
จากคณบดี

ปีที่ 18 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2555

	 เมื่อ	วัน	ที่	12-25	ตุลาคม	คณะ	วิทยาศาสตร์	ร่วม	มือ	กับ	มูลนิธิ	สอ	วน.	จัด	อบรม	โอลิมปิก	วิชาการ	ค่าย	1		โดย	มี	นักเรียน	ที่	ได้	

รับ	คัด	เลือก	จาก	โรงเรียน	ต่างๆ	 ใน	ภูมิภาค	ตะวัน	ตก	เข้า	รับ	การ	อบรม	ที่	คณะ	วิทยาศาสตร์	เป็น	ประจำ	ทุก	ปี	 ซึ่ง	เป็น	อีก	เวที	หนึ่ง	ที่	เปิด	โอกาส	

ให้	นักเรียน	ได้	แสดงออก	ถึง	ความ	สามารถ	ใน	ทาง	วิชาการ	ได้	อย่าง	เต็ม	ศักยภาพ	 ได้	เก็บ	เกี่ยว	ความ	รู้	 	 วิชาการ	และ	ประสบการณ์	ทั้ง	จาก	

คณาจารย์	ผู้	เชี่ยวชาญ	และ	เพื่อนๆ	 ต่าง	สถาบัน	 นักเรียน	ที่	ผ่าน	การ	คัด	เลือก	ใน	รอบ	นี้	ก็	จะ	ต้องเต	รี	ยม	ตัว	เพื่อ	เข้าไป	แข่งขัน	ใน	ระดับ	ชาติ	อีก	

ขอ	แสดง	ความ	ยินดี	กับ	นัก	เรียน	ทุกๆ	คน	ด้วย

	 ใน	ด้าน	การ	พัฒนา	ภาย	ใน	คณะฯ	ก็	มี	การ	จัด	กิจกรรม	สำหรับ	บุคลากร	เพื่อ	เป็นการ	เสริม	สร้าง	ทักษะ	เพิ่มพูน	ประสบการณ์	เพื่อ	นำ	

มา	ประยกุต์	ใช	้กบั	การ	ปฏบิตัิ	งาน	ใน	ดา้น	ตา่งๆ	ทัง้	ทกัษะ	ดา้น	คอมพวิเตอร์	และ	เทคโนโลยี	สารสนเทศ	ที	่กา้ว	ไป	ขา้ง	หนา้	อยู	่เสมอ	รวม	ถงึ	การ	

ศึกษา	ดู	งาน	หน่วย	งาน	หรือ	องค์กร	ที่	ประสบ	ความ	สำเร็จ	ใน	โอกาส	นี้	คณะฯ	ขอ	ขอบคุณ	มหาวิทยาลัย	เชียงใหม่	ที่	เปิด	โอกาส	ให้	บุคลากร	

สาย	สนับสนุน	ของ	คณะฯ	ได้	เข้า	ศึกษา	ดู	งาน	ระบบ	การ	บริหาร	จัดการ	งาน	ที่	มี	ประสิทธิภาพ	สูง	เพื่อ	จะ	ได้	นำ	มา	พัฒนา	งาน	ของ	คณะฯ	ให้	ดี	

ยิ่ง	ขึ้น	ต่อ	ไป		

	 นอกจาก	บุคลากร	และ	นักศึกษา	ปัจจุบัน	ที่	มี	ส่วน	ร่วม	ใน	การ	พัฒนา	งาน	ของ	คณะฯ	 ใน	ด้าน	ต่างๆ	 แล้ว	 สมาคม	ศิษย์	เก่า	คณะ	

วิทยาศาสตร์	ก็	มี	กิจกรรม	ที่	ดำเนิน	งาน	กัน	มา	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	โดย	เฉพาะ	การ	จัด	งาน	เพื่อ	ระลึก	ถึง	อาจารย์	ผู้	ที่	เกษียณ	อายุ	ราชการ	ใน	แต่ละ	ปี	

