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 วั ค ซี น ป อ ง กั น ม ะ เ ร็ ง ท่ี ร อ ค อ ย ม า น า น
หลายทศวรรษกําลังเขาใกลความเปนจริงมากขึ้น
จากขอมูลของบริษัท Moderna Inc. และ Merck & Co. 
นักวิจัยคนพบวัคซีนที่สามารถสอนใหเซลลภูมิคุมกันของ
รางกายรูจักและตอสูกับเนื้องอกได ซึ่งวัคซีนนี้แตกตาง
จากการฉีดวัคซีนทั่วไป ที่ใชเพื�อปองกันโรคติดตอ เชน 
ไขหวัด หรือโปลิโอ โดยวัคซีนปองกันมะเร็งนี้ เปนวัคซีน 
mRNA ที่ไดรับการพัฒนาโดย Moderna มีจุดประสงค
เพื�อปองกันไมใหกลับมาเปนมะเร็งซ้ํา โดยทดลองใน
อาสาสมัคร 157 คนที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะกลับมา
เปนมะเร็งผิวหนังซ้ําไดอีก โดยนักวิจัยใชปญญาประดิษฐ
เลือกสวนของโปรตีนที่มีแนวโนมวาจะกลายพันธุเติบโต
เปนมะเร็งมาสังเคราะหเปนรหัสคําสั่ง mRNAs ที่มี
ความเฉพาะเจาะจง และนํามาใสในระบบภูมิคุมกันดวย
วิธีอนุภาคนาโนไขมัน หรือ Lipid nanoparticle ซึ่ง
เปนวิธีการนําสงแบบเดียวกับที่ใชในวัคซีนโควิด เพื�อให
เซลลภูมิคุมกันของรางกายเรียนรูวาเปนโปรตีนอันตราย
ที่พบในเซลลเนื้องอกของผูปวย การศึกษาวัคซีนปองกัน

มะเร็งนี้เปนการใชรวมกับยา Keytruda ที่เปนยาที่ใช
รักษามะเร็งบางชนิด จากผลการทดสอบแสดงใหเห็น
วา มีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงในการเกิดซ้ําของมะเร็ง
ผิวหนังบางชนิดหรือการเสียชีวิตของผูปวยลง 44% 
เมื�อเทียบกับการใช Keytruda เพียงอยางเดียว แตทั้งนี้ 
ความทาทายในการพัฒนาที่สําคัญ คือ วัคซีนจําเปนตอง
ไดรับการปรับแตงใหเหมาะกับลักษณะทางพันธุกรรม
ของเนื้องอกของผูปวยแตละราย
 Moderna มีการศึกษาพัฒนาวัคซีนสําหรับโรค
มะเร็งและโรคติดเชื้อมานานกวาทศวรรษ และไดแสดง
ศักยภาพในการพัฒนาและผลิตวัคซีน mRNA เพื�อ
ปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งผลลัพธที่ไดในการ
ทดสอบนี้ เปนครั้งแรกที่วัคซีนปองกันมะเร็งดวยการใช
เทคโนโลย ีmRNAใหผลการศกึษาในเชงิบวกอยางชดัเจน 
ซึ่งหากใหผลลัพธเชิงบวกเชนเดียวกันในการทดลอง
กลุมที่มีขนาดใหญขึ้น จะเปนความกาวหนาอยางมาก
ทั้งสําหรับเทคโนโลยี mRNA ที่อยูเบื้องหลังวัคซีนโควิด
และวัคซีนปองกันมะเร็ง

วัคซีน mRNA ป้องกันมะเร็ง 
เข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น

ที่มา: https://www.washingtonpost.com/business/cancer-vaccine-hunt-makes-progress-
finally/2022/12/30/fc61f142-8841-11ed-b5ac-411280b122ef_story.html



7

วารสารขาวอุดมวิทย  |  Utmost Sciences ฉบับที่ 3/2566วารสารขาวอุดมวิทย  |  Utmost Sciences ฉบับที่ 3/2566วารสารขาวอุดมวิทย  |  Utmost Sciences ฉบับที่ 3/2566

การปรากฏตัวของดาวหางสีเขียว
ครั้งแรกในรอบ 50,000 ปี

 ดาวหาง เปนวัตถุที่ โคจรรอบดวงอาทิตย  
ประกอบดวยฝุนและน้ําแข็งที่เปนเศษเหลือจากการกอ
ตัวของระบบสุริยะเมื�อ 4.6 พันลานปกอน ดาวหางเมื�อ
โคจรเขาใกลดวงอาทิตย จะมีสวนที่ระเหิด เกิดเปนฝุน
และแกสที่ฝามัวลอมรอบลากยาว ทําใหดูเหมือนเปน
หางที่ทอดยาวออกไป
 ดาวหางมีคาบการโคจรท่ีแตกตางกันออก
ไป ดาวหางคาบระยะสั้น (short-period comets) ที่
เชื�อวาอยูในแถบไคเปอร (Kuiper Belt) วงโคจรของ
ดาวเนปจูน ที่ใชเวลานอยกวา 200 ปในการโคจรรอบ
ดวงอาทิตย ดาวหางดวงอื�นที่อยูหางไกลออกไป หรือ
ดาวหางคาบระยะยาว (long-period comets) เชน กลุม
ที่อยูในเมฆออรต (Oort Cloud) ซึ่งเปนขอบนอกของ
ระบบสุริยะ อยูหางจากดวงอาทิตยมากกวาแถบไคเปอร
ประมาณ 50 เทา ดาวหางกลุมนี้ใชเวลาในการโคจรรอบ
ดวงอาทิตยนานกวามาก ดาวหางท่ีมีเคยคนพบมีวง
โคจรที่ยาวที่สุดใชเวลากวา 250,000 ปในการโคจรรอบ
ดวงอาทิตยเพียงครั้งเดียว!! ทั้งนี้ ดาวหางสามารถหลุด
ออกจากวงโคจรได เนื�องจากแรงกระทําภายนอก  เชน 
การเกิด Supernova หรือเกิดจากแรงโนมถวงของดาว

