บทสรุปของความเป็ นไปได้ ในการเกิดสิ่ งมีชีวติ โดยเหตุบังเอิญ
โดย ศาสตราจารย์ มอรี มิดเดลตัน
maury@iam4siam.com
เป็ นการง่ายที่จะตระหนักว่า โอกาสที่พอจะเป็ นไปได้ในการพัฒนาชีวิตโดยเหตุบงั เอิญแห่งวิวฒั นาการ
ทางชีวติ นั้นมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างต่า แต่เมื่อคุณพิจารณาความไพศาลของจักรวาลและมีอายุประมาณ 15
พันล้านปี แนวคิดนี้อาจพอเป็ นไปได้ที่จะเกิดขึ้นกับหลายคน แต่มนั เป็ นจริ งหรื อ?
George Wald ได้กล่าวในช่วงท้ายปี 1954 ไว้วา่ :
“ประเด็นสาคัญก็คือ ตั้งแต่ ต้นกาเนิดแห่ งชี วิตอยู่ในขัน้ ของอย่ างน้ อยเป็ นหนึ่งในปรากฎการณ์
ประหลาด มีระยะเวลาจัดอยู่ในนั้น อย่ างไรก็ตามเรามองว่ าเหตุการณ์ นีไ้ ม่ น่าจะเป็ นไปได้ หรื อรวมทั้งขั้นตอน
ใดก็ตามที่เข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วย หากในเวลาอย่ างเพียงพอมันก็เกือบจะเกิดขึน้ ได้ อย่ างแน่ นอนอย่ างน้ อยครั้ งหนึ่ง
และสาหรั บชี วิตดังที่ เรารู้ จักกันนั้น มันจะบรรจุไปด้ วยการเจริ ญเติบโตและการผลิดอกออกผลเมื่อมันมีปัจจัย
อย่ างเพียงพอ
เวลาคือ ตัวเอกของเรื่ อง เวลาที่เราจะมาพิจารณานั้นคือจานวนสองพันล้ านปี สิ่ งที่เรามองว่ าเป็ นไป
ไม่ ได้ ในพืน้ ฐานแห่ งประสบการณ์ ของมนุษย์ นั้นจะไร้ ความหมาย ณ ที่นี่ หากให้ เวลาอย่ างมากต่ อคาว่ า “เป็ นไป
ไม่ ได้ ” มันจะกลายเป็ นไปได้ ความเป็ นไปได้ แห่ งความพอที่จะเป็ นไปได้ และความน่ าจะเป็ นไปได้ จะกลายเป็ น
เรื่ องจริ งที่ แน่ นอน มนุษย์ เพียงแต่ ต้องรอเวลาเองจะเป็ นตัวสร้ างปฏิ หาริ ย์ ”1
อย่างไรก็ตามยิง่ เราศึกษาชีววิทยามากเท่าไหร่ เราจะพบว่าระบบมีความสลับซับซ้อนมากและแนวเรื่ อง
การวิวฒั นาการของชีวติ จะถูกท้าทาย ความเป็ นไปได้น้ นั มีขีดจากัดและขีดจากัดนั้นคือจานวนเวลาและความ
จากัดแห่งขนาดของจักรวาล ผมขอให้ยกตัวอย่างให้ดู สมมุติวา่ คุณสุ่ มโยนเหรี ยญลงพื้น 30 เหรี ยญและคุณอยาก
ให้ออกหัว ความเป็ นไปได้น้ นั คานวณได้ง่ายมากในเมื่อมันมีทางเลือกเพียงสอง
ทางและมีเหรี ยญอยู่ 30 เหรี ยญ ความเป็ นไปได้ คือ 1 ใน 230 หรื อโอกาสหนึ่งครั้งในค่าเฉลี่ยหนึ่งพันล้านครั้ง
แม้วา่ ความเป็ นไปได้ดูเหมือนมีนอ้ ย หากคนมีคนโยนเหรี ยญทั้งสัปดาห์เป็ นไปได้ที่คุณจะประสบความสาเร็ จก็
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ได้แต่หากคุณถูกท้าทายให้ทางานนี้ให้สาเร็ จด้วยคน 10 คนภายใน 10 นาที มุมมองของคุณก็จะเปลี่ยนไปอย่าง
มาก สมมุติเอาว่าคนหนึ่งมาสามารถรวบเหรี ยญแล้วโยนลง 10 ครั้ง
