ฉบับที่ 4/2550

ประจําเดือนเมษายน 2550

ศาลสหรัฐฯเรียกรองการควบคุมพืชดัดแปลงพันธุกรรมที่เขมงวดขึ้น
ศาลสหรัฐฯไดตัดสินคดีเกี่ยวกับพืชดัดแปลงพันธุกรรมรวม 3 คดีนับตั้งแตเดือนสิงหาคมปที่ผานมา
จนถึงเดือนกุมภาพันธศกนี้ โดยมีคําตัดสินวากระทรวงเกษตรสหรัฐฯไดละเมิดกฎหมายการควบคุมปองกัน
สิ่งแวดลอมแหงชาติ (National Environmental Protection Act หรือ NEPA) โดยอนุมัติใหมีการซื้อขาย
พืชอัลฟาฟาทีผ่ านการดัดแปลงพันธุกรรมในเชิงพาณิชยและอนุมัตแิ ปลงทดลองหญา (turf) ตลอดจนพืช
ดัดแปลงพันธุกรรมอื่นๆอันอาจทําใหเกิดการปนเปอนและแพรกระจายของพืชพันธุปรับแตงพันธุกรรมไปยัง
แหลงเพาะปลูกพืชพันธุตามธรรมชาติ ในทายที่สุดศาลสหรัฐฯเรียกรองใหกระทรวงเกษตรสหรัฐฯหามาตรการ
พิจารณาและควบคุมที่ไดมาตรฐานและเขมงวดเพียงพอเพื่อปองกันปญหาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
คดีแรกเริ่มในป พ.ศ. 2548 ที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯไดอนุมัติการซื้อขายอัลฟาฟาพันธุ Roundup
Ready ซึ่งเปนผลงานวิจัยพัฒนาระหวางบริษัท Monsanto และ Forage Genetics Internationals พืชอัลฟา
ฟาชนิดนี้ทนทานตอยาฆาแมลงแบบ glyphosate ไดดี แตการพิจารณาอนุมัติเปนไปโดยปราศจากการใช
รายงาน environmental impact statement (EIS) ประกอบตามที่กฎหมายควบคุมปองกันสิ่งแวดลอมแหงชาติ
กําหนดไว
คดีที่สองศาลตัดสินวากระทรวงเกษตรสหรัฐฯอนุมัติแปลงทดลองหญาที่มลรัฐโอเรกอนโดยไมมีการ
พิจารณารายงาน EIS หรือรายงานพิจารณาความเสีย่ งอื่นๆประกอบการอนุมัติเชนกัน ซึ่งอาจเปนผลทําให
เกิดความเสี่ยงในการปนเปอ นตอพืชพันธุธรรมชาติ สวนคดีสุดทายศาลตัดสินวากระทรวงเกษตรฯมีความผิด
ในการอนุมัติแปลงทดลองขาวโพดและออยที่ดัดแปลงพันธุกรรมเพือ่ การวิจัยทางเภสัชกรรมในมลรัฐฮาวายซึง่
นับวาเปนอันตรายตอพืชพันธุธรรมชาติในมลรัฐเชนกัน
ดังจะเห็นไดวากระทรวงเกษตรฯไดละเลยการพิจารณาความเสี่ยงตอสิ่งแวดลอมดวยการอางวาความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นไมมีนัยสําคัญ เชน การใหเหตุผลวาปญหาการปนเปอนละอองเกสรในพืชอัลฟาฟามีนอยเพราะผู
เพาะปลูกจะเก็บเกี่ยวผลผลิตกอนที่จะมีละอองเกสรและพืชชนิดนี้มกี ารผลิตเมล็ด (seeds) นอย แตเกษตร
ทองถิ่นโตแยงวาผึ้งสามารถนําละอองเกสรของอัลฟาฟาไปผสมพันธุไดไกลกวา 3 กิโลเมตรทีเดียวซึ่งอาจทํา
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ใหเกิดการปนเปอนกับแปลงเพาะปลูกธรรมชาติในพื้นที่ใกลเคียง
อยางไรก็ตามในกรณีของหญาดัดแปลง
พันธุกรรมซึ่งคาดไววาจะนํามาปลูกตามสนามกอลฟนั้น แมวาละอองเกสรสามารถลองลอยไปไดไกลถึง 20
กิโลเมตรแตกไ็ มนาจะกอความเสียหายแกพืชพันธุบริเวณใกลเคียงนักทั้งนี้เพราะสภาพภูมิอากาศของพื้นที่
แหงแลงแถบมลรัฐโอเรกอนไมสงเสริมการแพรพันธุหรือการเจริญเติบโตอยูแลว
(ที่มา: Science Magazine ฉบับวันที่ 23 กุมภาพันธ 2550)

การสํารวจขั้วโลกกําลังทวีความสําคัญ
ในขณะนี้โครงการสํารวจขัว้ โลกสากล (IPY 2007-2008) ซึ่งมีมูลคา 350 ลานเหรียญสหรัฐฯ กําลัง
ดําเนินการอยูดวยความรวมมือระหวาง 63 ประเทศทัว่ โลกและเปนการรวมจํานวนนักวิจัยมากกวา 5 หมื่นคน
ในการสํารวจขั้วโลกเหนือและขัว้ โลกใต การสํารวจเปนไปทั้งจากขอมูลดาวเทียม เรือดําน้ํา เครื่องบิน และ
อุปกรณตางๆเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับโอกาสการเปลี่ยนแปลงสภาวะสิ่งแวดลอมของโลกในอนาคต
จากการศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเลที่เพิ่มขึ้นจากการละลายของน้ําแข็งที่ขั้วโลก
การอพยพของสัตวในแถบขั้วโลก การเปลี่ยนแปลงของกระแสมหาสมุทรและการริเริ่มศึกษาสภาวะการระบาด