เคราะหหรือดาวฤกษท่ีดึงใหดาวหางนั้นออกหางจาก
ถิ่นที่อยู เกิดการเปลี่ยนเสนทาง และถูกแรงดึงดูดของ
ดวงอาทิตยดูดใหมาเปนบริวาร เมื�อดาวหางถูกดึงเขาหา
ดวงอาทิตยเร็วขึ้นและเร็วขึ้น กอใหเกิดแรงเหวี่ยงเกิด
การโคจรรอบดวงอาทิตยเปนลักษณะวงรี
 เมื�อเดือนมีนาคมปที่แลว นักดาราศาสตรสํารวจ
พบดาวหาง C/2022 E3 (ZTF) จากกลองของ Zwicky 
Transient Facility ที่หอดูดาว Palomar ในเมืองซาน
ดิเอโก รัฐแคลิฟอรเนีย ดาวหาง C/2022 E3 (ZTF) 
เปนดาวหางคาบยาวที่มีแสงสวางสีเขียว กําลังเดินทาง
มาปรากฏตอสายตามนุษยเปนครั้งแรก จากที่ไมไดมา
เยือนโลกหรือระบบสุริยะชั้นในตั้งแตในยุคน้ําแข็ง หรือ
ราว 50,000 ปกอน โดยดาวหาง C/2022 E3 (ZTF) จะ
เขาใกลดวงอาทิตยประมาณ 160 ลานกิโลเมตร ในวันที่ 
12 มกราคม 2566 หลังจากดาวหางจะเคลื�อนเขาหาโลก
โดยเขาใกล โลกของเรามากที่สุดในวันที่ 2 กุมภาพันธ 
2566 ซึ่งอยูหางจากโลกประมาณ 42 ลานกิโลเมตร 
คาดวาจะสามารถเห็นไดตั้งแตชวงหัวค่ําดวยกลองสอง
ทางไกล และเปนไปไดวาอาจจะสามารถมองเห็นไดดวย
ตาเปลาในทองฟาที่มืด

ที่มา: https://www.space.com/comet-c2022-e3-ztf-closest-to-sun-thursday-jan-12-2023,  
https://spaceplace.nasa.gov/comets/en/
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 สุริยุปราคา (Solar eclipse) ปรากฏการณ
ธรรมชาติที่โลก ดวงจันทร และดวงอาทิตยโคจรมา
เรียงอยูในแนวเดียวกัน โดยดวงจันทรเคลื�อนที่มาบดบัง
แสงดวงอาทิตยที่สองมายังโลกบางสวนหรือทั้งหมด 
ทําใหทองฟามืดลง โดยสุริยุปราคาเปนปรากฏการณ
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราวเทาน้ัน เนื�องจาก
วงโคจรของดวงจันทรมีลักษณะเปนวงรี ทําใหบาง
ครั้งมีระยะหางใกล ไกลจากโลกแตกตางกันและทําให
เกิดสุริยุปราคาขึ้นในลักษณะท่ีตางกันออกไป โดย
สุริยุปราคามีทั้งหมด 4 ประเภท ไดแก
 สุริยุปราคาเต็มดวง (Total solar eclipse)
เกิดขึ้นเมื�อดวงจันทรโคจรเขาใกล โลก ทําใหคนเรา
เห็นดวงจันทรมีขนาดใหญเทากับดวงอาทิตย และเมื�อ
ดวงจันทรเคลื�อนที่ผานระหวางดวงอาทิตยและโลก 
ดวงจันทรจะบดบังดวงอาทิตยโดยส้ินเชิงในชวงระยะ
เวลาสั้นๆ สุริยุปราคาเต็มดวงเปนสุริยุปราคาประเภท
เดียวที่คนเราสามารถถอดแวนดูได ในขณะท่ีคราสกัน
สนิท
 สุริยุปราคาแบบวงแหวน (Annular solar 
eclipse) เกิดขึ้นเมื�อดวงจันทร โคจรไกลจากโลก 
ใหดวงจันทรที่เห็นนั้น มีขนาดเล็กกวาดวงอาทิตย เมื�อ
ดวงจันทรเคลื�อนที่ผานระหวางดวงอาทิตยและโลก 
ทําให ไมสามารถบดบังดวงอาทิตย ไดทั้งหมด จึงเห็น
ดวงอาทิตยมีลักษณะเปนวงแหวน

