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อาหารสมอง 
Kepler-22B คือคู่แฝดโลก 

 
       วีรกร  ตรีเศศ 

    
 

   มนุษย์ฝันมานานนบัพนัปีอยากพบดาว (planet) ที เหมือนกับโลก      มีภูมิอากาศ

และสิ งแวดล้อมคล้ายโลกจนสิ งที มีชีวิตสามารถอยู่อาศยัได้        เมื อต้นเดือนธันวาคมที ผ่านมานี 5       

องค์การ NASA ได้ประกาศยืนยนัวา่ได้พบสิ งที ต้องการแล้วหนึ งดวงเพียงแตย่งัไมส่ามารถพิสจูน์ได้ว่ามี

สิ งมีชีวิตอยูห่รือไม ่

  ขา่วนี 5สร้างความตื นเต้นให้แก่วงการวิทยาศาสตร์อย่างมาก       โดยเฉพาะกลุ่มที เชื อ

วา่มีสิ งมีชีวิตอยูบ่นดาวดวงอื น     และอยากรู้วา่สิ งมีชีวิตนั 5นจะมีหน้าตาอย่างไร      จะเป็นอนัตรายแก่

มนษุย์     หรือเป็นประโยชน์ตอ่มนษุยชาต ิ

  โทษมหนัต์จากสิ งแปลกปลอมนอกโลกเข้ามาอยู่ในโลกก็คือเชื 5อโรค       แบคทีเรีย      

ไวรัส      ฯลฯ      ที โลกเราไม่รู้จักมาก่อน       ตลอดจนสิ งมีชีวิตที อาจเป็นภัยต่อมวลชีวิตในโลก         

สว่นประโยชน์ที ได้ก็คือที อยูใ่หม ่        สารใหม ่       วตัถใุหม ่     หรือแม้แตเ่ทคโนโลยีใหม่หากมีมนษุย์

ตา่งดาวที มีความรู้ก้าวหน้ากวา่เรา   

  องค์การ NASA  ปัจจบุนัตดังบประมาณลงไปมากในเรื องการส่งมนษุย์ไปดาวดวงอื น                      

หนัมาสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในงบประมาณที ไม่สงู        NASA ได้ตั 5งโครงการ NASA’s Kepler 

Mission เพื อค้นหาดาวที มีลกัษณะเหมือนโลกหมนุรอบดวงดาว (stars) อื น ๆ      และสร้างยานอวกาศ

ชื อ Kepler ขึ 5นให้ทําหน้าที เป็นหอดดูาว        โดยเริ มทํางานสง่ข้อมลูลงมาเมื อมกราคม 2010 

  ชื อ Kepler นี 5ดังมากในวงการดาราศาสตร์ (Astronomy)      เป็นชื อของ

นกัวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมนั (ค.ศ. 1571-1630)      ผู้ เป็นทั 5งนกัคณิตศาสตร์       นกัดาราศาสตร์     

และนักโหราศาสตร์    ที ทิ 5งผลงานเป็นหนังสือ       เป็นกฎทางวิทยาศาสตร์      เขียนตํารา                       



 - 2 - 

วางดวงทางโหราศาสตร์       นําเอาฟิสิกส์และปรัชญามารวมเข้ากับดาราศาสตร์        NASA ตั 5งชื อ 

Kepler เพื อเป็นเกียรตแิก่นกัวิทยาศาสตร์ที ผลงานมีผลกระทบตอ่มนษุยชาติอยา่งกว้างขวาง 

  วิชาดาราศาสตร์เปลี ยนแปลงมากมายในเพียงชั วชีวิตคน        ก่อนหน้าปี 1970  เรา

เชื อกนัว่ามีแตร่ะบบสริุยจกัรวาล (solar system) เท่านั 5นโดยมีดาวไล่เรียงกนัโคจรรอบดวงอาทิตย์คือ     

พธุ       ศกุร์        โลก       องัคาร       ฯลฯ       แตเ่มื อมีหอดดูาวและมีกล้องที มีคณุภาพสงูมากยิ งขึ 5น       

ก็จึงรู้ว่าแท้จริงแล้ว       ยงัมีดาวอีกนับเป็นล้าน ๆ ดวง (ไม่ใช่ดวงดาวหรือ stars) ที อยู่นอกระบบ               

สริุยจกัรวาล 

  ข้อมูลเกี ยวกับดาราศาสตร์ขยายตัวมากยิ งขึ 5นในสองสามทศวรรษที ผ่านมา                     

ในความพยายามค้นหาดาวที เป็นคูแ่ฝดของโลกโดยใช้ยานอวกาศ Kepler ช่วยนั 5น       นกัดาราศาสตร์

