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สาหร่ายเกลียวทอง (Spirulina 

มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีโปรตีนสูง 70
วิตามินสูง รวมท้ังมีสารมูลค่าสูงอ่ืนๆ ได้แก่ 
เบต้า-แคโรทีน คลอโรฟิล และกรดไขมัน
เพาะเลี้ยงได้ง่ายในบ่อเปิด สาหร่ายเกลียวทอง
เป็นอาหารเสริมสุขภาพของมนุษย์ และเป็นแหล่งโปรตีนราคาถูก
ในอาหารสัตว์  

 
   

 
 
 
จากคุณสมบัติ ข้ า งต้น นัก วิทยาศาสตร์ ท่ั ว โลกใ ห้

ความสนใจศึกษาสาหร่ายเกลียวทองอย่างต่อเน่ือง ท้ังในด้าน
การพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยง และการคัดเลือกสายพันธ์ุ 
สําหรับประเทศไทย เทคโนโลยี ชีวภาพเข้ามามีบทบาท
ในการพัฒนาการคัดเลือกสายพันธ์ุเพ่ิมมากข้ึน 
นักวิจัยของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ในการถอดรหัสพันธุกรรมของสาหร่ายเกลียวทอง 
พลาเทนสิส” (Spirulina (Arthrospira) platensis
ของโลก พบว่า ข้อมูลของรหัสพันธุกรรมของ
มีจํานวนประมาณ 5.8 ล้านคู่เบส  

 
ข้อมูลพันธุกรรมดังกล่าว ยังไม่ถูกนําไปใช้ประโยชน์

เท่าท่ีควร เน่ืองจาก ขาดการวิเคราะห์หน้าท่ีและการทํางานของ
ยีนในรหัสพันธุกรรม ด้วยเหตุ น้ี  นักวิจัย
ชีวสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้
ข้ อมู ลดั งกล่ า ว  ส่ ง ผล ใ ห้ก าร พัฒนาง าน วิ จั ย พ้ืนฐ านมี
ความก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว  
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 หรือ Arthrospira)      
70% มีเกลือแร่ และ

นๆ ได้แก่ ไฟโคไซยานิน  
และกรดไขมันจีแอลเอ (โอเมก้า-6) 

เพาะเลี้ยงได้ง่ายในบ่อเปิด สาหร่ายเกลียวทองจึงเหมาะนํามาใช้
เป็นแหล่งโปรตีนราคาถูก

 

จากคุณสมบัติ ข้ า งต้น นัก วิทยาศาสตร์ ท่ั ว โลกใ ห้ 
อย่างต่อเน่ือง ท้ังในด้าน 

การพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยง และการคัดเลือกสายพันธ์ุ 
เทคโนโลยี ชีวภาพเข้ามามีบทบาท 

ในการพัฒนาการคัดเลือกสายพันธ์ุเพ่ิมมากข้ึน ในปี 2551 
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัย 
 ประสบความสําเร็จ 

สาหร่ายเกลียวทอง “สไปรูไลน่า 
platensis) ครั้งแรก

ข้อมูลของรหัสพันธุกรรมของสาหร่ายเกลียวทอง

ข้อมูลพันธุกรรมดังกล่าว ยังไม่ถูกนําไปใช้ประโยชน์
เน่ืองจาก ขาดการวิเคราะห์หน้าท่ีและการทํางานของ

วิจัยนําเครื่องมือทาง           
ประยุกต์ใช้วิเคราะห์

ส่ ง ผล ใ ห้ก าร พัฒนาง าน วิ จั ย พ้ืนฐ านมี

 
 
 
 

 
คณะผู้วิจัยจาก มหาวิทยาลั

ธนบุรี นําข้อมูลระดับโปรตีน (Proteome) 
(Arthospira) platensis สายพันธ์ุ 
Interactive Spirulina Proteome Database (SpirPro)
รวมท้ังพัฒนา Web-based application 
CyanoCOG เพ่ือให้ใช้งานได้ง่าย
ติดตามหน้า ท่ีการ ทํางานของยีน ท่ี เ ก่ี ยว ข้อง กับโปรตีน
ในฐานข้อมูลของสาหร่ายเกลียวทอง
ท่ัวโลกเข้ามาใช้งานผ่านเว็บไซต์ http://spirpro.sbi.kmutt.ac.th
/cyanoCOG.html  
 
ระบบ Interactive Spirulina Proteome Database 
เคร่ืองมือวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้ 
1. สืบค้นข้อมูลของยีน และโปรตีนท่ีสนใจ
2. แสดงปฏิสัม พันธ์ของโปรตีน

