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 โลกรอน  ปญหาที่เริ่มเห็นไดอยางชัดเจนจากฤดูกาล
ที่เปลี่ยนแปลงและภัยธรรมชาติตางๆ ซึ่งจากอดีต อุณภูมิ
และสภาพอากาศของโลกมีการเปล่ียนแปลงมาตลอดเวลา 
แตทั้งนี้ จุดเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเริ่มจากชวง
การปฏิวัติอุตสาหกรรม ตั้งแตป 2523 อุณหภูมิของโลกสูง
ขึ้นอยางตอเนื�อง และในป 2558 เปนครั้งแรกที่อุณหภูมิ
ของโลกสูงเกินกวา 1 องศาเซลเซียสเมื�อเปรียบเทียบกับชวง
กอนยุคอุตสาหกรรม ซึ่งจากภายใตขอตกลงสภาพภูมิอากาศ
ปารีส นานาประเทศตางใหคําม่ันท่ีจะจํากัดภาวะโลกรอน 
ควบคุมใหอุณหภูมิอยูต่ํากวา 2°C (โดยหากเปนไปไดควรอยู
ที่ 1.5°C)แตทั้งนี้ ปจจุบันไดมีขอมูลที่รายงานวา อุณหภูมิ
โลกเฉลี่ยไดเพิ่มขึ้นประมาณ 1.1°C - 1.2°C เปนที่เรียบรอย

แลว ซึ่งนักวิทยาศาสตรระบุวา หากอุณหภูมิเพิ่มขึ้นถึง 
1.5°C เปนจุดเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่อาจจะกอใหเกิดน้ําทวม
รุนแรง ภัยแลง ไฟปา และการขาดแคลนอาหาร และถาหาก
อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นถึง 2°C นั้น อาจนํามาซึ่งหายนะและผล
กระทบที่ไมอาจแกไขได ซึ่งรวมถึงการเขาสูภาวะขาดแคลน
น้ําอยางรุนแรง
 ดร. Noah Diffenbaugh อาจารยจาก Stanford 
University และ ดร. Elizabeth Barnes อาจารยจาก 
Colorado State University ไดใช โครงขายประสาทเทียม 
(artificial neural networks) ซึ่งเปนประเภทหนึ่งของ 
Machine learning หรือปญญาประดิษฐ (AI) โดยจําลอง
การทํางานเครือขายประสาทในสมองมนุษย และขอมูล

การทํานายภาวะโลกร้อนด้วย AI

ที่มา: https://www.cnn.com/2023/01/30/world/global-warming-critical-threshold-
climate-intl/index.html 
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จากประวัติศาสตรอุณหภูมิทั่วโลกอิงความเขมของความ
รอนที่เกิดจากกาซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ซึ่งผลจาก
การคาดการณของ AI คาดการณวาโลกจะรอนขึ้น 1.5°C 
ระหวางป 2576 - 2578 แมวามลพิษจะลดลงอยางมากก็ตาม 
ซึ่งมีความสอดคลองกับรายงานที่เผยแพรในป 2565 ของ
คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate 
Change: IPCC) ของสหประชาชาติที่คาดวา อุณหภูมิเฉลี่ย
ของโลกอาจถึง 1.5°C ไดในชวงตนป 2573
 นอกจากนี้ การศึกษานี้ ไดพยายามคาดการณวาเมื�อ
ใดที่อุณหภูมิของโลกจะเพิ่มขึ้นถึง 2°C ซึ่งจากขอมูลที่ IPCC 
ไดคาดการณวาในสถานการณที่มีการปลอยมลพิษต่ํา ภายใน
สิ้นศตวรรษนี้ (พ.ศ. 2643) อุณหภูมิโลกคาดวาจะสูงขึ้นไม
ถึง 2°C แตทั้งนี้ AI ไดทํานายความเปนไปไดประมาณ 80% 
วาอุณหภูมิโลกจะรอนขึ้นถึง 2°C กอนป 2608 ถึงแมวาใน

อีกครึ่งศตวรรษขางหนา โลกจะมีการลดการปลอยกาซเรือน
กระจกสุทธิเปนศูนยก็ตาม ทั้งนี้ หากการปลอยมลพิษยังอยู
ในระดับสูง AI ทํานายความเปนไปได 50% ที่จะถึง 2°C กอน
ป 2593
 หลักฐานมากมายทางวิทยาศาสตรในปจจุบันที่แสดง
ใหเห็นอยางชัดเจนวา อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นเพียง 0.5°C สง
ผลกระทบอยางมากตอผูคนและระบบนิเวศ ยิ่งภาวะโลก
รอนมากขึ้น ความทาทายในการปรับตัวก็ยิ่งมากขึ้นเทานั้น 
ซึ่งหากการคาดการณโดย AI มีความแมนยํา โลกของเรา
กําลังกาวเขาสูวิกฤติภาวะโลกรอนเร็วกวาที่คาดการณ ไว
กอนหนานี้ AI จะเปนเครื�องมือที่ดีที่สุดที่จะชวยใหผูคนทั่ว
โลกตระหนักวาเหลือเวลาอีกนานแคไหนภาวะโลกรอนจะถึง
ระดับที่กําหนด และอีกนานแคไหนที่หายนะกําลังมาเยือน
มนุษยชาติ
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Sci-fi  แนวทางการสํารวจอวกาศของอนาคต

 ในป ที่ ผ านมา การสํ า ร วจอวกาศทั้ ง ก า ร ใช
เฮลิคอปเตอรขนาดเล็กบินสํารวจบนดาวอังคาร การเปลี่ยน
วิถีโคจรของดาวเคราะหนอย และการเก็บขอมูลเชิงลึกใหมๆ 
เกี่ยวกับเอกภพดวยกลองโทรทรรศนอวกาศ James Webb 
ซึ่งหลายสิบปที่แลว แนวคิดการดําเนินการตางๆ ในอวกาศ
ดูเหมือนเปนเพียงนิยายวิทยาศาสตร แตดวยความกาวหนา
ทางวิทยาศาสตร ทําใหนิยายวิทยาศาสตรเหลานี้เปนจริงใน
ปจจุบัน 
 NASA’s Innovative Advanced Concepts 
หรือ NIAC โครงการสนับสนุนนักประดิษฐและนักคิดที่มี
จินตนาการและพรอมที่จะเปนสวนหนึ่งของภารกิจสํารวจ
อวกาศในอนาคตรวมกับ NASA ไดคัดสรรโครงการแนว
คิดใหมๆ ในการสํารวจนอกระบบสุริยะ 14 โครงการ มีเปา
หมายในการกระตุนการพัฒนาเทคโนโลยีและเครื�องมือท่ีจะ
สามารถใชงานในภารกิจของ NASA ไดในอนาคต โดยเงิน
ทุนสนับสนุนแบงออกเปน 3 ระยะ ระยะแรกมอบเงินทุน
รางวัลละ 175,000 เหรียญสหรัฐฯ โดยนักวิทยาศาสตรมี
เวลา 9 เดือนในการใชเงินทุนนี้ปรับแตงและทดสอบแนวคิด 
ซึ่งหากผานการพิจารณาจะเขาสูการสนับสนุนเงินทุนในระยะ
ที่ 2 ที่มอบเงินทุนรางวัลละ 600,000 เหรียญสหรัฐฯ เพื�อ
สรุปแนวคิดและพัฒนาใหเทคโนโลยีเขาใกลความเปนจริง

มากขึ้น สวนในระยะที่ 3 จะมีเพียง 5 โครงการเทานั้น ที่จะ
ไดรับเงินทุน 2 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพื�อใหดําเนินการตอ
 ตัวอยางโครงการบางสวนที่ ไดรับทุนสนับสนุนจาก 
NIAC เชน 
Self-Growing Bricks for Mars
 การสรางอาณานิคมของมนุษยบนดาวเคราะหสี
แดง จากนิยายวิทยาศาสตร เริ่มขยับใกลความจริงมาก
ขึ้น เมื�อ ผศ.ดร. Congrui Jin อาจารยดานวิศวกรรมโยธา
และสิ่งแวดลอมจาก University of Nebraska-Lincoln ได
ทําการศึกษาวิจัยการรักษารอยราวในคอนกรีตดวยแบคทีเรีย
และเชื้อรา ซึ่ง ผศ.ดร. Jin เชื�อวา หากเชื้อจุลินทรียเหลานี้ 
สามารถสรางโครงสรางที่แข็งแรงขึ้นมาได จะสามารถสราง
ที่อยูอาศัยและโครงสรางอื�นๆ ที่จําเปนสําหรับนักสํารวจบน
ดาวอังคารได
 โดยแนวคิดที่สําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีน้ี
คือ ธรรมชาติที่เปนอิสระ และไมตองการการแทรกแซงจาก
มนุษย จะมีเพียงการสงสปอรของแบคทีเรีย เชื้อรา และ
เครื�องปฏิกรณชีวภาพไปยังดาวอังคาร แบคทีเรียสามารถ
ผลิตออกซิเจนและคารบอนอินทรียเพื�อชวยการเติบโตและ
การทํางานของเชื้อรา สวนเครื�องปฏิกรณชีวภาพจะชวยให
จุลินทรียเหลานี้อยูรอดไดเนื�องจากสภาพแวดลอมบนดาว
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อังคารอาจจะรุนแรงเกินไป และสวนผสมจําเปนท่ีเหลือ
นั้น สามารถหาไดบนดาวอังคาร เชน  ฝุน ดิน แสงแดด 
ไนโตรเจน คารบอนไดออกไซด และน้ําจากน้ําแข็งที่ละลาย 
เมื�อสวนผสมทั้งหมดเหลานี้อยูในเครื�องปฏิกรณชีวภาพ จะ
มีการสรางแคลเซียมคารบอเนตที่จะทําหนาที่เหมือนเปน
กาว ทําใหดินจับตัวเขาดวยกันเปนบล็อก และจะสามารถ
นําไปใชทําพื้น ผนัง และเฟอรนิเจอรได ซึ่งเชื้อจุลินทรียใน
ปริมาณเพียงเล็กนอย ก็สามารถเริ่มกระบวนการนี้ ได และ
สวนที่เหลือจะเปนไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งนักวิจัยกําลังคัดกรอง
แบคทีเรียและเชื้อราที่เหมาะสมและที่สามารถทํางานรวม
กันไดดีที่สุด รวมทั้ง อยูในขั้นตอนการสรางเครื�องปฏิกรณ
ชีวภาพเพื�อปรับบรรยากาศ ความดัน อุณหภูมิ และแสง
สวางใหเหมาะสมตอการเติบโตของเชื้อเหลานี้

