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“มนุษยตางดาวมีจริงไหม” เปนคําถามท่ีมนุษยโลกตาง

คิด ถกเถียง และพยายามพิสูจนหาความจริง ในทางกลับกัน ถา

มนุษยตางดาวมีจริง พวกเขาจะสงสัยและเปนฝายออกตามหา

เราบางรึเปลา

กอนจะคิดถึงเรื่องนอกโลกไปไกลขนาดน้ัน มาเรียนรูเรื่อง

ในโลกและอวกาศใหเขาใจกันกอนดกีวา เผือ่วันไหนมนุษยตางดาว

บุกโลกจริง จะไดบอกขอมูลที่ถูกตองไดไงละ ฮาๆ
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ดาวเสารเปนดาวเคราะหที่มีวงแหวนสวยงาม มี

ขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของระบบสุริยะรองจาก

ดาวพฤหัสบดี มีเสนผานศูนยกลางมากกวาโลก

เกือบ 10 เทา แตเชื่อหรือไมวาดาวขนาดใหญ

แบบนี้จะเบาจนลอยนํ้าได

ดาวเสารลอยนํ้าไดเนื่องจากมีมวลนอยมากเมื่อเทียบกับ

ปริมาตร (ความหนาแนนจึงนอย) โครงสรางภายในลวนประกอบ

ดวยแกสและของเหลวทีล่อมรอบแกนกลาง กอตวัเปนดาวเคราะห

ผิดกับดาวเคราะหอื่นท่ีมีแกนกลางใหญและกอตัวจากหิน ดาว

เสารจึงเปรียบเทียบไดกับลูกบอลชายหาดท่ีเต็มไปดวยแกส มี

กอนหินเล็ก ๆ  บรรจุอยูเล็กนอย ถามีมหาสมุทรใหญพอท่ีจะใส

ดาวเสาร เราก็คงจะเห็นดาวเสารลอยนํ้าไดเหมือนกัน

Q: àª×èÍËÃ×ÍäÁ‹ 
´ÒÇàÊÒÃ�ÅÍÂ¹íéÒä´Œ



6



7

ใครจะคิดวาแมลงสาบท่ีเราเห็นอยูท่ัวไปตาม

กองขยะอยูบนโลกน้ีมาตั้งแต 350 ลานปกอน

บรรพบุรุษของแมลงสาบมีมากอนยุคไดโนเสาร

เสียดวยซํ้า ที่เปนเชนน้ีเพราะแมลงสาบทนไดทุก

สภาพแวดลอม อยูไดตั้งแตที่อุณหภูมิตํ่ากวา 12 องศาเซลเซียส

ไปจนสงูถึงกวา 60 องศาเซลเซยีส มนักินอาหารไดทุกอยาง แถม

ยังมีพละกําลังมากเมื่อเทียบกับขนาดตัว ย่ิงท่ีใดมีอุณหภูมิและ

ความชื้นสูง แมลงสาบย่ิงเจริญเติบโตและแพรพันธุไดดี นัก

วิทยาศาสตรคาดวาหากในอนาคตเกิดภัยพิบัติครั้งใหญข้ึนบน

โลก สิ่งเดียวท่ีจะอยูรอดไดก็คือแมลงสาบ เราจึงเรียกแมลงสาบ

วาสิ่งมีชีวิตคงสภาพดึกดําบรรพ 
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นอกจากโลกแลว ดาวเคราะหท่ีนักวิทยาศาสตร

คนพบรองรอยของนํ้าเปนที่แรกก็คือดาวอังคาร

พวกเขาสังเกตพ้ืนผิวของดาวอังคารโดยใชกลอง

สองทางไกลจนเหน็หบุเขาขนาดใหญซึง่มรีองรอย

การกัดเซาะของนํ้า หุบเขานี้มีชื่อวามาริเนอร แวลลีส (Mariner

Valleys) ลกึประมาณ 8 กิโลเมตร ยาวประมาณ 4,500 กิโลเมตร

คาดวาเปนหุบเขาที่ใหญท่ีสุดบนดาวเคราะหในระบบสุริยะ นัก

วิทยาศาสตรสนันิษฐานวาหลงัจากเกิดดาวองัคารอาจมนีํา้ปรมิาณ

มากจนทําใหเกิดหุบเขานี้
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