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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์                                                                                         วันที่ 29 เมษายน 2563 
นักนาโนเทคโนโลยีได้รวมการท าฟาร์มโมเลกลุกบัการผลิตขั้นสูงเพื่อพฒันาวัคซีน COVID-19 

 

นกันาโนเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลยัแห่งแคลิฟอร์เนีย
ซานดิเอโก (University of California San Diego - UC 
San Diego) เป็นอีกหน่ึงทีมวิจัยที่ก าลังท างานเพื่อ
ผ ลิตวัค ซีน  COVID-19 ซ่ึ ง ได้มาจ าก ไวรัสพืช 
งานวิจัยน้ีน าโดย ศาสตราจารย์ Nicole Steinmetz 
และ Jon Pokorski เป้าหมายของทีมวิจยั คือ การใช้
พืชเพื่อสร้างวคัซีนที่เสถียรและง่ายต่อการผลิต ที่
สามารถส่งไดท้ัว่โลก 

Steinmetz เป็นผูอ้  านวยการศูนย์นาโนอิมมูโนวิศวกรรม (Center for NanoImmunoEngineering) ที่ UC 
San Diego กล่าวว่า "เพื่อสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นจริง ๆ เราก าลงัผลิตวคัซีนที่มีความเสถียรที่อุณหภูมิห้องและ
ที่สูงกว่าอุณหภูมิห้อง เพื่อให้สามารถขนส่งได้ทัว่โลกโดยไม่ตอ้งแช่เย็น และเป็นการกระจายไปยงัพ้ืนท่ีท่ีขาด
แคลนทรัพยากร " ในขณะที่ห้องปฏิบตัิการของ Steinmetz ท างานเกี่ยวกบัการพฒันาวคัซีน ห้องปฏิบตัิการของ 
Pokorski จะท างานกับอุปกรณ์น าส่งวคัซีนในรูปแบบของแผ่น microneedle (เข็มขนาดเล็กมาก) ที่ปล่อยตวัยา
อย่างชา้ ๆ (slow-release microneedle patches) ซ่ึงมีราคาไม่แพงและง่ายต่อการผลิตและจดัส่งทัว่โลก 

ในการสร้างวคัซีน ทีมวิจยัจะใช้ไวรัสพืชที่เขา้ท าลายพืชตระกูลถัว่ และดัดแปลงพนัธุกรรมไวรัสนั้นให้
เหมือน SARS-CoV-2 โดยใชชุ้ดของโปรตีนในระดบัโมเลกุล ที่เรียกว่าเปปไทด์ที่เฉพาะเจาะจงกบั SARS-CoV-
2 ถ่ายทอดลงบนพ้ืนผิวของไวรัสพืช เพื่อที่จะกระตุน้การตอบสนองของระบบภูมิคุม้กนั 

ความงามของวิธีการที่นักวิจยัใช้ คือ ไวรัสพืชไม่ท าให้เกิดโรคติดเช้ือในมนุษย ์ห้องปฏิบัติการของ 
Steinmetz นั้นเช่ียวชาญในด้านวิศวกรรมไวรัสพืช เพ่ือรักษาพืชและสุขภาพของมนุษย ์นอกจากน้ีไวรัสพืชยงั
ผลิตได้ง่ายในปริมาณมาก ๆ  เพราะสามารถขยายจ านวนได้ในพืชด้วยการท าฟาร์มโมเลกุล ไวรัสของพืชนั้นมี
ความเสถียรสูงมากแมจ้ะอยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง ดังนั้นวคัซีนของทีมผูว้ิจยัจึงเขา้กนัไดก้บัวิธีการที่จะใช้ในการ
สร้างแผ่น microneedle 

หมายเหตุ Molecular Farming หมายถึงการผลิตโปรตีนหรือสารอ่ืน ที่มีคุณค่าต่อยาหรืออุตสาหกรรมใน
พืชที่ใชใ้นการเกษตร พืชที่ปลูกสามารถสังเคราะห์โปรตีนไดห้ลากหลายชนิดที่ปราศจากสารพิษที่มีต่อสัตวเ์ล้ียง
ลูกดว้ยนมและปราศจากเช้ือโรค 
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(ครับ ก็เป็นอีกหน่ึงหน่วยงานที่พยายามพฒันาวคัซีน COVID 19 ซ่ึงที่ผ่านมาในหลาย ๆ ทีมวิจยั ได้ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่ กับพืชเพื่อผลิตวคัชีน ไม่รู้เหมือนกนัว่าในบา้นเราที่มีนกัเทคโนโลยีชีวภาพจ านวน
มากที่มีความสามารถแต่ไม่สามารถท าวิจัยได้ รัฐบาลจะสนับสนุนให้ท าไหม ครับ ขอให้ทุกทีมงานพบ
ความส าเร็จโดยเร็ว ) 

