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การพัฒนาวัคซีนต่อต้าน COVID-19 จากพืชพื้นเมืองของออสเตรเลีย 
 

ทีมวิจัยจาก มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีควีนส์
แ ล น ด์  ( Queensland University of 
Technology - QUT) ได้เคยล าดับจีโนมพืช
พื้นเมืองของออสเตรเลียไว้เ ม่ือหลายปี
ก่อนที่ COVID-19 จะระบาด และขณะน้ี
นักวิจัยทั่วโลกได้มีการน าล าดับจี โนม
ดังกล่าว มาใช้เพื่อพัฒนาวัคซีนต่อสู้กับ
ไวรัสอนัตราย 

Nicotiana benthamiana เป็นยาสูบ
พื้นเมืองที่พบในออสเตรเลียตอนเหนือและ

ตอนกลาง ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญแนะน าว่าพืชชนิดน้ีอาจเป็นกุญแจส าคัญในการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ที่สามารถทนต่อโรคและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทีมวิจัยจาก QUT พร้อมกับ European Horizon2020 Newcotiana Consortium (โครงการความ
ร่วมมือด้านการวิจัยและนวตักรรมของสหภาพยุโรป) จึงได้เร่ิมโครงการเม่ือสามปีก่อน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพัฒนาพืชที่
สามารถใช้ส าหรับการผลิตโมเลกุล (molecular farming) ซ่ึงเป็นสาขาหน่ึงที่เกี่ยวข้องกับการใช้พืชเป็นโรงงานชีวภาพ 
(biofactories) เพื่อการผลิตผลิตภณัฑ์ที่เป็นโปรตีน ทีมงาน QUT ไดจ้ าแนก N. benthamiana หรือทีน่กัวิทยาศาสตร์เรียกว่า benth 
ตามศกัยภาพในการสร้างวคัซีนและแอนติบอดีคุณภาพสูงในปริมาณท่ีมากข้ึน เน่ืองจากมีจ านวนยีนประมาณสองเท่าเม่ือเทียบ
กบัพืชปกติ 

นกัวิทยาศาสตร์ไดท้ าการล าดบัจีโนมของ benth เพื่อใชเ้ป็นแนวทางส าหรับนกัชีววิทยาและนกัเทคโนโลยีชีวภาพที่ก าลงั
ค้นหาวิธีในการผลิตแอนติบอดี วคัซีน และการบ าบัดรักษาโรคจากไวรัส เช่น COVID-19 ทีมวิจัยได้เปิดเผยข้อมูลที่ไม่ได้
เผยแพร่แก่ทีมวิจัยอื่น ๆ เพื่อให้พวกเขาเปลี่ยนจีโนมและพฒันาวคัซีนที่ต่อสู้กบัไวรัสที่อนัตรายน้ี ตอนน้ี Benth ถูกน าไปใช้ทั่ว
โลกในฐานะที่เป็นโรงงานชีวภาพ เพื่อการผลิตวคัซีนที่มีศกัยภาพจากพืช ที่สามารถท าไดใ้นปริมาณมากและในราคาถูก 

ความพร้อมใชง้านของขอ้มูลล าดับจีโนมของ benth มาไดท้นัเวลา และนกัวิทยาศาสตร์คาดหวงัว่าจะมีความเขา้ใจใหม่ ๆ 
เพิ่มข้ึน เกี่ยวกบัโรงงานชีวภาพ เพื่อการต่อสู้กบั COVID-19 ท่ีก าลงัเกิดข้ึนในขณะน้ี ความพยายามของพวกเขาไดใ้ห้วิธีการใหม่
ที่ได้รับการพฒันาเพื่อตอบสนองความท้าทายในปัจจุบันและอนาคต นอกเหนือจาก COVID -19 นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่ายงัมี
ความตอ้งการที่จะตอบสนองอย่างทนัท่วงที่ ต่อไวรัสสายพนัธ์ุใหม่ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

(ครับ กล่าวโดยสรุปก็คือจะใช ้ตน้ยาสูบพื้นเมืองของออสเตรเลียในการผลิตโปรตีนท่ีน าไปใชใ้นการพฒันาแอนติบอดี 
และวคัซีน เพื่อต่อสู้กบั COVID-19 ก็ขอให้ส าเร็จโดยเร็ว) 

อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://www.qut.edu.au/news?id=161148 

https://www.qut.edu.au/news?id=161148
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การศึกษาระบุกลไกใหม่ส าหรับการตรวจจับอุณหภูมใินพชื 
 

