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� โครงการทดสอบรถยนตไรคนขับ

ในเมือง Stratford ประเทศแคนาดา

จากหน้าปกสารบัญ

� รูปแบบการดำเนินชีวิตกับ

การเกิดมะเร็ง

� การเรียนรูของเครื่องจักร

� รูปแบบทางคณิตศาสตร vs. 

ลวดลายบนสิ่งมีชีวิต

�� หลุมดำ - เงื่อนงำจักรวาล

  รถยนตท่ีสามารถขับเคล่ือนไดโดยไมตองมีผูควบคุม หุนยนตท่ี 

สามารถเรียนรูเองไดดวยตนเอง มิใชเทคโนโลยีล้ำสมัยที่อยูไกลตัวของ 

พวกเราอีกตอไป ในปจจุบันนี้ เทคโนโลยีดังกลาวมีการนำมาทดลอง 

และประยุกตใชในชีวิตประจำวัน

 เชน รถยนตไรคนขับที่มีการทดลองใชที่เมือง Stratford 

ประเทศแคนาดา (หนา 3) ซึ่งเปนเพียงตัวอยางหนึ่งของการทดลองใช 

รถยนตไรคนขับบนทองถนนจริง และการพัฒนาเครื่องจักรใหสามารถ 

เรียนรูไดเทียบเทากับสมองของมนุษย (หนา 8)

 รายงานขาววิทยาศาสตรจากวอชิงตัน ฉบับเดือนมกราคม 

2559 ขอนำเสนอขาวความกาวหนาของการพัฒนาเทคโนโลยีดังกลาว 

โปรดติดตามภายในเลมครับ

      

              มกราคม 2559

รายงานขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากวอชิงตัน 

Office of Science and Technology  (OSTC)

Royal Thai Embassy, Washington D.C.

�� นักวิทยาศาสตรรวมปกปอง

ทองฟาประเทศชิลี
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โครงการทดสอบรถยนตไรคนขับ

ในเมือง Stratford ประเทศแคนาดา

ที่มา: Peter Armstrong, CBC News วันที่ 6 มกราคม 2559

Link: http://www.cbc.ca/news/business/driverless-cars-stratford-1.3390279

        ภาพ: การทดสอบการขับเคลื่อนของ 

รถยนต Google ใน Silicon Valley โดยเมือง 

Stratford ประเทศแคนาดา วางโครงการทดสอบ 

การขับเคลื่อน รถยนตไรคนขับเชนเดียวกัน

Credit:  Elijah Nouvelage/Reuters

 Driverless cars หรือเทคโนโลยีรถยนตที่สามารถขับเคลื่อนไดดวยตนเอง หรือไรคนขับซึ่งในชวง 

แรก Google เปนผูบุกเบิกแนวความคิดรถขับเคลื่อนอิสระ มีการทดสอบการขับเคลื่อนในพื้นที่จริงมากกวา 2 

ลานกิโลเมตร โดยทุกกิโลเมตรที่รถขับเคลื่อนไปจะมีการเก็บขอมูล เพื่อใชเพิ่มการตัดสินใจในความเสี่ยงตางๆ 

แทนคนขับและความปลอดภัยในการขับเคลื่อนอยางอิสระมากยิ่งขึ้น ปจจุบันเทคโนโลยียานยนตรูปแบบใหม 

นี้มีการพัฒนาตอยอดอยางรวดเร็วโดยบริษัทยานยนตชั้นนำของโลก ในงานแสดงสินคา Consumer Elec-

tronics Show (CES) เมือง Las Vegas ชวงตนเดือนมกราคม 2559 ที่ผานมา บริษัทผูผลิตรถยนตชั้นนำไดมี 

การกลาวถึงความรวมมือและการพัฒนาเทคโนโลยีรถยนตไรคนขับมากย่ิงข้ึน ทำใหเห็นไดวาเทคโนโลยีน้ีไมไกล 

เกินเอ้ือมอีกตอไปบริษัท The Tesla ไดผลิตรถยนต The Tesla Model S เปนรถยนตขับเคล่ือนอัตโนมัติ ผูขับสามารถ 

ปรับใหรถยนตขับเคล่ือนเองโดยการควบคุมของระบบคอมพิวเตอร, บริษัท Ford ไดพัฒนารถยนตไรคนขับท่ีสามารถ 

ขับเคลื่อนดวยความเร็วสูงขึ้น, บริษัท GM เปดเผยถึงความรวมมือกับบริษัท Lyft, และบริษัท BlackBerry 

ไดใหการสนับสนุนบริษัท QNX Software Systems เพื่อพัฒนาซอฟตแวรใหมที่สามารถเชื่อมโยงการสื่อสาร 

ไรสายระหวางรถยนตดวยกันเองและการสื่อสารกับอุปกรณบนทองถนนในอนาคต โดยไดแสดงเทคโนโลยีใหม 

สองตัว อยางแรกคือ การนำเสนอแผนที่บนกระจกหนารถที่สามารถสื่อสารหรือสามารถตอบโตได ชวยขยาย 

ทิศทางการมอง แสดงขอมูลจราจร และขอมูลของจุดตางๆ ที่นาสนใจ อยางที่สองคือ การสื่อสารระหวาง 

รถยนตกับรถยนต (Vehicle-to-Vehicle: V-to-V) ซึ่งจะมีการสงสัญญาณสื่อสารระหวางรถดวยกันเอง 
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หน้า �

โครงการทดสอบรถยนตไรคนขับ

ในเมือง Stratford ประเทศแคนาดา (ตอ)

และเก็บขอมูลสงกลับไปยังเครือขายหลัก Derek Kuhn ผูบริหารบริษัท BlackBerry กลาวเพิ่มเติมวา 

เทคโนโลยีไรสายจะเปนหัวใจหลักของการเชื่อมโยงการสื่อสารระหวางรถยนตดวยกันเอง และการสื่อสาร 

ระหวางรถยนตกับโครงสรางพื้นฐาน เชน ไฟถนน เสนแบงถนน และปายหยุด รถยนตไรคนขับที่กำลังเกิดขึ้น 

เทคโนโลยี ที่กาวล้ำหนาเหลานี้จะกลายเปนความจำเปนพื้นฐานบนทองถนนอยางรวดเร็วสำหรับอนาคต 

