้า
ด้วยกัน เพื่ อสร้ า งเป็ นชุ ดของยีนที่ ใ ช้เป็ นดี เอ็นเอมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ ถ ั่วเหลื องและข้า วโพด
ดัดแปลงพันธุ กรรม ทาให้ได้ดีเอ็นเอมาตรฐาน จานวน 3 ชุด คือ (1) pStdDOA/GMO1 เป็ นดีเอ็นเอมาตรฐาน
สาหรับตรวจวิเคราะห์ถวั่ เหลืองดัดแปลงพันธุ กรรมที่ตา้ นทานต่อสารกาจัดวัชพืชไกลโฟเสท ที่ประกอบด้วย
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ส่ วนของยีน CP4EPSPS และ Lectin (2) pStdDOA/GMO2 เป็ นดีเอ็นเอมาตรฐานสาหรับตรวจวิเคราะห์
ข้าวโพดดัดแปลงพันธุ กรรม MON810 ที่ ตา้ นทานต่อหนอนเจาะฝั กข้าวโพด ซึ่ งประกอบด้วยส่ วนของยีน
MON810 และ Zein และ (3) pStdDOA/GMO3 เป็ นดีเอ็นเอมาตรฐานสาหรับตรวจวิเคราะห์ขา้ วโพดดัดแปลง
พันธุกรรม Bt176 ที่ตา้ นทานต่อหนอนเจาะฝักข้าวโพด ซึ่ งประกอบด้วยส่ วนของยีน Bt176 และ Zein
ดี เอ็นเอมาตรฐานทั้ง สามชุ ดเชื่ อมต่ ออยู่กบั เวคเตอร์ pCR8/GW/TOPO เก็ บไว้ในแบคทีเรี ย ซึ่ ง
สามารถผลิตออกมาใช้งานได้ง่ายมาก โดยการนาแบคทีเรี ยไปเพิ่มปริ มาณในอาหารเลี้ยงเชื้อและสกัดพลาสมิด
นาไปใช้เป็ นวัสดุอา้ งอิงสาหรับเปรี ยบเทียบในเชิ งคุ ณภาพได้ทนั ที แต่ถา้ ต้องการนาดีเอ็นเอมาตรฐานเหล่านี้
ไปใช้เปรี ยบเทียบในเชิงปริ มาณ แนะนาให้ทาพลาสมิดให้อยูส่ ภาพของสายตรงโดยตัดด้วยเอ็นไซม์ตดั จาเพาะ
ที่มีจุดตัดเพียงครั้งเดี ยว และมีตาแหน่งตัดที่ตอ้ งอยูภ่ ายนอกชิ้ นส่ วนของยีน แล้วจึงแยกดีเอ็นเอที่ถูกตัดมาทา
ให้บริ สุทธิ์ แล้วนาไปวัดหาปริ มาณดีเอ็นเอที่ถูกต้องและแน่นอน ก็จะได้ดีเอ็นเอมาตรฐานที่สามารถนาไปหา
ปริ มาณดีเอ็นเอในระดับที่เป็ นจานวน copy number ได้ทนั ที ผลจากการทดลองนี้ ทาให้ได้ขอ้ มูลพื้นฐาน
นาไปใช้ในการสร้ างดี เอ็นเอมาตรฐานของยีนต่าง ๆ ที่ มีการใส่ เข้าไปในพืชดัดแปลงพันธุ กรรมชนิ ดอื่น ๆ
ต่อไป ซึ่ ง ดี เอ็นเอมาตรฐานที่ ส ร้ า งได้น้ ี มี ป ระสิ ท ธิ ภาพสู ง ได้ม าตรฐานสากล จึ งนับเป็ นวัส ดุ อ้างอิ งของ
กรมวิชาการเกษตรที่นาไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง

การนาไปใช้ ประโยชน์
1. ดีเอ็นเอมาตรฐาน pStdDOA/GMO1 ที่สร้างขึ้นสามารถนาไปใช้เป็ นวัสดุอา้ งอิงสาหรับเป็ นตัว
ควบคุ มผลการตรวจวิเคราะห์ และใช้เปรี ย บเที ย บปริ ม าณการปะปนของถั่วเหลื องดัดแปลงพันธุ ก รรมที่
ต้านทานต่อสารจากัดวัชพืชไกลโฟเสท (Roundup Ready) ส่ วนดี เอ็นเอมาตรฐาน pStdDOA/GMO2 และ
pStdDOA/GMO3 นาไปใช้เป็ นวัสดุอา้ งอิงสาหรับเป็ นตัวควบคุมผลการตรวจวิเคราะห์ และใช้เปรี ยบเทียบ