Flying TitanAir (เครื	องบินสํารวจที่ดวงจันทร ไททัน) 
 ดวงจันทรไททัน ดวงจันทรบริวารที่มีขนาดใหญที่สุด
ที่โคจรรอบดาวเสาร เปนดวงจันทรที่ไดรับความสนใจจาก
นักวิทยาศาสตรมาเปนระยะเวลานาน เนื�องจากเปนอีกหนึ่ง
สถานที่ที่มีความเฉพาะในระบบสุริยะ มีชั้นบรรยากาศที่หนา
แนน ประกอบดวยมีไนโตรเจนเหมือนกับโลก แตมีเมฆและ
ฝนมีเธน (methane) ซึ่งตางจากโลก สารอินทรียอื�นๆ กอ
ตัวขึ้นในชั้นบรรยากาศและตกลงมาเหมือนหิมะโปรยปราย 
สภาพอากาศและกระบวนการบนพ้ืนผิวของดวงจันทร ได
รวมเอาสารอินทรีย พลังงาน และน้ําเขาดวยกัน ซึ่งอาจจุด
ประกายชีวิตขึ้นไดเหมือนบนโลกของเรา
องคการ NASA มีแผนที่จะสงโดรนขนาดเทายานสํารวจที่
มีชื�อวา Dragonfly โดยตั้งเปาที่จะปลอยยานออกจากโลก
ในป 2569 และจะเดินทางถึงไททันในป 2577 Dragonfly จะ
มีการติดตั้งอุปกรณวิทยาศาสตร เพื�อเปาหมายในการคนหา
สารอินทรีย กระบวนการทางเคมีพรีไบโอติก (prebiotic 
chemical processes) ที่คลายคลึงกันที่พบไดทั้งบนไททัน
และโลก

นาย Quinn Morley นักวิจัยหลักจาก Planet Enterprises 
ในเมือง Gig Harbor รัฐวอชิงตันรวมกับทีมนักวิจัยจาก 
Washington State University และสถาบันอื�นๆ พัฒนาและ
ออกแบบเครื�องบินที่เรียกวา TitanAir โดยจะสามารถบิน
ผานช้ันบรรยากาศท่ีเปนน้ําแข็งของไททันและสามารถลอย
ไดในทะเล โดย TitanAir จะมีรูอยูรอบๆ ลํา ซึ่งขณะที่บินนั้น 
จะสามารถรวบรวมมีเทนและสารอินทรียที่ซับซอนเพื�อนํามา
ศึกษาตอได ทั้งนี้ TitanAir ยังอยูในขั้นตอนการพัฒนาและ
ออกแบบ ซึ่งคาดวานาจะสามารถนําไปใชศึกษาดวงจันทรไท
ทันประมาณหนึ่งทศวรรษหลังจากภารกิจ Dragonfly
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Fluid Telescope 
 กลองโทรทรรศนขนาดใหญที่ใชในการสํารวจอวกาศ
ในปจจุบันอยางกลองโทรทรรศนอวกาศ James Webb ที่
ทําใหเราสามารถเห็นภาพหวงอวกาศลึก กาแล็กซี ดาว
เคราะหนอกระบบ ที่เปนผลลัพธจากการระดมทุน การระดม
ความคิด การออกแบบ การประกอบ และการทดสอบหลาย
ทศวรรษ แตทั้งนี้ เปาหมายทางฟสิกสดาราศาสตรยังไม
จบเพียงเทานั้น นักวิทยาศาสตรยังตองการศึกษาและเจาะ
ลึกเรื�องราวอีกมากมายในอวกาศ ที่รวมถึงดาวเคราะหนอก
ระบบที่มีลักษณะคลายโลก ดาวฤกษรุนแรก และกาแล็กซี
ยุคแรก การพัฒนากลองโทรทรรศนที่มีขนาดใหญขึ้น 10 
เทาหรือ 100 เทา จะสามารถถายภาพในอวกาศไดไกลมาก
ขึ้นและมองเห็นวัตถุที่อยูหางไกลไดอยางละเอียดมากขึ้น จึง
เปนความทาทายสําหรับการพัฒนากลองโทรทรรศนรุนตอไป
 ดร. Edward Balaban นักวิทยาศาสตรจากศูนยวิจัย 
Ames ของ NASA ในรัฐแคลิฟอรเนีย เกิดแนวความคิดใน
การพัฒนากลอง Fluidic Telescope หรือ FLUTE ที่จะเปน
กลองโทรทรรศนขนาดใหญ 50 เมตร ที่สามารถใชงานได
หลากหลาย คาใชจายที่ถูกลง และสามารถพัฒนาไดรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น และที่นาสนใจไปกวานั้นคือ ดร. Balaban รวมแนวคิด
แรงตึงผิวของของเหลว และน้ําที่ลอยอยางอิสระในอวกาศที่
สามารถสะทอนภาพไดเหมือนกระจกเงา มาใชในการสราง
เลนสกลองโทรทรรศนดวยของเหลวในสภาวะไรน้ําหนัก ที่
จะทําใหสามารถสรางเลนสไดอยางงายดายในคอนเทนเนอร 
ทีมนักวิจัยกําลังทดสอบของเหลวที่เหมาะสมที่จะสามารถทํา
หนาที่เปนเลนส ซึ่งเชื�อวาจะไดเลนสที่มีคุณภาพพื้นผิวใกล
เคียงหรือดีกวาเลนสที่ผลิตดวยอุปกรณราคาแพง

Earth 2.0
 ปจจุบันยังไมมีดาวเคราะหใดที่เหมาะสมตอการ
อยูอาศัยเหมือนกับโลกมนุษยเรา ซึ่งการคนหาดาวเคราะห
ดวงอื�นที่คนเราจะสามารถอาศัยอยูไดนั้น ยังคงเปนภารกิจ
สําคัญของการศึกษาอวกาศ ปจจุบันกลองโทรทรรศนอวกาศ 
James Webb เปนกลองที่ใหญที่สุดและทรงพลังที่สุด
ของ NASA เทาที่เคยมีมา มีขนาด 6.5 เมตร แตทั้งนี้ การ
คนหาดาวเคราะหนอกระบบที่เหมือนกับโลกนั้น จะตองใช
กลองโทรทรรศนขนาดใหญประมาณ 3 เทาของกลองในปจุ
บัน เพื�อใหสามารถแยกดาวเคราะหที่คลายคลึงกับโลกออก
จากดาวฤกษได ซึ่งการสงกลองโทรทรรศนขนาด 20 เมตร
ไปยังอวกาศยังเปนเรื�องที่ทาทายอยางมาก เนื�องจากยังไมมี
เทคโนโลยีใดในขณะน้ีที่จะสามารถสงกระจกขนาดใหญข้ึนสู
อวกาศได
 ดร. Heidi Jo Newberg อาจารยดานฟสิกสประยุกต
และดาราศาสตรจาก Rensselaer Polytechnic Institute มี
แนวคิดที่จะพัฒนากลองโทรทรรศนท่ีเรียกวา Diffractive 
Interfeo Coronagraph Exoplanet Resolver (DICER) 
ซึ่งเชื�อวาจะชวยใหคนพบ “Earth 2.0” ได โดย DICER จะ
อาศัยกระจกบานเล็ก 2 บานและตะแกรงกระจายแสงขนาด 
10 เมตร 2 ชิ้น หรือสวนประกอบออพติกที่สามารถกระจาย
แสง ที่จะทําหนาที่รวมแสงไดเทากับกลองโทรทรรศนยาว 
20 เมตร และสามารถบรรจุเขาไปในจรวดไดอยางงายดาย 
ลดขนาดและน้ําหนักของที่สงขึ้นไปในอวกาศ และยังได
กลองโทรทรรศนที่มีความละเอียดสูงตามที่ตองการ ซึ่งทีม
นักวิจัยกําลังศึกษาขนาดของออพติกและพิจารณาวาจะ
สามารถใชกลองโทรทรรศนนี้เพื�อศึกษาชั้นบรรยากาศของ
ดาวเคราะหนอกระบบไดหรือไม
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The Invisible sky 
 วัตถุบนทองฟาจะมีการปลดปลอยพลังงานในรูป
แบบของการแผคลื�นแมเหล็กไฟฟาท่ีมีคลื�นความถี่แตกตาง
กันออกไป เชน คลื�นวิทยุ คลื�นไมโครเวฟ รังสีอินฟาเรด คลื�น
แสง รังสีอัลตราไวโอเลต รังสีเอ็กซ รังสีแกมมา คลื�นแสงที่
ตามนุษยมองเห็นเปนเพียงสวนหนึ่งของคลื�นแมเหล็กไฟฟา 
ดังนั้น หากตองการศึกษาวัตถุบนทองฟาใหละเอียดยิ่งขึ้น 
จําเปนที่จะตองมีการพัฒนาอุปกรณที่เหมาะสมสําหรับชวง
คลื�นนั้นๆ 
 สําหรับคลื�นวิทยุความถี่ต่ํ าที่ตรวจพบจากวัตถุ
บนทองฟานั้น จะมีกลองโทรทรรศนวิทยุที่ทําหนาท่ีรับ
สัญญาณภาคพื้นดิน แตทั้งนี้ การศึกษาคลื�นวิทยุความถี่
ต่ําในอวกาศยังเปนความทาทายในการศึกษาและพัฒนา
อุปกรณ เนื�องจากความยาวคลื�นที่ เกี่ยวของและช้ัน
บรรยากาศที่มีอนุภาคมีประจุกั้น ดังนั้น จะตองมีการพัฒนา
กลองโทรทรรศนวิทยุขนาดใหญอยางเหลือเชื�อที่จะชวยใหรับ

