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คํานํา
มนุษยอดนอนไดนานสุดกี่วัน สัตวเปลี่ยนเพศตัวเอง

ไดดวยหรือ ทําไมสายโทรศัพทตองขดเปนวง บนศีรษะ

คนเรามีผมก่ีเสน มดตกตึกจะตายไหม และอีกมากมาย

เรือ่งเหลาน้ียังคงเปนปรศินาอยหูากปลอยใหมนัคางคาไมหา

คําตอบ แตถาอยากขจัดปญหากวนใจ มีวิธีลัดแนะนําคือ

ลองเปดเลมนี้แลวดูวามีคําตอบท่ีตัวเองอยากรูไหม ถามี

แสดงวาหยิบถูกเลมแลว!
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เครื่องปรับอากาศ
ทําใหอากาศเย็นไดอยางไร

เมื่อน้ําไดรับความรอนจะกลายเปนไอและทําให

บรเิวณรอบ ๆ  เย็นขึน้ เมือ่เราเปนไขตวัรอน คณุพอคณุแม

จะนําผาชุบน้ํามาเช็ดตัวให ความรอนในตัวก็จะลดลงไป

หรือเวลาเราหกลมแลวใชแอลกอฮอลเช็ดแผล เราจะรูสึก

เย็น สิ่งเหลาน้ีเรียกวา “การพาความรอน” นักประดิษฐ

ไดใชหลักการนี้ประดิษฐเครื่องปรับอากาศข้ึนใชในยุค

แรก ๆ  นั่นเอง

ของเหลวที่ใชในเครื่องปรับอากาศยุคแรก ๆ

นั้นไมใชนํ้า แตเปนสารทําความเย็น หรือที่คน

สวนใหญรูจักในชื่อ ฟรีออน ซึ่งเปนชื่อทางการคา

ของเครื่องปรับอากาศย่ีหอหนึ่ง โดยของเหลวนี้

จะระเหยเปนไอเหมือนนํ้า เมื่อเครื่องปรับอากาศดูด

อากาศรอนเขาไป ฟรีออนจะเปลี่ยนใหอากาศรอนเย็นลง

เมื่อน้ําไดรับความรอนจะกลายเปนไอและทําให

บรเิวณรอบ ๆ  เย็นขึน้ เมือ่เราเปนไขตวัรอน คณุพอคณุแม

จะนําผาชุบน้ํามาเช็ดตัวให ความรอนในตัวก็จะลดลงไป

หรือเวลาเราหกลมแลวใชแอลกอฮอลเช็ดแผล เราจะรูสึก

เย็น สิ่งเหลานี้เรียกวา “การพาความรอน” นักประดิษฐ

ไดใชหลักการนี้ประดิษฐเครื่องปรับอากาศข้ึนใชในยุค

จะระเหยเปนไอเหมือนนํ้า เมื่อเครื่องปรับอากาศดูด

อากาศรอนเขาไป ฟรีออนจะเปลี่ยนใหอากาศรอนเย็นลง
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แล วปล อยอากาศเย็นออกมา

ปจจุบันนักวิทยาศาสตรพบวาสาร

ประเภทนี้ทําลายชั้นบรรยากาศโลก

 จึงหาของเหลวชนิดใหมมาใชแทน
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มนุษยยืนหลับไดไหม
คนเรายืนหลับไมไดถาหากไมผูกตัวเองไวกับแทน

ทรงตัว เพราะหัวเขาของเราไมมีขอยึดใหยืนในขณะท่ี

รางกายอยูในสภาพหลับหรือไรสติ ดังน้ัน หากยืนหลับอยู

สกัครูก็จะลมลงไปกองกบัพ้ืน แตมากลบัสามารถหลบัได

ทั้งในทายืนหรือลมตัวลงนอน เพราะท่ีนองดานในทอนขา

และกระดูกหัวเขาของมันเชื่อมตอกัน เวลาที่มันยืนนอน

ขอตอกระดูกที่ขาจะล็อกตัวอัตโนมัติเพื่อรองรับนํ้าหนักตัว

มันจึงไมรูสึกเมื่อยหรือลมลงกองกับพื้นงาย ๆ

สัตวแตละชนิดลวนมีวิธีนอนที่แตกตางกัน เชน

นกนางแอนหลับไดขณะที่บินอยู สมองของวาฬและโลมา

จะผลัดกันนอนทีละซีก เปนตน

มนุษยยืนหลับไดไหม
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อวัยวะสวนไหน
ของรางกายสกปรกที่สุด

จุดที่ใครหลายคนคิดวาสกปรกที่สุดในรางกายนา

จะเปนเล็บ สะดือ หรือรองกน แตความจริงแลวกลับเปน

ซอกเทาที่ครองแชมปสกปรกที่สุด 

นายแพทยชาวญ่ีปุนคนหน่ึงไดทดลองกับกลุมคน

จํานวนหน่ึง โดยฆาเชื้อโรคตามสวนตาง ๆ  ของรางกาย

เชน รูจมูก หู บา แขน ขา สะดือ กน ตลอดจนซอกเทา

เมื่อปลอยทิ้งไวเปนเวลา 7-8 ชั่วโมง แลวตรวจสอบ

อีกครั้ง ปรากฏวาบาและแขนมีเชื้อโรคนอยที่สุด และ

ซอกเทาคือสวนท่ีมีเชื้อโรคมากที่สุด ซอกเทาของคนเรา

มีเชื้อโรคมากกวาบาถึง 140 เทา หรืออาจมากถึง 700

เทาโดยแฝงตัวมากับรองเทาแตละประเภท

ในรองเทาของนักกีฬาพบวามีเช้ือโรคอาศัยอยู

ต้ังแตหลักหมื่นถึงหลักแสนตัว รองเทานักฟุตบอลมี

เชื้อโรคอาศัยอยูกวา 100,000 ตัว รองลงมาคือรองเทา
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นักสกีและนักกอลฟ เพราะในรองเทานักกีฬามีเหงื่อมาก

นั่นเอง สวนในรองเทานักบัลเลตมีเชื้อโรคอาศัยอยู 

ประมาณ 60,000 ตัว


