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วันที่ 30 กันยายน 2563
วิทยาศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์ ได้ รับการยกย่ องอย่ างสู งทั่วโลก
กา ร ส า ร ว จ ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ค รั้ ง ใ ห ม่ ไ ด้ ถู ก ท า ขึ้ น โ ด ย
นักวิทยาศาสตร์ ของ Pew Research Center และงานวิจยั นี้ ถูกมอง
ในแง่บวกอย่า งกว้า งขวางจากสาธารณชนทัว่ โลก และคนส่ ว น
ใหญ่ เ ชื่ อ ว่ า การลงทุ น ของรั ฐ บาลในการวิ จัย ทางวิ ท ยาศาสตร์
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม การสารวจระหว่างประเทศซึ่ งจัดทา
ใน 20 แห่ งทัว่ ยุโรป ภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิกและในสหรั ฐอเมริ กา
แคนาดา บราซิลและรัสเซีย พบข้อสรุ ปอย่างกว้าง ๆ เกี่ยวกับคุณค่า
ของการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ค่ามัธยฐานอยู่ที่ร้อยละ 82ชี้ให้เห็นว่าการลงทุนของภาครัฐในการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ มี
ความคุม้ ค่า และคนส่ วนใหญ่ในหลาย ๆ แห่งมองว่า การเป็ นผูน้ าในความสาเร็ จทางวิทยาศาสตร์มีความสาคัญ
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ เป็ นอย่างมากเมื่ อเที ยบกับกลุ่มและสถาบันที่ มี
ชื่อเสี ยงอื่น ๆ ในสังคม ในทุกที่ที่สารวจ ส่ วนใหญ่มีความไว้วางใจให้นักวิทยาศาสตร์ ทาในสิ่ งที่ถูกต้อง โดยมีค่ามัธย
ฐานร้อยละ 36 ที่มีความไว้วางใจในนักวิทยาศาสตร์ เป็ นอย่างมาก ซึ่งมีค่าสู งกว่าเรื่ องทหารและสู งกว่าผูน้ าธุรกิจ รัฐบาล
แห่งชาติและสื่ อ
การสารวจยังพบว่าความสับสนเกี่ยวกับพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์บางอย่างในด้านต่าง ๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์
และอาหารที่มาจากการดัดแปลงพันธุกรรม มักเกิดขึ้นควบคู่ไปกับความไว้วางใจสู ง สาหรับนักวิทยาศาสตร์ โดยทัว่ ไป
และมุมมองเชิ งบวกในด้านอื่น ๆ เช่น การสารวจอวกาศ ความกังวลของสาธารณชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและความเสื่ อมโทรมของสิ่ งแวดล้อมยังคงมี อยู่อย่างกว้างขวาง ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มองว่าการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็ นปัญหาที่ร้ายแรงมาก และกล่าวว่ารัฐบาลของพวกเขาไม่ได้ดาเนินการอย่างเพียงพอที่จะ
แก้ไขปัญหานี้
ด้วยการให้ค วามสาคัญกับความส าคัญของการยอมรั บ วัค ซี นของสาธารณชน การส ารวจครั้ งใหม่ พ บว่ า
ประชาชนส่ วนใหญ่มักจะมองว่า วัค ซี นส าหรั บเด็ ก เช่ น โรคหัด คางทูมและหัด เยอรมัน ค่ อนข้า งปลอดภัย และมี
ประสิ ทธิภาพ แต่คนกลุ่มน้อยจากสาธารณชนทัว่ โลกต่างตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่ องมือหลักของการแพทย์สมัยใหม่น้ ี
(ครั บ ในขณะที่ สาธารณชน คนส่ วนใหญ่ของโลกมี ความเชื่ อมัน่ ในวิทยาศาสตร์ และนักวิทยาศาตร์ แต่ใน
ประเทศไทยกลับตรงกันข้าม)
อ่ า นรายงานนี้ เ พิ่ มเติ มได้ที่ https://www.pewresearch.org/science/2020/09/29/science-and-scientists-held-inhigh-esteem-across-global-publics/
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นักวิจัยหาวิธีปกป้ องพืชจากการเข้าทาลายของเชื้อรา
นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ จ า ก Martin Luther University HalleWittenberg (MLU) และมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Paraná ในบราซิล