อ่านเ พ่ิม เติมได้ ท่ี  https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/marrying-molecular-farming-and-advanced-
manufacturing-to-develop-a-covid-19-vaccine 
 

ข้าวที่ดดัแปลงพนัธกุรรมเพื่อต้านทานความร้อนสูง ยังให้ผลผลิตเพิ่มขึน้อกีร้อยละ 20 
 

เมื่อพืชได้รับแสง ระบบ  photosystem II (PSII) ที่
ซับ ซ้อนของโปรตีน  (protein complex)  จะให้
พลงังานแก่อิเล็กตรอนเพื่อช่วยในการสังเคราะห์แสง 
แต่ความร้อนหรือแสงที่ เขม้ข้นสามารถสร้างความ
เสียหายให้แก่ยูนิตย่อยที่ส าคัญ ที่เรียกว่า D1 และ
หยุดการท างานของ PSII จนกว่าพืชจะสร้างและ
แทรก D1 ใหม่ เขา้ไปในคอมเพล็กซ์ (complex) ซ่ึง
คลอโรพลาสต์ (Chloroplasts) มี DNA ของตัวเอง 

รวมทั้งมียีนส าหรับ D1 และนกัชีววิทยาส่วนใหญ่คิดว่าโปรตีนจะถูกสร้างท่ีนัน่ 

ทีมวิจยัน าโดยนกัชีววิทยาโมเลกุลพืช Fang-Qing Guo จาก Academy of Sciences แห่งประเทศจีนเช่ือว่า 
D1 ที่สร้างโดยยีนจากนิวเคลียส สามารถท างานได้ดีและท าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เน่ืองจากเป็นการ
สังเคราะห์ในไซโตพลาสซึม (cytoplasm) แทนคลอโรพลาสต ์ซ่ึงจะถูกปกป้องจากการกดักร่อนผลพลอยไดข้อง
ปฏิกิริยาสังเคราะห์แสง ทีมงานของ Guo ทดสอบแนวคิดน้ีใน Arabidopsis (พืชตน้แบบ) และน ายีนส าหรับ D1 
จากคลอโรพลาสต ์มารวมกบัดีเอ็นเอที่ยืดออกเมื่อเกิดความเครียดจากความร้อนและยา้ยไปไวใ้นนิวเคลียส 

ทีมวิจยัพบว่าตน้กลา้ Arabidopsis ที่ถูกดดัแปลงสามารถรอดชีวิตจากความร้อนสูงในห้องปฏิบตัิการ เมื่อ
ไดร้ับอุณหภูมิ 41 ° C นาน 8.5 ชัว่โมง ซ่ึงพืชที่ใชเ้ปรียบเทียบส่วนใหญ่จะตาย ยีนชนิดเดียวกนักบั Arabidopsis 
ยงัป้องกันยาสูบและขา้ว การคน้พบท่ีน่าท่ึงยิ่งกว่าพบในส่ิงท่ีเกิดขึ้นท่ีอุณหภูมิปกติ คือ พืชดัดแปลงพนัธุกรรม
ทั้ ง 3 ชนิดมีการสังเคราะห์แสงมากขึ้น ในยาสูบ มีอัตราเพ่ิมขึ้ นร้อยละ 48 และเจริญเติบโตมากกว่าพืช
เปรียบเทียบ ในแปลงนา ขา้วดัดแปรพนัธุกรรมให้ผลผลิตมากขึ้นถึงร้อยละ 20 และ Arabidopsis ที่ได้รับการ
ดัดแปลงพนัธุกรรม มีมวลชีวภาพมากกว่าพืชเปรียบเทียบร้อยละ 80 “ส่ิงเหล่าน้ีท าให้เราประหลาดใจจริง ๆ” 
Guo พูด "ฉันรู้สึกว่าเราไดจ้บัปลาตวัใหญ่แลว้" 

