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In one experiment, scientists placed zebra look-alike coats on 

regular horses and compared the result to "real" zebras.  

They found that flies that would normally be attracted to the 

horses seemed to be extremely thrown off when attempting to 

make a landing. However, the horse's heads—which weren't 

dressed up in zebra stripes—still attracted flies. 
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ครั้งหนึ่ง นักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองน าเสื้อโคท้ลายม้าลายมาคลุมลง
บนตัวม้าและเปรียบเทียบผลกับม้าลายจริง ๆ ปรากฏว่าแมลงวันซึ่งปกติ
แล้วจะต้องเข้ามาตอมม้าดูเหมือนจะถูกเบี่ยงเบนออกไปตอนที่มันก าลัง
จะบินลงไปเกาะบนตัวม้า แต่ส่วนหัวของม้าที่ไม่ได้คลุมผ้าลายม้าลายไว ้

ก็ยังถูกแมลงวันตอมอยู่ดี 
 



Vocabularies 



Experiment (n.) = การทดลอง 
Meaning: A scientific test that is done in order to study what happens 

and to gain new knowledge 

Example: Many people do not like the idea of experiments on animals. 

Scientist (n.) = นักวิทยาศาสตร์ 
Meaning: A person who studies one or more of the natural sciences 

(= for example, physics, chemistry or biology) 

Example: Scientists believe there is ice a few inches 

below the surface of Mars. 

คนจ านวนมากไม่ชอบแนวความคิดในการทดลองกบัสัตว์ 

นักวิทยาศาสตร์เช่ือว่ามีน้ าแข็งอยู่ใต้พื้นผิวของดาวองัคารประมาณ 2-3 นิ้ว 



Compare (v.) = เปรียบเทียบ 
Meaning: To examine people or things to see how they are similar 

and how they are different 

Example: We compared the two reports carefully. 

Result (n.) = ผล ผลลัพธ์ 

Meaning: A thing that is caused or produced because of something else 

Example: This book is the result of 25 years of research. 

หนังสือเล่มนี้เป็นผลมาจากการค้นคว้าตลอดระยะเวลา 25 ปี 

เราได้เปรียบเทียบรายงานทั้งสองฉบับอย่างละเอียด 



Fly (n.) = แมลงวัน  
Meaning: A small flying insect with two wings. There are 

many different types of fly and many of them spread disease. 

Example: A zebra’s black and white stripes 

Example: A fly was buzzing against the window. 

Meaning: A long narrow line of colour, that is a different colour 

from the areas next to it 

Stripe (n.) = ลายทาง 

ลายทางสีขาวด าของม้าลาย 

แมลงวันบินหึ่งอยู่ท่ีหน้าต่าง 
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