การทดสอบการเคลื่อนที่บนถนนของรถไรคนขับ

 ชวงหลายปที่ผานมา เมือง Stratford ซึ่งตั้งอยูทางใตของรัฐ Ontario ประเทศแคนาดาไดมี 

การเปดตัวโครงการเครือขาย Wi-Fi โดยมีการติดตั้งสายเคเบิลใยแกวนำแสงระยะทางอยางนอย 50 กิโลเมตร 

และติดตั้งเสาอากาศไรสายทั่วเมืองเพื่อพัฒนาเครือขายไรสายในการสงสัญญาณสื่อสารระหวางรถยนต     

ไฟถนน และถนน เปนตน นาย Dan Mathieson นายกเทศมนตรีเมือง Stratford กลาววา บริษัท Cisco, 

Toshiba และบริษัทอ่ืนๆ ไดมาทดสอบการเช่ือมโยงของไฟถนน ไฟหยุด รวมไปถึงพ้ืนท่ีสำหรับจอดรถยนตแตละคัน 

แตอยางไรก็ตาม สำหรับเทคโนโลยีรถยนตไรคนขับน้ี บริษัทยานยนตสามารถทำการทดสอบการเคล่ือนท่ีของรถยนต 

ในถนนปด หรือที่รัฐ California ซึ่งเปนรัฐที่ไดรับการอนุญาตใหทดสอบการขับเคลื่อนไดจริงบนทองถนน 

ซึ่งเมือง Stratford วางโครงการที่จะทำการทดสอบรถยนตไรคนขับในใจกลางอุตสาหกรรมยานยนต  
โดยหวังวาจะไดรับอนุญาตใหมีการทดสอบรถไรคนขับ 

ซึ่งนาย Mathieson กลาววาเปนเรื่องที่สมเหตุ 

สมผลในการทดสอบรถยนตไรคนขับในเมืองที่ลอม

รอบไปดวยอุตสาหกรรมยานยนต และหวังวาจะ 

สามารถทดสอบรถยนตไดในชวงตนของเดือน 

เมษายนปนี้ นอกจากนี้ บริษัท QNX Software 

Systems ตั้งอยูในรัฐ Ontario ประเทศแคนาดา 

และคาดวา จะเปนหน่ึงในบริษัทท่ีไดรับผลประโยชน 

หากเมือง Stratford ไดรับการอนุญาต โดยบริษัท 

จะสามารถทดสอบซอฟตแวรของรถยนตไรคนขับ 

ในพื้นที่ได โดยไมตองเดินทางไปยัง Silicon 

Valley รัฐ California อีกตอไป

Credit: : CBC News

ภาพ: เจาหนาที่บริษัท The Festival Hydro  ติดตั้งจุดรับ 

สงสัญญาณ Wi-Fi เมือง Stratford
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รูปแบบการดำเนินชีวิตกับการเกิดมะเร็ง

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที� ��/����หน้า �

รูปแบบการดำเนินชีวิตกับการเกิดมะเร็ง
ที่มา: MercoPress วันที่ 4 มกราคม 2559 

Link: http://en.mercopress.com/2016/01/04/lifestyles-have-a-

greater-impact-on-cancer-suggest-latest-findings-likewise-they-might-be-more-preventable

 มะเร็งเปนโรคที่เกิดจากการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลลที่ไมสามารถควบคุมได กอใหเกิดเปน 

เนื้อรายและมีศักยภาพในการรุกรานไปยังบริเวณขางเคียงในรางกาย ในอดีตเชื่อวา การเจริญเติบโตที่ผิดปกติ 

ของเซลลเกิดจากการกลายพันธุแบบสุมมากกวาอิทธิพลจากการดำเนินชีวิตของมนุษย ทั้งนี้ จากรายงานใน 

The Telegraph กลาววา 65% ของมะเร็งไมสามารถที่จะหลีกเลี่ยงไดและเกิดจากการกลายพันธุแบบสุม 

เมื่อเซลลมีการแบงตัวมากขึ้น ทำใหโอกาสของการกลายพันธุมากขึ้นเชนกัน และนำไปสูการเกิดโรคมะเร็งได 

ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุม รวมทั้ง ดร. Yusuf Hannun ผูอำนวยการ Stony Brook Cancer Centre 

มลรัฐ New York กลาววา ปจจัยความเสี่ยงจากภายในมีสวนทำใหเกิดการพัฒนาเซลลมะเร็ง 

ในอัตราที่คอนขางสูง แตอยางไรก็ตาม นักวิทยาศาสตรยังไมสามารถคำนวณอัตราของการเพิ่มขึ้นของ 

การกลายพันธุสำหรับความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งที่สามารถสังเกตเห็นได

Credit: www.cavemandoctor.com
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 นอกจากนี้ ทีมแพทยจาก Stony Brook ศึกษาความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งที่มีผลมาจากปจจัย 

ภายนอก จากรูปแบบคอมพิวเตอร ขอมูลประชากร และขอมูลทางพันธุกรรม พบวา 70% - 90%ของ 

ความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งมีผลมาจากปจจัยภายนอก ดร. Hannun กลาวเปรียบเทียบวา ปจจัยภายในเปน 

กระสุนลูกหนึ่งที่ใชเลนในเกม Russian roulette (เกมที่ใสลูกกระสุนเพียง 1 ลูกในปนพก ผูเลนผลัดกัน 

ปนลูกโมแลวจอปากกระบอกปนที่ขมับและไลไกปน) ซึ่งความโชครายที่เกิดจากภายในมีโอกาสเกิดขึ้นเพียง 1 

ใน 6 แตในปจจุบัน คนที่สูบบุหรี่ไดเพิ่มลูกกระสุน 2 - 3 ลูกเขาไปในกระบอกปน ถึงแมวา คนที่สูบบุหรี่ 

บางคนจะโชคดีไมเปนโรคมะเร็ง แตเชื่อไดวาอาจมีการสะสมของความผิดปกติ ซึ่งทีมนักวิจัยตองการที่จะ 

ขจัดกระสุนเหลานี้ออกจากกระบอกปนใหไดมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได และกอนหนานี้นักวิจัยทำการศึกษา 
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รูปแบบการดำเนินชีวิตกับการเกิดมะเร็ง
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รูปแบบการดำเนินชีวิตกับการเกิดมะเร็ง (ตอ)