ของโรคในดินแดนขั้วโลกเปนตนจะทําใหเราสามารถคาดการณและเตรียมพรอมกับผลกระทบของโลกที่เกิด
ขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลที่นบั วันยิ่งเปนปญหาที่ทวีความสําคัญอันสืบเนื่องจากอุณหภูมิโลกที่สูง
ขึ้น (global warming)
ในปจจุบันอัตราการละลายของน้ําแข็งในเขตกรีนแลนดประมาณ 163 ลูกบาศกเมตรตอปซึ่งอัตราการ
ละลายเพิ่มขึน้ เปน 3 เทาเมื่อเทียบกับขอมูลเมื่อ 5 ปที่แลว และระดับน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้น 3.5 มิลลิเมตรตอป
ในทางประเทศสหรัฐฯไดมอบหมายใหหนวยงานรัฐทั้ง 11 แหง อาทิเชน มูลนิธวิ ิทยาศาสตรแหงชาติ (NSF),
องคกรบริหารอวกาศแหงชาติ (NASA) เขารวมโครงการฯ โดยจะสนับสนุนงบประมาณ 50 ลานเหรียญสหรัฐฯ
ในการโครงการริเริ่มตางๆตอไป
(ที่มา: Science Magazine ฉบับวันที่ 5 มีนาคม 2550)

กรรมวิธีคนหาเชื้อแบคทีเรียในอุตสาหกรรมอาหาร
กลุมนักวิจัยแหงมหาวิทยาลัยเปอรดิวคนพบวิธีตรวจหาเชื้อแบคทีเรียชนิดที่เปนอันตรายตอมนุษย
อยางเชน เชื้อ E. coli หรือ Salmonella typhimurium การคนพบนีเ้ ปนประโยชนในดานอุตสาหกรรมอาหาร
ดานการแพทยและการปองกันประเทศโดยสามารถตรวจพบเชื้อแบคทีเรียไดอยางรวดเร็วทั้งในอาหาร จาน
เพาะเชื้อ (medical cultures) และอากาศในโรงพยาบาล, สถานีรถไฟใตดิน หรือสนามบิน เปนตน
การคนพบนี้ไดรับการตีพิมพในวารสาร Chemical Communications โดย Yishu Song, Nari Talaty,
Zhengzheng Pan, Andy W. Tao, และ R. Graham Cooks กรรมวิธี DESI (Desorption Electrospray
Ionization) เปนการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียที่ถูกตองและรวดเร็วกวาวิธีตรวจดั้งเดิมที่กินเวลาหลายชั่วโมงและ
ตองเตรียมตัวอยางที่เปนลําดับซับซอน ดวยวิธี DESI จะทําใหสามารถตรวจพบแบคทีเรียภายใน 1 นาที
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DESI พัฒนาจากการใชกลองตรวจมวลสเปกตรัม (mass spectrometer) ที่ปกติใชหลักการเปลี่ยน
โมเลกุลของสสารเปนอิออนโดยการชารจประจุไฟฟาในชองสุญญากาศ (vacuum chamber) แตสําหรับ DESI
ไดพัฒนาไปจนกระทั่งสามารถใชปรับประจุไฟฟานอกชองสุญญากาศได กรรมวิธีการตรวจสอบเริ่มตนโดย
การฉีดน้ําเขาไปในสนามแมเหล็กไฟฟาเพื่อทําใหโมเลกุลน้ําเปลี่ยนเปนประจุไฟฟาเพื่อปลอยประจุไฟฟาเดี่ยว
ไปจับโมเลกุลของสารตัวอยางในการทดสอบใหเปนประจุไฟฟาดวยกัน จากนั้นประจุไฟฟาทั้งหมดจะถูกดูดไป
กลองตรวจมวลสเปกตรัมเพือ่ วิเคราะหมวลและชนิดของสสาร ในปจจุบันกําลังมีการพัฒนาอุปกรณตรวจสอบ
แบคทีเรียแบบพกพาเพื่อความสะดวกแกการใชงาน
ดวยวิธี DESI นี้นักวิจัยสามารถตรวจพบมวลของแบคทีเรียแมเพียง 1 นาโนกรัมถึงพันลานกรัมได
โดยสามารถแยกไดเปนแตละสปชสี  (species) และหนวยยอยลงไปอีก (subspecies) ซึ่งเปนระดับที่ใชคน หา
แบคทีเรียที่เปนสาเหตุของโรค นักวิจัยสามารถตรวจหาแบคทีเรียแตละชนิดไดโดยดูที่สวนประกอบทางเคมี
ของแบคทีเรีย อยางเชน ไขมันและกรดไขมัน (lipid and fatty acid) เปนตน ซึ่งทําหนาที่ประกอบกันเปน
โครงสรางของแบคทีเรียหรือเรียกไดวาเปนแบบพิมพลายนิ้วมือของแบคทีเรีย (fingerprint)
ในขณะนี้บริษทั Prosolia Inc. จากมลรัฐอินเดียนาโปลิสกําลังพัฒนาอุปกรณตรวจวัดเชื้อแบคทีเรียนี้
ในเชิงพาณิชย
สวนกลุมนักวิจัยแหงมหาวิทยาลัยเปอรดิวจะทําการศึกษาการปนเปอนของแบคทีเรียโดย
เฉพาะในอาหารเปนขั้นตอไป
(ที่มา : นิตยสาร SmallTimes ฉบับมีนาคม/เมษายน 2550)

สหรัฐฯสั่งลดปริมาณสารเบนซีน (benzene) ในน้ํามันเชือ้ เพลิงภายในป พ.ศ. 2554
ดวยสารเบนซิน (benzene) เปนสาเหตุหนึ่งของโรคมะเร็งและกอใหเกิดมลพิษโดยเฉพาะสารเบนซีน
ชนิด 1,3-butadiene, formaldehyde, acetaldehyde, acrolein และ naphthalene ซึ่งจากสถิติในป พ.ศ. 2542