กลุ่มนกัชีววิทยาของเซลล ์ (cell biologists) จากมหาวิทยาลยั
แคลิ ฟอ ร์ เ นี ย ที่ ริ เ ว อ ร์ ไซ ด์  (University of California, 
Riverside)  น า โดย  Dr. Meng Chen ได้จ  า แนกโปรตีนที่
เรียกว่าไฟโตโครม B (phytochrome B) ซ่ึงสามารถรับรู้แสง
และอุณหภูมิ และยงัเป็นตัวกระตุ้นการเจริญเติบโตและ
ควบคุมการออกดอกของพืช ในงานวิจยัที่ลงพิมพใ์นวารสาร 
Nature Communications กลุ่มวิจัยพบว่าโมเลกุลของไฟโต
โครม B มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด เม่ือถูกกระตุ้นโดย
อุณหภูมิ และมีการท างานทีแ่ตกต่างกนัไปข้ึนอยู่กบัอุณหภูมิ

และชนิดของแสง 
ไฟโตโครม จะสลับไปมาระหว่างรูปแบบที่ใช้งานและไม่ใช้งาน ที่ถูกควบคุมโดยแสงและอุณหภูมิ ในทุ่งโล่งที่มี

แสงแดดส่องโดยตรง ไฟโตโครม จะ "เปิด" และดูดซับแสงสีแดง รูปแบบท่ีใชง้านน้ีจะยบัย ั้งการยืดตวัของล าตน้ ท าให้ความสูง
ของพืชถูกจ ากัดในแสงแดดโดยตรง ในพื้นท่ีร่ม ไฟโตโครมจะมีการใช้งานน้อยลง ซ่ึงรูปแบบ "ปิด" น้ีจะช่วยปลดปล่อยการ
ยบัย ั้งการเจริญเติบโตของล าตน้ ดงันั้นพืชจะเจริญเติบโตสูงข้ึนในที่ร่ม เพื่อแข่งขนักบัพืชชนิดอื่นเพื่อรับแสงแดดมากข้ึน 

ภายในเซลล ์แสงเป็นเหตุท าให้ "เปิด" ไฟโตโครม เพื่อรวมเป็นหน่วยท่ีเรียกว่าโฟโตบอด้ี (photobodies) ภายในนิวเคลียส
ของเซลล์ เม่ือไฟโตโครม B ปิดอยู่ มัน (โฟโตบอด้ี) จะอยู่ด้านนอกนิวเคลียสของเซลล ์แต่จะเคลื่อนที่เข้าไปในนิวเคลียสเม่ือ 
"เปิด" และเปลี่ยนการแสดงออกของยีนและรูปแบบการเจริญเติบโต กลุ่มของ Chen ตรวจสอบพฤติกรรมของเซลล์ที่สัมผัสกับ
อุณหภูมิและสภาพแสงที่แตกต่างกัน จากใบและล าต้นของ Arabidopsis thaliana เป้าหมาย คือ ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
ของโฟโตบอด้ีในการตอบสนองต่ออุณหภูมิ ซ่ึงพบว่าการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิไม่ไดท้ าให้โฟโตบอด้ีทั้งหมดหายไปในคราวเดียว 
แต่โฟโตบอด้ีท่ีเฉพาะเจาะจงนั้นหายไปในช่วงอุณหภูมิท่ีก าหนด การเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิจะลดจ านวนโฟโตบอด้ี โดยการ
คดัเลือกให้หายไป กลไกท่ีท าให้โฟโตบอด้ีหายไปโดยการคดัเลือกน้ี จะแตกต่างจากกลไกที่ท าให้หายไปเม่ืออยู่ในท่ีร่ม ส่ิงน้ี
ช้ีให้เห็นว่าโฟโตบอด้ีแต่ละตวันั้นอาจใชเ้ป็นเซ็นเซอร์ (ตวัตรวจจบั) ส าหรับช่วงอุณหภูมิที่เฉพาะเจาะจง 

(ครับ ผูเ้ผยแพร่บทความน้ีบอกว่า ความรู้น้ีอาจเป็นช่วยพฒันาพืชที่จะเจริญเติบโตไดใ้นโลกทีร่้อนข้ึน) 
อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://news.ucr.edu/articles/2020/04/03/study-identifies-new-temperature-sensing-mechanism-plants 
 

การแก้ไขยนี BnITPK สามชุดใน Oilseed Rape เพือ่ลดกรดไฟติก (Phytic Acid) ในเมล็ด 
 

นักวิจัยและหุ้นส่วนของมหาวิทยาลยัคีล (University of 
Kiel)  ได้ใช้  CRISPR-Cas9 เพื่อแก้ไขยีนสามชุดใน 
oilseed rape (พืชท่ีน าเมล็ดมาสกดัน ้ามนั) เพื่อลดกรดไฟ
ติกในเมล็ด ซ่ึงผลการศึกษาได้ถูกเผยแพร่ในวารสาร 
Plant Biotechnology 