Credit: http://www.truhealthonline.com/

  

 นักวิจัยยังคงทำการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 

ปจจัยภายนอกที่มีความสำคัญเพื่อวิจัยและหา 

ทางปองกันการเกิดมะเร็ง โดยคาดวาจะ 

สามารถลดความเสี ่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง 

หลายประเภทที ่ เก ิดข ึ ้นเน ื ่องจากร ูปแบบ 

การดำเนินชีวิต ไมวาจะเปนการสูบบุหรี่ การดื่ม 

เครื ่องดื ่มที ่ม ีสวนประกอบของแอลกอฮอล 

การรับประทานอาหาร และการตากแดด 

เปนตน
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 สมองของมนุษยนั้นมีความสามารถ 

ที่นาทึ่งมากมาย เชน การตระหนักรู อารมณ 

ความรูสึก ความทรงจำ ความสามารถใน 

การควบคุมรางกาย รวมถึงประสาทสัมผัสทั้ง 

หาท ี ่ทำใหเรามีความสามารถในการรับรู  

น ั ก ว ิ ทย าศ าสตร  จ ึ ง เ ร ิ ่ มม ี ก ารพ ัฒนา 

ความฉลาดเทียมที่สรางขึ้นใหกับสิ่งไมมีชีวิต 

เพ ื ่อใช ในการตัดสินใจหรือแกป ญหาที ่ม ี 

ความซับซอนได ในอดีตเครื่องจักรจะตอง 

เขียนโปรแกรมที ่สามารถจัดการกับขอมูล

Danqing Wang 

ศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรูของมนุษยและเครื่องจักรดวย

การเขียนตัวอักษรดวยมือจากหลายภาษาทั่วโลก

Credit: Danqing Wang
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จำนวนมาก และมีรูปแบบที่แตกตางกันออกไป 

ซึ ่งเปนเรื ่องยากที่เราจะทำความเขาใจขอมูลและ 

เขียนโปรแกรมที่จะตอบสนองครอบคลุมทั้งหมด 

เม ื ่อม ีข อมูลเข ามาเพิ ่มและมีล ักษณะที ่ต างไป 

ทำให ต องม ีการปร ับแก โปรแกรมตลอดเวลา 

นอกจากนี้ สมองของมนุษยมีความสามารถใน 

การทำความเข าใจและร ับร ู ก ับต ัวอยางใหมๆ 

ไมวาจะเปนอุปกรณเครื่องมือตางๆ การเคลื่อนที่ 

ตามจังหวะ หรือตัวอักษรใหมที่ ไมคุนเคยจาก 

ตัวอยางเพียงไมกี่ตัวอยาง ซึ่งเปนการยากที่จะสราง 

เครื่องจักรโดยปอนขอมูลเริ่มตนเพียงเล็กนอยและ 

เครื่องจักรเกิดการเรียนรูตัวอยางใหมๆ เชนเดียว 

กับมนุษย ในปจจุบันเทคโนโลยีมีความกาวหนา 

มากขึ้น เครื่องจักรสามารถทำงานซ้ำไดในบาง      

รูปแบบซึ่งเปนงานที่ใชคนทำในอดีต เชน การอาน 

ตัวเลขที่เขียนบนเช็ค ซึ่งเครื่องจักรตองมีการปอน 

ตัวอยางใหหลายพันตัวอยางเพื่อใหเกิดการปฏิบัติ 

งานที่ถูกตองแมนยำ

 ทีมนักวิจัยนำโดย ดร. Brenden Lake 

นักวิจัยจาก New York University รวมกับ 

ผูชวยศาสตราจารย Ruslan Salakhutdinov สาขา     

Computer Science จาก University of Toronto 

และ อาจารย Joshua Tenenbaum จากภาควิชา 

Brain and Cognitive Sciences and the Center 

for  Brains, Minds and Machines มหาวิทยาลัย 

MIT รวมศึกษาพัฒนาชุดคำสั่งเพื่อศึกษาความ 

- ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร เ ร ี ย น ร ู  ข อ ง เ ค ร ื ่ อ ง จ ั ก ร 
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การเรียนรูของเครื่องจักร  (ตอ)

Credit: https://pixabay.com/en/hand-robot-machine-697264/
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เครื่องจักรสามารถจับภาพที่แตกตางกัน เชน 