พบวายานยนตเปนแหลงปลดปลอยปริมาณสารเบนซีนถึง 70 เปอรเซ็นตในประเทศ องคการพิทักษ
สิ่งแวดลอมแหงสหรัฐฯ (Environment Protection Agency) จึงไดสั่งลดปริมาณสารเบนซีนในน้ํามันเชื้อเพลิง
(gasoline) โดยเริ่มมีผลบังคับใชในป พ.ศ. 2554 สวนขอบังคับปริมาณสารเบนซีนในกระปองแก็ส (gas can)
จะเริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตป พ.ศ. 2552
กฎเกณฑใหมนี้กําหนดระดับปริมาณความเขมขนของสารเบนซีนโดยเฉลี่ยอยูที่ 0.62 เปอรเซ็นตตอ
ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง (volume %) กฎเกณฑฺใหมหลังจากนี้จะเปนนโยบายบังคับปริมาณการปลดปลอย
ไฮโดรคารบอนจากรถยนตโดยสารซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใชในชวงป พ.ศ. 2553 – 2558 ตอไป อยางไรก็ตาม
ขอกําหนดปริมาณสารเบนซีนใหมนี้ทําใหคาใชจายตอน้ํามันหนึ่งแกลลอนเพิ่มขึ้นอีก 0.27 เซ็นตและเมื่อคิด
มูลคาการลงทุนปรับปรุงแหลงผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง (refinery) ทั้งประเทศจะเปนเงิน 14 ลานเหรียญสหรัฐฯ
แตคาใชจายของยานยนตรุนใหมและราคาตนทุนการผลิตกระปองแกสที่เพิ่มขึ้นจะถูกชดเชยดวยประโยชนใน
การประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงในที่สุด
กลุมพิทักษทางสิ่งแวดลอมมีความยินดีและสนับสนุนกฎเกณฑใหมนี้ แตยังมีขอ วิพากษวิจารณตอ
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องคการพิทักษสิ่งแวดลอมในกฎเกณฑขอ ที่อนุญาตใหบริษัทผูผ ลิตน้าํ มันเชื้อเพลิงสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยน
สิทธิ์หรือเครดิตของระดับปริมาณสารเบนซีนได ทําใหบริษัททีส่ ามารถปรับลดระดับสารเบนซีนลงต่ํากวาที่
กําหนดไวสามารถขายสิทธิ์ที่เหลืออยูใหแกบริษัทที่ยังไมสามารถปรับระดับสารเบนซีนลงตามขอบังคับได ซึ่ง
อาจทําใหเกิดการนําไปใชอยางผิดวัตถุประสงค อยางเชน การขายสิทธิ์ระดับสารเบนซีนในเมืองเล็กๆไปยัง
เมืองใหญที่เปนชุมชนเมืองซึ่งทําใหมีผลกระทบตอประชาชนและสิ่งแวดลอมมากกวา
(ที่มา: นิตยสาร Science ฉบับวันที่ 19 กุมภาพันธ 2550)

วิธีการและเครื่องมือการตรวจวัดวัสดุนาโนในอากาศ
ในปจจุบันประเด็นความปลอดภัยของพนักงานที่ทํางานสัมผัสกับวัสดุนาโนเปนเรื่องที่ถูกหยิกยกมา
พิจารณา โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการคาดการณวาจํานวนของพนักงานที่ทํางานเกีย่ วกับนาโนเทคโนโลยีจะเพิม่
จํานวนขึ้นเปนประมาณ 10 ลานคนภายในป พ.ศ. 2557 อันเปนผลใหมีสินคานาโนเทคโนโลยีสูตลาดมูลคา
รวม 2.6 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ ภายในปเดียวกัน เพียงแคในปจจุบันก็มีผูผลิตสินคาดานนี้กวา 400 รายแลว
เชน ในอุตสาหกรรมชิ้นสวนคอมพิวเตอร รถยนต เสื้อผา เครื่องสําอาง และอาหารเสริม เปนตน
นาย Andrew Maynard ที่ปรึกษาโครงการ Project on Emerging Nanotechnologies ประเทศสหรัฐฯ
และนาย Robert Aitken ผูอํานวยการดานงานปรึกษาทางยุทธศาสตรจาก Institute of Occupational
Medicine แหงประเทศอังกฤษ ไดรวมมือกันเขียนบทความเรื่อง Assessing Exposure to Airborne
Nanomaterials: Current Abilities and Future Requirements ซึ่งสามารถคนควาเพิ่มเติมไดจากเว็บไซด
http://www.nanotoxicology.net
เนื่องจากวัสดุนาโนที่ผานกระบวนการวิศวกรรมนั้นมีลกั ษณะที่ซับซอน ยิ่งมีขนาดเล็กก็ยิ่งมีอันตราย
เมื่อสัมผัสกับรางกายมนุษย ที่ผานมาวิธีการและเครื่องมือที่ใชตรวจสอบวัสดุนาโนนั้นยังไมมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวัสดุนาโนนั้นมีคุณลักษณะที่หลากหลายขึ้นอยูกับการออกแบบ สวนประกอบและ