 สุริยุปราคาบางสวน (Partial solar eclipse) 
เกิดขึ้นเมื�อดวงจันทรเคลื�อนที่ผานระหวางดวงอาทิตย
และโลก แตทั้งนี้ ดวงอาทิตย ดวงจันทร และโลกไม
ไดเรียงตัวกันอยางสมบูรณ มีเพียงบางสวนของดวง
อาทิตยเทาน้ันที่จะถูกบดบัง ทําใหเห็นดวงอาทิตยมี
รูปรางเปนเสี้ยว ในชวงที่เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงหรือ
วงแหวน ผูคนที่อยูนอกเสนทางของคราสแบบเต็มดวง 
จะเห็นเปนสุริยุปราคาบางสวน
 สุริยุปราคาแบบผสม (Hybrid solar eclipse) 
เมื�อดวงจันทรที่เราเห็นกับดวงอาทิตยมีขนาดใกลเคียง
กันมาก ทําใหผูคนบางพื้นที่สามารถเห็นสุริยุปราคาเต็ม
ดวงและบางพื้นที่สามารถเห็นสุริยุปราคาแบบวงแหวน
 ในสหรัฐอเมริกา สุริยุปราคาเต็มดวงครั้งสุดทาย
เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2560 ซึ่งนับไดวาเปนการเกิด
สุริยุปราคาเต็มดวงครั้งยิ่งใหญที่พาดผานตั้งแตชายฝง
ตะวันตกจนถึงตะวันออกของประเทศ เปนคร้ังแรกใน
รอบเกือบ 100 ปที่คนทั่วทั้งประเทศสหรัฐฯ สามารถ
เห็นสุริยุปราคาในครั้งนั้นได โดยปกติแลวสุริยุปราคา
เต็มดวงเกิดขึ้นทุกๆ 1-3 ป แตมักจะมองเห็นไดจากขั้ว
โลกหรือจากกลางมหาสมุทร สําหรับสุริยุปราคาเต็ม
ดวงครั้งตอไปที่จะสามารถเห็นไดทวีปอเมริกาเหนือ จะ
เกิดขึ้นคือในวันที่ 8 เมษายน 2567 และหลังจากนั้น จะ
ตองรอนานถึง 20 ป จึงจะสามารถเห็นสุริยุปราคาเต็ม
ดวงไดอีกครั้ง โดยเสนทางของสุริยุปราคาเต็มดวงที่จะ

สุริยุปราคาเต็มดวงในสหรัฐฯ ก่อนที่จะต้องรออีก 20 ปี

ที่มา: https://www.cbsnews.com/news/total-solar-eclipse-2024-last-chance-see-us-20-years-nasa/
https://solarsystem.nasa.gov/eclipses/2024/apr-8-total/where-when/, https://www.narit.or.th/
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เกิดขึ้นในปหนานี้ จะเริ่มตนจากมหาสมุทรแปซิฟก
ตอนใต เขาสูเม็กซิโก โดยจุดแรกที่คาดวาจะเห็น
คือชายฝ งแปซิฟกของเ ม็กซิ โกในเวลาประมาณ 
11:07 น. ตามเวลาทองถิ่น หลังจากนั้น พาดผาน
สหรัฐฯ โดยผานจากเท็กซัส โอคลาโฮมา อารคันซอ 
มิสซูรี อิลลินอยส เคนทักกี อินดีแอนา โอไฮโอ 
เพนซิลเวเนีย นิวยอรก เวอรมอนต นิวแฮมปเชียร 
และเมน จากนั้นจะเขา สูทางตอนใตของมณฑล
มอนแทรี โอ และเดินทางตอผานมณฑลควิเบก 
นิวบรันสวิก เกาะปรินซเอดเวิรด และเคปเบรตัน 
สุ ริยุปราคาจะออกจากทวีปอเมริกาเหนือที่ชายฝง
มหาสมุทรแอตแลนติกของมณฑลนิวฟนดแลนดและ
แลบราดอร ประเทศแคนาดา เวลา 17:16 น. ตามเวลา
ทองถิ่น
 ปรากฏการณในชวงการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง
มี 4 ชวงหลัก ไดแก
 - Partial Stage เมื�อดวงจันทรเริ่มบดบังดวง
อาทิตย ใชเวลาประมาณ 70 - 80 นาที
 - Baily’s Beads เปนชวงที่ดวงจันทรเคลื�อน
ตัวมาบังดวงอาทิตยเกือบสนิท และเกิดเปนแสงสวาง
บริเวณขอบดวงจันทรที่มีลักษณะคลายสรอยลูกปด 
เนื�องจากแสงของดวงอาทิตยลอดผานชองเขาหรือ
หุบเหวตามบริเวณขอบของดวงจันทร
 - Diamond Ring เปนลําแสงสุดทายกอน
การบดบังกันสนิท และกอนออกจากคราส ปรากฏการณ
นี้เกิดขึ้นเพียงชวงเวลาสั้นๆ ไมกี่วินาทีเทานั้น เนื�องจาก