ต่อนาที รวมกันทั้งกลุ่มก็จะทาได้เพียง 1,000 ครั้งโดยการแยกจานวนเช่นนี้ ความเป็ นไปได้ของคุณก็เหลือเพียง
หนึ่งในล้าน ซึ่ งผมจะไม่ขอพนันด้วยแน่นอน
ผมเลือกใช้ตวั อย่างของเหรี ยญเพราะมันมีความใกล้เคียงกับตัวอย่างในเรื่ องชีวมาก มีกรดอะมิโน 20 ตัวที่ใช้ใน
การเข้ารู ปของโปรตีน
กรดอะมิโนเหล่านี้มีอะตอมคาร์ บอนอยูต่ รงกลางซึ่ งใช้ภาพอ้างโดยเป็ นอัลฟาคาร์ บอน (สี แดง)

อัลฟาคาร์ บอนตัวนี้ผกู ติดกับโมเลกุลอื่นอีกสี่ ตวั ตัวหนึ่งจะเป็ นกรดคาร์โบซิลิค (-COOH) (น้ าเงิน) ตัวที่สองคือ
อาไมน์ (-NH2) (สี เขียว) ตัวที่สามคือ ไฮโดรเจน (H) (ส้ม) และตัวที่สี่จะเป็ นคาร์บอนผูกอีกด้าหนึ่ง (R) (สี เทา)
ซึ่ งประกอบด้วยโครงสร้างของอะตอมที่เหลือ ฝั่งคาร์ บอนที่ผกู ติดอยูน่ นั่ ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนและเป็ นตัวที่
ใช้ช้ ีความแตกต่างระหว่างกรดอะมิโนตัวหนึ่งกับอีกตัวหนึ่ง
เมื่อคุณสร้างกรดอะมิโน 19 จาก 20 ในสภาพวะ 3-D คุณจะพบว่ากรดอะมิโนแต่ละตัวเกิดเป็ น 2
รู ปแบบ
ผลกระทบอันนี้ที่ได้ก่อให้เกิดกรดอะมิโน สองรู ปแบบนั้นอยูใ่ นสภาวะแบบกระจกสะท้อน (แผ่นสี เหลือง) ต่อ
กันและกัน

มีการอ้างอิงทัว่ ไปถึงกรดอะมิโนซ้ายและขวา เมื่อกรดอะมิโนซ้ายของขวามีความเหมือนกันในส่ วนของ
โครงสร้างอะตอม คุณสมบัติทางกายภาพของทั้งสองนั้นมีความเท่ากันทุกส่ วน เมื่อ Stanley Miller ได้ทาการ
ทดลองในปี 1953 เขาสร้างกรดอะมิโนทั้งซ้ายและขวา ผสมกันเป็ นปริ มาณ 50-50 นี่คือสิ่ งที่เป็ นอยูใ่ น
กระบวนการธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม กรดอะมิโนที่ใช้ในการสร้างโปรตีนในอวัยวะที่มีชีวติ นั้น พบอยูใ่ น
รู ปแบบทางซ้ายเท่านั้น กรดอะมิโนเดี่ยวในด้ายขวาที่อยูใ่ นระบบจะทาการเปลี่ยนคุณสมบัติและสร้างปัญหาทา

ให้โปรตีนไม่สามารถทางานได้ตามต้องการ สิ่ งนี้สามารถสาธิ ตให้ดูได้ง่าย ๆ ด้วยการสร้างภาพ 2 มิติ แต่ละเส้น
แสดงถึงกรดอะมิโนและแต่ละจุดต่อก็มีมุมเอียงซ้าย 60 องศาด้วย หกเส้นนี้คุณสามารถสร้างรู ปหกเหลี่ยมตาม
ต้องการทุกเมื่อ

แต่ถา้ หากคุณแทรกเส้นทางขวา เข้าไปซึ่ งแสดงถึงกรดอะมิโนขวาที่ใดก็ได้ในหกเหลี่ยมนี้คุณจะไม่สามารถ
ควบคุมภาพที่ออกมาได้

หากคุณขยายสิ่ งนี้เป็ นการผสม 50-50 ของกรดอะมิโนขวาและซ้าย และเพิ่มโปรตีนเป็ นกรดอะมิโน 1000 ตัว ใน
สภาพ 3มิติ คุณก็จะสามารถเห็นได้วา่ รหัส DNA ของโปรตีนจะไม่มีทางสามารถสร้างโมเลกุลโปรตีนได้อย่าง
สม่าเสมอและชีวติ จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้
