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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์                                                                                         วันที่ 30 กนัยายน 2563 

วิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ได้รับการยกย่องอย่างสูงท่ัวโลก 
 

กา รส า ร ว จร ะหว่ า ง ประ เทศค ร้ั ง ให ม่ ได้ ถู กท า ขึ้ น โ ด ย
นักวิทยาศาสตร์ของ Pew Research Center และงานวิจยัน้ีถูกมอง
ในแง่บวกอย่างกวา้งขวางจากสาธารณชนทัว่โลก และคนส่วน
ใหญ่เช่ือว่าการลงทุนของรัฐบาลในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม การส ารวจระหว่างประเทศซ่ึงจดัท า
ใน 20 แห่งทัว่ยุโรป ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและในสหรัฐอเมริกา 
แคนาดา บราซิลและรัสเซีย พบขอ้สรุปอยา่งกวา้ง ๆ เก่ียวกบัคุณค่า

ของการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ค่ามธัยฐานอยู่ท่ีร้อยละ 82ช้ีให้เห็นว่าการลงทุนของภาครัฐในการวิจยัทางวิทยาศาสตร์มี
ความคุม้ค่า และคนส่วนใหญ่ในหลาย ๆ แห่งมองวา่ การเป็นผูน้ าในความส าเร็จทางวิทยาศาสตร์มีความส าคญั 

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากเม่ือเทียบกับกลุ่มและสถาบันท่ีมี
ช่ือเสียงอ่ืน ๆ ในสังคม ในทุกท่ีท่ีส ารวจ ส่วนใหญ่มีความไวว้างใจให้นักวิทยาศาสตร์ท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง โดยมีค่ามธัย
ฐานร้อยละ 36 ท่ีมีความไวว้างใจในนกัวิทยาศาสตร์เป็นอยา่งมาก ซ่ึงมีค่าสูงกวา่เร่ืองทหารและสูงกวา่ผูน้ าธุรกิจ รัฐบาล
แห่งชาติและส่ือ 

การส ารวจยงัพบวา่ความสับสนเก่ียวกบัพฒันาการทางวิทยาศาสตร์บางอยา่งในดา้นต่าง ๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์
และอาหารท่ีมาจากการดดัแปลงพนัธุกรรม มกัเกิดขึ้นควบคู่ไปกบัความไวว้างใจสูง ส าหรับนกัวิทยาศาสตร์โดยทัว่ไป
และมุมมองเชิงบวกในดา้นอ่ืน ๆ เช่น การส ารวจอวกาศ ความกงัวลของสาธารณชนเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดล้อมยงัคงมีอยู่อย่างกวา้งขวาง ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มองว่าการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาท่ีร้ายแรงมาก และกล่าววา่รัฐบาลของพวกเขาไม่ไดด้ าเนินการอยา่งเพียงพอท่ีจะ
แกไ้ขปัญหาน้ี 

ด้วยการให้ความส าคัญกับความส าคัญของการยอมรับวคัซีนของสาธารณชน การส ารวจคร้ังใหม่พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่มักจะมองว่าวคัซีนส าหรับเด็ก เช่น โรคหัด คางทูมและหัดเยอรมัน ค่อนข้างปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ แต่คนกลุ่มนอ้ยจากสาธารณชนทัว่โลกต่างตั้งขอ้สงสัยเก่ียวกบัเคร่ืองมือหลกัของการแพทยส์มยัใหม่น้ี 

(ครับ ในขณะท่ีสาธารณชน คนส่วนใหญ่ของโลกมีความเช่ือมัน่ในวิทยาศาสตร์ และนักวิทยาศาตร์ แต่ใน
ประเทศไทยกลบัตรงกนัขา้ม) 

อ่านรายงานน้ีเพิ่มเติมได้ท่ี https://www.pewresearch.org/science/2020/09/29/science-and-scientists-held-in-
high-esteem-across-global-publics/ 
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นักวิจัยหาวิธีปกป้องพืชจากการเข้าท าลายของเช้ือรา 
 

นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ จ า ก  Martin Luther University Halle-
Wittenberg (MLU) และมหาวิทยาลยัแห่งรัฐ Paraná ในบราซิล
ได้คน้พบว่าโรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือรา สามารถควบคุมได้ด้วย
สารเคมีท่ีมีจ าหน่ายทัว่ไปและถูกใชใ้นทางการแพทยเ์ป็นหลกั
จนถึงปัจจุบนั ในการทดลองทีมงานไดค้น้พบวิถีการเผาผลาญ
แบบใหม่ หรือกระบวนการสร้างและสลาย  (new metabolic 
pathway)  ท่ีอาจถูกท าลายโดยกรดอะซิโตไฮดรอกซามิก 