ขนาด เปนตน แมแตผูเขียนบทความดังกลาวก็เพียงจัดแบงลักษณะอนุภาคนาโนเปนเพียง 8 หมวดหมูเพื่อ
การวิเคราะหผลกระทบที่อาจะเกิดขึ้นตอสุขภาพมนุษย โดยแบงลักษณะหมวดหมูของวัสดุนาโนเริ่มตั้งแตเปน
ลักษณะอนุภาคกลมรูปแบบเรียบงาย (simple spherical) ไปจนถึงอนุภาคนาโนที่มีความซับซอนสําหรับ
ปฏิบัติงานที่หลากหลาย
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ในปจจุบันวิธกี ารและอุปกรณที่ใชในการตรวจสอบสามารถตรวจวัดจํานวนอนุภาคนาโนในอากาศ
หรือบนพื้นผิวตางๆและในมวลสาร (mass concentration) ไดเพียงระดับหนึ่งแตยังตองอาศัยการศึกษาวิจัย
พัฒนาเพิ่มเติมเพื่อใหเราสามารถระบุชนิดของวัสดุนาโน ตลอดจนพัฒนากระบวนการตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งผูเขียนบทความเสนอการสราง universal aerosol monitor ที่ใชในการตรวจวัดวัสดุนาโนใน
อากาศที่สัมผัสโดยตรงกับมนุษย โดยอุปกรณสามารถพกพาและตนทุนต่ําเพื่อใหแพรกระจายไปเปนประโยชน
ตอการสรางความปลอดภัยในการทํางาน
อยางไรก็ตามยังไมไดมีการพัฒนาจนเปนรูปรางแตอยางใดใน
ปจจุบัน
(ที่มา: Project on Emerging Nanotechnologies, http://www.nanotechproject.org )

ยุงพันธุตานทานโรคมาลาเรีย
นักวิจัยไดพยายามคนควาการตัดตอพันธุกรรมยุงตั้งแตป พ.ศ. 2541 เพื่อใหยุงมีความสามารถในการ
เปนพาหะของเชื้อมาเลเรียไดต่ําลง อยางไรก็ตามในการทดลองยุงจํานวน 2 พันธุท ี่ผานมาพบวายุงทั้ง 2 พันธุ
ตายเร็วและขยายพันธุไดนอ ยกวาพันธุยงุ ปา (wild species) ซึ่งอยูตามธรรมชาติ
ตอมาในป พ.ศ. 2547 นาย Marcelo Jacobs-Lorena จากมหาวิทยาลัยจอหน ฮอปกินส เมืองบัลติมอร มลรัฐแมรี่แลนด ไดคนควายุงพันธุที่ตอตานเชื้อมาลาเรียเปนผลสําเร็จซึง่ ยุงพันธุใหมนี้เติบโตแข็งแรง
เทียบเทายุงปา ในการวิจัยไดนํายุงพันธุ Anopheles stephensi ซึ่งไดเคยนํามาตัดตอพันธุกรรมในการวิจยั
ครั้งที่แลวเพราะยุงพันธุนี้เปนพาหะสําคัญของโรคมาเลเรียในประเทศอินเดีย นาย Marcelo ตัดตอพันธุกรรม
โดยใสสายเปปไทด (peptide) ที่ชื่อ SM1 ในชองทอง(gut) ของยุงเพื่อปองกันการสรางถุง (pouch) สําหรับการ
เจริญพันธุของปาราสิต (parasites) ของโรคมาเลเรีย
ในผลงานวิจัยลาสุดที่ตีพิมพใน Proceedings of the National Academy of Sciences เมื่อวันที่ 27
มีนาคม 2550 ที่ผานมา ทีมวิจัยไดนํายุงพันธุที่ไดรบั การตัดตอพันธุกรรมนี้และยุงปาจํานวนเทาๆกันมาใสไว
ในภาชนะเดียวกันและใหอาหารดวยเลือดหนูทดลองที่เปนพาหะของโรคมาเลเรียเพื่อทําการศึกษาอัตราและ
ปริมาณการเจริญพันธุ พบวายุงตัดตอพันธุกรรมขยายพันธุเพิ่มจํานวนมากกวายุงปา โดยเฉพาะในรุน
ลูกหลานลําดับที่ 9 สัดสวนยุงตัดตอพันธุกรรมตอยุงปาเปน 70:30 ซึ่งเห็นไดวายุงตัดตอพันธุกรรมเจริญ
พันธุไดดีกวา ซึ่งในการทดลองเพิ่มเติมพบสาเหตุวายุงปาที่เปนพาหะของเชื้อมาเลเรียมีสุขภาพออนแอเพราะ
ตัวปาราสิตของเชื้อมาเลเรียเริ่มขยายพันธุในชองทองของยุง จึงทําใหยุงไมไดสารอาหารอยางเพียงพอจึงไม
สามารถขยายพันธุไดอยางมีประสิทธิภาพเทียบเทากับยุงตัดตอพันธุกรรมที่ตอตานปาราสิตของเชื้อมาเลเรีย
นับวาการคนพบนี้ขัดแยงกับความเชื่อกอนๆที่คิดวาการดัดแปลงพันธุกรรมยุงจะทําใหยุงมีสุขภาพออนแอลง
อยางไรก็ตามยังไมมีผลสรุปวายุงที่ผานการดัดแปลงพันธุกรรมจะสามารถมีชีวติ รอดไดในโลกขาง
นอกหองทดลอง ตลอดจนถึงโอกาสการขยายพันธุข องยุงที่ตอตานการเปนพาหะของโรคมาเลเรียเพื่อทดแทน
พันธุยุงปาที่เปนพาหะสําคัญของโรคมาเลเรีย
(ที่มา: นิตยสาร Science News ฉบับวันที่ 24 มีนาคม 2550)
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พลังงานเชื้อเพลิงจากน้ําผลไม
ดังเปนที่ทราบกันดีวาเอ็นไซนสามารถเรงปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อผลิตกระแสไฟฟาได ถาเทคโนโลยีมี