ความแตกตางระหวางการเขียนพยัญชนะ ของคน 2 

คน นักวิจัยใชตัวอยางตัวอักษรที่เขียน 

ดวยลายมือมากกวา 1,600 ประเภทในภาษา 

สันสกฤต ทิเบต คุชราต (Gujarati) กลาโกลิติก 

(Glagolitic) และรวมถึงอักษรจากการตูนที่ออก 

ฉายในโทรทัศนเรื่อง Futurama เปนตน นักวิจัย 

ไดเปรียบเทียบผลลัพธจากทั้งมนุษยและเครื่องจักร

โดยการทดสอบ Turing ซึ่งเปนวิธีการทดสอบ 

ความสามารถของเคร่ืองจักรวามีความสามารถในการ 

คิดไดเชนเดียวกับมนุษยหรือไม โดยผูตัดสินจะ 

เปรียบเทียบตนฉบับเดิมกับผลลัพธที่ ไดจากทั้งของ

มนุษยและเครื่องจักร หากผูตัดสินไมสามารถที่จะ 

แยกแยะไดก็หมายความวาเครื่องจักรนั้นผานการ 

ทดสอบ คือมีความสามารถในการเลียนแบบ 

ความคิดมนุษย สำหรับการศึกษานี้เปนจุดเริ่มตน 

ที ่ดีในการศึกษาความสามารถในการเรียนรู ของ 

เครื่องจักร  นอกจากนี้ Tenenbaum กลาวเพิ่มเติม 

วา เด็กสามารถเกิดการเรียนรูจากตัวอยางเพียง 

ตัวอยางเดียว และสามารถที่จะจินตนาการตอได ซึ่ง 

Tenenbaum ตองการสรางเครื่องจักรที่มี 

ความสามารถพิเศษนี้ ซึ่งคาดวาในอนาคตนักวิจัย 

จะสามารถประดิษฐเครื ่องจักรหรือหุ นยนตที ่มี 

ความฉลาดเทียบเทาเด็กได

ในลักษณะการเรียนรูเครือขายประสาทเชิงลึก 

(Neural networks) หรือระบบคอมพิวเตอร 

ที่สรางขึ้นเลียนแบบเสนใยประสาทของมนุษย 

เพื่อใหเกิดการทำงานพรอมๆ กัน รวมถึงงาน 

ที่มีความสลับซับซอนมากๆ เพื่อใหไดคำตอบ 

เดียวจากการเรียนรู และจากประสบการณ 

ดังนั้น เครือขายประสาทเชิงลึกจะสามารถให 

คำตอบไดก็ตอเมื ่อมีการปอนปญหาตางๆ 

เขาไปใหลองทำจำนวนมาก จากรายงานใน 

นิตยสาร Science เมื่อประมาณ 10 ปกอน 

มีการนำตัวอยางเพ่ือสรางการเรียนรูของเคร่ือง 

จักรจากตัวอยางตัวเลข 10  ตัว (0 – 9) ที่ 

เขียนดวยลายมือ ตัวเลขละ 6,000 ตัวอยาง 

หรือรวมทั้งหมด 60,000 ตัวอยางที่นำมา 

ใชฝกสอน ปจจุบันทีมนักวิจัยพยายามที่จะ 

ลดขั ้นตอนการเรียนรู และทำใหคลายกับ 

การรับรูความรูใหมของมนุษยใหมากขึ้น เชน 

การเรียนรู จากจำนวนตัวอยางเพียงไมก ี ่ 

ตัวอยาง และสามารถปฏิบัติงานไดโดยสราง 

จากแนวความคิดเดิม หรือเปลี่ยนแนว 

ความคิดใหมทั้งหมด   ทีมนักวิจัยไดมีการ 

พัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอรรูปแบบงายๆ 

ที่เรียกวา Bayesian Program Learning 

(BPL) เมื่อเครื่องจักร เห็นตัวพยัญชนะจะมี 

การสรางรหัสเก็บไว 
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ความแตกตางระหวางการเขียนพยัญชนะ ของคน 2 

คน นักวิจัยใชตัวอยางตัวอักษรที่เขียน 

ดวยลายมือมากกวา 1,600 ประเภทในภาษา 

สันสกฤต ทิเบต คุชราต (Gujarati) กลาโกลิติก 

(Glagolitic) และรวมถึงอักษรจากการตูนที่ออก 

ฉายในโทรทัศนเรื่อง Futurama เปนตน นักวิจัย 

ไดเปรียบเทียบผลลัพธจากทั้งมนุษยและเครื่องจักร

โดยการทดสอบ Turing ซึ่งเปนวิธีการทดสอบ 

ความสามารถของเคร่ืองจักรวามีความสามารถในการ 

คิดไดเชนเดียวกับมนุษยหรือไม โดยผูตัดสินจะ 

เปรียบเทียบตนฉบับเดิมกับผลลัพธที่ ไดจากทั้งของ

มนุษยและเครื่องจักร หากผูตัดสินไมสามารถที่จะ 

แยกแยะไดก็หมายความวาเครื่องจักรนั้นผานการ 

ทดสอบ คือมีความสามารถในการเลียนแบบ 

ความคิดมนุษย สำหรับการศึกษานี้เปนจุดเริ่มตน 

ที ่ดีในการศึกษาความสามารถในการเรียนรู ของ 

เครื่องจักร  นอกจากนี้ Tenenbaum กลาวเพิ่มเติม 

วา เด็กสามารถเกิดการเรียนรูจากตัวอยางเพียง 

ตัวอยางเดียว และสามารถที่จะจินตนาการตอได ซึ่ง 

Tenenbaum ตองการสรางเครื่องจักรที่มี 

ความสามารถพิเศษนี้ ซึ่งคาดวาในอนาคตนักวิจัย 

จะสามารถประดิษฐเครื ่องจักรหรือหุ นยนตที ่มี 

ความฉลาดเทียบเทาเด็กได
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  รูปแบบของลวดลายตามธรรมชาติบนสิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกตางกันออกไป ไมวาจะเปนลวดลาย 

ระยะหาง สี แนวของลาย ฯลฯ ซึ่งนักวิทยาศาสตรยังไมทราบแนชัดวาลวดลายตามธรรมชาติบนสัตว 

นั้นเกิดการพัฒนาไดอยางไร จากป ค.ศ. 1952 Alan Turing นักคณิตศาสตรชาวอังกฤษไดมีการคิดคน 

ชุดสมการเพื่อใชอธิบายรูปแบบสิ่งที่คนเราเห็นในธรรมชาติ ไมวาจะเปนลวดลายบนสัตว ใบไมที่ขดเปนวง 

บนลำตนของพืช หรือเซลลในสิ่งมีชีวิต ฯลฯ ทฤษฎีของ Turing เปนเพียงทฤษฎีเรียบงาย คือ 

การเกิดขึ้นซ้ำของรูปแบบตามธรรมชาติถูกสรางขึ้นโดยการมีปฏิสัมพันธระระหวาง 2 สิ่ง เชน ระหวางเซลล 

โมเลกุล หรืออะไรก็ตามที่มีลักษณะเฉพาะ Turing เรียกหลักการทางคณิตศาสตรนี้วา Reaction-Diffusion 

โดยทั้ง 2 สวนนี้จะมีการจัดการดวยตนเองตามธรรมชาติและแสดงออกในรูปแบบของจุด ลายเสน วงแหวน 

เสนขดงอ รอยแตมสี เปนตน (ที่มา: Kat Arney, 12 August 2014; http://mosaicscience.com/) 

จากรายงานใน Cell Systems ในวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Harvard Medical 

School นำโดย Tom Hiscock นักศึกษาปริญญาเอก ไดรวบรวมความหลากหลายของรูปแบบลายเสน 

เหลานี้มาคำนวณเปนสมการรูปแบบที่ไมซับซอน โดยหวังวาจะสามารถนำมาอธิบายเพิ่มเติมจากหลักการ 

ของ Turing ในการระบุตัวแปรที่ควบคุมการสรางลาย ทิศทางของลายที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงศึกษา 