(ครับ อีกไม่นานเราคงไม่ตอ้งห่วงว่าเม่ืออุณหภูมิสูงขึ้น เราจะปลูกอะไรไม่ได)้ 
อ่ าน เ พ่ิม เติ มได้ ท่ี  https://www.sciencemag.org/news/2020/04/rice-genetically-engineered-resist-heat-

waves-can-also-produce-20-more-grain# 
 

https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/marrying-molecular-farming-and-advanced-manufacturing-to-develop-a-covid-19-vaccine
https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/marrying-molecular-farming-and-advanced-manufacturing-to-develop-a-covid-19-vaccine
https://www.sciencemag.org/news/2020/04/rice-genetically-engineered-resist-heat-waves-can-also-produce-20-more-grain
https://www.sciencemag.org/news/2020/04/rice-genetically-engineered-resist-heat-waves-can-also-produce-20-more-grain
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การดัดแปลงพันธุกรรมพืชให้เรืองแสงตลอดวงจรชีวิต 
 

ว า ร ส า ร  Nature 
Biotechnology รายงานว่า ตน้
ย า สู บ ไ ด้ ถู ก ดั ด แ ป ล ง
พันธุกรรมให้มีลักษณะเรือง
แสงตลอดช่วงอายุการใชง้าน 
ผลการวิจัยน้ี ท าโดยนักวิจยั
จ า ก  Planta แ ล ะ  Russian 
Academy of Sciences เ พื่ อ

น ามาใชใ้นการพฒันาเคร่ืองมือถ่ายภาพส าหรับพืช 

เมื่อเปรียบเทียบกับพืชเรืองแสงที่รายงานก่อนหน้าน้ี ตน้ยาสูบเหล่าน้ีส่องสว่างมากกว่าถึง 10 เท่า ซ่ึง
สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่าโดยไม่จ าเป็นตอ้งให้สารเคมีเพื่อช่วยในการส่องสว่าง พืชที่เรืองแสงอ่ืน ๆ ไดถู้ก
ดดัแปลงพนัธุกรรมโดยใชด้ีเอ็นเอของแบคทีเรียเรืองแสง หรือห่ิงห้อย แต่ตน้ยาสูบน้ีถูกดดัแปลงพนัธุกรรโดยใช้
ดีเอ็นเอของเช้ือราเรืองแสง ระบบเรืองแสงจากเช้ือราจะเปล่ียนกรด caffeic เป็น luciferin ซ่ึงเป็นสารประกอบ
เปล่งแสงที่ท าให้เกิดการเรืองแสง ระบบน้ีได้รับการพิสูจน์แลว้ว่ามีประสิทธิภาพในตน้ยาสูบสองชนิด ได้แก่ 
Nicotiana tabacum และ Nicotiana benthamiana เป็นเพราะกรด caffeic มีอยู่ในพืชทุกชนิด เน่ืองจากมีความ
จ าเป็นตอ้งใชใ้นการผลิตลิกนิน จึงเป็นไปไดท่ี้กลไกการเรืองแสงน้ีจะถูกดดัแปลงพนัธุกรรมให้พืชกบัชนิดอื่น ๆ  
ได ้ 

(ครับ ในบางครั้ งอาจนึกไม่ถึงว่า การเรืองแสงของพืชจะมีประโยชน์ในการถ่ายภาพ) 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.nature.com/articles/s41587-020-0500-9 

 

นักเศรษฐศาสตร์เกษตรผลกัดนัให้เกดิการปฏิรูปกฎข้อบังคับ ร้ือฟ้ืนการโต้วาทีสาธารณะ  
ที่เกี่ยวกับเทคนิคใหม่ ๆ ของการปรับปรุงพนัธุ์พืช 

 

Dr. Matin Qaim เป็นนักเศรษฐศาสตร์เกษตรจาก 
University of Göttingenในประ เทศ เยอรม นี  
แนะน าว่า การปฏิรูปกฎระเบียบและการอภิปราย
สาธารณะทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกบัเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ของการปรับปรุงพันธ์ุพืชนั้ นมีความ
จ าเป็น เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของเทคโนโลยีใหม ่ๆ น้ี 
ให้สามารถน าไปสู่การพัฒนาการเกษตรและ
ความมั่นคงทางอาหาร โดยเฉพาะในประเทศ