การพัฒนาไปสูการผลิตสินคาจํานวนมาก เราอาจกาวหนาไปถึงขั้นที่ใชน้ําผลไมเพียงไมกี่หยดในการกระตุน
การผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลเชื้อเพลิงของโทรศัพทมือถือได
แตปกติปญหาของการใชเอ็นไซมในเซลล
เชื้อเพลิงคือเอ็นไซมจะเสื่อมประสิทธิภาพเร็ว (quickly degrade) ดังนั้นนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซ็นหลุยส
คือ Shelley D. Minteer และ Tamara Klotzbach จึงไดทําการวิจัยการเก็บเอ็นไซมใหมีอายุงานยาวนานและ
ไดเผยแพรผลงานการวิจัยทีก่ ารประชุม American Chemical Society ณ เมืองชิคาโก นักวิจัยไดพัฒนาแหลง
เก็บเอ็นไซมดวยสารโพลิเมอรที่ทําเปนซองบรรจุขนาดจิ๋ว (microscopic pocket) ซึ่งสารโพลิเมอรนี้มี
คุณสมบัติเก็บเอ็นไซมใหมีประสิทธิภาพอยูไดถึงเปนเดือนๆ
เซลลเชื้อเพลิงแบบใหมที่ใชหลักการนี้จะมีสวนประกอบของซองโพลิเมอรเล็กๆติดอยูกับเยื่อหุม
(membrane) ของอิเลคโทรดอีกที เมื่อสารกลูโคสจากสารละลายน้ําตาลไหลเขาไปในซองนี้ เอ็นไซมจะเริ่ม
ขบวนการออกซิไดด (oxidizes) เพื่อปลอยอนุภาคโปรตรอนและอิเล็คตรอนออกมา อนุภาคอิเลคตรอนจะวิ่ง
ผานผนังเยื่อหุมอิเลคโทรดเขาไปยังสายไฟฟาเพื่อเดินทางไปยังอิเลคโทรดอีกสาย
ซึ่งระหวางนั้นก็จะทํา
ปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศเพื่อผลิตน้ํา การเคลื่อนที่ของอิเลคตรอนไปยังอิเลคโทรดตัวอื่นๆนี้ทําใหเกิด
พลังงานกระแสไฟฟา
การใชสารละลายที่มีความหวานจากน้ําตาลเปนเอ็นไซมทดแทนการใชโลหะราคาสูง เชน แพลทตินั่ม
ที่ปกติใชเปนเอ็นไซมนี้ ทําใหประหยัดคาใชจายและเกิดการพัฒนาเซลลเชื้อเพลิงในลักษณะที่หลากหลายแบบ
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น อยางไรก็ตามเซลลเชื้อเพลิงแบบใหมที่ใชสารละลายน้ําตาลเปนเอ็นไซมนี้ยังผลิต
กระแสไฟฟาไดปริมาณต่ําอยูดังนั้นจึงตองมุงวิจัยพัฒนาเพิ่มเติมใหสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดมากกวานี้
เชน การทดลองใชสารผสมที่ไดจากการรวมตัวของเอ็นไซมชนิดตางๆซึ่งอาจดึงพลังงานของน้ําตาลออกมา
ไดมากขึ้น เซลลเชื้อเพลิงแบบชีวภาพแนวใหมนี้เหมาะสําหรับการใชตนกําเนิดพลังงานที่เสื่อมสภาพไดงาย
แตทั้งนี้การศึกษาวิจัยอาจกินเวลาถึง 3 ปจนกระทั่งสามารถพัฒนาเปนผลิตภัณฑสูทองตลาดได
(ที่มา : Science News ฉบับวันที่ 31 มีนาคม 2550)

วุฒิสภาสหรัฐลงคะแนนเสียงครั้งที่สองเพื่อสนับสนุนรางกฎหมายการวิจัยเซลลตนตอจาก
ตัวออนมนุษย
วุฒิสมาชิกสหรัฐฯสวนใหญออกเสียงสนับสนุนรางกฎหมายเซลลตน ตอจากตัวออนมนุษยหรือที่เรียก
วา Stem Cell Research Enhancement Act รางกฎหมายนี้ถูกนําเสนออีกครั้งโดยวุฒิสมาชิก Tom Harkin
(D-Iowa) และวุฒิสมาชิก Arlen Specter (R-Pa.) หลังจากไดผานการรับรองครั้งที่สองจากสภาผูแทนราษฎร
(the House) เมื่อเดือนมกราคมที่ผานมา การนับคะแนนเสียงจากวุฒิสภาครัง้ ที่สองจัดขึ้นเพื่อนําเสนอราง
กฎหมายนี้ตอไปยังประธานาธิบดีบุช การนับคะแนนเสียงของวุฒิสภาเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2550 ไดคะแนน
เสียงสนับสนุนในสัดสวน 63 ตอ 34 ซึ่งก็ยังไมเพียงพอที่เพิกถอนการใชสิทธิ์ยับยั้งรางกฎหมายจาก
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ประธานาธิบดีบุช คือยังไมถึง 2 ใน 3 ผลลงคะแนนเสียงครั้งใหมนี้ไมแตกตางจากผลลงคะแนนเสียงครั้ง
แรกของวุฒิสภาที่ได 63 ตอ 37 ในชวงเดือนกรกฎาคม 2549 ซึ่งในเวลาตอมาประธานาธิบดีบุชไดใชสทิ ธิ์
ยับยั้ง (veto) รางกฎหมายนี้ในที่สุด

"Our country is in grave danger of falling behind in one of the most promising fields of biomedical research," said Sen. Orrin