สิ่งที่เปนปจจัยพื้นฐานในโมเลกุล และในเซลลสิ่งมีชีวิตดวย

รูปแบบทางคณิตศาสตร Vs. ลวดลายบนสิ่งมีชีวิต 
ที่มา: Cell Press วันที่ 23 ธันวาคม 2558

Link: http://www.sciencedaily.com/releases/2015/12/151223130234.htm
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นั้นเกิดการพัฒนาไดอยางไร จากป ค.ศ. 1952 Alan Turing นักคณิตศาสตรชาวอังกฤษไดมีการคิดคน 
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บนลำตนของพืช หรือเซลลในสิ่งมีชีวิต ฯลฯ ทฤษฎีของ Turing เปนเพียงทฤษฎีเรียบงาย คือ 

การเกิดขึ้นซ้ำของรูปแบบตามธรรมชาติถูกสรางขึ้นโดยการมีปฏิสัมพันธระระหวาง 2 สิ่ง เชน ระหวางเซลล 

โมเลกุล หรืออะไรก็ตามที่มีลักษณะเฉพาะ Turing เรียกหลักการทางคณิตศาสตรนี้วา Reaction-Diffusion 

โดยทั้ง 2 สวนนี้จะมีการจัดการดวยตนเองตามธรรมชาติและแสดงออกในรูปแบบของจุด ลายเสน วงแหวน 

เสนขดงอ รอยแตมสี เปนตน (ที่มา: Kat Arney, 12 August 2014; http://mosaicscience.com/) 

จากรายงานใน Cell Systems ในวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Harvard Medical 

School นำโดย Tom Hiscock นักศึกษาปริญญาเอก ไดรวบรวมความหลากหลายของรูปแบบลายเสน 

เหลานี้มาคำนวณเปนสมการรูปแบบที่ไมซับซอน โดยหวังวาจะสามารถนำมาอธิบายเพิ่มเติมจากหลักการ 

ของ Turing ในการระบุตัวแปรที่ควบคุมการสรางลาย ทิศทางของลายที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงศึกษา 

สิ่งที่เปนปจจัยพื้นฐานในโมเลกุล และในเซลลสิ่งมีชีวิตดวย

รูปแบบทางคณิตศาสตร Vs. ลวดลายบนสิ่งมีชีวิต 
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 Hiscock กลาววา เมื่อยีนในสิ่งมีชีวิตเกิดการกลายพันธุจะทำใหไมสามารถสรางลวดลายขึ้นได 

หรืออาจจะสรางเปนลักษณะของจุดสีแทน เชน ปลามาลาย ซึ่งนักวิจัยยังไมสามารถที่จะอธิบาย 

รายละเอียดไดอยางชัดเจนหากมีการเชื่อมโยงของหลายตัวแปรที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับ 

โมเลกุล หรือระดับเซลลที่สรางลายได รวมทั้ง Hiscock ศึกษาทิศทางที่เฉพาะเจาะจงของลายที่ 

แตกตางกันในสิ่งมีชีวิต เชน เหตุใดลายของเสือจึงมีลักษณะตั้งฉากกับกระดูกสันหลัง ในขณะที่ลาย 

ของมาลายอยูในแนวนอน โดย Hiscock ตั้ง 3 สมมติฐานหลักที่มีผลตอทิศทางของลาย คือ                    

(1) การเปลี่ยนแปลงในการผลิตระดับความเขมของสี ซึ่งเปนสวนที่เพิ่มรายละเอียดของความเขม-ออนของ 

ลาย (2) การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรระดับความเขมของสี ซึ่งอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่เปน 

สวนประกอบของการสรางลาย (3) การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของตนกำเนิดโมเลกุล เซลล โครงสราง 

นอกจากนี้ Hiscock เตรียมศึกษาตอไปในเรื่องของความหมายของลายที่มีความเฉพาะในสิ่งมีชีวิต 

แตละชนิด และตัวแปรสำคัญในการผลักดันการพัฒนาของลายใหมีลักษณะตั้งฉากกับกระดูกสันหลัง หรือ 

ลายในแนวนอน ถึงแมวาบทความของ Hiscock จะยังเปนการอางอิงทางทฤษฎี แต Hiscock เชื่อวา 

นักวิจัยไดเขาใกลความจริงที่สามารถถอดรหัสธรรมชาติไมวาจะมีคณิตศาสตรรวมอยูในระบบของสิ่งมีชีวิต

หรือไมก็ตาม

Credit: Parichy et al., 2003;

https://zfin.org/action/figure/all-figure-

view/ZDB-PUB-030408-2

ภาพ:  (2A) ปลามาลายตามธรรมชาติ 

        (B,C) ปลามาลายที่เกิดการกลายพันธุของยีน

รูปแบบทางคณิตศาสตร Vs. ลวดลายบนสิ่งมีชีวิต (ตอ) 
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ที่มา: Phys.org วันที่ 4 มกราคม 2559
Link: http://phys.org/news/2016-01-fireworks-galactic-center.html

 กาแล็กซี่ (Galaxy) หรือดาราจักรประกอบไปดวยกลุมดาวจำนวนมหาศาลที่สามารถลอยรวมตัวกันเปน 

กลุมใหญภายใตของอิทธิพลของแรงโนมถวงซึ่งกระทำตอกันและกัน นอกจากดาวฤกษและดาวเคราะหภายในกาแล็กซี่ 

แลว ยังประกอบไปดวยละอองดาว ฝุนอวกาศ อุกกาบาต ดาวหาง ดาวเคราะหนอย และวัตถุอื่นๆอีกมากมาย 

ระบบสุริยะของเราเปนเพียงหนึ่งในแสนลานระบบที่อยูภายในกาแล็กซี่เดียวกันนี้ ที่เรียกวา กาแล็กซี่ทางชางเผือก 

(Milky way) ซึ่งเปนหนึ่งในลานกาแล็กซี่ในจักรวาล (ท่ีมา: http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx? 