ในการทาให้การคานวนความเป็ นไปได้ของโปรตีนง่ายขึ้น ผมได้ตดั ระบบพิเศษบางตัวของกรดอะมิโน
ออกไปที่ตอ้ งใช้ในการออกแบบโปรตีน ในการอธิ บายเหตุผลนั้นทาให้เรามาพิจารณาความเป็ นไปได้ที่ลิงจะ
พิมพ์อกั ษร 5 คา เช่นคาว่า “HOUSE” แต่ละอักษรหมายถึงกรดอะมิโน นี่ เป็ นบทละครแสดง ไม่เพียงแต่
คุณสมบัติของกรดอะมิโนมือซ้ายและมือขวาเท่านั้นที่สาคัญ แต่ความจาเป็ นต้องมีระบบของกรดอะมิโนด้วย
ความเป็ นไปได้คือ โอกาส 1 ใน 265 หรื อโอกาส 1 ในเฉลี่ย 12 ล้าน อย่างไรก็ตามมีความเป็ นไปไดด้ที่ลิงจะ
พิมพ์อกั ษร 5 ตัวนี้ได้ และเมื่อมันมาถึงเรื่ องของโปรตีน มันเป็ นการยากที่จะแยกแยะให้ถูกระบบ แม้วา่ ระบบ
เหล่านี้จะลดความเป็ นไปได้ที่สาคัญมากกว่าการเพียงชี้ระบุถึงกรดอะมิโนซ้าย ผมเลือกที่จะค่อนข้างอนุ รักษ์
นิยมและไม่รวบระบบระเบียบเข้าไปในการคานวน
มุมแคบนี้ได้มุ่งประเด็นไปสู่ ความจริ งที่วา่ โปรตีนทั้งหมดจะต้องประกอบด้วยกรดอะมิโนซ้ายทั้งหมด
ซึ่ งคล้ายกับตัวอย่างที่ผมเปรี ยบเทียบกับการโยนเหรี ยญ มีทางเลือกเพียงสองทาง คือกรดอะมิโนซ้ายมือและขวา
ดังนั้นหากจะคานวนความเป็ นไปได้ในการสร้างโปรตีนเดี่ยวของกรดอะมิโน 1000 ตัวก็พอที่จะเป็ น 1 ใน 21000
ซึ่งได้มาจากความเป็ นไปได้ของ 1 ใน 10301 นี่อาจดูเหมือนโอกาสอันบอบบางเหลือเกิน แต่บางคนอาจเถียงว่า
จักรวาลนั้นช่างกว้างใหญ่และมีเวลามากมายที่มนั จะไม่ไร้เหตุผลของความเป็ นไปได้ อย่างไรก็ตาม ทั้งจักรวาล
และเวลานั้นล้วนมีความจากัด ดังนั้นให้เรานาปั จจัยนี้มาคิดเป็ นสมการ

ดังตัวอย่างของเหรี ยญ เรามีคนที่ตอ้ งทาให้เสร็ จในเวลาจากัดเพื่อให้สาเร็ จผล อย่างไรก็ตาม เมื่อเรา
จัดการเกี่ยวกับระดับของอะตอมแทนผูค้ นเราจะให้เป็ น ปฏิริริยาโต้ตอบของอะตอม เป้ าหมายคือเพื่อที่จะ
คานวนจุดสู งสุ ดของจานวนที่เป็ นไปได้แห่งปฏิกิริยาตอบสนองของอะตอมที่จะเป็ นตัวแทนในจักรวาล
ในเวลาที่กาหนด ในทางฟิ สิ กข์กฎแห่งแรงโน้มถ่วงล้วนเป็ นที่เข้าใจอย่างดี และเราสามารถใช้ในการ
คานวนความใหญ่ของดวงอาทิตย์มีหน่วยเป็ น กรัม (2x1033) ในทางเคมี เรารู ้จานวนอะตอมห้วยหน่วยน้ าหนัก
โมเลกุล ตามทฤษฎีของ Avogadro จานวนคือ 6.02 x 1023 เมื่อ 1 หน่วยโมเลกุลของไฮโดรเยนมีค่าเท่ากับหนึ่ง
กรัม เราสามารถสรุ ปได้วา่ มี 1.2 x 1057 อะตอมในดวงอาทิตย์ หรื อพูดอีกอย่างหนึ่งคือ เราสามารถสรุ ปได้วา่ ใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเราได้มีจานวนอย่างสู งสุ ดของปฏิกิริยาเคมีในระบบสุ ริยะจักรวาลของเรา
