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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์                                                                                         วันท่ี 16 กนัยายน 2563 

ANU Book น าเสนอเร่ืองราวของวิทยาศาสตร์การส่ือสารใน 39 ประเทศ 
 

การส่ือสารวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นในรูปแบบของการศึกษาและ
การปฏิบัติได้อย่างไร  การพัฒนาจากประเทศหน่ึงไปสู่อีก
ประเทศหน่ึงมีความแตกต่างกนัอย่างไร อะไรเป็นแรงบนัดาล
ใจให้รัฐบาล สถาบนัและประชาชน มองว่าเป็นค าตอบส าหรับ
สังคมของวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย 
(Australian National University - ANU) ไดเ้ปิดตวัหนังสือ ช่ือ 
Communicating Science: A Global Perspective ท่ี จ ะ ต อ บ

ค าถามท่ีเก่ียวขอ้งเหล่าน้ี 
หนงัสือเล่มน้ีอธิบายถึงเส้นทางการส่ือสารวิทยาศาสตร์จาก 39 ประเทศ (มีเร่ืองราวจากประเทศไทยดว้ย) ซ่ึง

เป็นตวัแทนของทุกทวีปและหลายวฒันธรรม บางประเทศเล่าเร่ืองราวของตนในการส่ือสารวิทยาศาสตร์เป็นคร้ังแรก 
หนงัสือเล่มน้ียงัแสดงถึงการลงทุนทัว่โลกในศูนยวิ์ทยาศาสตร์ หลกัสูตรและการวิจยัของมหาวิทยาลยั ส่ิงพิมพแ์ละการ
ประชุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารวิทยาศาสตร์ 

หนังสือเล่มน้ีรวบรวมและแก้ไขโดย Toss Gascoigne, Bernard Schiele, Joan Leach, Michelle Riedlinger, 
Bruce V. Lewenstein, Luisa Massarani และ Peter Broks 

(ครับ เป็นเร่ืองท่ีน่าเรียนรู้และมีความส าคญัในการส่ือสารวิทยาศาสตร์ใหแ้ก่สังคม) 
ดาวน์โหลดหรือซ้ือส าเนาจาก ANU Press (https://press.anu.edu.au/publications/communicating-science) 

 

FAO รายงานไม่พบความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ียั่งยืน  
(Sustainable Development Goals – SDG) 

 

จากร ายง านขององค์ก า รอาหารและการ เกษตรแ ห่ง
สหประชาชาติ (FAO) พบว่า โลกก าลังล้าหลังในการบรรลุ
เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (SDG) ภายในปี 2573 และการแพร่
ระบาดของโควิด -19 กท็ าใหก้ารเขา้ถึงเป้าหมายท าไดย้ากขึ้น  

Maximo Torero หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ FAO 
กล่าวว่า "เราตอ้งการขอ้มูลท่ีดีขึ้นเพื่อท าความเขา้ใจเส้นทางท่ี
เราต้องใช้เพื่อไปยงัจุดหมายของเราให้ดีขึ้ น" และ "การรู้
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เพิ่มเติมวา่เราอยูท่ี่ไหนและเคล่ือนท่ีชา้หรือเร็วเพียงใด จะช่วยใหเ้รามุ่งเนน้ความพยายามและการด าเนินการ เพื่อก าหนด
เป้าหมายการแทรกแซงเพื่อบรรลุ SDGs" 

รายงานน้ีมีช่ือวา่ การติดตามความคืบหนา้ตวัช้ีวดั SDG ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหารและการเกษตรปี 2563 ซ่ึงช้ีใหเ้ห็น
ว่าวิกฤตสุขภาพท่ีเกิดจากโควิด -19 ทัว่โลก ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก ท าให้เกิดความทา้ทายมาก
ขึ้นในการบรรลุ SDG การคน้พบท่ีส าคญัท่ีระบุในรายงานมีดงัต่อไปน้ี: 

