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ดาวเสารเปนดาวเคราะหที่มีวงแหวนสวยงาม มี

ขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของระบบสุริยะรองจาก

ดาวพฤหัสบดี มีเสนผานศูนยกลางมากกวาโลก

เกือบ 10 เทา แตเช่ือหรือไมวาดาวขนาดใหญ

แบบนี้จะเบาจนลอยนํ้าได

ดาวเสารลอยนํ้าไดเนื่องจากมีมวลนอยมากเมื่อเทียบกับ

ปริมาตร (ความหนาแนนจึงนอย) โครงสรางภายในลวนประกอบ

ดวยแกสและของเหลวทีล่อมรอบแกนกลาง กอตวัเปนดาวเคราะห

ผิดกับดาวเคราะหอ่ืนที่มีแกนกลางใหญและกอตัวจากหิน ดาว

เสารจึงเปรียบเทียบไดกับลูกบอลชายหาดที่เต็มไปดวยแกส มี

กอนหินเล็ก ๆ  บรรจุอยูเล็กนอย ถามีมหาสมุทรใหญพอท่ีจะใส

ดาวเสาร เราก็คงจะเห็นดาวเสารลอยนํ้าไดเหมือนกัน

Q: àª×èÍËÃ×ÍäÁ‹ 
´ÒÇàÊÒÃ�ÅÍÂ¹íéÒä´Œ
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ใครจะคิดวาแมลงสาบที่เราเห็นอยู ทั่วไปตาม

กองขยะอยูบนโลกนี้มาตั้งแต 350 ลานปกอน

บรรพบุรุษของแมลงสาบมีมากอนยุคไดโนเสาร

เสียดวยซ้ํา ที่เปนเชนนี้เพราะแมลงสาบทนไดทุก

สภาพแวดลอม อยูไดตั้งแตที่อุณหภูมิตํ่ากวา 12 องศาเซลเซียส

ไปจนสงูถงึกวา 60 องศาเซลเซยีส มนักนิอาหารไดทกุอยาง แถม

ยังมีพละกําลังมากเมื่อเทียบกับขนาดตัว ยิ่งที่ใดมีอุณหภูมิและ

ความชื้นสูง แมลงสาบยิ่งเจริญเติบโตและแพรพันธุ ไดดี นัก

วิทยาศาสตรคาดวาหากในอนาคตเกิดภัยพิบัติครั้งใหญข้ึนบน

โลก สิ่งเดียวที่จะอยูรอดไดก็คือแมลงสาบ เราจึงเรียกแมลงสาบ

วาสิ่งมีชีวิตคงสภาพดึกดําบรรพ 

Q:áÁÅ§ÊÒºÍÂÙ‹º¹
âÅ¡¹ÕéÁÒËÅÒÂÃŒÍÂ

ÅŒÒ¹»‚áÅŒÇËÃ×Í
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นอกจากโลกแลว ดาวเคราะหที่นักวิทยาศาสตร

คนพบรองรอยของนํ้าเปนที่แรกก็คือดาวอังคาร

พวกเขาสังเกตพื้นผิวของดาวอังคารโดยใชกลอง

สองทางไกลจนเหน็หบุเขาขนาดใหญซึง่มรีองรอย

การกัดเซาะของนํ้า หุบเขานี้มีชื่อวามาริเนอร แวลลีส (Mariner

Valleys) ลกึประมาณ 8 กโิลเมตร ยาวประมาณ 4,500 กโิลเมตร

คาดวาเปนหุบเขาที่ใหญที่สุดบนดาวเคราะหในระบบสุริยะ นัก

วทิยาศาสตรสนันษิฐานวาหลงัจากเกดิดาวองัคารอาจมนีํา้ปรมิาณ

มากจนทําใหเกิดหุบเขานี้

Q:´ÒÇà¤ÃÒÐË�´Ç§Í×è¹
ÁÕ¹íéÒÍÂÙ‹¨ÃÔ§ËÃ×Í
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ดวงจันทรเปนดาวบริวารดวงเดียวของโลก อยู