มันอาจเหมาะสมกว่าที่จะกล่าวว่า การรวมตัวกันของดาวดวงใหญ่ไม่มีความสาคัญหากเทียบกับเรื่ อง
ของดวงอาทิตย์ ซึ่งพิจารณาถึงดาวโดยเฉลี่ยน เมื่อ NASA คานวนคร่ าว ๆ นั้นก็ได้ 200 พันล้านดวงดาวในแก
แลกซี่ และจักรวาลนั้นบรรจุไว้ดว้ ย 200 พันล้านแกแลกซี่ เราสามารถคานวนหาจานวนอะตอมในทัว่ จักรวาลได้2
โดยการคูณดวงดาวในจักรวาลของเรา (4 x 1022 ) โดยการรวมเฉลี่ยดวงดาว ดวงอาทิตย์ (1.2 x 1057) เราสามารถ
คานวนจานวนอะตอมที่มีอยูใ่ นจักรวาลของเราเป็ น 1080 ดังนั้นเราสรุ ปได้วา่ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เรามี
จานวนสู งสุ ดของปฏิกิริยาเคมีอะตอมเหมือนดัง่ ความจากัดของคน 10 คน ที่เราได้ใช้ในตัวอย่างของเหรี ยญ
ความจากัดของการตอบสนองเป็ น 1080 ดังนั้นสิ่ งที่เราต้องทาคือเรื่ องปั จจัยของเวลาที่จากัด
ในตัวอย่างของเหรี ยญเวลาจากัดอยูท่ ี่ 10 นาที เวลาคือข้อกาหนดให้สร้างโปรตีนด้วยความบังเอิญ
ในช่วง 15 พันล้านปี ให้เรามาลองถามกันว่า เวลาต่าที่สุดซึ่ งปฎิกิริยาเคมีของอะตอมและจะเกิดขึ้นได้เร็ วที่สุด
เท่าไหร่ เป้ าหมายของเราคือการบันทึกข้อจากัดที่มากกว่า ผมพยายามที่จะหาทางที่เหนื อกว่าที่พอจะเป็ นไปได้
คลื่นที่เร็ วที่สุดซึ่ งมนุษย์รู้ก็คือ คลื่นจักรวาลซึ่ งสามารถคลาดเคลื่อนได้ 1045 รอบต่อวินาที3 นี่คือคลื่นที่เร็ วที่สุดที่
มนุษย์รู้จกั เราสามารถทึกทักเอาได้วา่ ไม่มีปฏิกิริยาเคมีใดที่จะเกิดขึ้นได้เร็ วกว่านี้อีกแล้ว
เราต่างก็รู้วา่ 1017 วินาทีใน 15 พันล้านปี โดยการคูณสองจานวนนี้เข้าด้วยกัน (1063) เราก็จะได้จานวน
ของปฏิกิริยาเคมีสูงสุ ดซึ่ งเกิดขึ้นใน 15 พันล้านปี
โดยการคูณจานวนสู งสุ ดของปฏิกิริยาเคมี 1063 ด้วยจานวนสู งสุ ดของอะตอม (1080 ) เราก็จะสรุ ปได้วา่ (10143)
ปฏิกิริยาเคมีในจักรวาลเวลา 15 พันล้านปี ดังนั้นเราสามารถสรุ ปได้วา่ ความเป็ นไปได้น้ นั น้อยกว่าโอกาส 1 ใน
10143 ซึ่ งจะไม่เกิดขึ้น
เมื่อเราใช้ความเป็ นไปได้ของการสร้างโปรตีนเดี่ยวของกรดอะมิโนซ้าย (โอกาส 1 ใน 10301) และหา
ตัวเลขสู งสุ ดของความเป็ นไปได้ในปฏิกิริยาเคมีในจักรวาลมากกว่า 15 พันล้านปี (10143) มันจะมีโอกาสที่ความ
เป็ นไปได้ 1 ใน 10158 ซึ่ งทาให้เราสามารถสรุ ปได้วา่ โอกาสบังเอิญที่จะเกิดการวิวฒั นาการทางชีวภาพในการ
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สร้างโปรตีนเดี่ยวไม่วา่ ที่ไหนในจักรวาลมากกว่า 15 พันล้านปี นั้นอยูใ่ นสภาวะเป็ นศูนย์ ความเป็ นไปได้สามารถ