แสงจากดวงอาทิตยผานแองขนาดใหญบนพื้นผิวดวง
จันทร ทําใหแสงที่ลอดผานออกมามีลักษณะแสงสวาง
จากวาสวนอื�นๆ มีลักษณะคลายหัวแหวนเพชร
 - สุริยุปราคาเต็มดวง (Total Solar Eclipse) 
เปนชวงที่ดวงจันทรบดบังดวงอาทิตยทั้งหมด ทองฟา
มืดมิดและดวงอาทิตยปรากฏเปนดวงสีดําเรืองรอง 
โดยเฉลี่ยแลวจะเกิดขึ้นเพียงไมกี่นาทีเทานั้น หลังจาก
นั้น ดวงจันทรจะเริ่มเคลื�อนตัวออกกระบวนการจะวนซ้ํา
แบบยอนกลับ และคราสจะสิ้นสุดลง
 นอกเหนือจากสุ ริ ยุ ปราคาเต็มดวงที่ ช าว
อเมริกันมีโอกาสที่จะไดเห็น กอนที่จะตองรอคอย
ปรากฏการณในครั้งตอไปอีก 20 ปนั้น ในปลายป 
2566 นี้ จะเกิดปรากฏการณสุริยุปราคาแบบวงแหวน
ที่จะพาดผานอเมริกาเหนือ กลาง และใตในวันที่ 14 
ตุลาคม 2566 หลังจากนั้นจะตองรอคอยนาน 16 ปถึง
จะเห็นปรากฏการณนี้จะในพื้นที่ทวีปอเมริกาอีกครั้ง 
โดยสุริยุปราคาแบบวงแหวนในป 2566 นี้ จะเริ่มเห็นจาก
รัฐโอเรกอน เวลา 09:13 น. ตามเวลาทองถิ่น หลังจาก
นั้นเขาสูแคลิฟอรเนีย เนวาดา ยูทาห นิวเม็กซิโก และ
สิ้นสุดที่รัฐเท็กซัส เวลา 12:03 น. ตามเวลาทองถิ่น หลัง
จากนั้นจะเขาสูเม็กซิโก อเมริกากลาง ผานกัวเตมาลา 
เบลีซ ฮอนดูรัส นิการากัว ปานามา และเขาสูอเมริกาใต
ที่โคลอมเบีย ผานทางตอนเหนือของบราซิลกอนจะสิ้น
สุดเมื�อพระอาทิตยตกดินในมหาสมุทรแอตแลนติก
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นิวยอร์ก รัฐล่าสุดในสหรัฐฯ ที่อนุญาตให้นํา
ศพมนุษย์มาทําปุ๋ยหมักได้
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 ตอนน้ีมนุษยเราสามารถทําใหรางกายกลายเปน
ปุยไดหลังจากเสียชีวิต ซึ่งหลายคนเชื�อวาเปนทางเลือก
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมแทนการฝงหรือเผา แนวทาง
เปลี่ยนรางกายมนุษยใหกลายเปนดินหรือปุยหรือที่เรียก
วา “การลดสารอินทรียตามธรรมชาติ” ทําใหรางกาย
ยอยสลายภายในเวลาหลายสัปดาหหลังจากปดภาชนะ 
กําลังไดรับความนิยมมากขึ้น โดยทางรัฐแคลิฟอรเนีย 
รัฐวอชิงตัน และ รัฐ โคโลราโดไดอนุญาตไปกอนหนานี้ 
รัฐนิวยอรกเปนรัฐลาสุดที่เปดทางเลือกนี้ใหกับผูคน
 กระบวนการที่เกิดขึ้นคือ รางกายของผูเสียชีวิต
จะถูกบรรจุใสลงในภาชนะหอหุมท่ีสรางจากวัสดุรีไซเคิล
ได พรอมกับสิ่งจากธรรมชาติอื�นๆ เชน เศษไม ใบหญา 
หรือฟาง สิ่งเหลานี้จะไปสงเสริมจุลินทรียตามธรรมชาติ
ใหทํางานไดดียิ่งขึ้น จากนั้นรางกายจะคอยๆ สลาย โดย
จะใชเวลาทั้งหมดประมาณ 1 เดือน ศพจะกลายเปนดิน
ที่อุดมไปดวยสารอาหารและแรธาตุมากมาย 
 โดยญาติผูเสียชีวิตจะไดรับดินเหลาน้ันและ
สามารถนําไปเพื�อปลูกตนไมหรือดอกไมตอได บริษัท
แหงหนึ่งในสหรัฐฯ ผูใหบริการนี้ กลาววา วิธีนี้จะลด
การปลอยคารบอนได 1 ตันเมื�อเทียบกับการเผาหรือฝง
แบบดั้งเดิม อีกทั้งยังเปนทางเลือกที่ใชไดจริงกับเมืองที่
มีพื้นที่จํากัดในการสรางสุสาน
 อยางไรก็ตาม ไม ใช ทุกคนจะเห็นดวยกับ
แนวทางการปฏิบัตินี้ กลุมตัวแทนนักบวชนิกายคาทอลิก
ของรัฐนิวยอรกได คัดคานรางกฏหมายน้ีมาอยาง

ยาวนานและใหความเห็นวาเปนวิธีการจัดการกับศพที่
ไมเหมาะสม หนึ่งในตัวแทนกลาววา “รางกายมนุษย
ไมใชขยะในครัวเรือนและเราไมเชื�อวากระบวนการนี้เปน
ไปตามมาตราฐานการปฏิบัติตอศพของเราดวยความ
เคารพ”
 นอกจากนี้ หลายคนยังมีขอกังวลเกี่ยวกับตนทุน
ในการทําปุยหมัก แตบริษัท Recompose ซึ่งมีโรงงาน
ในซีแอตเติลเปนหน่ึงในบริษัทแรกของโลกกลาววา
คาธรรมเนียม 7,000 ดอลลารนั้นเปรียบเทียบไดกับ
ตัวเลือกของคูแขง จํานวนเงินเฉลี่ยของงานศพที่มี
การฝงศพในสหรัฐฯ อยูที่ 7,848 ดอลลารในป 2564 
หรือ 6,971 ดอลลารสําหรับงานศพที่มีการเผาศพ 
ตามขอมูลของ National Funeral Director Association 
(NFDA)
 ทั้งนี้ ยังมีอีก 4 รัฐ ไดแก เดลาแวร อิลลินอยส 
แมสซาชูเซตส และมินนิโซตา ที่กําลังผลักดันใหการทํา
ปุยหมักจากศพมนุษยถูกกฎหมายเชนกัน ขณะเดียวกัน 
รางกฎหมายท่ีสนับสนุนกระบวนการน้ีลมเหลวในฮาวาย
และเมน 
 สําหรับที่อื�นๆ การทําปุยหมักจากศพมนุษยนั้น
ถูกกฎหมายทั่วประเทศสวีเดน และในสหราชอาณาจักร 
การฝงศพตามธรรมชาติซึ่งศพจะถูกฝงโดยไมมีโลง
ศพหรือโดยโลงศพที่ยอยสลายไดรับการอนุญาตแลว
เชนกัน