หางจากโลกเฉลี่ย 384,400 กิโลเมตร เราเห็น

ดวงจนัทรจากการสะทอนแสงของดวงอาทติย เมือ่

เทคโนโลยีพัฒนา มนุษยก็เริ่มสังเกตและศึกษา

ดวงจันทร ทําใหเราไดรับขอมูลเกี่ยวกับดวงจันทรมากขึ้น หนึ่งใน

ทฤษฎีกําเนิดดวงจันทรที่ไดรับการยอมรับมากที่สุดคือ สมมติ

ฐานการชนครั้งใหญ (Giant impact hypothesis) ซึ่งกลาววา

ดวงจนัทรเกดิจากการชนกนัระหวางดาวองัคารกบัโลก ทาํใหสสาร

สวนหนึ่งจากเปลือกโลกหลุดออกไปรวมตัวกันเปนดวงจันทร

นั่นเอง

Q:´Ç§¨Ñ¹·Ã� à¡Ô´¢Öé¹
ä´ŒÍÂ‹Ò§äÃ
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หลายประเทศมีความเช่ือที่กลาววาบนดวงจันทร

มีกระตายอาศัยอยู เชน ชาวญี่ปุนเชื่อวามีชาย

ชราพากระตายข้ึนไปอยูบนดวงจันทร ชาวเกาหลี

เชื่อวามีกระตายตําขาวบนดวงจันทร แนนอนวา

ตํานานเหลานี้ไมเปนความจริง นักวิทยาศาสตรยืนยันวาไมมี

สิ่งมีชีวิตใดอาศัยอยูบนดวงจันทรได เนื่องจากสภาพแวดลอมไม

เหมาะสม

สิ่งมีชีวิตอาศัยอยูบนดวงจันทรไมไดเนื่องจากไมคอยมี

อากาศและนํ้า นอกจากนี้อุณหภูมิบนดวงจันทรในเวลากลางวัน

กับกลางคืนยังตางกันมากอีกดวย ตอนกลางวันดวงจันทรมี

อุณหภูมิสูงถึง 100 องศาเซลเซียส ในขณะที่ตอนกลางคืนกลับ

มีอุณหภูมิตํ่าถึง -12 องศาเซลเซียส ที่มีอุณหภูมิเชนนี้เพราะ

ดวงจันทรไมมีชั้นบรรยากาศชวยรักษาอุณหภูมิใหคงที่

Q:ÁÕÊÔè§ÁÕªÕÇÔµº¹
´Ç§¨Ñ¹·Ã�äËÁ
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โลกและดวงจันทร มีแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน

แรงดงึดดูของดวงจันทรซ่ึงกระทาํตอบรเิวณตาง ๆ

ของโลกไมเทากัน ทําใหนํ้าบนผิวโลกบริเวณท่ีอยู

ในแนวเดียวกับดวงจันทรโปงออกจากผิวโลก นัก

วิทยาศาสตรเรียกสิ่งนี้วา แรงดึงดูดระหวางมวล เราสังเกต

แรงนี้ไดงาย ๆ  จากระดับทะเลที่เปลี่ยนไปในแตละชวงเวลา เรยีก

วา ปรากฏการณนํา้ขึน้นํ้าลง บริเวณนํ้าขึ้นนํ้าลงอุดมสมบูรณมี

สิ่งมีชีวิตอยูเปนจํานวนมาก เมื่อมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ส่ิงมีชีวิต

บางสวนก็จะขึ้นไปอาศัยบนบก จากนั้นจะเร่ิมวิวัฒนาการเปน

สัตวสะเทินนํ้าสะเทนิบก สตัวเลือ้ยคลาน สตัวจาํพวกนก และเปน

มนษุยในทีส่ดุ ดังนั้นถาไมมีปรากฏการณนํ้าขึ้นนํ้าลงก็อาจไมมี

สิ่งมีชีวิตถือกําเนิดขึ้นก็ได

Q:¹íéÒ¢Öé¹¹íéÒÅ§
ÊíÒ¤ÑÞÍÂ‹Ò§äÃ
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โลกหมุนรอบตัวเองดวยความเร็วคงที่เพราะมี