• การถือครองทรัพยากรพนัธุกรรมพืชส าหรับอาหารและการเกษตรทัว่โลกเพิ่มขึ้นเป็น 5.43 ลา้นคนในปี 2562 
แต่ความพยายามในการรักษาความหลากหลายของพืชยงัคงไม่เพียงพอ 

• จ านวนสายพนัธ์ุปศุสัตวท่ี์มีสารพนัธุกรรมเพียงพอ ถูกจดัเก็บไวเ้พื่อใชใ้นการพฒันาสายพนัธ์ุขึ้นมาใหม่ไดใ้น
กรณีท่ีเกิดการสูญพนัธ์ุ มีเพิ่มขึ้น 10 เท่าในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาถึงปี 2562 แต่บางสายพนัธ์ุ หรือร้อยละ 73 มี
ความเส่ียงต่อการสูญพนัธ์ุ 

• ความเท่าเทียมทางเพศยงัไม่เป็นท่ีตระหนัก และมีเพียงร้อยละ 12 ของประเทศท่ีไดรั้บการประเมินเท่านั้นท่ี
รับรองการคุม้ครองสิทธิสตรีในระดบัสูงมาก 

• ทั้งป่าไมแ้ละความยัง่ยนืของปลาทัว่โลกยงัคงลดลงกวา่ท่ีผา่นมาอยา่งชา้ ๆ  
• การลงทุนของภาครัฐในภาคการเกษตรซ่ึงวดัจากส่วนแบ่งของ GDP ไดล้ดลงทัว่โลก ราวหน่ึงในสามนบัตั้งแต่

ปี 2544 โดยการลดลงอยา่งรวดเร็วจากระดบัสูง ในภูมิภาคเอเชียส่วนใหญ่ 
(ครับ การระบาดของโควิด 19 เป็นสาเหตุหลกัท่ีท าใหก้ารบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (SDG) ชา้ลง) 
เรียนรู้เพิ่มเติมไดจ้าก http://www.fao.org/news/story/en/item/1307140/icode/ 

 

รัฐบาลฟิลปิินส์มอบเมลด็พนัธ์ุข้าวโพดดัดแปลงพนัธุกรรม ปัจจัยการผลติ  
ให้กบัฟาร์มต้นแบบของสมาคมเกษตรกร 

 

กรมวิชาการเกษตรของฟิลิปปินส์ (Philippines Department of 
Agriculture - DA) ผา่นส านกังานภูมิภาค 9 ไดส่้งมอบปัจจยัการ
ผลิตให้กบัสมาคมเกษตรกรใน Zamboanga del Norte ทางตอน
ใต้ของฟิลิปปินส์ ปัจจัยการผลิตซ่ึงรวมถึงเมล็ดข้าวโพดสี
เหลืองดัดแปลงพนัธุกรรม (GM) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ Plant, 
Plant, Plant Program ของเลขาธิการกรมวิชาการเกษตร William 
Dar 

สมาคมเกษตรกร San Isidro แห่งเมือง Sergio Osmeña 
ของ Zamboanga del Norte เป็นผูรั้บปัจจัยการผลิตมูลค่า 1.4 ล้านเหรียญฟิลิปปินส์เปโซ (ประมาณ 29,000 เหรียญ
สหรัฐ) ซ่ึงรวมปุ๋ ยและวสัดุอ่ืน ๆ ในฟาร์มดว้ย เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรปฏิบติัตามแนวทางการท าการเกษตรท่ีดี เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและผลผลิตสูง และสามารถรักษาโครงการ Yellow Corn Model Farm (CMF) ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

