มติชนสุดสัปดาห์
ศุกร์ 16 ธ.ค. 54

อาหารสมอง
Kepler-22B คือคู่แฝดโลก
วีรกร ตรี เศศ
มนุษย์ฝันมานานนับพันปี อยากพบดาว (planet) ทีเหมือนกับโลก
และสิงแวดล้ อมคล้ ายโลกจนสิงที มี ชีวิตสามารถอยู่อาศัยได้

มีภูมิอากาศ

เมื อต้ นเดือนธันวาคมที ผ่านมานี 5

องค์การ NASA ได้ ประกาศยืนยันว่าได้ พบสิงทีต้ องการแล้ วหนึงดวงเพียงแต่ยงั ไม่สามารถพิสจู น์ได้ ว่ามี
สิงมีชีวิตอยูห่ รื อไม่
ข่าวนี 5สร้ างความตืนเต้ นให้ แก่วงการวิทยาศาสตร์ อย่างมาก

โดยเฉพาะกลุ่มทีเชือ

ว่ามีสิงมีชีวิตอยูบ่ นดาวดวงอืน และอยากรู้วา่ สิงมีชีวิตนันจะมี
5
หน้ าตาอย่างไร

จะเป็ นอันตรายแก่

มนุษย์ หรื อเป็ นประโยชน์ตอ่ มนุษยชาติ
โทษมหันต์จากสิงแปลกปลอมนอกโลกเข้ ามาอยู่ในโลกก็คือเชื 5อโรค
ไวรั ส

ฯลฯ

ที โลกเราไม่ร้ ู จักมาก่อน

ส่วนประโยชน์ทีได้ ก็คือทีอยูใ่ หม่

แบคที เรี ย

ตลอดจนสิ งมี ชีวิตที อาจเป็ นภัยต่อมวลชี วิตในโลก

สารใหม่

วัตถุใหม่

หรื อแม้ แต่เทคโนโลยีใหม่หากมีมนุษย์

ต่างดาวทีมีความรู้ก้าวหน้ ากว่าเรา
องค์การ NASA ปั จจุบนั ตัดงบประมาณลงไปมากในเรื องการส่งมนุษย์ไปดาวดวงอืน
หันมาสร้ างความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ ในงบประมาณทีไม่สงู

NASA ได้ ตงโครงการ
ั5
NASA’s Kepler

Mission เพือค้ นหาดาวทีมีลกั ษณะเหมือนโลกหมุนรอบดวงดาว (stars) อืน ๆ
ชือ Kepler ขึ 5นให้ ทําหน้ าทีเป็ นหอดูดาว

และสร้ างยานอวกาศ

โดยเริ มทํางานส่งข้ อมูลลงมาเมือมกราคม 2010

ชื อ Kepler นี ด5 ั ง มากในวงการดาราศาสตร์ (Astronomy)
นักวิทยาศาสตร์ ชาวเยอรมัน (ค.ศ. 1571-1630)

ผู้เป็ นทังนั
5 กคณิตศาสตร์

และนั ก โหราศาสตร์

เป็ นกฎทางวิ ท ยาศาสตร์

ที ทิ ง5 ผลงานเป็ นหนั ง สื อ

เป็ นชื อของ
นักดาราศาสตร์
เขี ย นตํ า รา

-2วางดวงทางโหราศาสตร์

นําเอาฟิ สิกส์และปรัชญามารวมเข้ ากับดาราศาสตร์

NASA ตังชื
5 อ

Kepler เพือเป็ นเกียรติแก่นกั วิทยาศาสตร์ ทีผลงานมีผลกระทบต่อมนุษยชาติอย่างกว้ างขวาง
วิชาดาราศาสตร์ เปลียนแปลงมากมายในเพียงชัวชีวิตคน

ก่อนหน้ าปี 1970 เรา

เชือกันว่ามีแต่ระบบสุริยจักรวาล (solar system) เท่านันโดยมี
5
ดาวไล่เรี ยงกันโคจรรอบดวงอาทิตย์คือ
พุธ

ศุกร์

โลก

ก็จึงรู้ ว่าแท้ จริ งแล้ ว

อังคาร

ฯลฯ

แต่เมือมีหอดูดาวและมีกล้ องทีมีคณ
ุ ภาพสูงมากยิงขึ 5น

ยังมี ดาวอี กนับเป็ นล้ าน ๆ ดวง (ไม่ใช่ดวงดาวหรื อ stars) ทีอยู่นอกระบบ

สุริยจักรวาล
ข้ อมู ล เกี ยวกั บ ดาราศาสตร์ ข ยายตั ว มากยิ งขึ น5 ในสองสามทศวรรษที ผ่ า นมา
ในความพยายามค้ นหาดาวทีเป็ นคูแ่ ฝดของโลกโดยใช้ ยานอวกาศ Kepler ช่วยนัน5