เปรี ยบเทียบได้กบั ลิงที่ได้รับโอกาส เพียงครั้งเดียวให้พิมพ์เป็ นประโยค
ดังที่ผมได้ยกประเด็นไว้ก่อนหน้านี้ ผมไม่ได้ช้ ีในความเป็ นไปได้แห่งระบบระเบียบเฉพาะซึ่ งจาเป็ นต่อ
การสร้างโปรตีนเดี่ยว เมื่อเราพิจารณาถึงตัวอย่างข้างบนของกรดอะมิโน 1000 ตัว ในการสร้างโปรตีนและยังมี
กรดอะมิโนอีก 20 ตัวในสิ่ งมีชีวติ ที่ยงั มีชีวติ เราสามารถคานวนความเป็ นไปได้ของโอกาส 1 ใน 201000 หรื อ 1
ใน 101300 สิ่ งนี้ยงิ่ ทาให้การพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดวิวฒั นาการของสิ่ งมีชีวติ นั้นเป็ นเหตุการณ์บงั เอิญที่ไร้
สาระมากขึ้นไปอีก
ไม่เพียงแต่โปรตีนทั้งหมดนัน่ ถูกสร้างมาจากกรดอะมิโนซ้าย แต่เรายังมีเหตุการณ์คล้ายกันเกี่ยวกับ
DNA ด้วย โครงสร้างของโมเลกุล DNA นั้นถูกสร้างจากการแปลงโมเลกุลน้ าตาลและฟอสเฟสเหมือนกับ
กรดอะมิโน โมเลกุลของน้ าตาลนั้นจะมีคาร์ บอนอัลฟ่ าอยูต่ รงกลาง ทาการสร้างออกมาสองแบบ อย่างไรก็ตาม
โมเลกุลของน้ าตาลใน DNA นั้นถูกสร้างขึ้นมาด้วยรู ปแบบของด้านขวา สิ่ งนี้จึงเป็ นพื้นฐานทาให้ DNA มี
ลักษณะบิดเป็ นสาหร่ าย ส่ วนโมเลกุลน้ าตาลของด้านซ้ายก็เป็ นเหตุให้เกลียวสาหร่ ายบิดกลับมาในทิศทาง
ตรงกันข้ามในจุดต่อนั้น ซึ่ งนั้นมีเฉลี่ยประมาณ 3.1 พันล้านคู่ในเซลล์เดียวของมนุษย์ นัน่ จะมี 3.1 พันล้าน
โมเลกุลน้ าตาลด้านขวาในแต่ละด้านของห่วงโซ่ DNA หากความเป็ นไปได้ถูกอ้างในข้อมูลนี้ไม่เพียงพอต่อการ
พิสูจน์วา่ การวิวฒั นาการของสิ่ งมีชีวติ นั้นเป็ นเรื่ องที่เป็ นไปไม่ได้ ก็ให้ลองพิจารณาดูโมเลกุลน้ าตาลใน DNA
ขาวมือ DNAในเซลล์เดียวของมนุษย์เป็ นขึ้นมาจากเหตุบงั เอิญของการวิวฒั นาการสิ่ งมีชีวติ นั้นจะมีโอกาสที่จะ
เป็ นไปได้ 1 26,200,000,000 นัน่ แปลโดยประมาณเท่ากับโอกาส 1 ใน 102,000,000,000
เซอร์ Fred Hoyle กล่าวว่า “เมื่อเราได้เห็นแล้วว่าอย่างไรก็ตาม ความเป็ นไปไดด้ของชี วิตที่จะถือกาเนิ ด
ขึ้นอย่างบังเอิญนั้นค่อนข้างพูดยาก ทาให้แนวคิดเรื่ องความบังเอิญนั้นไร้สาระ มันกลายเป็ นการมีเหตุผลที่จะคิด
ว่า คุณสมบัติอนั น่าชื่นชมทางฟิ สิ กส์ ซึ่งชีวติ ได้ต้ งั อยูบ่ นนั้น จัดว่าเป็ นประเด็นที่สุขมุ รอบคอบทุกด้าน”
“ดังนั้นเอง มันเกือบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่การวัดมาตรฐานของเราในเรื่ องสติปัญญา จะต้องสะท้อน
ในทางที่ถูกต้องต่อสติปัญญาที่เหนื อกว่าของพวกเราที่มีอยู่ แม้กระทัง่ ว่าแนวคิดจากัดที่สูงสุ ดแล้วนั้นคือ พระ
เจ้า” 4
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