เม่ือเดือนท่ีแล้ว DA ไดเ้ปิดเผยแผนการด าเนินงาน CMF ในคาบสมุทร Zamboanga เพื่อสนับสนุนกระบวน
ทศัน์ทางการเกษตร 8 ประการของ Dar โดยเฉพาะเพื่อยกระดบัการเกษตรในการรวมฟาร์มขนาดเล็กและขนาดกลาง 
ภายใตโ้ครงการ CMF เกษตรกรตอ้งผา่นการฝึกอบรมหลายชุด เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการจดัการฟาร์มและส่งเสริมให้พวก
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เขาลงทุนในการผลิตแบบรวมกลุ่ม เพื่อให้ไดป้ริมาณการเก็บเก่ียวตามท่ีก าหนดโดยความตอ้งการของตลาด มีการระบุ
เทศบาลสามแห่งส าหรับเขา้ร่วมโครงการ CMF ซ่ึงอยูใ่นเมือง San Miguel และ Gutalac เป็นขา้วโพดสีขาวพนัธ์ุผสมเปิด 
ในขณะท่ีเมือง Sergio Osmeña จะเป็นขา้วโพดสีเหลือง GM 

(ครับ เหมือนโครงการปลูกพืชแปลงใหญใ่นบา้นเรา ต่างตรงท่ีเขาส่งเสริมใหป้ลูกขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรม) 
อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://www.pna.gov.ph/articles/1115499 

 

CRISPR-Cas9 ช่วยลดการร่วงของเมลด็ในระหว่างการปลูกข้าว 
 

นกัวิจยัจากองคก์ารวิจยัการเกษตรและอาหารแห่งชาติในญ่ีปุ่ น 
รายงานการกลายพนัธ์ุของ OsSh1 ซ่ึงท าให้เกิดการไม่ร่วงของ
เมล็ดในพนัธ์ุข้าวกลายพนัธ์ุ โดยใช้การตรวจหาจีโนมใหม่
ทั้งหมด ผลการวิจยัไดรั้บการเผยแพร่ใน Scientific Reports. 

การสูญเสียเมล็ดข้าวจากการร่วงหล่น เป็นขั้นตอน
ส าคญัในระหว่างการเพาะปลูก ‘Minamiyutaka’ พนัธ์ุขา้วชนิด
ท่ีไม่หลุดร่วง พฒันามาจากพนัธ์ุขา้วชนิดท่ีเมล็ดหลุดร่วงง่าย 

‘Moretsu’ โดยการปรับปรุงพนัธ์ุแบบการกลายพนัธ์ุ (mutation breeding) โดยการฉายรังสีแกมมา นกัวิจยัไดส้ังเกตเห็น
การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญัในลกัษณะการหลุดร่วงของเมล็ด การท าลายความตา้นทานแรงดึง และโครงสร้าง
บริเวณการหลุดร่วง ระหว่าง 'Moretsu' และ 'Minamiyutaka' จากการวิเคราะห์การกลายพนัธ์ุของจีโนมทั้ งหมดของ 
‘Minamiyutaka’ พบว่ามีการลบออก 13 bp ท าให้เกิดการเช่ือมต่อท่ีผิดพลาดใน exon 3 ของยีน OsSh1 ซ่ึงก่อนหน้าน้ีถูก
อา้งวา่เป็นตวัควบคุมการหลุดร่วงของเมลด็ 

การใช ้CRISPR-Cas9 นกัวิจยัแสดงให้เห็นว่าการสูญเสียฟังก์ชนัในการกลายพนัธ์ุของ OsSh1 ท าให้เมล็ดขา้ว
ไม่หลุดร่วง การวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยการปลูกขา้วป่าพบว่า OsSh1 นั้นไดผ้่านการคดัเลือกในระหว่างการเพาะปลูกขา้ว 
และการกลายพนัธ์ุจากขา้วพนัธ์ุป่าไปสู่ขา้วท่ีเพาะปลูกอาจท าใหเ้มลด็หลุดร่วงนอ้ยลง 

(ครับ การปรับปรุงพนัธ์ุพืชดว้ยการกลายพนัธ์ุ ยงัแสดงให้เห็นว่ามีความจ าเป็นเม่ือลกัษณะนั้นถูกควบคุมดว้ย
ยนีคู่เดียว) 

อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://www.nature.com/articles/s41598-020-71972-1 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp September 16, 2020 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จตุจกัร กทม 10900 โทรศพัท ์085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 
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