สัญญาณไดอยางชัดเจน ซึ่งการศึกษาแบบดั้งเดิมจะเปนการ
สงยานอวกาศที่มีขนาดใหญ และมีคาใชจายสูงออกไปสํารวจ 
แตที่ผานมายังไมสบประสบความสําเร็จเทาที่ควร ดร. Mary 
Knapp นักวิทยาศาสตรจาก Haystack Observatory ของ 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) จึงมี
แนวความคิดในการพัฒนา Great Observatory for Long 
Wavelengths หรือ GO-LoW ใชเทคนิครวมสัญญาณแบบ
อินเตอรเฟอโรเมตริก (interferometric) โดยใชดาวเทียม
ในอวกาศที่มีอยูหลายพันดวงใหมาทํางานรวมกัน เสมือน
เปนกลองโทรทรรศนขนาดใหญหนึ่งตัว ทีมนักวิทยาศาสตร
มุงเนนไปท่ีการออกแบบเสาอากาศและโครงสรางที่จําเปน
สําหรับดาวเทียมในอวกาศ ซึ่งหาก GO-LoW พัฒนาสําเร็จ 
จะเปดจักรวาลในมุมใหม จะนํามาซึ่งขอมูลที่มีประโยชน
มากมายสําหรับนักดาราศาสตรที่ตองการสังเกตดาวฤกษ 
กาแล็กซีที่เกาแก สนามแมเหล็กของดาวเคราะหนอกระบบ
และดาวฤกษ และขอมูลทางดาราศาสตรที่นาสนใจอื�นๆ

ที่มา: 
- www.nasa.gov 
- www. narit.or.th
- https://www.cnn.com/2023/02/04/world/nasa-niac-space-exploration-concepts-scn/index.html
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Google แนะนํา Bard แชทบอทปัญญาประดิษฐ์
คู่แข่งของ ChatGPT

 ChatGPT แชทบอทปญญาประดิษฐของ OpenAI 
ไดเปดตัวเมื�อเดือนพฤศจิกายน 2565 ตั้งแตนั้นมาก็ไดแสดง
ใหเห็นถึงความสามารถพิเศษของ ChatGPT และผลกระทบ
ตอชีวิตประจําวัน ทั้งนี้ บริษัทใหญอยาง Google ไดทํางาน
กับปญญาประดิษฐมาตลอดหกปที่ผานมา และในท่ีสุดก็
แนะนํา Bard แชทบอทปญญาประดิษฐที่จะมาเปนคูแขง
ของ ChatGPT โดยตรง ซึ่งบริษัทจะเริ่มเปดตัวใหใชในอีกไม
กี่สัปดาหขางหนา
 Sundar Pichai CEO ของ Google อธิบายวา Bard 
ขับเคลื�อนโดย LaMDA โมเดลภาษาขนาดใหญของบริษัท 
หรือ Language Model for Dialogue Applications  โดย 
Google จะเปดเทคโนโลยีการสนทนาใหกับ “ผูทดสอบที่
เชื�อถือได” กอนเผยแพรตอสาธารณะในวงกวางมากข้ึน 
สิ่งที่ทําให Bard แตกตางจาก ChatGPT คือ Bard ไดรับการ
ออกแบบมาเพื�อใหการตอบสนองท่ีมีคุณภาพสูงโดยการดึง
ขอมูลจากเว็บ สามารถชวยใหผูคนอธิบายหัวขอที่ซับซอนได 

เชน การคนพบจากกลองโทรทรรศนอวกาศเจมสเว็บบของ 
NASA แกเด็กอายุ 9 ขวบ หรือเรียนรูเกี่ยวกับนักฟุตบอลที่
เกงที่สุดและรับการฝกซอมเพื�อสรางทักษะ
 “เร็วๆ นี้ คุณจะเห็นคุณลักษณะที่ขับเคลื�อนดวย AI 
ในการคนหาที่กลั่นกรองขอมูลที่ซับซอนและมุมมองที่หลาก
หลายใหอยูในรูปแบบที่เขาใจงาย คุณจะสามารถเขาใจภาพ
รวมไดอยางรวดเร็วและเรียนรูเพิ่มเติมจากเว็บ ไมวาจะ
เปนการคนหามุมมองเพิ่มเติม เชนบทความจากผูที่เลนทั้ง
เปยโนและกีตาร หรือลงลึกในหัวขอที่เกี่ยวของ เชน ขั้นตอน
ในการเริ่มตนในฐานะมือใหมสมัครเลน” Pichai กลาว
 การเปดตัว Bard ของ Google เกิดขึ้นหนึ่งวันกอนที่ 
Microsoft จะจัดงานที่สํานักงานใหญ ซึ่งคาดวา Microsoft 
จะแนะนํา ChatGPT ของ OpenAI ใหกับเครื�องมือคนหา 
Bing ของตัวเอง

ที่มา: https://www.cnbc.com/2023/02/06/google-announces-bard-ai-in-response-to-chatgpt.html
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 ปญญาประดิษฐ (AI) ไดกลายเปนเครื�องมือที่สําคัญ
มากขึ้นในสังคมสมัยใหม โดยมีองคกรจํานวนมากขึ้นที่รวม
เอา AI เขากับการดําเนินงานประจําวัน เทคโนโลยี AI ถูก
นํามาใชในอุตสาหกรรมตางๆ เชน การดูแลสุขภาพ การเงิน 
การคาปลีก และการขนสง เพื�อทําใหงานประจําเปนไปโดย
อัตโนมัติ ปรับปรุงการตัดสินใจ และเพิ่มประสบการณของ
ลูกคา ตัวอยางเชน แชทบอทที่ขับเคลื�อนดวย AI กลายเปน
วิธียอดนิยมสําหรับธุรกิจในการโตตอบกับลูกคา นอกจาก
นี้ยังมีโมเดลที่ใชภาษาซึ่งเปลี่ยนวิธีการทํางานของมนุษย 
ตัวอยางหนึ่งคือ ChatGPT ของ Open AI ซึ่งเปนโมเดล
ภาษาที่มีประสิทธิภาพซึ่งปฏิวัติโลกดิจิทัลตั้งแตเริ่มกอตั้ง 
GPT ใชสําหรับเขียนอีเมล พัฒนาโคด และทํางานที่ไดรับ
มอบหมาย เหนือสิ่งอื�นใด มีการถกเถียงกันอยางตอเนื�อง
เกี่ยวกับการใช Chat GPT อยางมีจริยธรรม อยางไรก็ตาม 
ยังไมมีขอสรุปที่ชัดเจน
 ทามกลางการถกเถียงเ ก่ียวกับการใชปญญา
ประดิษฐที่เพิ่มขึ้น Google ยักษใหญดานเสิรชเอ็นจิ้นได
ประกาศเปดตัว AI เชิงสนทนาตามภาษาของตัวเองนามวา 
Bard เชื�อกันวา Bard เปนคูแขงโดยตรงกับ Chat GPT ลอง
มาดูถึงความแตกตางระหวาง Bard ของ Google และ Chat 
GPT ของ Open AI