กรดไฟติกเป็นแหล่งส าคญัของฟอสฟอรัสในพืช 
แต่ถือว่าเป็นสารต้านคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร
ส าหรับสัตว์กระเพาะเด่ียว รวมถึงมนุษย์ เน่ืองจากมี
ผลเสียต่อการดูดซึมธาตุอาหารท่ีจ าเป็น ยิ่งไปกว่านั้น
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กรดไฟติกท่ีไม่ถูกย่อยจะท าให้เกิดการเติบโตอย่างรวดเร็วของตะไคร่หรือสาหร่ายในแหล่งน ้าและเป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตในน ้ า 
เพื่อลดกรดไฟติกใน oilseed rape นกัวิจยัไดใ้หย้ีน BnITPK สามชุด ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการผลิตกรดไฟติกในพืชไม่ท างาน จากการใช ้
CRISPR-Cas9 เพื่อท าให้เกิดการกลายพนัธ์ุ ท าให้ไดพ้นัธ์ุกลายที่มีกรดไฟติกต ่า ซ่ึงมีฟอสฟอรัสอิสระเพิ่มข้ึนอย่างมีนยัส าคญั 

จากผลการวิจัยน้ี แสดงให้เห็นว่า สามารถใช้เทคนิคน้ีในการปรับปรุงพนัธ์ุ oilseed rape หรือ rapeseed เพื่อเพิ่มคุณค่า
โปรตีนโดยไม่มีผลเสียต่อปริมาณน ้ามนั 

(ครับ เป็นอีกหน่ึงตวัอย่างของการแกไ้ขยีน โดยใชเ้ทคนิค CRISPR-Cas9) 
อ่านเพิ่มเติมไดท้ี่ https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/pbi.13380 

 

การยอมรับพชืดดัแปลงพนัธกุรรมอย่างต่อเน่ือง ยืนยันให้เห็นว่าสามารถอยู่ร่วมกันได้ 
 

โลกมีประชากรเกือบ 7.8 พนัล้านคนในปี 2563 และ 
ภายในปี 2593 ประชากรโลกคาดว่าจะสูงถึง  9.8 
พนัลา้นคน ดว้ยจ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึนอย่างทวีคูณ 
ประกอบกับทรัพยากรที่ลดลง และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศท่ีทวีความรุนแรงข้ึน จึงเป็นเ ร่ือง
น่าสนใจที่จะน าระบบการผลิตต่าง ๆ มาใช ้เพื่อให้เกิด
ความมั่นคงด้า นอาหาร  ดังนั้ นการอยู่ ร่ ว มกัน 
(coexistence) ของระบบการผลิตที่แตกต่างกนั จึงเป็น
ทางเลือกที่มีศกัยภาพส าหรับบางประเทศ 

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้ก าหนดให้มีการอยู่ร่วมกันของการปลูกพืชแบบปกติ แบบอินทรีย ์แบบรักษาเอกลกัษณ์ 
(identity preserved) และพืชดัดแปลงพนัธุกรรมหรือพืชเทคโนชีวภาพในพื้นท่ีติดกัน ตามความต้องการของผูบ้ริโภคและการ
เลือกปลูกของเกษตรกร พืชที่ปลูกแบบปกตินั้นผลิตจากพืชท่ีไม่ใช่พืชดดัแปลงพนัธุกรรม และไม่เป็นไปตามมาตรฐานส าหรับ
การเพาะปลูกพืชอินทรีย ์พืชอินทรียมี์การปลูกตามกฎระเบียบอินทรียแ์ห่งชาติ พืชที่ปลูกแบบรักษาเอกลกัษณ์จะมีการประกนั
คุณภาพที่เหมือนกนักบัพ่อแม่พนัธ์ุ พืชดัดแปลงพนัธุกรรมผลิตข้ึนโดยใช้เมล็ดท่ีพฒันาด้วยเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ดังนั้น
การอยู่ร่วมกนัท าให้เกษตรกรมีอิสระในการเลือกระบบการผลิตท่ีดีท่ีสุดและไดร้ับประโยชน์สูงสุดจากตวัเลือกเหล่าน้ี 

พืชดัดแปลงพนัธุกรรมมีการปลูกมาตั้งแต่ปี 2539 และในปี 2561 มีพื้นท่ีปลูกทั่วโลก 1,198 ล้านไร่ ใน 26 ประเทศ การ
เพาะปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมอย่างต่อเน่ืองในประเทศเหล่าน้ี พร้อมกับพืชที่ไม่ได้ดัดแปลงพนัธุกรรม ยืนยนัให้เห็นว่า
สามารถปลูกอยู่ร่วมกนัได ้

(ครับ เกษตรกรควรจะมีทางเลือกในการผลิตพืช ทีไ่ดร้ับประโยชน์สูงสุดจากตวัเลือกนั้น) 
อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/51/default.asp 