ID=25039) นักวิทยาศาสตรไดทำการศึกษาเปนเวลานานกวา 10 ป พบวา หลุมดำ (Black hole) ที่มีขนาดมหึมา 

อยูบริเวณศูนยกลางของทางชางเผือก หรือมีชื่อเรียกวา  Sagittarius A* (SagA*)  ซึ่งอยูหางจากโลกประมาณ 

25,000 ปแสง คนเราไมสามารถที่มองเห็นหลุมดำไดดวยตาเปลา เนื่องจากถูกปกคลุมดวยเมฆ/หมอก และฝุน 

จำนวนมาก มีมวลประมาณ 4 ลานเทาของมวลดวงอาทิตย เปนแหลงกำเนิดคลื่นวิทยุ รังสีอินฟราเรด และรังสีเอกซ 

รวมทั้ง มีการสะสมพลังงานและความรอนจำนวนมาก

หลุมดำ—เงื่อนงำจักรวาล หลุมดำ—เงื่อนงำจักรวาล 

 กาแล็กซี่ (Galaxy) หรือดาราจักรประกอบไปดวยกลุมดาวจำนวนมหาศาลที่สามารถลอยรวมตัวกันเปน 

กลุมใหญภายใตของอิทธิพลของแรงโนมถวงซึ่งกระทำตอกันและกัน นอกจากดาวฤกษและดาวเคราะหภายในกาแล็กซี่ 

แลว ยังประกอบไปดวยละอองดาว ฝุนอวกาศ อุกกาบาต ดาวหาง ดาวเคราะหนอย และวัตถุอื่นๆอีกมากมาย 

ระบบสุริยะของเราเปนเพียงหนึ่งในแสนลานระบบที่อยูภายในกาแล็กซี่เดียวกันนี้ ที่เรียกวา กาแล็กซี่ทางชางเผือก 

(Milky way) ซึ่งเปนหนึ่งในลานกาแล็กซี่ในจักรวาล (ท่ีมา: http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx? 

ID=25039) นักวิทยาศาสตรไดทำการศึกษาเปนเวลานานกวา 10 ป พบวา หลุมดำ (Black hole) ที่มีขนาดมหึมา 

อยูบริเวณศูนยกลางของทางชางเผือก หรือมีชื่อเรียกวา  Sagittarius A* (SagA*)  ซึ่งอยูหางจากโลกประมาณ 

25,000 ปแสง คนเราไมสามารถที่มองเห็นหลุมดำไดดวยตาเปลา เนื่องจากถูกปกคลุมดวยเมฆ/หมอก และฝุน 

จำนวนมาก มีมวลประมาณ 4 ลานเทาของมวลดวงอาทิตย เปนแหลงกำเนิดคลื่นวิทยุ รังสีอินฟราเรด และรังสีเอกซ 

รวมทั้ง มีการสะสมพลังงานและความรอนจำนวนมาก

       ภาพ: ที่จุด A คือแกนกลางทางชางเผือก ซึ่งเปนจุดศูนยกลางมวลของกาแลคซี่ และเปนที่อยูของหลุดดำมวลมาก (Supermassive 

Blackhole) ที่ไดมีการวิเคราะห + ประเมินแลววามีมวลประมาณ 4.2 ลานเทาของมวลดวงอาทิตย และมี Schwarzschild radius ประมาณ 

12 ลานกิโลเมตร โดยนักดาราศาสตรไดทำการสังเกตการณดาวกฤษจำนวน 6 ดวง โคจรรอบหลุมดำนี้ จึงสามารถประเมินมวล และขนาด 

ของหลุมดำนี้ได ตำแหนงที่หลุมดำนี้อยู จะเรียกวา Sagittarius A* (SagA*) 

Credit: http://m.pantip.com/topic/34343455

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที� �/����รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที� �/����
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หลุมดำ—เงื่อนงำจักรวาล (ตอ)หลุมดำ—เงื่อนงำจักรวาล (ตอ)

(Credit: Stefan Gillessen and the Max-Planck Institute fur 
Extraterrestrische Physik)

จากภาพ (รูปสีเขียว) 
เปนภาพที ่แสดงใหเห็นขอบเขตบริเวณรอบใจกลางของทางชางเผือก 
บริเวณตรงกลางที่มีสัญลักษณแสดงถึงหลุมดำที่มีแสงโดยรอบเนื่องจากวัตถุ
ตางๆ ไมวาจะเปนดวงดาว กลุมกอนเมฆที่มีการเคลื่อนที่โดยรอบหลุมดำ 
จากภาพขนาดโดยประมาณหนึ่งปแสง

ซึ่งนักวิทยาศาสตรยังคงศึกษาอยางตอเนื่อง

และคาดหวังวาสิ่งที่ไดจากการสังเกตุอาจนำ

ไปสูการทดสอบหรือการคนพบในทศวรรษ

หนา ซึ่งรวมคำตอบของเสนทางเดินของ G1 

และ G2 และรูปแบบของการปลอยกาซใน 

บริเวณใกลกับเขตแดนของหลุมดำ

 ในชวง 2 – 3 ปที่ผานมา นักดาราศาสตรมีการสังเกตเห็นกลุมกอนกาซขนาดใหญ รูจักในชื่อวา G2 ซึ่งมี 

ขนาดประมาณ 3 เทาของขนาดมวลโลก มีการเคลื่อนที่อยางรวดเร็วเขาไปสู SagA* ซึ่งมีการคาดการณวาในชวงป 

ค.ศ. 2015 G2 จะเคลื่อนที่เขาใกลหลุมดำดังกลาวมากยิ่งขึ้นและถูกทำใหแตกตัวออกจากกัน ถาหากเหตุการณนี้ 

เกิดขึ้นจริง นักวิทยาศาสตรอาจจะสามารถตรวจจับไดจากรังสี ซึ่งอาจจะชวยเปดเผยในเรื่องของกระบวนการดูดวัตถุ 

ตางๆ เขาสูหลุมดำได แตอยางไรก็ตาม ในชวงปที่ผานมา กลุมกอนกาซ G2 ไมแตกตัวออกตามที่คาดการณไวอาจจะ 

เปนเพราะ G2 มีความหนาแนนมาก แตอยางไรก็ตาม การเคลื่อนที่เขาใกลหลุมดำสงผลใหเสนทางเดินของ G2 

เปลี่ยนแปลงไป ทำใหนักวิทยาศาสตรทราบไดวา สามารถใชการเปลี่ยนแปลงเสนทางเดินของ G2 ในการศึกษา 