ปริ มาณการปะปนของข้าวโพดดัดแปลงพันธุ กรรมสายพันธุ์ MON810 และ Bt176 ที่ตา้ นทานต่อหนอนเจาะ
ฝักข้าวโพด ซึ่ งทาให้ห้องปฏิบตั ิการตรวจสอบวิเคราะห์พืชดัดแปลงพันธุ กรรม ที่ตอ้ งการตรวจวิเคราะห์พืชและ
ผลิตภัณฑ์พืชสาหรับการออกใบรับรองปลอดพืชดัดแปลงพันธุ กรรม เพื่อการนาเข้าส่ งออกตาม พรบ. กักพืช
จานวนมากสามารถลดต้นทุนการตรวจวิเคราะห์ พร้ อมให้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่แม่นยา รวดเร็ ว ทาให้การ
ให้บริ การตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบตั ิการมีประสิ ทธิภาพสู ง
2. ผลงานวิจยั นี้สามารถประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางต้นแบบในการสร้างดีเอ็นเอมาตรฐานของยีนต่าง ๆ
ที่มีการใส่ เข้าไปในพืชดัดแปลงพันธุ กรรมหลายชนิ ด เช่ น ข้าว Bt63, ข้าวโพด StarLink และพืชดัดแปลง
พันธุ ก รรมอื่ น ๆ ที่ ห้องปฏิ บตั ิ การตรวจวิเคราะห์ พื ชและสิ นค้า เกษตรเพื่ อการส่ งออก ต้องตรวจวิเคราะห์
จานวนมากขึ้นทุกปี และมีพืชดัดแปลงพันธุ กรรมที่มียีนต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในรู ปยีนเดียว และหลายยีน ซึ่ ง
กรมวิชาการเกษตรเป็ นหน่ วยงานรับผิดชอบ ในการตรวจรับรองพืชดัดแปลงพันธุ กรรมและสิ นค้าเกษตร
ส่ งออก ทาให้หอ้ งปฏิบตั ิการสามารถใช้ดีเอ็นเอมาตรฐานที่สร้างได้เองนี้ ตรวจวิเคราะห์ได้ผลมีประสิ ทธิ ภาพ
เท่าเที ยมกับของต่างประเทศ เป็ นที่ ยอมรั บตามมาตรฐาน ISO 17025 ทาให้สิ นค้าเกษตรส่ ง ออก สามารถ
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ส่ ง ออกได้ ต ามเวลา และตามมาตรฐานสากล และยัง สามารถผลิ ต ดี เ อ็ น เอมาตรฐานเพื่ อ แบ่ ง ปั น ให้
ห้องปฏิบตั ิการอื่นที่ตอ้ งตรวจสอบพืช หรื ออาหารดัดแปลงพันธุ กรรม ในอนาคตดีเอ็นเอมาตรฐานที่สร้างขึ้น
นี้ สามารถถ่ ายทอดไปยังภาคเอกชน โดยความร่ วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรและภาคเอกชน จะทาให้
สามารถผลิตเป็ นการค้าต่อไปได้
3. เป็ นประโยชน์ ใ นทางเศรษฐกิ จของประเทศ เนื่ อ งจากดี เ อ็ นเอมาตรฐานที่ ส ร้ า งขึ้ น ใช้เ องนี้
สามารถทดแทนการนาเข้าวัสดุ อา้ งอิงที่นาเข้าจากต่างประเทศ ซึ่ งมีราคาสู งกว่าผลิ ตเอง 15 เท่า โดยไม่ตอ้ ง
สู ญเสี ยเงิ นตราออกไปต่างประเทศ อีกทั้งยังส่ งผลให้ตน้ ทุนค่าวิเคราะห์ตวั อย่างลดลง นับเป็ นการสร้างวัสดุ
อ้างอิงที่เป็ นนวัตกรรมใหม่ของกรมวิชาการเกษตร ที่กา้ วหน้า และเป็ นประโยชน์อย่างยิง่
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