ที่มา: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-64140571
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 ความคาดหวังจากนักวิทยาศาสตรและผูนําท่ัว
โลกสูงมากขึ้น เมื�อประธานาธิบดีคนใหมของบราซิล 
Luiz Inacio Lula da Silva เขารับตําแหนง Lula รณรงค
ใหคํามั่นสัญญาวาจะชวยโลกตอสูกับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศโดยการปกปองปาอเมซอน ซึ่งกักเก็บ
คารบอนสวนใหญที่ปลอยออกมาทั่วโลก และมีบทบาท
สําคัญในการสรางสมดุลภูมิอากาศโลกและชวยตอสูกับ
ภาวะโลกรอน 
 โดยภายใตการปกครองของ Jair Bolsonaro 
ประธานาธิบดีคนกอน การตัดไมทําลายปาในปาอเม
ซอนของบราซิลถึงระดับสูงสุดนับตั้งแตป 2551 ซึ่ง
เปนการคุกคามความพยายามในการลดการปลอย
มลพิษทั่วโลก และรักษาจุดที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่อุดมสมบูรณที่สุดแหงหนึ่งของโลก 
 ผูนําระดับโลกและนักวิทยาศาสตรกําลังรอดูวา 
Lula จะสามารถปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาของเขาไดหรือ
ไม โดยในเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่การประชุมสุดยอด
ดานสภาพอากาศระหวางประเทศ COP27 ที่เมืองชารม 
เอล-ชีค ประเทศอียิปต เขาไดรับการตอนรับดวยเสียง
โหรองขณะที่เขาประกาศวา “บราซิลกลับมาแลว” และ

มุงมั่นท่ีจะบรรลุการตัดไมทําลายปาใหหมดภายในป 
2573
 ทั้งนี้ ความมุงมั่นในการปกปองปาของ Lula 
อาจจะเต็มไปดวยความยากเย็นแสนเข็ญ เนื�องจาก
พันธมิตรของ Bolsonaro หลายคนไดรับเลือกเขาสู
รัฐสภาบราซิลเมื�อปที่แลว ดังนั้น Lula จึงตองสราง
พันธมิตรของตนเองเพื�อผานกฎหมายดานสภาพอากาศ 
นอกจากนี้ เขายังตองตอสูและหาวิธีที่จะยอนกลับ
การกระทําที่อดีตผูนําเคยทําไวที่เปนการทําลายสิ่ง
แวดลอม “Bolsonaro ทําใหระบบการตรวจสอบพื้นที่
คุมครองออนแอลง ลดงบประมาณสําหรับสถาบัน
ดาน ส่ิงแวดลอม” และแทนที่นักวิจัยในองคกร
เหลานั้นดวยเจาหนาที่ทหารท่ี ไมมีความเชี่ยวชาญ
ดานวิทยาศาสตร Marina Silva รัฐมนตรีสิ่งแวดลอม
คนใหมของบราซิลกลาว Silva เคยรับตําแหนงนี้ตั้งแตป 
2546 ถึง 2551 ในชวงดํารงตําแหนงประธานาธิบดีสมัย
ที่หนึ่งและสมัยที่สองของ Lula 
 ในสัปดาหแรกของการรับตําแหนง Lula ไดลง
นามในพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับสภาพอากาศและสิ่ง
แวดลอมหลายฉบับแลว โดยหนึ่งในนั้นคือการกอตั้ง

ประธานาธิบดีลูลาของบราซิลจะรักษาสัญญา
เรื่องป่าอเมซอนและสภาพภูมิอากาศหรือไม่?
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กองทุนอเมซอนขึ้นใหม ซึ่งเปนกลไกระหวางประเทศที่
ถูกแชแข็งโดยฝายบริหารของ Bolsonaro ซึ่งกองทุน
นี้จะสนับสนุนทางการเงินแกความพยายามในการลด
การตัดไมทําลายปา นอกจากนี้ Lula ยังเพิกถอนคํา
สั่งป 2565 ที่ลงนามโดย Bolsonaro ที่พยายามขยาย
และทําใหการทําเหมืองทองแบบ ‘เดาสุม’ ขนาดเล็ก
ถูกกฎหมาย ซึ่งทําลายพื้นที่ของพืชพรรณ กอมลพิษ
ทางน้ํา และมักดําเนินการอยางผิดกฎหมายในดินแดน
ของชนพื้นเมืองในอเมซอน นอกจากนี้ Silva ตองทํางาน
อยางรวดเร็วเชนกัน โดยไดประกาศจัดตั้ง National 
Authority for Climate Security ซึ่งเปนสํานักงานที่ 
(หากไดรับอนุมัติจากรัฐสภาบราซิล) จะดูแลการดําเนิน
การตามนโยบายสภาพอากาศของประเทศ
 Natalie Unterstell ประธานสถาบัน Talanoa 
ซึ่งเปนคลังความคิด (Think Tank) ที่มุงเนนนโยบาย
ดานสภาพอากาศในเมืองรีโอ เดจาเนโร ประเทศบราซิล 
กลาววา จําเปนตองมีการดําเนินการมากกวานี้เพื�อฟนฟู