Chat GPT คืออะไร?
 Chat GPT เปนโมเดลการสรางภาษาขนาดใหญที่ได
รับการฝกฝนใหสรางขอความที่เหมือนมนุษย สามารถปรับ
ละเอียดสําหรับงานประมวลผลภาษาธรรมชาติตางๆ เชน 
การตอบคําถาม การแปล และการสรุปขอความ GPT เปนที่
รูจักในดานความสามารถในการสรางขอความที่สอดคลองกัน
และเกี่ยวของกับบริบท แตก็มีแนวโนมที่จะสรางขอความที่มี
อคติหรือไรสาระไดเชนกัน 

Google Bard คืออะไร?
 Google Bard เปน AI เชิงสนทนาที่พัฒนาโดย 
Google และขับเคลื�อนโดย LaMDA (Language Model 
for Dialogue Applications) Google มีเปาหมายที่จะรวม
ความรูเชิงลึกของมนุษยเขากับความแข็งแกรง ความเฉลียว
ฉลาด และความสรางสรรคของโมเดลภาษาขนาดมหึมาดวย 
AI แชทบอท Bard  โดย Bard จะใชขอมูลที่มีอยูมากมายบน
อินเทอรเน็ตเพื�อสงคําตอบที่เปนตนฉบับและถูกตอง ขณะนี้ 
Bard อยูในขั้นตอนการทดสอบและจะเปดใหบุคคลทั่วไปเขา
ถึงไดในอีกไมกี่สัปดาหขางหนา

ChatGPT vs Bard

ที่มา: https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/what-is-the-difference-between-google-
ai-bard-and-chat-gpt-1675751678-1
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 ในขณะที่โรคเอเวียนอินฟลูเอนซาหรือโรคไขหวัดนกแพรระบาด
ไปทั่วประเทศ ติดเชื้อในสัตวปกมากกวา 58.3 ลานตัวและนกปา 6,192 
ตัวในสหรัฐอเมริกา ณ วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ 2566 ตามรายงานของ
ศูนยควบคุมและปองกันโรค (CDC) โดยผูเชี่ยวชาญดานโรคติดเชื้อกําลัง
เฝาดูอยางใกลชิด 
 Dr. Tim Uyeki หวัหนาเจาหนาทีก่ารแพทยของแผนกไขหวดั      
      ใหญที่ CDC ไดตอบคําถามทั่วไปเกี่ยวกับไวรัสไขหวัดนก A(H5N1)    
         ที่ทําใหเกิดโรคไดสูง ซึ่งตรวจพบในนกปาในสหรัฐอเมริกาตั้งแต
            ปลายป 2564 และสัตวปกเพื�อการพาณิชยและในสวนหลังบาน     
          ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2565

ถามตอบกับผู้เชี่ยวชาญ CDC: 
การแพร่ระบาดของไวรัสไข้หวัดนก A (H5N1)

ที่มา: https://www.cdc.gov/flu/avianflu/spotlights/2022-2023/
avian-flu-highly-pathogenic.htm
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การระบาดของไขหวัดใหญ A(H5N1) ในนกในปจจุบันมีขอบเขตเทาใด?
 เชนเดียวกับประเทศอื�นๆ ในโลก สหรัฐฯ ยังคงประสบกับการระบาดของไวรัสไขหวัดนก (HPAI) A (H5N1) 
ที่ทําใหเกิดโรคสูงในนกปาและสัตวปก ไวรัส HPAI A(H5N1) แพรระบาดในหมูนกและสัตวปกในสวนตางๆ ของ
โลกเปนเวลาหลายป และยังคงพัฒนาตอไปเปนกลุมตางๆ ที่เรียกวา clades กลุมปจจุบันของไวรัส H5N1 เรียก
วา clade 2.3.4.4b ดูเหมือนจะปรับตัวไดดีเพื�อแพรกระจายอยางมีประสิทธิภาพในหมูนกปาและสัตวปกในหลาย
ภูมิภาคของโลก และตรวจพบครั้งแรกในนกปาในสหรัฐฯ ในเดือนมกราคม 2565 ตั้งแตนั้นมา ไดตรวจพบ ไวรัส 
clade 2.3.4.4b HPAI A(H5N1) ในนกปาในทั้ง 50 รัฐ และทําใหเกิดการระบาดของนกใน 47 รัฐ สงผลกระทบตอ
สัตวปกเชิงพาณิชยและฝูงสัตวในสวนหลังบานมากกวา 58 ลานตัว

แลวไวรัส H5N1 ในมนุษยละ?
 มีรายงานผูปวย 7 รายที่เกี่ยวของกับการสัมผัสสัตวปกระหวางการระบาดของไวรัส HPAI A(H5N1) รวม
สมัยนี้ทั่วโลกตั้งแตเดือนมกราคม 2565 โดยหนึ่งในนั้นอยูในสหรัฐฯ โดนใน 4 กรณี ไมมีรายงานอาการทางระบบ
ทางเดินหายใจ เปนไปไดวาบางกรณีเหลานี้ ไมไดแสดงถึงการติดเชื้อไวรัส แตเปนการตรวจพบสารพันธุกรรมของ
ไวรัส H5N1 ที่ไมติดเชื้อในตัวอยางระบบทางเดินหายใจหลังจากสัมผัสกับนกที่ติดเชื้อเปนเวลานาน ใน 3 กรณี เกิด
โรครายแรงรวมถึงเสียชีวิต 1 ราย ไมพบการแพรกระจายของไวรัส H5N1 จากคนสูคนในกรณีเหลานี้ การติดเชื้อใน
มนุษยประปรายดวยไวรัส H5N1 รวมสมัยนั้นไมนาแปลกใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูที่ไมปฏิบัติตามขอควรระวัง
ที่แนะนํา (เชน การสวมอุปกรณปองกันสวนบุคคล รวมถึงการปองกันระบบทางเดินหายใจ เปนตน) ตั้งแตป 2540 
เปนตนมา มีรายงานผูปวยในมนุษยมากกวา 880 ราย ซึ่งเกือบทั้งหมดมาจากกลุมไวรัส H5N1 ที่แพรระบาดกอน
หนานี้ ไดรับการรายงานจาก 21 ประเทศที่มีการตายสูง แตพบผูปวยนอยมากทั่วโลกตั้งแตป 2559 การติดเชื้อใน
มนุษยประปรายดวยไวรัส H5N1 จํานวนเล็กนอย ไมเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงตอประชาชนทั่วไป ซึ่งปจจุบัน CDC 
ถือวาอยูในระดับต่ํา
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แลวไวรัส H5N1 ในสัตวเลี้ยงลูกดวยนมละ?
 แมวาไวรัส H5N1 จะแพรเชื้อในนกปาและสัตวปกตามบานไดหลายชนิด แตไวรัส H5N1 ยังสามารถ
แพรเชื้อไปยังสัตวอื�นได มีรายงานการติดเชื้อไวรัส H5N1 ประปรายในสัตวเลี้ยงลูกดวยนมเปนเวลากวา 20 ปใน
ประเทศตางๆ ที่เคยพบการระบาดของ H5N1 ในสัตวปกหรือนกปา ไวรัส H5N1 สามารถติดเชื้อในสัตวเลี้ยงลูกดวย
นมที่สัมผัสกับสภาพแวดลอมที่มีความเขมขนของไวรัสสูง หรือที่กิน (นาจะติดเชื้อ) นกหรือสัตวปกที่ปวยหรือตาย 
รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะสัตวปาหรือดุราย เชน สุนัขจิ้งจอก; สัตวจรจัดหรือสัตวเลี้ยง เชน แมวและสุนัข และสวน
สัตวเชนเสือโครงและเสือดาว เมื�อเร็วๆ นี้ มีรายงานการติดเชื้อไวรัส H5N1 เปนระยะๆ ในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
ตางๆ รวมถึงหมี สุนัขจิ้งจอกปา และสกั๊งค ในแคนาดา สหรัฐฯ และประเทศอื�นๆ รวมถึงตัวมิงคในสเปน และสิงโต
ทะเลในเปรู รายงานการติดเชื้อไวรัส H5N1 ประปรายของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่กินสัตวอื�นและสัตวกินของเนา
ไมใชเรื�องที่ไมคาดคิด เนื�องจากการติดเชื้อไวรัส H5N1 ที่แพรหลายในนกปาทั่วโลก

การตรวจพบไวรัส H5N1 ในฟารมมิงคเปลี่ยนการประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพของมนุษยหรือไม?
คําตอบสั้นๆ คือไมเปลี่ยน
 CDC และหนวยงานพันธมิตรอื�นๆ ไดจําแนกไวรัส H5N1 จากตัวมิงคที่เลี้ยงในสเปนและไมพบขอบงชี้ใดๆ 

ที่จะบงชี้ถึงความสามารถในการแพรเชื้อในมนุษยที่เพิ่มขึ้น ปจจุบัน ไวรัส H5N1 ไมมีความสามารถในการติดเชื้อใน
ระบบทางเดินหายใจสวนบนของมนุษยไดงาย ซึ่งจําเปนตองเพิ่มความเสี่ยงในการแพรเชื้อสูคน แมวาจะไมใชเรื�อง
ปกติ แตไวรัส H5N1 สามารถจับกับตัวรับในทางเดินหายใจสวนลางของมนุษยได มิงคแสดงใหเห็นวามีตัวรับเซลล
สองชนิดที่แตกตางกันในทางเดินหายใจ ซึ่งชนิดหนึ่งชวยใหสามารถติดเชื้อไวรัส H5N1 ไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เปนผลใหตัวมิงคมีความไวตอการติดเชื้อไวรัส H5N1 มากกวาคน