โดย	ใน	ปี	นี้	จะ	จัด	งาน	ที่	คณะ	วิทยาศาสตร์	ใน	วัน	ที่	17	พฤศจิกายน	นี้	และ	ใน	ช่วง	เย็น	ก็	จะ	มี	งาน	คืน	สู่	เหย้า	ซึ่ง	ศิษย์	เก่า	ของ	คณะฯ	ก็	จะ	ได้	มี	

โอกาส	มา	พบปะ	สังสรรค์	และ	ร่วม	รำลึก	ถึง	วัน	เก่าๆ	จึง	ขอ	เชิญ	ชวน	มา	ณ	โอกาส	นี้	

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	 ได้	จัด	พิธี	

ปิด	ค่าย	โอลิมปิก	วิชาการ	ค่าย	 1	 เมื่อ	วัน	ที่	 25	 ตุลาคม	 2555														

ณ	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 ณ	 ห้อง	 5406	 อาคาร	วิทยาศาสตร์	 4						

คณะ	วิทยาศาสตร์



s c i e n c e
กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ ข่าวบุคคล

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 จัด	ประชุม	เชิง	ปฏิ	บัติ	การ	 เรื่อง	แนวทาง	การ	จัด	ทำ	มคอ.5	มคอ.6	และ	มอค.7	 เพื่อ	สร้าง	ความ	เข้าใจ	แก่	คณาจารย์	

ใน	การ	จัด	ทำ	รายงาน	ผล	การ	ดำเนิน	งาน	หลักสูตร	ตาม	กรอบ	มาตรา	ฐาน	TQF	วิทยากร	โดย	อาจารย์	ดร.นฤมล	เผือก	ขาว	มี	คณาจารย์	ของ	คณะ					

มา	เข้า	ร่วม	โครงการ	46	คน	เมื่อ	วัน	พุธ	ที่	24	ตุลา	คม	2555	ณ	ห้อง	4103	อาคารวิทยาศาสตร์	4	คณะ	วิทยาศาสตร์

	 รอง	ศาสตราจารย์วัฒนา	 เกา	ศัลย์	 รอง	คณบดี	ฝ่าย	บริหาร	

และ	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	กัลยา	 ศรี	พุทธ	ชาติ	 รอง	คณบดี	ฝ่าย	จัดการ	

ศึกษา	นำ	บุคลากร	สาย	สนับสนุน	สำนักงาน	เลขานุการ	คณะ	วิทยาศาสตร์	

ศกึษา	ด	ูงาน	ณ	สำนกังาน	มหาวทิยาลยั	มหาวทิยาลยั	เชยีงใหม	่วนั	ศกุร	์

ที่	26	ตุลาคม	พ.ศ.	2555

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 จัด	โครงการ	อบรม	เชิง	ปฏิบัติ	การ	เพื่อ	

พัฒนา	บุคลากร	การ	พัฒนา	ระบบ	การ	จัด	ซื้อ	จัด	จ้าง	ภาค	รัฐ	ด้วย	วิธี	การ	

ทาง	อิเล็กทรอนิกส์	 (e-GP)	ระยะ	ที่	2	วัน	ที่	2	พฤศจิกายน	2555				

ณ	ห้อง	126	อาคาร	วิทยาศาสตร์	3	คณะ	วิทยาศาสตร์



s c i e n c e
	 •	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	 ดร.นรงค์	 ฉิม	พาลี	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	

วทิยากร	การ	สมัมนา	ความ	รว่ม	มอื	ระหวา่ง	หอ้ง	สมดุ	สถาบนั	อดุมศกึษา	

ครั้ง	ที่	 29	 ใน	การ	อภิปราย	เรื่อง	 แนว	โน้ม	ใน	อนาคต	ของ	ความ	ร่วม	

มือ	ระหว่าง	ห้อง	สมุด	สถาบัน	อุดมศึกษา	ใน	ประเทศไทย	 	 วัน	ที่	 1	

กุมภาพันธ์	2556			ณ	มหาวิทยาลัย	ธรรมศาสตร์	ศูนย์	ลำปาง

	 •	อาจารย์	อภิเษก	 หงษ์	วิทยากร	 	 ได้	รับ	เชิญ	ช่วย	สอน	เสริม	

รายวิชา	 ง31202	 การ	โปรแกรม	 1	 ให้	แก่	นักเรียน	ชั้น	มัธยมศึกษา	

ชั้น	ปี	ที่	 4	 	 ณ	 โรงเรียนสาธิต	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	 ตั้งแต่	วัน	ที่	 7	