ได้ขีดวงในอวกาศและตั 5งชื อบริเวณนี 5ว่า Goldilocks Zone      ซึ งเชื อว่าหากดาวอยู่ในบริเวณนี 5จะ                   

ไมร้่อน          ไมห่นาวจนเกินไปจนทําให้นํ 5าแข็งตวัหรือเดือด         พดูง่าย ๆ ก็คือเป็นบริเวณที มีนํ 5าอยู่

ได้ซึ งเป็นลกัษณะสําคญัคล้ายกบัโลก 

  Kepler พบดาวดวงใหม่ถึงกว่า 1,000 ดวง      และในจํานวนนี 5มี 10 ดวงที มีขนาด

ใกล้เคียงกบัโลกและมีลกัษณะคล้ายโลกโดยหมุนอยู่ในบริเวณ Goldilocks     และหนึ งใน 10 ดวงนี 5

ทีมงานมั นใจวา่คือสิ งที ค้นหาหรือฝันกนัมานาน           ดาวคูแ่ฝดโลกนี 5มีชื อว่า Kepler-22B เป็นดวงที 

เล็กที สดุใน 10 ดวงนี 5         และโคจรอยู่ตรงกลางของบริเวณ Goldilocks โดยหมนุรอบดาวดวงใหญ่ที 

คล้ายดวงอาทิตย์ของโลก  

  Kepler-22B อยูอ่อกไปนอกระบบสริุยจกัรวาล        มีขนาดประมาณ 2.4 เท่าของโลก  

อยูไ่กลจากโลก 600 ปีแสง  (ปีแสงคือระยะทางที แสงเดนิทางในหนึ งปี       ไกลแคไ่หนลองคิดก็แล้วกนั  

เพราะแสงเดนิทางได้ 186,000 ไมล์ตอ่วินาที) 

  Kepler-22B หรือ เรียกกันเล่น ๆ ว่า “Earth 2.0”      หมุนรอบดาวหลักหรือ “1 ปี”                   

ใช้เวลา 290 วัน         อุณหภูมิที ผิวคือ 22 เซนติเกรด หรือ 72 องศาฟาเรนไฮต์ (กําลังสบาย ๆ )     

“Earth 2.0”     อยู่ใกล้ดาวหลกัมากกว่าโลกใกล้ดวงอาทิตย์ (ระยะทางระหว่างโลกและดวงอาทิตย์              
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93 ล้านไมล์)     ประมาณร้อยละ 15    ความสว่างของดาวหลกัของ  “Earth 2.0”   น้อยกว่าที ดวง

อาทิตย์ให้โลกประมาณร้อยละ 25 

  คําถามหลกัที นกัวิทยาศาสตร์ยงัตอบไม่ได้ก็คือ       ส่วนประกอบของ “Earth 2.0” จะ

เหมือนโลกหรือไม่         ถ้าสมมุติว่ามีความหนาแน่นเท่ากับโลก (5.515 กรัมต่อหนึ งลูกบาศก์

เซนติเมตร)   คือ       ดิน      หิน     ทราย      กาซ   ใต้ผิวโลก      ฯลฯ    คล้ายโลกก็จะมีเนื 5อหนัง

มากกวา่โลก 13.8 เทา่    และมีแรงโน้มถ่วง 2.4 เทา่ของโลก  

“Earth 2.0”   มีขนาดและเนื 5อหนังมากกว่าโลกพอควร       จึงเชื อว่าน่าจะมี

ส่วนประกอบแตกต่างจากโลก        อาจเป็นไปได้ว่าไม่มีเนื 5อหนังเหมือนโลกเลย      แต่ไปเหมือน 

Neptune  ที ส่วนใหญ่เป็นมหาสมุทร     และมีใจกลางเป็นหิน       หรืออาจประกอบด้วย  หิน  กาซ 

และนํ 5า     ก็เป็นได้ 

เหตทีุ เรียกว่าเป็นแฝดก็เพราะ (ก) มีขนาดใกล้เคียงโลก       (ข) มีอุณหภูมิบนผิวที 

สิ งมีชีวิตอาศยัอยู่ได้       (ค) หมุนรอบดาวหลกัโดยมีแสงสว่างมาให้ด้วย      (ง) จํานวนวนัในหนึ งปี