ได้คน้ พบว่าโรคพืชที่เกิ ดจากเชื้ อรา สามารถควบคุมได้ด้วย
สารเคมีที่มีจาหน่ายทัว่ ไปและถูกใช้ในทางการแพทย์เป็ นหลัก
จนถึงปัจจุบนั ในการทดลองทีมงานได้คน้ พบวิถีการเผาผลาญ
แบบใหม่ หรื อกระบวนการสร้ างและสลาย (new metabolic
pathway) ที่ อ าจถู ก ท าลายโดยกรดอะซิ โ ตไฮดรอกซามิ ก
(acetohydroxamic acid) ซึ่งเป็ นสารที่ใช้ในการรักษาแบคทีเรี ยที่เป็ นอันตรายในกระเพาะอาหารของมนุษย์ ซึ่งยัง
ช่วยยับยั้งการสลายตัวของยูเรี ย
Colletotrichum graminicola เป็ นเชื้ อราโรคพืชที่แพร่ หลายไปทัว่ โลก โดยจะทาให้เกิดโรคแอนแทรค
โนสในข้าวโพด ซึ่งเป็ นโรคที่ทาให้ใบของพืชเปลี่ยนเป็ นสี เหลืองในตอนแรก จากนั้นก็ถูกทาลายด้วยสารพิษใน
ที่สุด ทีมงานของศาสตราจารย์ Holger Deising นักพยาธิ วิทยาพืช พบวิธีที่จะขัดขวางระยะการเปลี่ยนผ่านที่
เกิดขึ้นจากเชื้ อรา โดยทีมงานได้พ่นกรด acetohydroxamic ลงบนต้นพืช Deising กล่าวว่ากรดนี้ จะช่วยป้ องกัน
ไม่ให้เชื้อราที่เป็ นอันตรายแทรกซึมเข้าไปในพืชและไม่ทาให้ติดเชื้อ
ทีมวิจยั ยังทดสอบว่าผลการวิจยั จาก C. graminicola และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สามารถนาไปใช้กบั พืชและ
เชื้อราอื่น ๆ ได้หรื อไม่ และพบว่ากรดนี้มีประสิ ทธิภาพเมื่อใช้กบั เชื้อราอื่น ๆ ที่เป็ นสาเหตุของโรคพืชอีกมากมาย
เช่น โรคราแป้งในธัญญพืช โรคใบไหม้ในมันฝรั่ง รวมทั้งโรคราสนิมข้าวโพดและถัว่
(ครับ บางครั้งสิ่ งที่ใช้ได้กบั อีกสาขาหนึ่ง ก็สามารถใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพกับพืช)
อ่ า น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่
https://pressemitteilungen.pr.unihalle.de/index.php?modus=pmanzeige&pm_id=5103
เกษตรกรชาวไอริช มีความเสี่ ยงมากต่อการติดโควิด -19
การศึกษาที่ทาโดยทีมวิจยั และการถ่ายทอดความรู ้จาก Teagasc
- Agriculture and Food Development Authority of Ireland แ ล ะ National Center for Men's Health, Institute of
Technology, Carlow ระบุว่าชุมชนเกษตรกรรมมีความเสี่ ยงสูง
ต่อการติ ด COVID-19 เนื่ องจากส่ วนใหญ่ เป็ นผูส้ ู ง อายุและ
สถานะสุขภาพไม่ดี
Dr. David Meredith ผูน้ าในการเขียนผลงานวิจยั นี้ ที่
อยู่ ใ นโครงการเศรษฐกิ จ และการพัฒ นาชนบทของ Teagasc (Teagasc Rural Economy and Development
Programme) กล่าวว่า "เกษตรกรจานวนมากมีการติดต่อ เป็ นการส่ วนตัวนอกฟาร์มอย่างจากัด เนื่ องจากลักษณะ
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งานของพวกเขา แต่พวกเขาก็ยงั คงเผชิญกับความเสี่ ยงในการติดเชื้อ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สาคัญ เช่น การค้าที่
ผ่านการขายผลิตผล หรื อการได้มาซึ่ งอุปกรณ์ ที่ใช้ในฟาร์ ม" Meredith กล่าวเสริ มว่าพวกเขาควรใช้มาตรการ
ป้องกันไวรัสโควิด -19 ที่จาเป็ นต่อไป
Diana van Doorn ซึ่ ง เป็ นนัก วิ ช าการระดับ ปริ ญ ญาเอกด้านสุ ขภาพของเกษตรกร จาก Teagasc / IT
Carlow ระบุวา่ การวิจยั ด้านสุขภาพของเกษตรกรชาวไอริ ช พบว่าร้อยละ 31 ของเกษตรกรใช้ยาเพื่อควบคุมปัจจัย
เสี่ ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด และใช้ตามที่กาหนดไว้ร้อยละ 95 ของผูท้ ี่ตอ้ งควบคุม ซึ่งเป็ นการค้นพบเชิง