(protein-protein interaction 
3. เปรียบเทียบลําดับกรดอะมิโนของโปรตีน

ortholog เดียวกัน (Multiple protein sequence alignment
4. วิเคราะห์และแสดง Protein domain
5. วิเคราะห์และแสดง conserved 

client protein ท่ีมีลักษณะเป็น 
6. แสดงการเปลี่ยนแปลงระดับของการแสดงออกของโปรตีน 

(protein expression level) ในการตอบสนองต่ออุณหภูมิ
 
เคร่ืองมือ CyanoCOG มีฟังก์ชันหลัก 
1. search ใช้สืบค้นรายละเอียดข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับโปรตีน

ท่ีสนใจ  
2. domain ใช้สืบค้นหาโดเมนจาก
3. pattern ใช้วิเคราะห์หา phyletic pattern 

ความเหมือนและต่างกันของการปรากฏโปรตีน
4. blast ใช้สืบค้นหาโปรตีนท่ีมี conserved region 

กรดอะมิโนของโปรตีนท่ีสนใจ  
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ต่อด้านหลัง  

คณะผู้วิจัยจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
Proteome) ของ Spirulina 

สายพันธ์ุ C1 มาพัฒนาเป็นระบบ 
teome Database (SpirPro) 

based application หรือมีช่ือย่อว่า 
เพ่ือให้ใช้งานได้ง่าย เป็นเครื่องมือวิเคราะห์และ

ติดตามหน้า ท่ีการ ทํางานของยีน ท่ี เ ก่ี ยว ข้อง กับโปรตีน 
สาหร่ายเกลียวทองท่ีเปิดให้นักวิทยาศาสตร์ 

http://spirpro.sbi.kmutt.ac.th 

Interactive Spirulina Proteome Database ใช้เป็น
ได้ ดังนี้ 

นท่ีสนใจ  
แสดงปฏิสัม พันธ์ของโปรตีน ท่ีสนใจกับโปรตีน อ่ืนได้ 

protein interaction หรือ PPI)  
มิ โนของโปรตีนท่ีอยู่ ในกลุ่ม 

Multiple protein sequence alignment) 
Protein domain ชนิดต่างๆ  

onserved motif ในแต่ละกลุ่มของ 
ท่ีมีลักษณะเป็น hub ของเครือข่าย PPI 

แสดงการเปลี่ยนแปลงระดับของการแสดงออกของโปรตีน 
 ในการตอบสนองต่ออุณหภูมิ  

มีฟังก์ชันหลัก 4 อย่าง 
ใช้สืบค้นรายละเอียดข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับโปรตีน 

จากโปรตีนท่ีสนใจ 
phyletic pattern เพ่ือเปรียบเทียบ

ความเหมือนและต่างกันของการปรากฏโปรตีนในแต่ละจีโนม  
conserved region กับลําดับ
 

Interactive Spirulina 
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แนวทางการพัฒนาระบบในระยะต่อไป 
1. เพ่ิมข้อมูลจีโนมของไซยาโนแบคทีเรียท่ีมีอยู่ในฐานข้อมูล NCBI ในปัจจุบันกว่า 100 จีโนมและวิเคราะห์หา ortholog ของ 

ไซยาโนแบคทีเรียท้ังหมด 
2. เพ่ิมข้อมูลระดับการแสดงออกของยีน (trancriptome) ของสาหร่ายเกลียวทองจากผลไมโครอะเรย์ของกลุ่มวิจัย 
3. พัฒนาส่วนสืบค้นให้สมบูรณ์ข้ึน โดยแสดงข้อมูลคู่ client protein  ท่ีสนใจ และ conserved motif ของกลุ่มโปรตีน 

ในเครือข่าย PPI 
4. ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์หาโปรตีนท่ีเช่ือมต่อจากข้อมูล Omics บนเครือข่าย PPI แบบ interactive 

เว็บไซต์กลุ่มงานวิจัยด้านชีวสารสนเทศของสาหร่ายเกลียวทอง  
(http://www.sbi.kmutt.ac.th/arthrobase/) 

ปัจจุบัน มีสถิติผู้เข้าใช้งานแล้ว 5,141 ครั้ง (page view; ข้อมูลตั้งแต่ 30 ส.ค. 2555 ถึง 2 มิ.ย. 2557) จากผู้เยี่ยมชม  
917 ราย (visitor) จากต่างชาติ 284 ราย ได้แก่ ประเทศในกลุ่มยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น เป็นต้น และจากภายในประเทศ
จํานวน 633 ราย 

เครื่องมือ CyanoCOG บนระบบฐานข้อมูล SpirPro 
(http://spirpro.sbi.kmutt.ac.th/cyanoCOG.html) 