พฤศจิกายน	2555	เป็นต้น	ไป

	 •	อา	จาร	ย์	อรทัย	 เขียว	พุ่ม	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	อาจารย์	พิเศษ	

โครงการ	พฒันา	นกัเรยีน	ชัน้	มธัยมศกึษา	ป	ีที	่1	ที	่ม	ีความ	สามารถ	พเิศษ	

ดา้น	วชิา	วทิยาศาสตร	์คณติศาสตร	์และ	ภาษา	องักฤษ	ณ	โรงเรยีน	นาร	ี

วุฒิ	บ้านโป่ง	ราชบุรี	

	 •	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.รัชฎา	บุญ	เต็ม	และ	อาจารย์	ดร.สม	เจ	ตน์	

ชยั	ยะ	เขา้	รว่ม	ประชมุ	คณะ	กรรมการ	พฒันา	ขอ้สอบ	วดัผล	สมัฤทธิ	์	วชิา	

ฟสิกิส	์เคม	ีชวีวทิยา	คณติศาสตร	์และ	คอมพวิเตอร	์	โครงการ	สง่	เสรมิ	

การ	ผลติ	คร	ูที	่ม	ีความ	สามารถ	พเิศษ	ทาง	วทิยาศาสตร	์และ	คณติศาสตร	์

(สควค.)	 ระดับ	ปริญญา	โท	ทางการ	ศึกษา	 ปี	การ	ศึกษา	 2556	 วัน	ที่	

16	 ตุลาคม	 2555	ณ	 สถาบัน	ส่ง	เสริม	การ	สอน	วิทยาศาสตร์	และ	

เทคโนโลยี	(สสวท.)		กรุงเทพฯ

	 •	อาจารย	์ดร.ภญิโญ	แท	้ประสาท	สทิธิ	์ได	้รบั	เชญิ	เปน็	วทิยากร	

ให้การ	อบรม	คัด	เลือก	 ผู้	แทน	ประเทศไทย	ไป	แข่งขัน	คณิตศาสตร์	

วิทยาศาสตร์	โอลิมปิก	ระหว่าง	ประเทศ	ประจำ	ปี	 2556	 คร้ัง	ท่ี	 1	 วัน	ท่ี	

25	 ตุลาคม	 2555	ณ	 สถาบัน	ส่ง	เสริม	การ	สอน	วิทยาศาสตร์	และ	

เทคโนโลยี	(สสวท.)	กรุงเทพฯ

	 •	อาจารย์	 ดร.วรัญญู	 พูล	สวัสดิ์	 และ	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	

ดร.เชาว	รยี	์อรรถ	ลงั	รอง	ได	้รบั	เชญิ	เปน็	อาจารย	์พเิศษ	รายวชิา	สรรีวทิยา	

ของ	จุลินทรีย์	 รายวิชา	 4032603	 (สอน	เป็น	ทีม)	 ให้	กับ	นักศึกษา	

หมู่	เรียน	 52/22	 ภาค	เรียน	ที่	 1	 /2555	ณ	 มหาวิทยาลัย	ราชภัฎ	

นครปฐม

	 •	รอง	ศาสตราจารย์	ดร.ธนิต	ผิว	นิ่ม		เข้า	ร่วม	ประชุม	วิชาการ	

Thailand-Australia	Symposium:	New	Frontier	on	Advanced	

Functional	Nano	materials	วัน	ที่	18	–	19	พฤศจิกายน	2555	

ณ	โรงแรม	อินเตอร์	คอน	ติเนลตัล	กรุงเทพฯ

	 •	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	 ดร.เชาว	รีย์	 อรรถ	ลัง	รอง	 เข้า	ร่วม	พิธี	