หากมีการแพรกระจายของไวรัส H5N1 จากมิงคถึงมิงค (เชน ในการระบาดในสเปน) นั่นจะเปลี่ยนการประเมิน
ความเสี่ยงตอสุขภาพของมนุษยหรือไม?
 ไม แมวาตรวจพบเครื�องหมายทางพันธุกรรมในไวรัส H5N1 ระหวางการระบาดในตัวมิงคในสเปน ซึ่งอาจ
สงผลใหเกิดโรครายแรงในตัวมิงคและอาจแพรเชื้อจากตัวมิงค ไปยังตัวมิงค ไดงายขึ้น แตเครื�องหมายนี้ ไมนาจะ
ทําใหการติดเชื้องายขึ้น เพื�อสงตอไปยังมนุษย นอกจากเครื�องหมายนี้แลว ลําดับจีโนม
ของไวรัส H5N1 ที่แยกไดจากตัวมิงคนั้นคลายคลึงกับไวรัส H5N1 ที่พบในนก
มาก มนุษยขาดตัวรับเซลลชนิดหนึ่งในทางเดินหายใจสวนบนที่ไวรัส H5N1 
ใชทําใหเกิดการติดเชื้อ ในทางกลับกัน มิงคมีตัวรับเซลลที่แตกตางกัน 
2 ชนิดในทางเดินหายใจ ซึ่งชนิดหนึ่งชวยใหติดเชื้อไวรัส H5N1 ได
งายขึ้น ดวยเหตุนี้ มิงคจึงไวตอการติดเชื้อไวรัส H5N1 มากกวา
คน และไมนาแปลกใจที่การแพรกระจายของไวรัส H5N1 ระหวาง
ตัวมิงคถึงตัวมิงค โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาพแวดลอมท่ีมี
การสัมผัสใกลชิดระหวางสัตว
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CDC กําลังทําอะไรเพื	อติดตามไวรัสเหลานี้ในมนุษย?
 ระบบการเฝาระวังโรคไขหวัดใหญที่มีอยูของ CDC มีความพรอมอยางดีในการตรวจหากรณีของการติดเชื้อ
ไวรัสไขหวัดนก A รวมทั้งไวรัส H5N1 ในคนไดอยางรวดเร็ว ชุดตรวจหาไวรัสไขหวัดใหญซึ่งสามารถตรวจหาไวรัส
ไขหวัดใหญ A ทั้งตามฤดูกาลและสายพันธุใหมไดถูกนํามาใชในหองปฏิบัติการดานสาธารณสุข 128 แหงใน 50 รัฐ
ของสหรัฐฯ และหองปฏิบัติการ 170 แหงทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีชุดตรวจวินิจฉัยเพื�อตรวจหาไวรัส H5N1 ในปจจุบัน
โดยเฉพาะที่หองปฏิบัติการสาธารณสุข 99 แหงใน 50 รัฐของสหรัฐฯ และหองปฏิบัติการระหวางประเทศ 129 แหง 
ซึ่งเปนตัวแทนของ 116 ประเทศ
 CDC พรอมดวยพันธมิตรดานสาธารณสุขของรัฐและทองถิ่นยังคงติดตามผูที่สัมผัสกับนกและสัตวปกที่ติด
เชื้ออยางตอเนื�องเปนเวลา 10 วันหลังการสัมผัส จนถึงปจจุบัน หนวยงานสาธารณสุขไดเฝาติดตามผูคนมากกวา 
6,200 คนใน 52 เขตอํานาจศาลที่สัมผัสกับนก/สัตวปกที่ติดเชื้อไวรัส H5N1 และรายงานขอมูลนี้ตอ CDC ในจํานวน
นี้ 161 คนที่ถูกติดตามแสดงอาการ และตอมาไดรับการตรวจหาไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุใหม A และไขหวัดใหญ
ตามฤดูกาล รวมกับไวรัสทางเดินหายใจอื�นๆ สารพันธุกรรมของไวรัส H5N1 ตรวจพบเฉพาะในตัวอยางทางเดิน
หายใจจากบุคคลหนึ่งคนในโคโลราโดซึ่งมีอาการเหนื�อยลาจากการเขารวมกิจกรรมการฆาสัตวปกและมีแนวโนมวา
จะไมติดเชื้อไวรัส

เปนไปได ไหมวาไวรัสนี้จะทําใหเกิดการแพรระบาดครั้งใหญ (แบบโควิด-19) ตอไป?
 เราไมสามารถคาดเดาไดวาไขหวัดใหญระบาดครั้งตอไปจะเกิดขึ้นเมื�อใด หรือไวรัสชนิดใดจะทําใหเกิดการ
ระบาดครั้งตอไป ตนกําเนิดของไวรัส H1N1 ที่แพรระบาดในป 2461 อาจเปนไวรัสไขหวัดนก A ไวรัสไขหวัดใหญ
สายพันธุใหม H2N2 ป 2500 และไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุใหม H3N2 ป 2511 ทั้งสองเปนผลจากการรวมกันของ
ยีนจากไวรัสไขหวัดนกชนิด A ที่ทําใหเกิดโรคในระดับต่ําของมนุษย ไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุใหม H1N1 ป 2552 
เปนผลจากการรวมกันของยีนจากไวรัส A ของมนุษย นก และสุกร และเชื�อวาเกิดจากสุกรเพื�อสงตอสูคน มีไวรัส
ไขหวัดนกหลายชนิดและไวรัสไขหวัดใหญสุกรหลายชนิดที่มีผูติดเชื้อเปนระยะๆ ทั่วโลก ดังนั้น การเฝาระวังอยาง
ตอเนื�องและการเฝาระวังอยางตอเนื�องสําหรับไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุใหมท่ัวโลกจึงเปนสิ่งจําเปนในคนและสัตว 
โดยเฉพาะในสัตวปกและสุกร



18

มีวัคซีนปองกันการติดเชื้อไขหวัดนกในคนหรือไม?
 ไวรัสวัคซีน H5 (CVV) ที่เพิ่งผลิตโดย CDC เกือบจะเหมือนกันหรือในหลายตัวอยาง เหมือนกันกับโปรตีน 
hemagglutinin (HA) ของไวรัส H5N1 clade 2.3.4.4b ที่ตรวจพบเมื�อเร็วๆ นี้ในนกและสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 

(รวมถึงการระบาดของมิงค) และ สามารถใชผลิตวัคซีนสําหรับคนได หากจําเปน และจะชวยปองกันไวรัส 
H5N1 ที่แพรระบาดไดดี H5 CVV นี้มีจําหนายและแบงปนกับผูผลิตวัคซีนแลว

มีการรักษาผูที่ปวยเปนไขหวัดนกหรือไม?
 ผูที่ติดเช้ือไวรัสไขหวัดนกควรไดรับการรักษาโดยเร็วท่ีสุดดวยยาตาน
ไวรัสที่ไดรับการอนุมัติจากองคการอาหารและยาสําหรับการรักษาโรคไขหวัด
ใหญตามฤดูกาล ยาตานไวรัสดังกลาว ไดแก โอเซลทามิเวียร ซานามิเวียร 
เพรามิเวียร และบาลอกซาเวียร การรักษาดวยยาตานไวรัสจะไดผลดี
ที่สุดเมื�อเริ่มทันทีที่เริ่มมีอาการ สําหรับผูปวยที่ตองเขารับการรักษาในโรง
พยาบาล แนะนําใหรักษาดวยยาตานไวรัสดวยโอเซลทามิเวียรโดยเร็วที่สุด
และการจัดการทางคลินิกจะมุงเนนไปที่การดูแลแบบประคับประคองสําหรับ

ภาวะแทรกซอน รวมถึงการชวยเหลืออวัยวะขั้นสูงในหอผูปวยหนักสําหรับผูปวย
โรคปอดอักเสบรุนแรง

ประชาชนทั่วไปควรกังวลเกี่ยวกับ H5N1 หรือไม?
ภัยคุกคามดานสุขภาพของประชาชนในปจจุบันจากไวรัส H5N1 อยูในระดับต่ํา การระบาดของ H5N1 

ในสัตวปกและนกในปจจุบันยังคงเปนปญหาสุขภาพสัตวเปนสวนใหญ อยางไรก็ตาม ประชาชนควรหลีกเลี่ยง
การสัมผัสโดยตรงและใกลชิดกับนกปา สัตวปก และสัตวปาที่ปวยหรือตาย ผูคนไมควรบริโภคสัตวปกหรือ
ผลิตภัณฑจากสัตวปกที่ยังไมไดปรุงหรือปรุงไมสุก รวมถึงไขดิบ การบริโภคเนื้อสัตวปก ผลิตภัณฑจากสัตวปก และ
ไขที่ปรุงสุกอยางเหมาะสมนั้นปลอดภัย