ความเปนผูนําดานสภาพอากาศของบราซิล ฝายบริหาร
ของ Lula ควรเริ่มตนดวยการปรับโครงสรางกระทรวง
สิ่งแวดลอมและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เธอกลาว และโดยการฟนฟูอํานาจหนาที่ของหนวย
งานที่อยูภายใตกระทรวงฯ ซึ่งทั้งหมดไดถูกทําลายลง
ในชวงสี่ปที่ผานมา ภายใตการปกครองของ Bolsonaro 
งบประมาณสําหรับหนวยงานดานส่ิงแวดลอมของ
บราซิลลดลงมากกวา 70% เมื�อเทียบกับป 2557 
(ซึ่งเปนชวงที่งบประมาณสูงสุด) ปลอยใหอยูที่ระดับต่ํา
สุดในรอบ 17 ป
 อีกข้ันตอนสําคัญท่ีฝายบริหารชุดใหมควรทําคือ 
“กลับมาบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดเหมือนเดิม” 
เพื�อปองกันอาชญากรรมดานสิ่งแวดลอม ในป 2564 
บราซิลออกคาปรับสําหรับการตัดไมต่ําที่สุดในรอบสอง
ทศวรรษ ตามรายงานของหนังสือพิมพ O Estado de 
Sao Paulo ของบราซิล แมวาปาอเมซอนจะมีอัตรา
การตัดไมทําลายปาสูงที่สุดในรอบกวาทศวรรษก็ตาม
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 การวิจัยแสดงใหเห็นวาการตัดไมทําลายปา
กําลังเปลี่ยนภูมิภาคจากแหลงกักเก็บคารบอนใหกลาย
เปนแหลงปลอยกาซเรือนกระจก และนักวิทยาศาสตร
กังวลวาในอีกประมาณหนึ่งทศวรรษ ปาอเมซอนอาจถึง
จุดเปลี่ยนแปลง เมื�อวงจรฝนหยุดชะงักและการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพอาจเปล่ียนพื้นที่ใหกลาย
เปนเหมือนทุงหญาสะวันนา หากการตัดไมทําลายปายัง
ดําเนินตอไป
 Unterstell กลาววา เพื�อใหบราซิลกาวไปสูเสน
ทางที่ปราศจากการตัดไมทําลายปา รัฐบาลใหมควร
เริ่มตนดวยการเสริมสรางการเฝาระวังสุขภาพของปา
และใชขอมูลเพื�อมีอิทธิพลตอนโยบายดานส่ิงแวดลอม 
การคืนเงินทุนและพนักงานใหกับสถาบันวิจัยอวกาศ
แหงชาติของบราซิล (INPE) ซึ่งใชดาวเทียมเพื�อติดตาม
การปกคลุมของตนไมและการปลอยกาซเรือนกระจกซึ่ง

ถูกกําจัดโดย Bolsonaro จะเปนกาวสําคัญในทิศทางนั้น 
 Marina Silva เชื�อวาฝายบริหาร Lula จะพลิก
สถานการณ แมวาสถานการณปจจุบันจะทาทายเพียง
ใด รัฐบาลชุดใหมมีแผนงานที่สามารถปฏิบัติตามได ซึ่ง
ในชวงที่เธอดํารงตําแหนงรัฐมนตรีสิ่งแวดลอมในชวง
ทศวรรษที่ 2000 เธอไดจัดทําแผนปฏิบัติการเพื�อการ
ปองกันและควบคุมการตัดไมทําลายปาในปาอเมซอนที่
ถูกกฎหมาย ซึ่งชวยให ลดการตัดไมทําลายปาลง 83% 
ในภูมิภาคระหวางป 2547-2555 ความทาทายตางออก
ไปในครั้งนี้ แต “บราซิลรูวาตองทําอะไรและทําอยางไร” 
ซิลวากลาว “และเราจะตอยอดจากความสําเร็จนั้น”

ที่มา: https://www.nature.com/articles/d41586-023-00011-6
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 บริษัทรถยนต เจเนรัล มอเตอรส (จีเอ็ม) 
และ ฟอรด และบริษัทเทคโนโลยี กูเกิล รวมกับผูผลิต
พลังงานแสงอาทิตยอีกหลายแหง เปดเผยโครงการ
จัดทํามาตรฐานสําหรับยกระดับการใช โรงไฟฟาเสมือน
จริง หรือ Virtual Power Plant (VPP) ซึ่งเปนระบบที่
ชวยลดภาระการผลิตไฟฟาในกรณีที่ขาดแคลนปจจัย
การผลิต
 บริษัทพลังงานที่ไมแสวงหาผลกําไร RMI เปน
ผูเริ่มจัดทําโครงการที่มีชื�อวา Virtual Power Plant 
Partnership (VP3) ที่มีเปาหมายจัดทํานโยบายเพื�อ
สนับสนุนระบบดังกลาว โรงไฟฟาเสมือนจริงรวบรวม
แหลงพลังงานแบบกระจายอํานาจหลายพันแหงเขา
ดวยกัน เชน ยานพาหนะไฟฟา หรือเครื�องทําความรอน
ไฟฟาที่ควบคุมโดยเทคโนโลยีอัจฉริยะ เมื�อไดรับอนุญาต
จากผูบริโภค โรงไฟฟาเสมือนจริงนี้จะใชซอฟตแวร
ขั้นสูงเพื�อตอบสนองตอการขาดแคลนไฟฟาดวย
เทคนิคตางๆ เชน การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของครัวเรือน 
การเปลี่ยนแบตเตอรี่ในรถยนตไฟฟาจากโหมดเติมประจุ 
(Charging) เปนโหมดคายประจุ (Discharging) หรือ
สั่งใหอุปกรณที่ใชไฟฟา เชน เครื�องทําน้ําอุน ปดเครื�อง
การบริโภคของพวกเขา