บวก อย่างไรก็ตามเนื่องจากเหตุฉุกเฉิ น ที่เกิดจากโรคโควิด -19 ทาให้มีผเู ้ ข้ารับบริ การทางการแพทย์ลดลงอย่าง
เห็นได้ชดั ในขณะที่บริ การเหล่านี้ยงั คงเปิ ดให้บริ การอย่างเต็มที่ ซึ่งอาจนาไปสู่ผลกระทบด้านสุ ขภาพในอนาคต
Dr. Noel Richardson ผูอ้ านวยการศูนย์สุขภาพผูช้ ายแห่งชาติ ที่ IT Carlow กล่าวว่า "ควรให้ความสาคัญเป็ นพิเศษ
กับการรับประทานอาหารที่เหมาะสม และเน้นการออกกาลังกายเป็ นประจาเพื่อรักษาสุ ขภาพให้ดีอยู่เสมอ การ
วิจยั ด้านสุ ขภาพของเกษตรกรชาวไอริ ชแสดงให้เห็นว่า ร้อยละ 86 ของเกษตรกรมีน้ าหนักเกิน หรื อเป็ นโรคอ้วน
ซึ่งเป็ นทั้งปัจจัยเสี่ ยงด้านสุ ขภาพและการติดโรคโควิด -19 "
(ครับ ถ้าเกษตรกรดังกล่าวปฎิบตั ิตวั ด้วยการใส่ หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจอแอลกอฮอล และใช้
ระยะห่าง อยูเ่ ป็ นประจา ก็น่าจะช่วยลดความเสี่ ยงจากโรคโควิด – 19 ได้)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.teagasc.ie/news--events/news/2020/farmerhighlyvulnerablec19.php
นักวิจัยสร้ างโปรโตคอลที่เรียกว่า Rapid TALEN Assembly สาหรับการแก้ไขจีโนม
โปรโตคอลส าหรั บการเตรี ย ม transcription activator-like
effector nuclease (TALEN) ที่รวดเร็ ว ได้รับการพัฒนาบน
พื้ นฐานของ Golden Gate TALEN และ TAL Effector Kit
2.0 ที่ ใช้กันอย่างแพร่ หลาย โปรโตคอลใหม่น้ ี สามารถใช้
เพื่อเตรี ยม TALEN ที่มีผลผูกพันกับ 18 bp ที่กาหนดเองได้
ในเวลาประมาณ 12 ชั่ ว โมง ซึ่ งเร็ ว กว่ า CRISPR ผล
การศึกษานี้ได้รับการตีพิมพ์ใน ACS Publications
จากผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์น้ ี โปรโตคอลที่กล่าวถึงนี้จะเกี่ยวข้องกับการใช้ชุด monomers (หน่วยเล็ก ๆ ของ
สารในพอลิเมอร์) เชิงเส้น (linear) ชุดแกนหลักพลาสมิด TALE-FokI ในขั้นสุ ดท้าย และท่อเชื่อม (pipeline) เพื่อ
ประกอบเป็ น TALEN expression plasmid ที่พร้อมใช้งาน ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อการศึกษาครั้งนี้ การสร้าง
ท่อเชื่อม TALEN สามารถได้รับมาจากหลายกลุ่มเชิ งบวก (several positive colonies) ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่า
ร้อยละ 80 ผลการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับยีน NF-κB จานวน 5 ยีน แสดงให้เห็นว่าโปรโตคอลใหม่มีประสิ ทธิภาพ
สู ง สามารถทาซ้ าได้ มีความน่ าเชื่ อถื อและนาไปใช้ได้ นอกจากนี้ ยงั แสดงให้เห็ นว่า TALEN ที่ประดิษฐ์ข้ ึนมี
ประสิ ทธิภาพในการแก้ไขที่ดีกว่า CRISPR
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(ครับ เป็ นวิชาการเชิงลึกหน่ อยหนึ่ ง แต่ขอให้เข้าใจว่า เป็ นเรื่ องของการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาวิธีการแก้ไขยีนมีประสิ ทธิ ภาพสู ง สามารถทาซ้ าได้ มีความน่าเชื่อถือและนาไปใช้ได้ ซึ่ งดีกว่าวิธีเดิม คือ
CRISPR)
เรี ยนรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโตคอลนี้ได้จาก https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.0c02396
แปลและเรี ยบเรี ยงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp September 30, 2020
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จตุจกั ร กทม 10900 โทรศัพท์ 085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA
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