 Tim Uyeki, MD, MPH, MPP ดํารงตําแหนงหัวหนาเจาหนาที่การแพทยในแผนกโรคไขหวัดใหญที่ CDC 
Uyeki เคยทํางานที่ CDC ในดานทางคลินิก ระบาดวิทยา การปองกัน และการควบคุมไขหวัดใหญในสหรัฐอเมริกา
และทั่วโลกตั้งแตป 2541 โดยมีความสนใจเปนพิเศษในการติดเชื้อในมนุษยดวยไวรัสไขหวัดนก การจัดการทาง
คลินิกของผูปวยที่เปนไขหวัดใหญ และโรคติดเชื้อไวรัสอุบัติใหม Uyeki มีสวนรวมในการตรวจสอบภาคสนามของ
ผูปวย H5N1 ในหลายประเทศ และมีสวนสนับสนุนคําแนะนําขององคการอนามัยโลกสําหรับการจัดการทางคลินิก
ของผูปวยไขหวัดใหญตามฤดูกาลและโรคระบาด และการติดเชื้อไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุใหม รวมทั้ง H5N1 เปน
เวลาหลายป
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แพทย์ผิวหนังเตือน การศึกษาล่าสุดพบว่า
เครื่องอบเล็บ UV อาจก่อให้เกิดความเส่ียงต่อมะเร็ง

 หลอดไฟที่ปลอยรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) กลาย
เปนมาตรฐานของรานทําเล็บหลายแหง โดยทั่วไปแลวหลอด
ไฟเหลานี้จะใชเพื�อทําใหเล็บปกติแหงเร็ว และจําเปนตองใช
ในการเซ็ตเจลแตงเล็บ ซึ่งมีการเชื�อมโยงกับปญหาผิวหนังที่
แกกอนวัยและมะเร็งผิวหนัง
 นักวิจัยจาก University of California San Diego 
(UC San Diego) และ University of Pittsburgh ไดเริ่ม
ทดสอบอุปกรณปลอยรังสี UV โดยใชเซลลจากมนุษยและ
หนู และเผยแพรผลการวิจัยเมื�อปลายเดือนมกราคม 2566 
ในวารสาร Nature Communications 
 พวกเขาพบวาการใชอุปกรณปลอยรังสี UV อยาง
ตอเนื�องสามารถทําลาย DNA และทําใหเกิดการกลายพันธุ
ในเซลลของมนุษย ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงตอการเปนมะเร็ง
ผิวหนัง แตพวกเขาเตือนวาจําเปนตองมีขอมูลเพิ่มเติมกอน
ที่จะสามารถสรุปได Maria Zhivagui นักวิจัย Post-Doc 
ที่ UC San Diego หัวหนาทีมวิจัย กลาวกับ NPR ในการ
สัมภาษณทางโทรศัพทวาเธอตื�นตระหนกกับผลลัพธที่ออก
มา โดยเฉพาะอยางยิ่งเพราะเธอมีนิสัยชอบทําเล็บเจลทุกๆ 
สองถึงสามสัปดาห
 ทีมวิจัยของ Zhivagui ตัดสินใจทําการวิจัยนี้ดวย
เหตุผลหลายประการ โดยในชวงหลายปที่ผานมา มีผูใชผลิต
ภัณฑเจลแตงเล็บเปนประจํา เชน ผูเขาประกวดนางงาม 
ซึ่งรายงานวาพบมะเร็งที่พบไดยาก ที่เล็บและนิ้วมือแพทย
ผิวหนังระบุวาเกิดจากการไดรับรังสี UV นอกจากนี้ อุปกรณ 
UV ยังวางขายในตลาดอยางกวางขวางและไดระบุวา

ปลอดภัย แตเธอไมพบการศึกษาใดๆ ที่ตรวจสอบผลกระทบ
ตอเซลลจริงๆ เพื�อยืนยันสิ่งนั้น 
 ในการศึกษาครั้งนี้ นักวิจัยไดทดสอบเซลลที่แตกตาง
กัน 3 ชนิด เซลลจากมนุษย 2 ชนิด และเซลลจากหนู 1 ชนิด 
โดยไดรับแสงในระดับตางๆ ผลการวิจัยพบวา จานเพาะ
เชื้อที่ถูกวางในเครื�อง UV เปนเวลา 20 นาที สงผลใหเซลล
ตาย 20-30% ในขณะที่จานเพาะเชื้อที่ถูกวางไวใตเครื�องเปน
เวลา 20 นาทีตอวันเปนเวลาสามวันทําใหเซลลที่สัมผัสตาย 
65-70% การไดรับรังสี UV ยังทําใหไมโทคอนเดรียและ
ดีเอ็นเอในเซลลที่เหลือเสียหาย 
 อยางไรก็ตามการวิจัยครั้งนี้ ถือวาเปนการวิจัยขนาด
เล็ก และยังไมสามารถสรุปอะไรไดอยางชัดเจน นอกจากนี้ 
จะเปนการผิดจรรยาบรรณหากจะทําการทดลองกับมนุษย
จริงๆ เนื�องจากมีความเสี่ยงที่อาสาสมัครจะเปนมะเร็ง
ผิวหนังได Zhivagui คิดวาจําเปนตองมีการศึกษาทางระบาด
วิทยาในวงกวาง ซึ่งอาจเปนการติดตามผูใชเจลแตงเล็บเปน
ประจําในชวงหลายปที่ผานมา จากนั้นทําการวิเคราะหจากผู
ที่ปวยเปนโรคมะเร็ง
 เพื�อความปลอดภัยในการทําเล็บเจล The Skin 
Cancer Foundation แนะนําใหทาครีมกันแดดในวงกวาง 
(UVA/UVB) ที่มือ 20 นาทีกอนที่มือของคุณจะสัมผัสกับแสง 
UV หากทําเล็บเปนประจํา แตวิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือปลอย
ใหเล็บแหงเองตามธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใชหลอดเปาแหง
หรือใชเครื�องเปาลมหรือพัดลมที่ไมมีแสง UV

ที่มา: 
- https://www.npr.org/2023/01/26/1151332361/gel-nails-cancer-manicure-safe
- https://www.nature.com/articles/s41467-023-35876-8#Sec1



20

วานิลลา ความหอมหวาน
กับสรรพคุณทางการแพทย์

 วานิลลา รสชาติและกลิ่นหอมหวานที่เปนที่รูจักของ
คนทั่วโลก ที่ใชสําหรับปรุงแตงในอาหาร ขนมหวาน ไอศกรีม 
หรือเครื�องดื�มตางๆ โดยวานิลลาที่เปนที่รูจักอยางดีและแพร
หลายที่สุดในรานคาสวนใหญ คือ วานิลลาที่จากมาดากัสการ
และเม็กซิโกที่ไดรับการยกยองในเรื�องของกลิ่นและรสชาติที่
เขมขน 
 วานิลลาเปนพืชจําพวกกลวยไมสายพันธุวานิลลา
พลานิโฟเลีย (Vanilla planifolia) ประกอบดวยสารประกอบ
มากกวา 200 ชนิด แตรสชาติและกลิ่นเฉพาะตัวนั้น มาจาก
สารประกอบที่เรียกวา วานิลลิน (vanillin) ในปจจุบันรูปแบบ
หลักของวานิลลา ไดแก สารสกัด และน้ํามันหอมระเหย
 • สารสกัด (Extract) เปนการสกัดวานิลลิน
ออกจากฝกวานิลลาดวยการสกัดเย็น ไอน้ํา ไมโครเวฟ 
อัลตราซาวนด หรือเอนไซม หลังจากนั้น ผสมวานิลลินกับ
แอลกอฮอลเพื�อผลิตสารสกัดวานิลลาบริสุทธิ์ แตทั้งนี้ 
สารสกัดวานิลลาบริสุทธิ์มีราคาสูง ผนวกกับความตองการ