(acetohydroxamic acid) ซ่ึงเป็นสารท่ีใชใ้นการรักษาแบคทีเรียท่ีเป็นอนัตรายในกระเพาะอาหารของมนุษย์ ซ่ึงยงั
ช่วยยบัย ั้งการสลายตวัของยเูรีย 

Colletotrichum graminicola เป็นเช้ือราโรคพืชท่ีแพร่หลายไปทัว่โลก โดยจะท าให้เกิดโรคแอนแทรค
โนสในขา้วโพด ซ่ึงเป็นโรคท่ีท าใหใ้บของพืชเปล่ียนเป็นสีเหลืองในตอนแรก จากนั้นก็ถูกท าลายดว้ยสารพิษใน
ท่ีสุด ทีมงานของศาสตราจารย ์Holger Deising นักพยาธิวิทยาพืช พบวิธีท่ีจะขดัขวางระยะการเปล่ียนผ่านท่ี
เกิดขึ้นจากเช้ือรา โดยทีมงานไดพ้่นกรด acetohydroxamic ลงบนตน้พืช Deising กล่าวว่ากรดน้ีจะช่วยป้องกนั
ไม่ใหเ้ช้ือราท่ีเป็นอนัตรายแทรกซึมเขา้ไปในพืชและไม่ท าใหติ้ดเช้ือ 

ทีมวิจยัยงัทดสอบว่าผลการวิจยัจาก C. graminicola และขา้วโพดเล้ียงสัตว ์สามารถน าไปใชก้บัพืชและ
เช้ือราอ่ืน ๆ ไดห้รือไม ่และพบวา่กรดน้ีมีประสิทธิภาพเม่ือใชก้บัเช้ือราอ่ืน ๆ ท่ีเป็นสาเหตุของโรคพืชอีกมากมาย 
เช่น โรคราแป้งในธญัญพืช โรคใบไหมใ้นมนัฝร่ัง รวมทั้งโรคราสนิมขา้วโพดและถัว่ 

(ครับ บางคร้ังส่ิงท่ีใชไ้ดก้บัอีกสาขาหน่ึง ก็สามารถใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพกบัพืช) 
อ่ า น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  https://pressemitteilungen.pr.uni-

halle.de/index.php?modus=pmanzeige&pm_id=5103 
 

เกษตรกรชาวไอริช มีความเส่ียงมากต่อการติดโควิด -19 
 

การศึกษาท่ีท าโดยทีมวิจยัและการถ่ายทอดความรู้จาก Teagasc 
- Agriculture and Food Development Authority of Ireland - 
แ ล ะ  National Center for Men's Health, Institute of 
Technology, Carlow ระบุว่าชุมชนเกษตรกรรมมีความเส่ียงสูง
ต่อการติด COVID-19 เน่ืองจากส่วนใหญ่ เป็นผูสู้งอายุและ
สถานะสุขภาพไม่ดี 

Dr. David Meredith ผูน้ าในการเขียนผลงานวิจยัน้ี ท่ี
อยู่ในโครงการเศรษฐกิจและการพัฒนาชนบทของ Teagasc (Teagasc Rural Economy and Development 
Programme) กล่าวว่า "เกษตรกรจ านวนมากมีการติดต่อเป็นการส่วนตวันอกฟาร์มอย่างจ ากดั เน่ืองจากลกัษณะ

https://pressemitteilungen.pr.uni-halle.de/index.php?modus=pmanzeige&pm_id=5103
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งานของพวกเขา แต่พวกเขาก็ยงัคงเผชิญกบัความเส่ียงในการติดเช้ือ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมท่ีส าคญั เช่น การคา้ท่ี
ผ่านการขายผลิตผล หรือการได้มาซ่ึงอุปกรณ์ท่ีใช้ในฟาร์ม" Meredith กล่าวเสริมว่าพวกเขาควรใช้มาตรการ
ป้องกนัไวรัสโควิด -19 ท่ีจ าเป็นต่อไป 