G. Hatch (R-Utah), left, with bill co-sponsor Arlen Specter (R-Pa.).

Photo from http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2007/04/11/AR2007041101736.html

เมื่อประกาศผลคะแนนเสียงสนับสนุนรางกฎหมายฯจากวุฒิสภา ประธานาธิบดีบชุ ก็ประกาศจะใชสิทธิ
ยับยั้งกฎหมายการวิจัยเซลลตนตอจากตัวออนมนุษยเฉกเชนที่เปนมา โดยอางเหตุผลวาเปนรางกฎหมายที่
ละเมิดจริยธรรม อยางไรก็ตามวุฒิสมาชิกอีกกลุมซึ่งนําโดยวุฒิสมาชิก Johnny Isakson (R-Ga) และ
วุฒิสมาชิก Norm Coleman (R-Minn.) ก็ไดเสนอรางกฎหมายใหมอีกฉบับคือ Hope Act ซึ่งเปนรางกฎหมาย
สนับสนุนการวิจัยเซลลตนตอจากตัวออนมนุษยที่เสียชีวติ แลวตามธรรมชาติ (naturally dead embryos) ซึ่ง
เปนการใชหลักการเดียวกันการบริจาคอวัยวะจากผูปว ยที่เสียชีวติ แลว
รางกฎหมายนี้ไดรับคะแนนเสียง
สนับสนุน 70 ตอ 28 แตก็มีขอวิพากษวิจารณวาการวิจยั แบบนี้ไมนาจะไดผลดีในการรักษาและอาจทําใหเซลล
ตนตอที่ไดมามีความผิดปกติ อีกทั้งดูเหมือนเปนรางกฎหมายที่มีจุดประสงคเพื่อหาเสียงทางการเมืองมากกวา
ทั้งนี้เพราะไมมีการตีความที่สอดคลองรวมกันในเรื่องการตายของตัวออนมนุษย
กลุมผูคัดคานรางกฎหมายการวิจัยเซลลตนตอจากตัวออนมนุษยอางเหตุผลวารางกฎหมายฯทําให
เกิดการทําลายตัวออนมนุษยดวยเงินภาษีของประชาชน การสรางมนุษยลอกเลียนแบบ และอาจทําใหเกิดเนื้อ
งอกแพรกระจายขึ้นในมนุษยถึงแมวาในความเปนจริงนักวิจัยเพาะปลูกอวัยวะจากเซลลตนตอในหองทดลอง
จนมีสภาวะทีค่ งตัวแลวเทานั้นจึงจะผาตัดใสเขาไปในผูปวย ไมควรเกิดเนื้องอกใดๆภายหลัง
กลุมผูสนับสนุนรางกฎหมายฯนี้กังวลวาสหรัฐฯไมอาจคงสภาพผูนําทางการวิจัยอีกแลวถารัฐบาล
สหรัฐฯไมใหการสนับสนุนการวิจัยจากคลังเซลลตนตอที่กระจายอยูทั่วโลกในขณะนี้ ยิ่งการรักษาผูปวยดวย
เซลลตนตอจากตัวออนมนุษยในปจจุบันไดกาวหนาจนเกือบไปถึงขั้นที่จะไดรับการอนุญาตจากองคกรอาหาร
และยาสหรัฐฯใหทดลองทําการรักษาในผูป วยไดแลว ซึ่งบริษัทผูนําในเรื่องนี้คือบริษัท Geron จากเมือง Menlo
Park มลรัฐแคลิฟอรเนียซึง่ นําเสนอการรักษาโรคเสนประสาทกระดูกสันหลังที่เสียหาย (spinal cord injuries)
ผานองคการอาหารและยาสหรัฐฯและคาดวาจะเริ่มทําการทดลองรักษาในมนุษยในปลายปนี้
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อยางไรก็ตามการวิจัยลาสุดที่ตีพิมพในวารสาร Journal of the American Medical Association โดย
นักวิจัยชาวบราซิลและชาวสหรัฐฯพบวาการใชเซลลตน ตอจากตัวเต็มวัยมนุษย (adult stem cell) ที่เคยคิดกัน
วาไมไดผลดีนักโดยเฉพาะสําหรับผูปวยโรคเบาหวานที่นาจะตองพึ่งพาเซลลตนตอจากตัวออนมนุษยอยาง
เดียวก็ไมเปนความจริง เพราะพบวาผูปว ยโรคเบาหวานระยะเริ่มตน (type I diabetes or juvenile diabetes)
สามารถรักษาดวยเซลลตนตอจากตัวเต็มวัยไดแลวโดยผูปวยสามารถระงับการฉีดอินซูลินภายหลังไดรับการ
รักษาและผาตัดใสเซลลตนตอจากตัวเต็มวัยที่ไดจากเลือดของผูปวยเอง
(ที่มา: นสพ.วอชิงตันโพสต ฉบับวันที่ 11-12 เมษายน 2550)

การจัดลําดับมลรัฐของสหรัฐฯในดานผลงานนวัตกรรมไมโครและนาโนเทคโนโลยี
มลรัฐแคลิฟอรเนียยังคงเปนผูนําหนึ่งเดียวในนวัตกรรมดานไมโครและนาโนเทคโนโลยีตลอดมา ตาม
ดวยมลรัฐนิวเม็กซิโก มลรัฐแมสสาชูเส็ท มลรัฐมิชิแกน และมลรัฐเท็กซัส ซึ่งเปนกลุมที่นํามลรัฐอื่นๆมาตั้งแตป
ที่แลว สวนมลรัฐทีไ่ ดตําแหนงรองลงมาอีกคือ มลรัฐนิวยอรก มลรัฐโอไฮโอ มลรัฐเวอรจิเนีย มลรัฐโคโรลาโด
และมลรัฐนิวเจอรซีย ตามลําดับ