แรงดึงดูดของดวงจันทร ถาไมมีดวงจันทร โลกก็

จะไมถูกดึงดูดและหมุนเร็วกวาปจจุบันถึง 3 เทา

ถาโลกหมุนรอบตัวเองเร็วแบบนี้ ลองเดาดูซิวา

จะเกดิอะไรขึน้ ถาโลกหมนุเรว็กวาปจจบุนั 3 เทา ใน 1 วนัตัง้แต

ดวงอาทิตยขึ้นจนถึงดวงอาทิตยตกจะเหลือเวลาเพียง 8 ชั่วโมง

หรือ 1 ใน 3 ของเวลาปกติ ดังนั้นวิถีชีวิตของเราก็จะเปล่ียนไป

ตองทําทุกอยางใหเสร็จภายใน 8 ชั่วโมงเทานั้น

นอกจากนี้ถาโลกหมุนรอบตัวเองเร็วขึ้น วัตถุตาง ๆ  บน

โลกจะมีแรงหนีศูนยกลางเพิ่มขึ้น ทําใหแรงโนมถวงลดลง วัตถุ

จะถูกเหวี่ยงออกนอกโลกไดงาย ดีไมดี เราอาจไปทองอวกาศ

โดยไมตองขึ้นจรวดเลยก็ได

Q:¶ŒÒäÁ‹ÁÕ´Ç§¨Ñ¹·Ã� 
âÅ¡¨ÐËÁØ¹àÃçÇ¢Öé¹

¨ÃÔ§ËÃ×Í
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ปอมเปอี (Pompeii) เปนเมืองสมัยโบราณของ

ประเทศอิตาลี แตหายสาบสูญไปในชั่วพริบตา

เนือ่งจากภเูขาไฟเวซเูวยีสระเบดิอยางรนุแรง ตอมา

มีการคนพบซากเมืองนี้อีกครั้งหนึ่ง อยากรู กัน

ไหมวาเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นกันแน

เมื่อภูเขาไฟระเบิด วัตถุหลายชนิดทั้งของแข็ง ของเหลว

และแกสจะพุงขึ้นมาเรียกวา เถาหลาก (ash flow) นอกจากน้ี

ยังมีลาวา (lava) ซ่ึงเปนหินหนืด (magma) ใตเปลือกโลกปะทุ

ออกจากปากปลองภูเขาไฟดวยแรงดันสูง ลาวามีอุณหภูมิสูงถึง

1,200 องศาเซลเซียส มันจึงทําลายทุกสิ่งทุกอยางที่ขวางหนา

สิ่งเหลานี้เองที่ทําใหเมืองปอมเปอีถูกฝง หลังจากภูเขาไฟระเบิด

แลว เศษหิน ดินและฝุนนับไมถวนที่พุงออกมาจากปลองภูเขาไฟ

จะปกคลุมทองฟาเปนเวลานาน ทําใหปดกั้นแสงอาทิตยและ

สงผลใหอุณหภูมิบริเวณโดยรอบลดลง

Q:»ÍÁà»ÍÕ ÊÙÞËÒÂ
ä»ä´ŒÍÂ‹Ò§äÃ
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พ้ืนดินที่เรายืนอยูนี้เปนสวนนอกสุดของโลกท่ี

เรียกวา เปลือกโลก (crust) ซึ่งประกอบดวย

หินแข็งเปนสวนใหญ และใตเปลือกโลกก็มีเนื้อ

โลก (mantle) อยู เม่ือเนื้อโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น

ก็จะทําใหสวนหนึ่งของหินภายในเนื้อโลกหลอมเหลว ทําใหเกิด

หินหนืดซึ่งเปนของเหลวที่เหนียวขนอยูระหวางเนื้อโลกกับเปลือก

โลก ถาแรงดันของแกสที่ละลายในหินหนืดเพิ่มสูงขึ้น หินหนืดจะ

ถูกดันออกมาจากสวนที่เปราะบางของพื้นดินแลวปะทุข้ึนมาตาม

รอยแยก ปรากฏการณนี้ก็คือภูเขาไฟระเบิดนั่นเอง

Q:ÀÙà¢Òä¿ÃÐàºÔ´
ä´ŒÍÂ‹Ò§äÃ
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