นักดาราศาสตร์

ได้ ขีดวงในอวกาศและตังชื
5 อบริ เวณนี 5ว่า Goldilocks Zone

ซึงเชือว่าหากดาวอยู่ในบริ เวณนี 5จะ

ไม่ร้อน

พูดง่าย ๆ ก็คือเป็ นบริ เวณทีมีนํ 5าอยู่

ไม่หนาวจนเกินไปจนทําให้ นํ 5าแข็งตัวหรื อเดือด

ได้ ซงเป็
ึ นลักษณะสําคัญคล้ ายกับโลก
Kepler พบดาวดวงใหม่ถึงกว่า 1,000 ดวง

และในจํานวนนี 5มี 10 ดวงทีมีขนาด

ใกล้ เคียงกับโลกและมีลกั ษณะคล้ ายโลกโดยหมุนอยู่ในบริ เวณ Goldilocks
ทีมงานมันใจว่าคือสิงทีค้ นหาหรื อฝั นกันมานาน
เล็กทีสุดใน 10 ดวงนี 5

และหนึงใน 10 ดวงนี 5

ดาวคูแ่ ฝดโลกนี 5มีชือว่า Kepler-22B เป็ นดวงที

และโคจรอยู่ตรงกลางของบริ เวณ Goldilocks โดยหมุนรอบดาวดวงใหญ่ที

คล้ ายดวงอาทิตย์ของโลก
Kepler-22B อยูอ่ อกไปนอกระบบสุริยจักรวาล

มีขนาดประมาณ 2.4 เท่าของโลก

อยูไ่ กลจากโลก 600 ปี แสง (ปี แสงคือระยะทางทีแสงเดินทางในหนึงปี

ไกลแค่ไหนลองคิดก็แล้ วกัน

เพราะแสงเดินทางได้ 186,000 ไมล์ตอ่ วินาที)
Kepler-22B หรื อ เรี ยกกันเล่น ๆ ว่า “Earth 2.0”
ใช้ เ วลา 290 วัน

หมุนรอบดาวหลักหรื อ “1 ปี ”

อุณหภูมิ ทีผิ วคือ 22 เซนติเ กรด หรื อ 72 องศาฟาเรนไฮต์ (กํ าลังสบาย ๆ )

“Earth 2.0” อยู่ใกล้ ดาวหลักมากกว่าโลกใกล้ ดวงอาทิตย์ (ระยะทางระหว่างโลกและดวงอาทิตย์

-393 ล้ านไมล์)

ประมาณร้ อยละ 15 ความสว่างของดาวหลักของ “Earth 2.0” น้ อยกว่าที ดวง

อาทิตย์ให้ โลกประมาณร้ อยละ 25
คําถามหลักทีนักวิทยาศาสตร์ ยงั ตอบไม่ได้ ก็คือ
เหมื อ นโลกหรื อ ไม่
เซนติเมตร) คือ

ส่วนประกอบของ “Earth 2.0” จะ

ถ้ า สมมุ ติ ว่ า มี ค วามหนาแน่ น เท่ า กับ โลก (5.515 กรั ม ต่อ หนึ งลูก บาศก์
ดิน

หิน

ทราย

กาซ ใต้ ผิวโลก

ฯลฯ คล้ ายโลกก็จะมี เนื อ5 หนัง

มากกว่าโลก 13.8 เท่า และมีแรงโน้ มถ่วง 2.4 เท่าของโลก
“Earth

2.0” มี ข นาดและเนื อ5 หนัง มากกว่ า โลกพอควร

ส่วนประกอบแตกต่างจากโลก

จึ ง เชื อว่ า น่ า จะมี

อาจเป็ นไปได้ ว่าไม่มีเนื อ5 หนัง เหมื อนโลกเลย

Neptune ทีส่วนใหญ่ เป็ นมหาสมุทร

และมีใจกลางเป็ นหิน

แต่ไปเหมื อน

หรื ออาจประกอบด้ วย หิน กาซ

และนํ 5า ก็เป็ นได้
เหตุทีเรี ยกว่าเป็ นแฝดก็ เพราะ (ก) มี ขนาดใกล้ เคียงโลก
สิงมีชีวิตอาศัยอยู่ได้
ใกล้ เคียงโลก