ก าลงัพฒันา 

https://www.nature.com/articles/s41587-020-0500-9
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เทคโนโลยีใหม่ ๆ ของการปรับปรุงพันธ์ุพืช (New plant breeding technologies - NPBT) เช่น พันธุ
วิศวกรรมและการแกไ้ขยีน เป็นวิธีการแกปั้ญหาความไม่เพียงพอทางการเกษตรท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิวตัิเขียว ดว้ย
การใช้ NPBT ลกัษณะที่ตอ้งการของพืชสามารถเลือกและปรับปรุงได ้เพื่อพฒันาพืชให้มีคุณค่าทางโภชนาการ
และให้ผลผลิตสูง และยงัใชปุ้๋ ยและสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชน้อยลง เน่ืองเพราะพืชเหล่าน้ีจะตา้นทานแมลงศตัรู 
โรคและปัจจยัความเครียดจากส่ิงไม่มีชีวิต NPBTs ยงัสามารถพฒันาพนัธ์ุพืชให้มลีกัษณะใหม่ ๆ ไดเ้ร็วขึ้น ท าให้
พืชเหล่าน้ีสามารถปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิธีการ NPBT นั้นง่ายกว่าและมีค่าใชจ้่ายนอ้ย เมื่อ
เทียบกบัการปรับปรุงพนัธ์ุแบบดั้งเดิม ดงันั้นห้องปฏิบตัิการขนาดเล็กก็สามารถช่วยปรับปรุงพนัธ์ุพืชทอ้งถ่ินได ้

แม้ว่า NBPTs ได้ถูกศึกษาอย่างรอบคอบและถูกใช้ในหลายปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีดังกล่าวยงัคงมีขอ้
โตแ้ยง้โดยเฉพาะในยุโรป Qaim ให้ขอ้สังเกตุว่า ปัญหาที่พบ คือ หน่วยงานก ากบัดูแลปฏิบตัิต่อพืชที่พฒันาด้วย
การแก้ไขยีน ในลกัษณะเดียวกับพืชดัดแปลงพนัธุกรรม นอกจากน้ีเขายงัเน้นว่า มีความแตกต่างระหว่างพืชที่
ไดม้าจาก NBPT และพืชดดัแปลงพนัธุกรรม ซ่ึงในพืชดดัแปลงพนัธุกรรม จะมยีีนจากสายพนัธ์ุอ่ืนที่แตกต่างถ่าย
ฝากอยู่ ในขณะที่พืชที่ไดม้าจาก NBPT นั้นไม่มี เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของยีนเป้าหมายเกิดขึ้นตามหลกัการ
ทางธรรมชาติ เม่ือทั้ง 2 เทคโนโลยีทีม่ีความแตกต่างกนั แต่ไดร้ับการปฏิบตัิเหมือนกนัโดยหน่วยงานก ากับดูแล 
จึงท าให้เกิดการยอมรับในระดบัต ่าของสาธารณะ และดว้ยอุปสรรคดา้นกฎระเบียบที่เขม้งวดน้ีเอง จึงเกิดไม่เป็น
ธรรมทางวิทยาศาสตร์ ส่ิงน้ีจึงน าไปสู่การพฒันาท่ีชา้ลงของ NBPTs ซ่ึงไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อยุโรปเท่านั้น 
แต่ยงัส่งผลกระทบต่อประเทศก าลงัพฒันาท่ีใชพ้ื้นฐานเดียวกบัยุโรป  

Qaim แนะน าว่า มีความตอ้งการเร่งด่วนส าหรับการมีส่วนร่วมของสาธารณะ ที่มีความเห็นต่างและมี
หลกัฐานต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวกบั NBPTs เพราะพวกเขามีส่วนร่วมท่ีส าคญัต่อการเกษตรแบบยัง่ยืนและความมัน่คงด้าน
อาหาร NPBT สามารถช่วยเพ่ิมผลผลิต ในขณะเดียวกนัก็จดัการกบัขอ้บกพร่องของเทคโนโลยีปฎิวตัิเขียว 

(ครับ เป็นเร่ืองท่ีไม่เป็นธรรมนกัที่ผูก้  ากบัดูแลจะใชว้ิธีการปฎิบตัิเหมือนกนัระหว่างพืชที่ไดม้าจาก NBPT 
และพืชดดัแปลงพนัธุกรรม ซ่ึงมีที่มาต่างกนั) 

อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aepp.13044 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp April 29, 2020 
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