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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์                                                                                        วันท่ี 6 พฤษภาคม 2563 

นักวิจัยชาวแคนาดาใช้สาหร่ายในการผลติชุดทดสอบ COVID-19 
 

นักวิจัยท่ี Western University และ Suncor ของแคนาดา  ได้
ร่วมมือกนัผลิตชุดทดสอบเซรุ่มวิทยาส าหรับ COVID-19 ท า
ก ารวิ จัย โดย  Daniel Giguere และ  Sam Slattery ซ่ึ ง เ ป็น
นักศึกษาระดับปริญญาเอก ก าลังพัฒนาสาหร่าย ให้ เป็น
โรงงานผลิตโปรตีนท่ีจ าเป็นในการระบุแอนติบอดี COVID-
19 ในคนท่ีเคยติดเช้ือมาก่อน 

การพฒันาแบบทดสอบเซรุ่มวิทยาในปริมาณมากนั้น 
ถูกจ ากดัดว้ยความสามารถในการสร้างโปรตีนของไวรัสปริมาณมากในราคาท่ีคุม้ค่า และการทดสอบในปัจจุบนั
ใชโ้ปรตีนท่ีผลิตจากสารท าปฏิกิริยา เช่น แมลงหรือเซลล์ของสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม ซ่ึงมีราคาแพงและยากต่อการ
เพิ่มปริมาณ แต่สาหร่ายมีราคาถูกและสามารถน าไปผลิตเป็นโปรตีนไดง้่าย 

Giguere กล่าวว่า “เราก าลงัใชส้าหร่ายขนาดเล็ก ท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปไดม้าก ท่ีไม่เพียงแต่ผลิต
โปรตีนท่ีจ าเป็น แต่ยงัเลียนแบบการผลิตในมนุษย์ไดอ้ย่างถูกตอ้ง” Slattery เสริมว่า “พวกเขาใชป้ระโยชน์จาก
ความเช่ียวชาญและเทคโนโลยีของพวกเขาในการผลิตโปรตีนอย่างรวดเร็ว และตรวจสอบประสิทธิภาพของ
น ้ายาทดสอบท่ีใช ้

(ครับ ชุดทดสอบท่ีมีประสิทธิภาพมีความจ าเป็นอยา่งมากส าหรับโรคอุบติัใหม่ เช่น โควิด 19) 
อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://news.westernu.ca/2020/04/algae-tasked-with-producing-covid-19-test-kits/ 

นักวิทยาศาสตร์ก้าวเข้าใกล้ข้าวสาลทีนความร้อน 
 

Rubisco activase (Rca) ท าหนา้ท่ีเหมือนเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิ
อัจฉริยะ ท่ีบอกให้เคร่ืองปรับอากาศเปิดเม่ือดวงอาทิตยต์ก
ในช่วงฤดูร้อน โดย Rca จะบอกให้เอนไซม์ท่ีผลิตพลังงาน
ของพืช (Rubisco) เร่ิมท างานเม่ือดวงอาทิตยส่์องแสงและส่ง
สัญญาณให้หยุดเม่ือไม่ได้รับแสงเพื่อประหยดัพลงังาน ทีม
วิจยัจากมหาวิทยาลยัแลงแคสเตอร์ (Lancaster University) คน้
พบว่า การแลกเปล่ียนเพียงหน่ึงองคป์ระกอบย่อยของโมเลกุล 

https://news.westernu.ca/2020/04/algae-tasked-with-producing-covid-19-test-kits/
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(molecular building block) จาก 380 ท่ีสร้าง Rca ในขา้วสาลี ท าให้สามารถเปิดใช้งาน Rubisco ได้เร็วขึ้นใน
อุณหภูมิท่ีร้อนกวา่ ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสในการปกป้องพืชจากอุณหภูมิท่ีสูงขึ้น  

Dr. Elizabete Carmo-Silva อาจารย์อาวุโสท่ีศูนย์ส่ิงแวดล้อมแลงแคสเตอร์  (Lancaster Environment 
Centre) ท่ีดูแลงานน้ีภายใตโ้ครงการตระหนกัถึงประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงท่ีเพิ่มขึ้น (Realizing Increased 
Photosynthetic Efficiency - RIPE) กล่าวว่า ทีมวิจยัไดน้ าเอา Rca (2β) ของขา้วสาลี ซ่ึงท างานไดดี้ในการเปิดใช้
งาน Rubisco ในอุณหภูมิท่ีต ่าลง มาเปล่ียนกรดอะมิโนเพียงตวัเดียวท่ีพบใน Rca (1β) ของขา้วสาลีอีกชนิดหน่ึง
ท่ีท างานไดดี้ในอุณหภูมิท่ีสูงขึ้น แต่ไม่ดีในการเปิดใชง้าน Rubisco และผลท่ีได ้คือ รูปแบบใหม่ของ 2β Rca ท่ี
ดีท่ีสุด" 