(ค) หมุนรอบดาวหลักโดยมีแสงสว่างมาให้ ด้วย

(ข) มี อุณหภูมิบนผิวที
(ง) จํานวนวันในหนึงปี

นักวิทยาศาสตร์ NASA ยืนยันความเป็ นแฝดของ “Earth 2.0” ก็เพราะยังไม่เคยพบ

ดาวดวงใดเลยทีเข้ าลักษณะใกล้ โลกขนาดนี 5
สิ งที ทุ ก คนรอคอยก็ คื อ การพบสิ งมี ชี วิ ต ที อยู่ ใ นนํ า5 หรื อ บนบกในสิ งแวดล้ อ มที มี
อุณหภูมิใกล้ เคียงกับโลก

มีแสงสว่างและความร้ อนคล้ ายโลก

ว่าเราพบโลกแฝดแล้ วในทีสุด

ข้ อมูลแค่นี 5ก็พอทําให้ ขนลุกแล้ ว

ครัง5 นี 5มีความเป็ นไปได้ สงู สุดเมือเทียบกับการพบดาวหลายดวงทีพอ

เป็ น “Earth 2.0” ทีผ่านมาทีพอจะมีสิงทีมีชีวิตเหมือนโลกอาศัยอยูไ่ ด้
ทีน่าตืนเต้ นก็ คือถ้ ามี สิงมีชีวิตจริ งอยู่บน Kepler-22B
แตกต่างจากสิ งที มี อยู่บนโลกเราอย่างไร

จะมี หน้ าตาและลักษณะ

โดยเฉพาะสิงมี ชี วิตที เรี ยกกันบนโลกใบนี ว ่ามนุษย์

จะโลภโมโทสันเต็มไปด้ วยโทสะและโมหะเหมือนพวกเราหรื อไม่

หรื อแย่กว่าพวกเรา

ถ้ าแย่กว่าพวกเรา ก็คงจะแย่เอามาก ๆ เพราะพวกเราก็แย่มากอยูแ่ ล้ ว

-4-

เครื+ องเคียงอาหารสมอง
ข้ อ มูล น่ า แปลกใจมี ดัง นี 5 (ก) ในปี ที ผ่ า นมาหัว ใจคุณ ปัk ม เลื อ ดปริ ม าณ 3.152
ล้ านลิตร

(ข) เลือดคุณต้ องเดินทางจากหัวใจผ่านสารพัดเส้ นเลือดเพือวนไปและกลับมาอีกครัง5

ด้ วยระยะทาง 270,370 กิ โลเมตรต่อ วัน

(ค) ถ้ า ไตคุณ ทํ า งานดี มันจะกรองเลื อดประมาณ

95 มิลลิลิตร (เกื อบ 1 ในสิบลิตร) ต่อนาที

(ง) ถ้ าคุณสุขภาพดีสามารถมีชีวิตรอดได้ ถึงแม้ จะ

สู ญ เสี ย เลื อ ดไปหนึ งในสามของที มี อ ยู่ ใ นร่ า งกาย

(จ) การพู ด ทํ า ให้ ความดัน โลหิ ต สู ง ขึ น5

(ฉ) ความเสี ยงของการประสบฮาร์ ท แอทแทคในวัน จัน ทร์ สู ง กว่ า วัน อื น ๆ ประมาณร้ อยละ 33
(ช) หัวใจเต้ นประมาณ 100,800 ครัง5 ต่อวัน

ดังนันในหนึ
5
งปี หัวใจเต้ นประมาณ 36.792 ล้ านครั ง5

ถ้ าท่านอยู่มาแล้ ว 60 ปี ก็ลองเอา 60 ไปคูณดูก็จะได้ 2,208 ล้ านครัง5
ความดันโลหิตสูงมักไม่เป็ นมะเร็ ง
หรื อรถเมล์

(ซ) เป็ นเรื องลึกลับทีคนทีมี

(ฌ) คนทีต้ องกลันปั
5 สสาวะอยู่นาน ๆ เช่น

คนขับรถแท็กซี

มีทางโน้ มทีความดันโลหิตสูงขึ 5น (จาก The Odd Body and Brain โดย Dr. Stephen

Juan)
เราควรดูแลหัวใจซึงเป็ นกล้ ามเนื 5อของเราให้ ดีด้วยการออกกํ าลังกายสมําเสมอ
นํ 5าตัวนี 5สําคัญอย่างยิง

สําคัญกว่าปั ม5 นํ 5าตัวทีเพิงเก็บเข้ าตู้เมือเร็ ว ๆ นี 5มากมายนัก
⊙.............................................................⊙

นํา/ จิม/ อาหารสมอง
ผู้ตอบสนองความชัวร้ ายด้ วยความดีจะเป็ นผู้ได้ รับชัยชนะในทีสุด
--------------------------------------------------

เพราะปั ม5