ใกล้เคียงโลก        นกัวิทยาศาสตร์ NASA ยืนยนัความเป็นแฝดของ “Earth 2.0” ก็เพราะยงัไม่เคยพบ

ดาวดวงใดเลยที เข้าลกัษณะใกล้โลกขนาดนี 5 

สิ งที ทุกคนรอคอยก็คือการพบสิ งมีชีวิตที อยู่ในนํ 5าหรือบนบกในสิ งแวดล้อมที มี

อณุหภมูิใกล้เคียงกบัโลก       มีแสงสว่างและความร้อนคล้ายโลก       ข้อมลูแคนี่ 5ก็พอทําให้ขนลกุแล้ว

ว่าเราพบโลกแฝดแล้วในที สดุ      ครั 5งนี 5มีความเป็นไปได้สงูสดุเมื อเทียบกบัการพบดาวหลายดวงที พอ

เป็น “Earth 2.0”  ที ผา่นมาที พอจะมีสิ งที มีชีวิตเหมือนโลกอาศยัอยูไ่ด้ 

  ที น่าตื นเต้นก็คือถ้ามีสิ งมีชีวิตจริงอยู่บน Kepler-22B     จะมีหน้าตาและลักษณะ

แตกต่างจากสิ งที มีอยู่บนโลกเราอย่างไร        โดยเฉพาะสิ�งมีชีวิตที�เรียกกันบนโลกใบนี �ว่ามนุษย์        

จะโลภโมโทสนัเตม็ไปด้วยโทสะและโมหะเหมือนพวกเราหรือไม ่     หรือแยก่วา่พวกเรา 

  ถ้าแยก่วา่พวกเรา     ก็คงจะแยเ่อามาก ๆ     เพราะพวกเราก็แยม่ากอยูแ่ล้ว 
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เครื+องเคียงอาหารสมอง 

     ข้อมูลน่าแปลกใจมีดังนี 5    (ก)  ในปีที ผ่านมาหัวใจคุณปัkมเลือดปริมาณ 3.152               

ล้านลิตร        (ข)  เลือดคณุต้องเดินทางจากหวัใจผ่านสารพดัเส้นเลือดเพื อวนไปและกลบัมาอีกครั 5ง

ด้วยระยะทาง 270,370 กิโลเมตรต่อวัน         (ค)  ถ้าไตคุณทํางานดีมันจะกรองเลือดประมาณ                   

95 มิลลิลิตร (เกือบ 1 ในสิบลิตร) ต่อนาที         (ง)  ถ้าคณุสุขภาพดีสามารถมีชีวิตรอดได้ถึงแม้จะ

สูญเสียเลือดไปหนึ งในสามของที มีอยู่ในร่างกาย      (จ)  การพูดทําให้ความดันโลหิตสูงขึ 5น                        

(ฉ)  ความเสี ยงของการประสบฮาร์ทแอทแทคในวันจันทร์สูงกว่าวันอื น ๆ ประมาณร้อยละ 33                       

(ช)  หวัใจเต้นประมาณ 100,800 ครั 5งต่อวนั      ดงันั 5นในหนึ งปีหัวใจเต้นประมาณ 36.792 ล้านครั 5ง       

ถ้าท่านอยู่มาแล้ว 60 ปี ก็ลองเอา 60 ไปคณูดก็ูจะได้ 2,208 ล้านครั 5ง      (ซ)  เป็นเรื องลึกลบัที คนที มี

ความดนัโลหิตสงูมกัไม่เป็นมะเร็ง      (ฌ)  คนที ต้องกลั 5นปัสสาวะอยู่นาน ๆ    เช่น      คนขบัรถแท็กซี                       

หรือรถเมล์       มีทางโน้มที ความดนัโลหิตสงูขึ 5น (จาก The Odd Body and Brain   โดย Dr. Stephen 

Juan)  

  เราควรดแูลหวัใจซึ งเป็นกล้ามเนื 5อของเราให้ดีด้วยการออกกําลงักายสมํ าเสมอ      เพราะปั 5ม

นํ 5าตวันี 5สําคญัอยา่งยิ ง      สําคญักวา่ปั 5มนํ 5าตวัที เพิ งเก็บเข้าตู้ เมื อเร็ว ๆ นี 5มากมายนกั 

⊙.............................................................⊙ 
 

นํ /าจิ /มอาหารสมอง        

  ผู้ตอบสนองความชั วร้ายด้วยความดีจะเป็นผู้ได้รับชยัชนะในที สดุ 

-------------------------------------------------- 