ของตลาดที่เพิ่มมากขึ้น สารสกัดสังเคราะหจึงเปนที่นิยมมาก
ขึ้น ที่ประกอบดวยวานิลลินในปริมาณเล็กนอยรวมกับสวน
ผสมที่มีราคาไมแพง เชน น้ํามันกานพลู เยื�อไม ถานหิน และ
ผลิตภัณฑจากปโตรเลียม ทําใหสารสกัดสังเคราะหมีราคาถูก
ลง แตไมมีประโยชนตอสุขภาพ
 • น้ํามันหอมระเหย (Essential Oil) ไดมาจาก
การสกัดฝกวานิลลาดวยตัวทําละลาย ทําใหเกิดสารเขมขน
กึ่งแข็งที่เรียกวา วานิลลาโอเลอรีซิน (vanilla oleoresin) 
ที่ ไดนํามาใช ในอุตสาหกรรมน้ําหอซึ่งวานิลลาโอเลอรีซิน
ใช ในการทําวานิลลาบริสุทธิ์ที่มีเน้ือบางกวาและละลายได
งายในน้ํามันบางประเภท เชน มะพราว อัลมอนด หรือ
โจโจบา ซึ่งเปนรูปแบบของน้ํามันหอมระเหยที่ไมสามารถรับ
ประทานได แตทั้งนี้ รูปแบบของน้ํามันหอมระเหยที่สามารถ
รับประทานไดนั้น จะตองใชน้ํามันที่บริโภคได (food grade) 
เชน น้ํามันอัลมอนด หรือน้ํามันเมล็ดองุน ซึ่งสามารถนําไป
ใชเพิ่มรสชาติของอาหารและเครื�องดื�มได
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 นอกจากการใชเปนสารปรุงแตงกล่ินและรสชาติแลว
นั้น ไดมีการศึกษาวิจัยเพื�อนําวานิลลามาใชทางการแพทย 
จากหลักฐานทางประวัติศาสตรตางๆ พบวา วานิลลาไดถูก
นํามาใชตั้งแตในชวง Mesoamerica บริเวณพื้นที่เม็กซิโก
และอเมริกากลางเมื�อหลายพันปกอน ชาวมายันมีการปลูก
กลวยไมวานิลลานี้ มีการใชฝกวานิลลาเพื�อรักษาผิวหนังที่ถูก
แมลงกัดตอย รักษาบาดแผล ใชรักษาภาวะซึมเศราและเพื�อ
สงบสติอารมณ หลังจากนั้น วานิลลาไดเริ่มปรากฏในตํารับ
เภสัชของยุโรปในชวงทศวรรษที่ 1700 (ราวป พ.ศ. 2243) 
หลังจากที่สเปนยึดครอบครองพื้นที่และนํากลับไปยังยุโรป
 แม ว าคุณสมบัติทางยาของวานิลลาจะได รับ
การยอมรับในหลายวัฒนธรรมมานานหลายศตวรรษ แต
ทั้งนี้ ในเชิงวิทยาศาสตรเพิ่งมีการเผยแพรในชวง 15 ปที่
ผานมาเทานั้น กลุมผูเชี่ยวชาญดานการแพทย เภสัชกรรม 
และพฤกษศาสตร ไดศึกษาคุณสมบัติของวานิลลา พบวา 

วานิลลามีคุณสมบัติการรักษาหลายอยาง มีสารตานอนุมูล
อิสระ ตานการอักเสบ ยับยั้งความรูสึกเจ็บปวด ยับยั้งการ
กอตัวของเนื้องอก ตานการเติบโตของเชื้อจุลินทรีย และชวย
ปองกันการเสื�อมสภาพของระบบประสาท รวมถึงคุณสมบัติ
ที่ชวยใหเกิดการผอนคลาย ลดระดับการผลิตสารที่เกิดจาก
ความเครียดในสมองและภาวะซึมเศรา ทั้งนี้ การใชสาร
สกัด หรือน้ํามันหอมระเหยเขมขนจากวานิลลานั้น อาจกอ
ใหเกิดการระคายเคืองหรือปฏิกิริยาทางผิวหนัง อีกทั้งการ
ใชเพื�อการรักษาทางการแพทย นักวิจัยยังคงตองศึกษาและ
วิจัยตอไป เนื�องจากยังไมมีขอมูลทางวิทยาศาสตรที่เพียงพอ
เกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของตางๆ เชน ปริมาณ ความเขมขน 
อายุและสภาวะสุขภาพของผูใช ซึ่งควรปรึกษาและไดรับคํา
แนะนําจากแพทย หรือผูเชี่ยวชาญดานการดูแลสุขภาพกอน
การใชในการรักษาทางการแพทย

ที่มา: 
- the epoch times health: tinyurl.com/theepochtimes-vanilla
- Nutrition Todays: tinyurl.com/nutritions-today-vanilla
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เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจําประเทศไทย 
เยี่ยมเยียนนักเรียนไทยในฮาวาย

 นาย Robert Godec เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจํา
ประเทศไทย เดินทางเยือน University of Hawaii เมือง 
Manoa (UH Manoa) เพื�อพบปะกับนักศึกษา คณาจารย 
และเจาหนาที่ และรับทราบโครงการทางดานวิชาการตางๆ 
ที่ UH Manoa  สนับสนุนนักศึกษาไทย ตลอดจนการวิจัย
ที่เนนทางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งการเดินทาง
เยี่ยมเยียนของทานเอกอัครราชทูตฯ ในครั้งนี้ มีนายกฤษณ 
พันธกิจนิรันดร นักชีววิทยาคอมพิวเตอร (Computational 
Biologist) จาก Research Corporation of the University 
of Hawaii (RCUH) ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ดานเศรษฐศาสตรในป 2564 เปนตัวแทนของนักศึกษาไทย
กลาวตอนรับและหารือรวมกับทานเอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวกับ
ขอคิดเห็น ประสบการณที่ไดจากการเรียนรูในมหาวิทยาลัย 
และการสนับสนุนของสถานกงสุลที่จะสามารถชวยเหลือ
นักเรียนไทยไดในอนาคต ซึ่งทานเอกอัครราชทูตฯ ประทับ
ใจท่ีไดรับทราบเกี่ยวกับความรวมมือและการแลกเปล่ียน
ทางการศึกษาระหวางสหรัฐฯ และประเทศไทยในสาขา
ตางๆ เชน  College of Social Science (CSS) มีการศึกษา
เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยว

กับประเทศไทย ภาควิชาภูมิศาสตรและสิ่งแวดลอมมีความ
สนใจดานการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม และภาควิชารัฐศาสตรที่เนนเรื�องการเมืองในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต เปนตน
 UH Manoa เปนหนึ่งในวิทยาเขตของ UH มีหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาหลายหลักสูตรที่มีชื�อเสียง เชน กฎหมาย
สิ่งแวดลอม ปรัชญาตะวันออก ธุรกิจระหวางประเทศ 
การศึกษาภาษาท่ีสอง และวิทยาศาสตรมหาสมุทรและ
โลก อีกทั้ง เปนหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยที่สําคัญในสหรัฐฯ 
ซึ่งรัฐบาลไทยไดสนับสนุนทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาไทยมา
ศึกษาตอยัง UH Manoa อยางตอเนื�อง ในชวงตนป 2566 จะ
มีนักศึกษาจากประเทศไทย 8 คน (เขาศึกษาระดับปริญญา
ตรี 1 คน ปริญญาโท 2 คน และปริญญาเอก 5 คน) โดยใน
ชวง 5 ทศวรรษที่ผานมา มีนักศึกษาไทยไดรับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกในสาขามานุษยวิทยาและเศรษฐศาสตรมากกวา 
50 คน ปจจุบันทํางานในหนวยงานราชการ ภาคอุตสาหกรรม 
และอุดมศึกษา ซึ่งรวมถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
(NIDA) สถาบันวิจัยเพื�อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ที่มา: https://www.hawaii.edu/news/2023/01/26/us-ambassador-thailand-visit/



23

วารสารขาวอุดมวิทย  |  Utmost Sciences ฉบับที่ 2/2566

มหาวิทยาลัยในแคนาดาทําการวิจัย
ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์การทหารของจีน

 ความรวมมือทางดานวิทยาศาสตรระหวางประเทศ
นั้น เปนการลงทุนในความพยายามรวมกันเพื�อศึกษา
และพัฒนาความกาวหนาทางดานวิทยาศาตร แตท้ังนี้ 
การทํางานรวมกันที่มากขึ้น การเชื�อมโยง และผลประโยชน
จากการศึกษาวิจัยก็มีความซับซอนมากยิ่งขึ้นเชนกัน โดย
เฉพาะเมื�อมีความเกี่ยวของกับทางการเมืองและการทหาร 
ซึ่งไดกลายเปนประเด็นสําคัญเกี่ยวกับความมั่นคงของ
ประเทศเมื�อมหาวิทยาลัยในแคนาดารวม 50 แหงรวมมือ
กับสถาบันวิทยาศาสตรชั้นนําของกองทัพจีนในโครงการวิจัย
เทคโนโลยีขั้นสูงหลายรอยโครงการนับตั้งแตป 2548 – 2565
 โดยในชวง 5 ปที่ผานมานั้น นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย
ชั้นนําราว 10 แหงของแคนาดา ที่รวมถึง University of 
Waterloo, University of Toronto, University of British 
Columbia และ McGill University ไดรวมกับนักวิจัยจาก
สถาบัน National University of Defense Technology 
(NUDT) ของจีน ในการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตรขั้นสูงสาขา
ตางๆ และเผยแพรเอกสารวิชาการรวมกันมากกวา 240 
ฉบับ เชน
 • University of Waterloo เผยแพรเอกสารทาง
วิชาการรวมกับนักวิจัยในสังกัด NUDT ของจีนสูงที่สุด รวม 
46 ฉบับในชวงป 2560 – 2565 โดยมีการศึกษาเกี่ยวขอ
งกับโฟโตนิกส การศึกษาสถานการณเลียนแบบ สถานการณ