Rca 1β ของขา้วสาลีท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีกรดอะมิโน isoleucine ซ่ึงท างานได้ท่ีอุณหภูมิสูงถึง 39 
องศาเซลเซียส แต่ไม่ดีในการกระตุน้ Rubisco แต่ Rca 2β ท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีกรดอะมิโน methionine ซ่ึง
ท างานไดท่ี้อุณหภูมิประมาณ 30 องศาเซลเซียสและสามารถกระตุน้ Rubisco ไดดี้ ทีมวิจยัไดส้ร้าง Rca 2β รุ่น
ใหม่ท่ีมีกรดอะมิโน isoleucine ท่ีท างานไดถึ้ง 35 องศาเซลเซียสและค่อนขา้งดีในการเปิดใช้งาน Rubisco  Dr. 
Carmo-Silva กล่าวว่า "ส่ิงท่ียอดเยี่ยม คือ กรดอะมิโนหน่ึงตวัสามารถท าให้ Rca ท างานท่ีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยไม่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการกระตุน้ Rubisco ซ่ึงจะช่วยใหพ้ืชสังเคราะห์แสง ภายใตอุ้ณหภูมิสูงเพื่อเพิ่มผลผลิต 

(ครับ การเปล่ียนกรดอะมิโนเพียงตวัเดียว ก็ช่วยให้ขา้วสาลีทนต่ออุณหภูมิท่ีสูงขึ้นและให้ผลผลิตได้ 
นบัวา่ยอดเยีย่มจริง ๆ) 

อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://www.lancaster.ac.uk/news/scientists-take-a-step-closer-to-heat-tolerant-wheat 
ผู้เช่ียวชาญด้านความมั่นคงทางอาหารเรียกร้องให้มีการประเมินระบบอาหาร 

ซ่ึงเป็นผลมาจากการระบาดของโรค COVID-19 
 

ศูนย์ส่ือวิทยาศาสตร์แห่งมาเลย์เซีย (Science Media Center 
Malaysia -  SMC) ร่วมกับองค์กรไอซ่า ( ISAAA)  The Petri 
Dish และ Universiti Putra Malaysia (UPM) เป็นเจา้ภาพจดัการ
สัมมนาทางเว็บ  เร่ืองผลกระทบของ COVID-19 ในระบบ
อาหาร  ก ารสัมมนาทาง เว็บ น้ี มีผู ้ ร่ วมอ ภิปราย  4 คน 
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  Dr. Mahaletchumy Arujanan ซ่ึ ง เ ป็ น ผู ้
ป ร ะส าน ง าน ระ ดับ โล กขอ ง  ISAAA ( ISAAA Global 

Coordinator) ศาสตราจารย์ Dr. Paul S. Teng ซ่ึงเป็นผูช่้วยผูอ้าวุโส (ความมัน่คงทางอาหาร) ท่ี S. Rajaratnam 
School of International Studies มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University - NTU) 
สิงคโปร์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ Dr. Shaufique Fahmi Ahmad Sidique ซ่ึงเป็นผูอ้  านวยการสถาบนันโยบายเกษตร
และอาหารศึกษา  ( Institute of Agriculture and Food Policy Studies)  UPM และ  Shao-Lyn Low ซ่ึ ง เ ป็น
ผูอ้  านวยการฝ่ายออกแบบของ Eats Shoots and Roots ผูร่้วมอภิปรายทั้ง 4 ท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นความมัน่คง
ทางอาหาร เทคโนโลยชีีวภาพและการท าเกษตรในเมือง 
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ผูร่้วมอภิปรายได้วิเคราะห์ประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระบาดของ COVID-19 และระบบอาหารใน
ภูมิภาค รวมถึงประเด็นผลกระทบต่าง ๆ จากโรคระบาดท่ีมีต่อระบบอาหาร ความมัน่คงทางอาหารและการ
ด ารงชีวิตของเกษตรกร ผลกระทบของความไม่มัน่คงทางอาหารต่อเศรษฐกิจ และ "วิถีชีวิตใหม่" ระหว่างและ
หลงัวิกฤติ รวมถึงบทบาทของเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