 ในชวงที่ เกิดวิกฤติคลื�นความรอนในสหรัฐฯ 
เมื�อเดือนสิงหาคมปที่แลว บริษัทขายสงไฟฟาในรัฐ
แคลิฟอรเนีย System Operator สามารถหลีกเลี่ยง
ปญหาไฟดับไดดวยการจัดสรรไฟฟาทดแทนจากแหลง
ตางๆ รวมทั้ง VPP เพื�อใหสามารถจายไฟไดเพียงพอ
ภายใตภาวะฉุกเฉิน โดยมีเทคโนโลยี Nest ของกูเกิล 
เปนตัวชวยในการจัดสรรไฟฟา
 โครงการโรงไฟฟาเสมือนจริงนี้กําลังเติบโต
อยางรวดเร็วในสหรัฐฯ ดวยการสนับสนุนภายใต
กฎหมาย Inflation Reduction Act ซึ่งผานรัฐสภาเมื�อ
ป 2564 ที่ไดมอบผลประโยชนทางภาษีแกเทคโนโลยี
พลังงานทางเลือกตางๆ RMI คาดการณวาภายใน
ป 2572 โรงไฟฟาเสมือนจริง หรือ VPP จะชวยลด
ปริมาณการใช ไฟฟาของคนอเมริกันในชวงสูงสุดไดราว 
60 กิกะวัตต หรือเพียงพอปอนความตองการไฟฟา
โดยเฉลี่ยของ 50 ลานครัวเรือน และคาดวาจะเพิ่มเปน 
200 กิกะวัตตภายในป 2593

สามบริษัทใหญ่ เจเนรัล มอเตอร์ส, ฟอร์ด, 
และ กูเกิล ร่วมมือพัฒนาโรงไฟฟ้าเสมือน

ที่มา: https://www.reuters.com/business/energy/gm-ford-
google-partner-promote-virtual-power-plants-2023-01-10/
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 กฎหมายใหมของสหรัฐฯ ไดยกเลิกขอกําหนด
ที่วายาท่ีกําลังพัฒนาตองผานการทดสอบในสัตวกอน
ที่จะใหกับผูเขารวมในการทดลองในมนุษย ผูสนับสนุน
ดานสิทธิสัตว ไดผลักดันการเคลื�อนไหวดังกลาวมาเปน
เวลานานและบางคนในอุตสาหกรรมยาได โตแยงวา
การทดสอบกับสัตวอาจไมไดผลและมีราคาที่แพง
 โดยปกติแลว เพื�อใหยาไดรับการอนุมัติใน
สหรัฐฯ FDA กําหนดใหมีการทดสอบความเปนพิษตอ
สัตวฟนแทะหนึ่งสายพันธุ เชน หนูขนาดใหญ (Rat) 
หรือหนูขนาดเล็ก (Mouse) และอีกหนึ่งสายพันธุที่ไมใช
สัตวฟนแทะ เชน ลิงหรือสุนัข บริษัทตางๆ ใชสัตวหลาย
หมื�นตัวในการทดสอบดังกลาวในแตละป อยางไรก็ตาม 
ยามากกวา 9 ใน 10 ชนิดที่เขาสูการทดลองทางคลินิก
ในมนุษยกลับลมเหลวเนื�องจากไมปลอดภัยหรือไมมี
ประสิทธิภาพ
 วุฒิสมาชิก Rand Paul ผูสนับสนุน FDA 
Modernization Act 2.0 กลาวในแถลงการณวา
กฎหมายใหมจะชวยยุติ “ความทุกขทรมานโดยไมจําเปน
และการตายของสัตวทดลอง” และจะ “ไดยาที่ปลอดภัย

และมีประสิทธิภาพมากข้ึนออกสูตลาดมากข้ึนอยาง
รวดเร็วดวยการตัดขอกําหนดท่ีวิทยาศาสตรปจจุบันไม
รองรับ” 
 โดยกฎหมายใหมนี้ ลงนามโดยประธานาธิบดี
ไบเดนเมื�อเดือนธันวาคม 2565 ไมไดหามการทดสอบ
ยาใหมกับสัตว เปนเพียงการยกขอกําหนด บริษัทตางๆ 
ยังสามารถทดสอบยากับสัตวไดหากตองการ
 โฆษกของทําเนียบกลาววางบประมาณของ
รัฐบาลกลางในปนี้ยังมีเงินจํานวน 5 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ สําหรับโครงการใหมของ FDA ที่มุงลด
การทดสอบในสัตว ดวยการชวยพัฒนาและสนับสนุนให
อุตสาหกรรมนําวิธีการทดสอบผลิตภัณฑใหมมาใช 

องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) 
ยกเลิกข้อกําหนดในการทดสอบยาทุกชนิดกับ
สัตว์ก่อนการทดลองในมนุษย์

ที่มา: https://www.npr.org/2023/01/12/1148529799/fda-animal-
testing-pharmaceuticals-drug-development
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 นักวิจัยจาก University of British Columbia 
(UBC) คนพบสารประกอบจากฟองน้ําทะเลที่สามารถ
ปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาในเซลลของมนุษย ได 
ซึ่งอาจนําไปสูการพัฒนายารักษาโรคโควิด-19 ชนิดใหม
ที่ไดจากแหลงธรรมชาติ UBC และทีมนักวิจัยนานาชาติ
ไดวิเคราะหสารประกอบที่ ไดมาจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพจากแหลงธรรมชาติตางๆ มากกวา 350 ชนิด 
ทั้งจากพืช เชื้อรา และฟองน้ําทะเล เพื�อคนหายาชนิด
ใหมที่สามารถตานไวรัสโคโรนาสายพันธุตางๆ ได โดย
นักวิจัยนําเซลลปอดของมนุษยจุมในสารละลายที่ทํา
จากสารประกอบจากแหลงธรรมชาติ จากนั้นทําใหเซลล
ติดเชื้อดวย SARS-CoV-2 ซึ่งเปนไวรัสที่ทําใหเกิดโรค
โควิด-19 ซึ่งผลลัพธของการศึกษาพบวา มีสารประกอบ 
26 ชนิดที่สามารถชวยลดการติดเชื้อไวรัสในเซลล
ได โดยสารประกอบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 3 ชนิดมา