การแฮ็ก (hacking scenario) เพื�อทําความเขาใจเกี่ยวกับ
ความเปราะบางของระบบ และวิธีใชประโยชนจากระบบค
วอนตัม 
 • University of Toronto ไดเผยแพรเอกสารทาง
วิชาการรวมกันจํานวน 15 ฉบับ ที่ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร
การบินและอวกาศ ดาวเทียม และไมโครชิป ระบบขับเคลื�อน
ความเร็วเหนือเสียง โดยในป 2563 ไดมีการทดสอบการใช
ดาวเทียมเพื�อนําทางยานอวกาศรวมกัน
 • McGill University ไดเผยแพรเอกสารทางวิชาการ 
25 ฉบับ โดยศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอินเตอรเฟอโรเมตริกเลเซอร
บนอวกาศ (space-based laser interferometry) รวมถึง
ระบบขับเคลื�อนความเร็วเหนือเสียง โดยในป 2563 ไดมีการ
ทดสอบการใชดาวเทียมเพื�อนําทางยานอวกาศรวมกัน
 • University of British Columbia เผยแพร
เอกสารวิชาการรวมกัน 20 ฉบับ ที่เปนการวิจัยเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยดานโทรคมนาคม การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ออกแบบเครื�องบิน และการประมวลผลสัญญาณ
 • University of Calgary เผยแพรเอกสารวิชาการ
รวมกัน 7 ฉบับ เปนการศึกษาเกี่ยวกับควอนตัม การทํา
แผนที่มือถือ และการสํารวจระยะไกล
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 โครงการวิจัยที่ ไดดํ า เนินการรวมกันระหว าง
มหาวิทยาลัยในแคนาดากับหนวยงานทางการทหารของ
จีนที่ผานมา โดยเมื�อเดือนมกราคม 2566 รัฐบาลแคนาดา
ไดมีการออกมากลาวเตือนวา จีนกําลังใช โครงการวิจัย
ทางวิชาการเพื�อประโยชนทางเศรษฐกิจและทางการทหาร 
ซึ่งบางโครงการความรวมมือไดรับการสนับสนุนจาก Natural 
Sciences and Engineering Research Council (NSERC) ซึ่ง
เปนหนวยงานจัดหาทุนของรัฐบาลกลางแคนาดา (โดยบาง
โครงการไดรับการสนับสนุนรวมจากรัฐบาลรัสเซียดวย เชน 
การใชเลเซอรเพื�อแฮ็กระบบเขารหัสลับควอนตัม (quantum 
cryptographic systems)) รัฐบาลและหนวยงาน Canadian 
Security Intelligence Service (CSIS) ที่เปนหนวยขาวกรอง
ดานความมั่นคงแหงแคนาดา ย้ําวา NSERC ควรประเมิน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับดานความปลอดภัย หากโครงการ
ใดมีความเสี่ยงสูงเกินไปนั้น จะไมไดรับเงินทุนสนับสนุน

จากรัฐบาลกลาง ซึ่งที่ผานมา ทางมหาวิทยาลัยตระหนักดี
วาความรวมมือระหวางประเทศบางสวนอาจเกี่ยวของกับ
ความเสี่ยงตอความมั่นคงของแคนาดา โดยพยายามดําเนิน
การภายใตแนวทางปฏิบัติที่ไดจากรัฐบาล รวมทั้ง ตองการ
ความชัดเจนจากรัฐบาลเก่ียวกับความเสี่ยงที่เกิดจากการ
วิจัยรวมกัน ตองการทราบวามีภัยคุกคามใดอยูบาง เพื�อไม
ใหเปนการปดกั้นเสรีภาพทางวิชาการ และขอใหมีการปฏิรูป
กฎหมายเพื�อใหหนวยงานอยาง CSIS ที่รวบรวมขอมูลเกี่ยว
กับภัยคุกคามจากตางประเทศแชรขอมูลไดมากขึ้น แตทั้งนี้ 
เมื�อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2566 รัฐบาลแคนาดาไดมีคําสั่งอยาง
เปนทางการที่จะหยุดการใหทุนสนับสนุนหากนักวิจัยมีการ
ทํางานเกี่ยวของกับกองทัพตางประเทศ หนวยงานดานความ
มั่นคงของรัฐหรือของตางประเทศ โดยอางถึงความจําเปนใน
การปกปองความมั่นคงของชาติ

ที่มา: https://www.theglobeandmail.com/politics/article-
chinese-military-scientists-canadian-universities/
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เหตุใด Latin America จึงถูกหมายให้เป็น 
“Silicon Valley” แห่งต่อไป 

 จากเซาเปาโลถึงซันติอาโก โบโกตาถึงบัวโนสไอเรส 
และมอนเตวิเดโอถึงลิมา ละตินอเมริกากําลังดึงดูด
ความสนใจของธุ ร กิจ ท่ีต องการใชความสามารถใน
การสรางสรรคสิ่งใหมๆ ไปสูอีกระดับ องคกรหลายแหงใน
สหรัฐฯ ทั้งสตารทอัพ บริษัทขนาดกลาง และบริษัทขนาด
ใหญที่กอตั้งมายาวนาน เริ่มสังเกตเห็นความสามารถดาน
เทคโนโลยีที่มีอยูมากมายในภูมิภาคทางตอนใตของชายแดน 
Google, IBM, Uber, Pinterest และ Dell เปนเพียงไม
กี่บริษัทยักษใหญดานเทคโนโลยีท่ีตั้งสํานักงานในละติน
อเมริกา โดยตระหนักถึง “Silicon Valley” ที่กําลังขยายตัวนี้

 นั่นไมใชเพียงเพราะสหรัฐฯ กําลังประสบปญหา
การขาดแคลนผูมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยี แมวา
นี่จะเปนความจริงก็ตาม แตธุรกิจในสหรัฐฯ เริ่มตระหนัก
ถึงประโยชนมากมายที่ผูมีความสามารถดานเทคโนโลยี
ในละตินอเมริกามอบให เชน ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
ความคลายคลึงกันทางวัฒนธรรม ความสะดวกสบาย 
การจัดโซนเวลา และทักษะการสื�อสารที่แข็งแกรง
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การศึกษา
 เหตุผลหนึ่งที่ทําใหฉากเทคโนโลยีของละตินอเมริกา
นาสนใจก็คือหลายประเทศในภูมิภาคน้ีกําลังลงทุนใน
การศึกษาที่เกี่ยวของ เชนเม็กซิโกและบราซิล ซึ่งมีผูที่จบ
การศึกษาวิศวกรซอฟตแวรประมาณ 605,000 คนในแตละ
ป นอกจากนี้ หลายประเทศกําลังแซงหนาสหรัฐฯ ในแงของ
ผูสําเร็จการศึกษาดานเทคโนโลยีในแตละกลุม การลงทุน
ดานการศึกษาเหลาน้ีนําไปสูผูมีความสามารถจํานวนมากใน
ภูมิภาคนี้ โดยมีบุคคลจํานวนมากท่ีมีทักษะและคุณสมบัติ
ที่บริษัทตางๆ สามารถพึ่งพาความตองการดานนวัตกรรม
เทคโนโลยี

ความคิดริเริ่มของรัฐบาล
 รัฐบาลทั่วละตินอเมริกาตระหนักถึงความสําคัญ
ของการแปลงเปนดิจิทัล จึงเปนผูนําในการริเริ่มเพื�อให
แนใจวามีการเขาถึงดิจิทัลและการเชื�อมตอในภูมิภาคของ
ตน ตัวอยางเชน ธนาคารเพื�อการพัฒนาระหวางอเมริกา 
(Inter-American Development Bank) ในอารเจนตินา ซึ่ง
อนุมัติเงินกู 100 ลานดอลลารเพื�อสรางโครงการที่จะเพิ่ม

การเขาถึงอินเทอรเน็ตทั่วประเทศ โดยเนนที่การเชื�อมตอใน
พื้นที่หางไกลโดยเฉพาะ โปรแกรมนี้ยังพยายามหาเงินทุน
สําหรับโปรแกรมการฝกอบรมและการรับรองดานดิจิทัลเพื�อ
ปรับปรุงการรวมระบบดิจิทัล ดวยการปรับปรุงการเขาถึง
ทางดิจิทัล รัฐบาลกําลังวางรากฐานสําหรับบุคคลจํานวนมาก
ขึ้น ไมเพียงแตใชประโยชนจากบริการและเครื�องมือออนไลน
เทานั้น แตยังใชประโยชนจากภาคสนามและอาจพบเสนทาง
อาชีพในสายเทคโนโลยีอีกดวย

เงินทุน
ดวยกิจกรรมมากมายดานเทคโนโลยีในละตินอเมริกา ผูรวม
ทุนจึงไววางใจภูมิภาคนี้ดวยการลงทุนของพวกเขา เมื�อปที่
แลวนักลงทุน Venture Capital ทุมเงินประมาณ 19.5 พัน
ลานดอลลารไปยังละตินอเมริกาตามขอมูลของ Crunchbase 
ซึ่งนั่นเปนตัวเลขที่มากกวาสามเทาของตัวเลขที่บันทึกในป
ที่ 2564 สิ่งนี้ทําใหสตารทอัพมีโอกาสสรางและปรับขนาด
บริษัทเทคโนโลยีของตน มีสวนรวมในเศรษฐกิจดิจิทัลและ
ชวยสรางความแข็งแกรงใหกับชื�อเสียงของละตินอเมริกาใน
ฐานะซิลิคอนวัลเลยแหงตอไป

ที่มา: https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2023/01/30/the-
american-dream-reimagined-why-latam-is-primed-to-be-the-next-silicon-
valley/?sh=7135b9a11b50