Diana van Doorn ซ่ึงเป็นนักวิชาการระดับปริญญาเอกด้านสุขภาพของเกษตรกร จาก Teagasc / IT 
Carlow ระบุวา่ การวิจยัดา้นสุขภาพของเกษตรกรชาวไอริช พบวา่ร้อยละ 31 ของเกษตรกรใชย้าเพื่อควบคุมปัจจยั
เส่ียงของโรคหัวใจและหลอดเลือด และใชต้ามท่ีก าหนดไวร้้อยละ 95 ของผูท่ี้ตอ้งควบคุม ซ่ึงเป็นการคน้พบเชิง
บวก อย่างไรก็ตามเน่ืองจากเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดจากโรคโควิด -19 ท าให้มีผูเ้ขา้รับบริการทางการแพทยล์ดลงอย่าง
เห็นไดช้ดั ในขณะท่ีบริการเหล่าน้ียงัคงเปิดให้บริการอยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงอาจน าไปสู่ผลกระทบดา้นสุขภาพในอนาคต 
Dr. Noel Richardson ผูอ้  านวยการศูนยสุ์ขภาพผูช้ายแห่งชาติ ท่ี IT Carlow กล่าววา่ "ควรใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษ
กบัการรับประทานอาหารท่ีเหมาะสม และเนน้การออกก าลงักายเป็นประจ าเพื่อรักษาสุขภาพให้ดีอยู่เสมอ การ
วิจยัดา้นสุขภาพของเกษตรกรชาวไอริชแสดงให้เห็นว่าร้อยละ 86 ของเกษตรกรมีน ้ าหนกัเกิน หรือเป็นโรคอว้น 
ซ่ึงเป็นทั้งปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพและการติดโรคโควิด -19 " 

(ครับ ถา้เกษตรกรดังกล่าวปฎิบติัตวัด้วยการใส่หน้ากากอนามยั ลา้งมือด้วยเจอแอลกอฮอล และใช้
ระยะห่าง อยูเ่ป็นประจ า ก็น่าจะช่วยลดความเส่ียงจากโรคโควิด – 19 ได)้ 

อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://www.teagasc.ie/news--events/news/2020/farmerhighlyvulnerablec19.php 
 

นักวิจัยสร้างโปรโตคอลท่ีเรียกว่า Rapid TALEN Assembly ส าหรับการแก้ไขจีโนม 
 

โปรโตคอลส าหรับการเตรียม transcription activator-like 
effector nuclease (TALEN) ท่ีรวดเร็ว ไดรั้บการพฒันาบน
พื้นฐานของ Golden Gate TALEN และ TAL Effector Kit 
2.0 ท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย โปรโตคอลใหม่น้ีสามารถใช้
เพื่อเตรียม TALEN ท่ีมีผลผูกพนักบั 18 bp ท่ีก าหนดเองได้
ในเวลาประมาณ 12 ชั่วโมง ซ่ึง เ ร็วกว่า  CRISPR ผล
การศึกษาน้ีไดรั้บการตีพิมพใ์น ACS Publications 

จากผลงานวิจยัท่ีตีพิมพน้ี์ โปรโตคอลท่ีกล่าวถึงน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัการใชชุ้ด monomers (หน่วยเลก็ ๆ ของ
สารในพอลิเมอร์) เชิงเส้น (linear) ชุดแกนหลกัพลาสมิด TALE-FokI ในขั้นสุดทา้ย และท่อเช่ือม (pipeline) เพื่อ
ประกอบเป็น TALEN expression plasmid ท่ีพร้อมใชง้าน ซ่ึงไดรั้บการออกแบบมาเพื่อการศึกษาคร้ังน้ี การสร้าง 
ท่อเช่ือม TALEN สามารถไดรั้บมาจากหลายกลุ่มเชิงบวก (several positive colonies) ท่ีมีประสิทธิภาพสูงกว่า
ร้อยละ 80 ผลการทดสอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัยนี NF-κB จ านวน 5 ยนี แสดงใหเ้ห็นวา่โปรโตคอลใหม่มีประสิทธิภาพ
สูง สามารถท าซ ้ าได ้มีความน่าเช่ือถือและน าไปใช้ได ้นอกจากน้ียงัแสดงให้เห็นว่า TALEN ท่ีประดิษฐ์ขึ้นมี
ประสิทธิภาพในการแกไ้ขท่ีดีกวา่ CRISPR 

https://www.teagasc.ie/news--events/news/2020/farmerhighlyvulnerablec19.php
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(ครับ เป็นวิชาการเชิงลึกหน่อยหน่ึง แต่ขอให้เขา้ใจว่า เป็นเร่ืองของการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการ
พฒันาวิธีการแกไ้ขยีนมีประสิทธิภาพสูง สามารถท าซ ้ าได ้มีความน่าเช่ือถือและน าไปใชไ้ด ้ซ่ึงดีกว่าวิธีเดิม คือ 
CRISPR) 

เรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัโปรโตคอลน้ีไดจ้าก https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.0c02396 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp September 30, 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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