จากแหลงธรรมชาติในพื้นท่ีประเทศแคนาดา ไดแก 
(1) ฟองน้ําทะเลที่เก็บไดจากอาว Howe Sound บริเวณ
ทางตะวันตกเฉียงเหนือของแวนคูเวอร (2) แบคทีเรียใน
ทะเลที่เก็บจากอาว Barkley Sound บนชายฝงตะวันตก
ของเกาะแวนคูเวอร และ (3) แบคทีเรียในทะเลที่เก็บ
บริเวณมณฑล Newfoundland ซึ่งสารประกอบเหลานี้ 
นักวิจัยใชในปริมาณที่นอยมากก็สามารถปองกันการติด
เชื้อไวรัสในเซลลไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยบล็อกไวรัส
จากการจําลองตัวเอง นอกจากนี้ นักวิจัยยังสามารถ
จําลองสารประกอบที่พบในฟองน้ําทะเลได ทําใหสราง
สารประกอบนี้ขึ้นได โดยไมจําเปนตองเก็บฟองน้ําทะเล
จากแหลงธรรมชาติ ทั้งนี้ ผลของการศึกษาที่ไดเปน
การทดลองในระดับเซลล ซึ่งยังอยูในระยะเริ่มตน 
โดยนักวิจัยจะทําการทดสอบในสัตวทดลองในขั้นตอน
ตอไป

การพัฒนาสารสกัดจากฟองนําทะเล
ป้องกันโควิด - 19

้

ที่มา: https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/bc-sea-
sponge-covid19-coronavirus-treatment-1.6708625
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 โฟมพลาสติกมีการนํามาใชประโยชนอยาง
แพรหลาย โดยเฉพาะโฟมโพลียูรีเทน (polyurethane 
foam) ไดถูกนํามาใชงานเอกประสงค ทั้งใชเปนฉนวน 
เบาะรถยนต และวัสดุกันกระแทก ทั้งนี้ โฟมโพลียูรีเทน
เปนวัสดุที่มีความทนทาน ซึ่งจะคงอยูในสิ่งแวดลอมไป
นานหลายชั่วอายุคน กอใหเกิดปญหาขยะพลาสติกใน
สิ่งแวดลอมและปญหาสุขภาพของมนุษย อีกท้ัง 
พลาสติกสวนใหญทํามาจากผลิตภัณฑป โตรเลียม 
ซึ่งเกี่ยวของกับการสกัดเชื้อเพลิงฟอสซิลท่ีเปนตัวแปร
สําคัญกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีก
ดวย
 โฟมโพลียูรีเทนเกิดจากการทําปฏิกิริยาระหวาง
สารเคมีสองชนิดหลัก ไดแก โพลิออล (polyols) และ
ไอโซไซยาเนต (isocyanates) โดยที่ผานมา มีการศึกษา
เพื�อหาสวนประกอบอื�นมาใชทดแทนสารโพลิออล แตถึง
อยางไรก็ตาม สวนประกอบของไอโซไซยาเนต ซึ่งเปน
สารเคมีอันตรายตอมนุษย ยังคงมีอยูในโฟมโพลียูรีเท
นเปนสวนใหญ นักวิจัยจาก Clemson University รัฐ
เซาทแคโรไลนา คนพบนวัตกรรมโฟมชีวภาพ ที่เปนการ
ใชสารประกอบที่ไดจากพืชนํามาใชแทนโฟมโพลียูรีเทน 
เพื�อชวยลดความเสี่ยงตอสุขภาพ และยังเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม โดยโฟมชีวภาพนี้ ใชลิกนิน (lignin) ซึ่ง
เปนสารประกอบจากพืชที่ ไดจากอุตสาหกรรมผลิตเยื�อ
กระดาษ และตัวเรงแข็งที่ไดจากน้ํามันพืช (vegetable 
oil-based curing agent) นอกจากนี้ โฟมชีวภาพนี้ 
ยังสามารถรีไซเคิลได สวนประกอบหลักที่ใชในการผลิต
โฟมสามารถสกัดและนํากลับมาใช ใหม ซึ่งจะชวยลด
ปริมาณขยะพลาสติกที่ฝงกลบ และขยะหรือสารตกคาง
ในสิ่งแวดลอม อีกทั้งยังสามารถเพิ่มมูลคาขยะโดยนํา
กลับไปผลิตแบบหมุนเวียน ผลจากการศึกษาพบวาโฟม
ชีวภาพรุนแรกท่ีผลิตออกมานั้นมีความทนทานในสภาพ
เปยกชื้นไดดี ซึ่งสามารถใชในการกอสรางหรือใชเปน
ฉนวนในตูเย็น รวมท้ังไดมีการพัฒนาโฟมชีวภาพที่มี
นํ้าหนักเบาและยืดหยุนที่สามารถใชสําหรับการกัน
กระแทกและบรรจุภัณฑ ซึ่งเปาหมายการพัฒนา
โฟมชีวภาพนี้ นักวิจัยหวังวาจะชวยเพิ่มโอกาสในเชิง
พาณิชย และสรางแรงบันดาลใจใหบริษัทผูผลิตอื�นๆ ใน
การพัฒนาพลาสติกโดยคํานึงใหครอบคลุมทั้งวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ (full life) ใหมีความเหมาะสมตอการใชงาน 
และหลีกเลี่ยงปลายทางสุดทายที่จะกลายเปนขยะในสิ่ง
แวดลอม

นวัตกรรมการพัฒนาโฟมชีวภาพ

ที่มา: https://theconversation.com/foams-used-in-car-seats-and-mattresses-are-hard-to-
recycle-we-made-a-plant-based-version-that-avoids-polyurethanes-health-risks-too-192154
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