การเคลื่อนที่เขาใกลหลุมดำ  นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตรยังติดตามดู G1 ซึ่งเปนอีกกลุมกอนกาซในระบบท่ีคนพบวา 

มีปจจัยบางอยางที่ทำให G1 และ G2 เดินทางรวมกันอยางแปลกประหลาดในชวงที่เคลื่อนตัวเขาใกล SgrA* 

 ในชวง 2 – 3 ปที่ผานมา นักดาราศาสตรมีการสังเกตเห็นกลุมกอนกาซขนาดใหญ รูจักในชื่อวา G2 ซึ่งมี 

ขนาดประมาณ 3 เทาของขนาดมวลโลก มีการเคลื่อนที่อยางรวดเร็วเขาไปสู SagA* ซึ่งมีการคาดการณวาในชวงป 

ค.ศ. 2015 G2 จะเคลื่อนที่เขาใกลหลุมดำดังกลาวมากยิ่งขึ้นและถูกทำใหแตกตัวออกจากกัน ถาหากเหตุการณนี้ 

เกิดขึ้นจริง นักวิทยาศาสตรอาจจะสามารถตรวจจับไดจากรังสี ซึ่งอาจจะชวยเปดเผยในเรื่องของกระบวนการดูดวัตถุ 

ตางๆ เขาสูหลุมดำได แตอยางไรก็ตาม ในชวงปที่ผานมา กลุมกอนกาซ G2 ไมแตกตัวออกตามที่คาดการณไวอาจจะ 

เปนเพราะ G2 มีความหนาแนนมาก แตอยางไรก็ตาม การเคลื่อนที่เขาใกลหลุมดำสงผลใหเสนทางเดินของ G2 

เปลี่ยนแปลงไป ทำใหนักวิทยาศาสตรทราบไดวา สามารถใชการเปลี่ยนแปลงเสนทางเดินของ G2 ในการศึกษา 

การเคลื่อนที่เขาใกลหลุมดำ  นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตรยังติดตามดู G1 ซึ่งเปนอีกกลุมกอนกาซในระบบท่ีคนพบวา 

มีปจจัยบางอยางที่ทำให G1 และ G2 เดินทางรวมกันอยางแปลกประหลาดในชวงที่เคลื่อนตัวเขาใกล SgrA* 

นอกจากนี้ Michael McCourt นักดาราศาสตร และทีมนักวิจัยจาก Harvard-Smithsonian Center for Astronomy 

(CfA) กลาววา SgrA * มีการปลอยรังสีเอกซอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนอีกทางหนึ่งในการศึกษาอัตราการดูดวัตถุตางๆ 

โดยรอบเขาสูหลุมดำ จากการศึกษาที่ไดในขณะนี้ สภาพแวดลอมบริเวณหลุมดำยังคงเปนเงื่อนงำสำคัญของธรรมชาติ

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที� �/����รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที� �/����
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นักวิทยาศาสตรรวมปกปองทองฟาประเทศชิลี 
ที่มา: Francisca Concha วันที่ 5 มกราคม 2559

Link: http://latinamericanscience.org/chile-unesco

ภาพ: The ALMA array ที่มา: Wikipedia

 ประเทศชิลีเปนประเทศที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องของดาราศาสตร ทราบกันเปนอยางดีวา 

ทองฟาที่สะอาดในยามค่ำคืนของทะเลทราย  Atacama ซึ่งเปนทะเลทรายที่แหงแลงที่สุดในโลก 

อยูบริเวณทางเหนือของประเทศชิลี เปนพื้นที่ที่พึงปรารถนาในการสังเกตการณทางดานดาราศาสตร 

เนื่องจากเมฆจำนวนเล็กนอย ความชื้นของบรรยากาศที่ต่ำมาก และฝนที่แทบจะไมมีเลย

 ในปจจุบัน ประเทศชิลีมีความสามารถประมาณ 50% ของการสังเกตการณทางดาน 

ดาราศาสตรของโลก และมีโครงการทางดานดาราศาสตรที่ใหญที่สุดในโลกอยูในพื้นที่ Antofagasta 

ซึ่งอยูทางเหนือของประเทศชิลี และยังเปนที่ตั้งของกลองโทรทรรศนและหอดูดาวตางๆ ไมวาจะเปน 

Cerro Paranal Observatory, Very Large Telescope (VLT),  ALMA,  Las Campanas Observatory 

รวมถึงในเขตพื้นที่ Coquimbo มีหอดูดาว La Silla Observatory, Cerro Tololo International Observatory 

และ Gemini South Observatory นอกจากนี้ ยังมีกลองโทรทรรศน Large Synoptic Survey Telescope 

(LSST) ที่กำลังกอสราง โดยกลองมีความละเอียด 3,200 เมกะพิกเซล ซึ่งจะสามารถวิเคราะห 

รายละเอียดของทองฟาไดอยางสมบูรณทุก 5 คืน และในป ค.ศ. 2020 กลองโทรทรรศน European 

Extremely Large Telescope (E-ELT) และ Giant Magellan Telescope (GMT) จะเสร็จสมบูรณ 

ซึ่งคาดวาเมื่อหอดูดาวใหมเริ่มปฏิบัติงานในป ค.ศ. 2020 ความสามารถในการสังเกตการณ 

ทางดานดาราศาสตรของประเทศชิลีจะเพิ่มขึ้น 50-70 เปอรเซ็นต ทำใหเพิ่มความสามารถใน 

การเรียนรูจักรวาลไดเพิ่มมากยิ่งขึ้น

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที� �/����รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที� �/����

นักวิทยาศาสตรรวมปกปองทองฟาประเทศชิลี 
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 ทองฟาเปนหนึ่งในศิลปะที่ธรรมชาติสรางสรรคขึ้น แตทวามนุษยไดมีการสรางมลพิษทางแสง 

หรือแสงทียมขึ้นอยางตอเนื่องในเขตชุมชนและเขตเมือง แสงเทียมในปริมาณมากสงผลตอการสังเกต 