Dr. Teng เนน้ว่าการระบาดของ COVID-19 ท าให้เราตอ้งประเมินระบบอาหารในปัจจุบนั ซ่ึงในช่วงตน้
ของการระบาดใหญ่ การเกษตรไม่ไดถู้กมองว่าเป็นส่ิงจ าเป็น แต่เม่ือส่ิงต่าง ๆ เร่ิมคล่ีคลายลง เราก็เร่ิมตระหนัก
วา่ถา้หา้มไม่ใหผู้ค้นเขา้มามีส่วนร่วมในการเกษตร เราก็จะประสบปัญหาดา้นอาหาร ซ่ึงท าใหห้ลายประเทศ เช่น 
อินเดียและจีน ไดเ้ร่ิมมองไปท่ีภาคเกษตรของตน 

Dr. Arujanan ผูร่้วมก่อตั้ง SMC กล่าววา่ เอเชียมีเกษตรกรรายย่อยร้อยละ 80 ของเกษตรกรรายย่อยทัว่โลก 
คิดเป็น 100 ลา้นคนในภูมิภาคอาเซียน ดงันั้นนักวิทยาศาสตร์ ผูก้  าหนดนโยบายและรัฐบาล ตอ้งให้ความรู้แก่
ประชาชนเก่ียวกบัการผลิตอาหารและความส าคญั 

Shao-Lyn Low แนะน าว่าควรรวมการท าเกษตรเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรการศึกษา เพื่อให้เด็กทุกคนมี
ความรู้พื้นฐานว่าการผลิตพืชอาหารท าอย่างไร เน่ืองเพราะการผลิตพืชอาหารเป็นทกัษะการเอาชีวิตรอดท่ีดี และ
Dr. Sidique ให้ความเห็นว่า ความมัน่คงทางอาหาร ควรไดรั้บการแกไ้ขในหลายมิติ เขาบอกว่า ความมัน่คงทาง
อาหารไม่ไดเ้ป็นเพียงความสามารถในการผลิต แต่ยงัตอ้งสามารถเขา้ถึงได ้จบัจ่ายได ้มีความยัง่ยนื มีความพร้อม
ใช ้และมีคุณค่าทางโภชนาการ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาอยา่งระมดัระวงั 

(ครับ จากบทสรุปน้ี เป็นเสมือนการให้แนวทางในการปรับระบบการผลิตอาหารระหว่างหรือหลงัโควิด
ผา่นไป) 

อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://sciencemediacentremalaysia.com/ 
เทคโนโลยี CRISPR-Cas9 ได้เปิดเผยการท างานของ OsRhoGDI2 

 

นักวิทยาศาสตร์จาก มหาวิทยาลยั Henan Normal (Henan 
Normal University)  ได้ใช้  CRISPR-Cas9  เพื่ อระบุการ
ท างานของยีน OsRhoGDI2 ในตน้ขา้ว ผลการวิจยัน้ีได้ลง
พิมพใ์นวารสาร Chinese Journal of Biotechnology 

ยีน OsRhoGDI2 ซ่ึงผลิตโปรตีนในกลุ่ม Rho จาก
รวงข้าว ได้ถูกจ าแนกโดยใช้เทคนิคท่ีเรียกว่า yeast two-
hybrid แต่บทบาทของยีน OsRhoGDI2 ยงัไม่ชดัเจน ดงันั้น 

Kaijie Wang และทีมวิจยั จึงไดพ้ฒันาการกลายพนัธุ์ของยนี OsRhoGDI2 โดยใชเ้ทคโนโลยี CRISPR-Cas9 และ
จากการวิเคราะห์ล าดบัของการกลายพนัธุ์ แสดงใหเ้ห็นถึงการทดแทนหรือการลบเบส ท่ีเกิดขึ้นใกลก้บัเป้าหมาย
ของการแกไ้ขยีนของสุดยอดขา้ว (knockout rice) ดงักล่าว จากการวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพ พบว่าสุดยอด
ขา้วท่ีมียีน OsRhpGDl2 จะเต้ียกว่าขา้วท่ีใชเ้ปรียบเทียบ ซ่ึงยืนยนัไดจ้ากการวิเคราะห์ทางสถิติ ท่ีแสดงให้เห็นว่า

https://sciencemediacentremalaysia.com/
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การเต้ียลงอย่างมีนยัส าคญัของสุดยอดขา้วจะปรากฏชดัในปลอ้งท่ีสอง การคน้พบน้ีช้ีให้เห็นว่ายีน OsRhoGDI2 
เช่ือมโยงกบัการควบคุมความสูงของตน้ขา้ว 

(ครับ ความรู้น้ีน่าจะช่วยพฒันาขา้วตน้เต้ียไดใ้นอนาคต) 
อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32347065/ 

 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp May 6, 2020 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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