มลรัฐแคลิฟอรเนียมีผลงานการพัฒนาที่เดนชัดทั้งตัววัดผลดานสิทธิบัตร (patent performance)
จํานวนเงินทุนวิจัย (grant performance) อัตราผลงานวิจัยตองานวิจัยทั้งประเทศ เปนตน สวนอันดับสองที่
ตามมาคือมลรัฐนิวเม็กซิโกซึ่งขยับจากตําแหนงที่สามดวยผลงานดานสิทธิบตั ร เหตุผลอาจเพราะเปนแหลง
ที่ตั้งของหองปฏิบัติการแหงชาติของสหรัฐฯหลายแหง อีกทั้งมีกําลังการสนับสนุนพัฒนาในดานอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีขนาดเล็ก สวนอันดับสามคือมลรัฐแมสซาชูเส็ทที่แพมลรัฐนิวเม็กซิโกในดานผลงานสิทธิบตั ร สวน
อันดับสี่คือมลรัฐมิชิแกนที่เปนรองมลรัฐแคลิฟอรเนียเพียงนิดเดียวในดานจํานวนเงินทุนวิจัยและไดขับเคี่ยว
ตําแหนงกับมลรัฐเท็กซัสทีป่ นี้อยูในอันดับหา
การจัดลําดับของมลรัฐในดานนวัตกรรมไมโครและนาโนเทคโนโลยีนที้ ําไดโดยการใหคะแนนแบงแยก
ในหัวขอยอยตางๆ ที่สงประเมินผลความแข็งแกรงของมลรัฐโดยคํานึงถึงปริมาณการพัฒนาดานไมโครและนา
โนเทคโนโลยีเมื่อเทียบกับทั้งประเทศ โดยมาตราวัดไดแบงเปนประเภทใหญๆ คือการวัดจํานวนสิทธิบตั รของ
มลรัฐทั้งที่อยูใ นชวงรองขอจดทะเบียนสิทธิบตั รและจดทะเบียนสิทธิบัตรเสร็จสิ้นแลว หรือการวัดจํานวนผูจ ด
ทะเบียนสิทธิบัตรและผูคิดคนทั้งที่เปนผลงานวิจัยภายในมลรัฐเองหรือไดจากนักวิจัยมลรัฐอืน่ ๆแตจดทะเบียน
ในชื่อของมลรัฐนี้ ตลอดจนจํานวนเงินทุนวิจัย (grant) ดานไมโครและนาโนเทคโนโลยีจากรัฐบาลสหรัฐฯและ
อัตราจํานวนเงินทุนวิจัยดานนี้ตอจํานวนทุนวิจัยดานอื่นๆโดยรวมทัง้ ประเทศ เปนตน
(ที่มา : นิตยสาร Small Times ฉบับเดือนมกราคม/กุมภาพันธ 2550)

งบประมาณวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ป พ.ศ. 2551
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ ที่ผานมาประธานาธิบดีบุชเสนอรางงบประมาณดานวิจัยและพัฒนา (R&D)
ประจําปงบประมาณ 2551 โดยจัดสรรงบประมาณเพิม่ เติมไปยังหนวยงานหลักที่ดําเนินนโยบายยุทธศาสตร
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การแขงขันของประเทศ (American’s Competitiveness) ไดแก กระทรวงพลังงาน สถาบันมาตรวิทยา
แหงชาติ (National Institute of Standard and Technology) และ National Science Foundation และจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมเฉพาะดานการปองกันประเทศที่เกี่ยวของกับสงคราม
สวนงบประมาณดานการวิจัย
วิทยาศาสตรกายภาพและการศึกษาดานวิทยาศาสตรในหนวยงานเชน องคกรพิทักษสิ่งแวดลอม (US EPA)
กระทรวงเกษตร และกระทรวงกลาโหม เปนตน ถูกปรับลดลง งบประมาณรวมในดานการวิจัยและพัฒนาป
2551 มีมูลคา 143 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มจากงบประมาณฯป 2550 เพียง 1.3%
งบประมาณดานวิจัยและพัฒนาจะถูกแจกสรรไปตามหนวยงานหลักดังนี้ มูลนิธิวิทยาศาสตรแหงชาติ
(National Science Foundation--NSF) จะไดรับงบประมาณเพิ่มขึ้น 8.3% จากป 2550 คิดเปนเงินรวม 4.8
พันลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งแบงยอยใหโครงการความคิดริเริ่มใหมๆ (New Initiative) เชน การพัฒนาระบบการ
คํานวณเพื่อการตรวจสอบระบบที่ซบั ซอนหรือ Cyber-Enabled Discovery & Innovation (CDI) ประมาณ 52
ลานเหรียญสหรัฐฯ สวนการวิจัยในดานสมุทรศาสตรซึ่งอยูภายใต National Ocean Research Priorities
Plan จะไดรับงบประมาณ 17 ลานเหรียญสหรัฐฯเพื่อทําการวิจัยครอบคลุม 4 สาขา คือ 1) จลศาสตรที่
ซับซอนซึ่งควบคุมและดูแลกระบวนการระบบนิเวศนทางทะเล 2) การพัฒนาตัวเซนเซอรสําหรับระบบนิเวศน