ทองฟายามค่ำคืน ทำใหทองฟาสวางขึ้นกวาปกติ เนื่องจากการสะทอนแสงของหมอกควันและ 

ฝุนละอองในอากาศ ทำใหในเขตเมืองสามารถเห็นดาวไดเพียงไมกี่ดวง และสามารถเห็นดาวและ 

วัตถุบนทองฟามากขึ้นหากออกหางจากตัวเมืองดังนั้น หอดูดาวเหลานี้จึงสรางหางจากตัวเมืองเปน 

ระยะทางหลายไมล แตอยางไรก็ตาม ยังไมเพียงพอ ในป ค.ศ. 2012 Office for Protection of the Quality 

of Skies in Northern Chile (OPCC) ไดมีการตีพิมพใน New Luminic Norm ซึ่งเปนกฎเกณฑทางกฎหมาย 

ที่ควบคุมระดับปริมาณสูงสุดของแสงที่สามารถยอมรับไดในเขตเมืองซึ่งใกลกับบริเวณหอดูดาว 

รวมถึงขั้นตอนเพื่อใหแนใจวาแสงเทียมสงผลกระทบนอยที่สุดตอทองฟายามค่ำคืน ตัวอยางเชน 

การสรางที่บังแสงไฟในที่สาธารณะ เพื่อใหแสงสองไปที่พื้นดินและลดปริมาณของแสงเทียมที่สองไป 

บนทองฟาใหนอยที่สุด

 หากทองฟาของประเทศชิลีไดเปนหนึ่งในมรดกโลก จะทำใหพื้นที่พิเศษนี้ไดรับการคุมครองทาง 

กฎหมายสำหรับการสังเกตการณทางดานดาราศาสตร  และปองกันจากการรุกล้ำเขาไปตั้งถิ่นฐาน 

ของมนุษย นอกจากนี้ โลกจะนาตื่นตาตื่นใจกับหองปฏิบัติการธรรมชาติทางวิทยาศาสตร ซึ่งเปน 

หองปฏิบัติการที่สำคัญที่ใชในการศึกษาจักรวาล

การปกปองทองฟายามค่ำคืน

 เอกลักษณที่โดดเดนนี้ ทำใหนักดาราศาสตรผลักดันใหทองฟาของประเทศชิลีเปนหนึ่งในมรดก 

โลก (UNESCO World Heritage Site) Clive Ruggles นักดาราศาสตร จาก University of Leicester 

ประเทศอังกฤษ ซึ่งทำงานใหกับ UNESCO World Heritage Center กลาววา ตั้งแตป ค.ศ. 2008 

ที่ไดรวมงานกับ UNESCO ไดพยายามผลักดันและปกปองพื้นที่ที่เกี่ยวของกับทางดานดาราศาสตร 

เพื่อใหกลุมคนในพื้นที่และนักดาราศาสตรสามารถสังเกตเห็นดวงดาวในยามค่ำคืนได

 เอกลักษณที่โดดเดนนี้ ทำใหนักดาราศาสตรผลักดันใหทองฟาของประเทศชิลีเปนหนึ่งในมรดก 

โลก (UNESCO World Heritage Site) Clive Ruggles นักดาราศาสตร จาก University of Leicester 

ประเทศอังกฤษ ซึ่งทำงานใหกับ UNESCO World Heritage Center กลาววา ตั้งแตป ค.ศ. 2008 

ที่ไดรวมงานกับ UNESCO ไดพยายามผลักดันและปกปองพื้นที่ที่เกี่ยวของกับทางดานดาราศาสตร 

เพื่อใหกลุมคนในพื้นที่และนักดาราศาสตรสามารถสังเกตเห็นดวงดาวในยามค่ำคืนได

การปกปองทองฟายามค่ำคืน

 ทองฟาเปนหนึ่งในศิลปะที่ธรรมชาติสรางสรรคขึ้น แตทวามนุษยไดมีการสรางมลพิษทางแสง 

หรือแสงทียมขึ้นอยางตอเนื่องในเขตชุมชนและเขตเมือง แสงเทียมในปริมาณมากสงผลตอการสังเกต 

ทองฟายามค่ำคืน ทำใหทองฟาสวางขึ้นกวาปกติ เนื่องจากการสะทอนแสงของหมอกควันและ 

ฝุนละอองในอากาศ ทำใหในเขตเมืองสามารถเห็นดาวไดเพียงไมกี่ดวง และสามารถเห็นดาวและ 

วัตถุบนทองฟามากขึ้นหากออกหางจากตัวเมืองดังนั้น หอดูดาวเหลานี้จึงสรางหางจากตัวเมืองเปน 

ระยะทางหลายไมล แตอยางไรก็ตาม ยังไมเพียงพอ ในป ค.ศ. 2012 Office for Protection of the Quality 

of Skies in Northern Chile (OPCC) ไดมีการตีพิมพใน New Luminic Norm ซึ่งเปนกฎเกณฑทางกฎหมาย 

ที่ควบคุมระดับปริมาณสูงสุดของแสงที่สามารถยอมรับไดในเขตเมืองซึ่งใกลกับบริเวณหอดูดาว 

รวมถึงขั้นตอนเพื่อใหแนใจวาแสงเทียมสงผลกระทบนอยที่สุดตอทองฟายามค่ำคืน ตัวอยางเชน 

การสรางที่บังแสงไฟในที่สาธารณะ เพื่อใหแสงสองไปที่พื้นดินและลดปริมาณของแสงเทียมที่สองไป 

บนทองฟาใหนอยที่สุด

 หากทองฟาของประเทศชิลีไดเปนหนึ่งในมรดกโลก จะทำใหพื้นที่พิเศษนี้ไดรับการคุมครองทาง 

กฎหมายสำหรับการสังเกตการณทางดานดาราศาสตร  และปองกันจากการรุกล้ำเขาไปตั้งถิ่นฐาน 

ของมนุษย นอกจากนี้ โลกจะนาตื่นตาตื่นใจกับหองปฏิบัติการธรรมชาติทางวิทยาศาสตร ซึ่งเปน 

หองปฏิบัติการที่สำคัญที่ใชในการศึกษาจักรวาล

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที� �/����รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที� �/����

นักวิทยาศาสตรรวมปกปองทองฟาประเทศชิลี (ตอ) นักวิทยาศาสตรรวมปกปองทองฟาประเทศชิลี (ตอ) 


