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ธรรมชาติรอบตัวเราลวนเต็มไปดวยเร่ืองชีวะท่ีเรามัก

มองขาม หากลองสังเกตดี ๆ  ชีวะก็มีอะไรที่นาสนใจ แปลก และ

อัศจรรยอยางท่ีเราไมเคยรูมากอน และถาย่ิงเรียนรูใหลึกซึ้ง เราก็

จะย่ิงสนุกกับชีวะมากข้ึนเรื่อย ๆ  ใครท่ีเช่ือวาชีวะเปนวิชาท่ีนากลัว

เห็นทีจะตองเปลี่ยนความคิดเสียแลว หากไดมาอานหนังสือเลม

นี้
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Q:

จากยุคของไดโนเสารจนถึงปจจุบัน ผานมาเปน

เวลากวา 230 ลานป ในขณะท่ีบรรพบุรุษของ

มนุษยอาศัยอยูบนโลกเพียง 4 ลานปเทาน้ัน ไดโน-

เสารจึงอาศัยอยูบนโลกนานกวามนุษยถึง 60

เทา ถาพวกมันไมสูญพันธุ จะเกิดอะไรขึ้น

● ไดโนเสารกินเนื้อบางจําพวกเปนนักลาท่ีฉลาด ถายังมี

ไดโนเสาร มันก็อาจกําจัดมนุษยจนสูญพันธุไปแทน

● นักวิทยาศาสตรกลาววาไดโนเสารเปนสิ่งมีชีวิตท่ีมี

ขอไดเปรียบมากกวาสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นในยุคเดียวกัน บางจําพวก

ฉลาดมากจนอยูรวมกันเปนสังคมได และอาจใชบรรพบุรุษของ

มนุษยเปนทาส

● ถามนุษยอยูรวมกับไดโนเสาร มนุษยก็คงหวาดกลัว

ตลอดเวลา จึงอาจมีวิวัฒนาการตัวเองเพ่ือหลีกหนีไดโนเสาร

เชน หูและตาใหญขึ้นเพื่อรับรูการเคลื่อนไหวของไดโนเสาร 
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เมื่ออวัยวะของเราถูกกระแทกอยางรุนแรง เสน

เลอืดฝอยบรเิวณนัน้จะแตก เลอืดจงึไหลออกจาก

บาดแผลใตหนังกําพรา ทําใหบริเวณน้ันบวมและ

มีสีมวงคลํ้า แตเอ...เลือดของเรามีสีแดง ทําไม

รอยฟกชํ้ากลับมีสีมวงคลํ้าละ 

เราเห็นรอยฟกช้ําไดเน่ืองจากแสงตกกระทบบนรอยฟกชํ้า

และสะทอนเขามาที่ตาของเรา กอนท่ีแสงจะเขาตาเรา มันตอง

ผานผิวหนังชั้นตาง ๆ  กลามเน้ือและเน้ือเย่ือบริเวณน้ันจะดูดแสง

สีแดงไว รวมทั้งสะทอนแสงสีนํ้าเงินและสีมวง เราจึงเห็นรอย

ฟกชํา้เปนสมีวงคลํา้ ย่ิงรอยฟกชํา้อยูลกึมากเพียงใด แสงสแีดงก็

จะถูกดูดมากขึ้น รอยฟกชํ้าก็จะคลํ้ายิ่งขึ้น
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นักวิทยาศาสตรคนพบวาจระเขแอลลิเกเตอร

กําหนดเพศของลูกไดดวยอุณหภูมิของบริเวณที่

วางไข หากมนัวางไขไวในทีท่ีม่อีณุหภูมติํา่กวา 30

องศาเซลเซยีส ไขเหลานีจ้ะฟกออกมาเปนเพศเมยี

ทั้งหมด หากวางไขไวที่อุณหภูมิสูงกวา 34.5 องศาเซลเซียส จะ

ฟกออกมาเปนเพศผูทั้งหมด แตถาวางไขไวท่ีอุณหภูมิระหวาง

30-34.5 องศาเซลเซียส อาจฟกเปนเพศผูหรือเพศเมียก็ได

นกัวิทยาศาสตรรูขอเท็จจรงิน้ีจากการสงัเกตวา ไขทีจ่ระเข

วางไวบริเวณที่ชื้นแฉะและเย็นจะฟกออกมาเปนเพศเมีย สวนไข

ท่ีวางบนชายฝงซึ่งมีแสงอาทิตยสองถึงจะฟกออกมาเปนเพศผู

สาเหตท่ีุเปนเชนนีเ้นือ่งจากขณะท่ีอณุหภมูสิงู ตวัออนจะใชไขแดง

เปนสารอาหารไปจนหมด ไมเพียงพอสําหรับการพัฒนาตัวออน

เปนเพศเมีย ไขที่ฟกจึงเกิดออกมาเปนเพศผูนั่นเอง
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