ทางทะเล 3) การตอบสนองของระบบนิเวศวิทยาชายฝงตอเหตุการณทางธรรมชาติและกระบวนการที่มนุษย
เปนตนเหตุ และ 4) การแปรผันของ Atlantic Meridional Overturning Circulation ในมหาสมุทรแอตแลนติก
เนื่องดวย NSF เปนหนึ่งในผูแทนของสหรัฐฯเพื่อรวมกิจกรรมปขั้วโลกนานาชาติ (International Polar Year)
ในป 2551 จึงไดรับการจัดสรรงบประมาณ 59 ลานเหรียญสหรัฐฯเพื่อวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดลอม
ในเขตขัว้ โลกและศึกษาการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตเพื่อการดํารงชีวิตอยูในเขตขั้วโลก และจะไดงบประมาณ 33
ลานเหรียญสหรัฐฯในการพัฒนาอุปกรณตรวจจับคลื่นความโนมถวงที่ทันสมัย (Gravitational waves) ที่
เรียกวา Advanced Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory) ตลอดจนยังไดงบประมาณใน
การวิจัยนาโนเทคโนโลยีอีก 350 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มเติมจากงบประมาณปกอน 17 ลานเหรียญสหรัฐฯ
สถาบันสุขภาพแหงชาติ (National Institute of Health--NIH) ถูกปรับลดงบประมาณลงจากป 2550
ประมาณ 1% ซึ่งมีผลกระทบตอศูนยวิจยั ตางๆภายใตสถาบันฯ จํานวน 27 ศูนย ยกเวน NIAID (National
Institute of Allergy & Infectious Disease) ซึ่งไดรับงบประมาณเพิม่ เพื่อสนับสนุนโครงการ Global Fund ใน
การตอกรกับโรค HIV / AIDS, วัณโรค และมาลาเรียในประเทศกําลังพัฒนาซึ่งเปนคํามั่นสัญญาของ
ประธานาธิบดีบุช ทั้งนี้สถาบันฯไดเงินเพิ่มเติม 3.6 พันลานเหรียญสหรัฐฯในโครงการวิจัย (Research
Project grant) เพื่อสนับสนุนเงินทุนวิจัยใหเปลา 10,188 ทุน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 566 ทุนในป 2550
กระทรวงกลาโหม (Defense) ไดรับงบประมาณรวม 78.9 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้น 1% จาก
ป 2550 โดยงบประมาณวิจัยสําหรับการวิจัยขั้นพื้นฐานและประยุกต (basic and applied research) ถูกปรับ
ลดลง 20.1% แตในทางกลับกันโครงการพัฒนาและทดสอบอาวุธไดรับงบประมาณเพิ่มขึ้นดังแสดงใหเห็นถึง
การใหความสําคัญของฝายบริหารในการสนับสนุนภารกิจทางการทหารมากกวางานวิจัยที่ไดผลในระยะยาว
โดยเฉพาะดานระบบพัฒนาอาวุธ (weapons systems development) จะไดรับงบประมาณเพิ่มขึ้น 5.5% รวม
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ทั้งสิ้นเปนเงิน 68.1 พันลานเหรียญสหรัฐฯ

กระทรวงความมั่นคงภายใน (Homeland Security—DHS) จะไดรับงบประมาณ 933 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ โดยงบประมาณที่ไดจะกระจายอยูใน2 หนวยงานใหม คือ Science Technology Directorate (S&T)
และ Domestic Nuclear Detection Office (DNDO) ซึ่งหนวยงานหลังสุดไดสวนแบงถึง 320 ลานเหรียญ
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สหรัฐฯ องคกรบริหารอวกาศแหงชาติ (NASA) เปนอีกหนวยงานที่ไดรับเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นในป 2551
สําหรับโครงการสถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station) และยานอวกาศใหม (Crew
Launch/Exploration Vehicle) ซึ่งเปนผลกระทบใหการวิจัยอื่นๆภายใน NASA เชน การวิจัยดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ ดานสิ่งแวดลอม และอากาศยาน (aeronautics) ถูกปรับลดงบประมาณ
(ที่มา: นิตยสาร Issues in Science and Technology ฉบับฤดูหนาวป 2550 และ http://www.aaas.org )
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