เปิด	โครงการ	มหาวิทยาลัย	เด็ก	ประเทศไทย	วัน	ที่	30	ตุลาคม	2555	

ณ	 ห้อ	งอ	อดิ	ทอเรียม	 บ้าน	วิทยาศาสตร์	สิ	ริน	ธร	 	 สำนักงาน	พัฒนา	

วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	แห่ง	ชาติ	จังหวัด	ปทุมธานี

	 •	อาจารย์		ดร.วิภา	วรรณ	เล้า	อรุณ	ได้	รับ	เชิญ	ช่วย	สอน	เสริม	

คณิตศาสตร์	ให้	แก่	นักเรียน	ชั้น	มัธยมศึกษา	ปี	ที่	6	แผนการ	เรียน	วิชา	

วิทยาศาสตร์	 –	 คณิตศาสตร์	 และ	 แผนการ	เรียน	ภาษา	อังกฤษ	 –	

คณติศาสตร	์ณ	โรงเรยีนสาธติ	มหาวทิยาลยั	ศลิปากร	จงัหวดั	นครปฐม	

ตั้งแต่	วัน	ที่	8	พฤศจิกายน	2555	เป็นต้น	ไป

	 •	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	 ดร.ชุติมา	 จารุ	ศิริ	พจน์	 	 ฝึก	อบรม	

หลักสูตร	 การ	จัดการ	สิ่ง	แวดล้อม	และ	การ	ป้องกัน	มลพิษ	ที่	ยั่งยืน	

สำหรบั	อตุสาหกรรม	สิง่	ทอ	รุน่	ที	่4	วนั	ที	่30	ตลุาคม	2555	ณ	มลูนธิ	ิ

สถาบัน	สิ่ง	แวดล้อม	ไทย	เมืองทอง	ธานี	

	 •	รอง	ศาสตราจารย	์ดร.กนก	พร	สวา่ง	แจง้	ผู	้ชว่ย	ศาสตราจารย	์

ดร.รัฐ	พล	อ้น	แฉ่ง	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.อร	ประภา	ภุม	มะ	กาญ	จนะ	

โร	แบร์	และ	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.นัท	ธีร	า	สรร	มณี	เข้า	ร่วม	ประชุม	

ใหญ่	สามัญ	ประจำ	ปี	 2555	 คร้ัง	ท่ี	 2	 และ	 ประชุม	สมา	คมฯ	 คร้ัง	ท่ี	

7/2555	 ของ	สมาคม	สถาบัน	อุดมศึกษา	สิ่ง	แวดล้อม	ไทย	 วัน	ที่	 29	

ตลุาคม	2555	ณ	สำนกังาน	อธกิารบด	ี	มหาวทิยาลยั	ศลิปากร	ตลิง่ชนั	

กรุงเทพฯ

	 •	รอง	ศาสตราจารย์	ดร.พร	ทิพย์	ศรี	แดง		เป็น	คณะ	กรรมการ	

ฝา่ย	วชิาการ	การ	ประชมุ	กรรมการ	วชิาการ	นานาชาต	ิเรือ่ง	การ	จดัการ	

สิง่	แวดลอ้ม	และ	สาร	อนัตราย	เพือ่	มุง่	ส	ูเ่ศรษฐกจิ	ที	่ยัง่ยนื	กำหนด	จดั	ขึน้	

ระหว่าง	วัน	ที่	21	–	23	พฤษภาคม	2556	และ	เข้า	ร่วม	ประชุม	เพื่อ	

วางแผน	การ	ดำเนิน	งาน	ใน	การ	จัด	ประชุม	วิ	ชา	การฯ	วัน	ที่	26	ตุลาคม	

2555	ณ	จุฬาลงกรณ์	มหาวิทยาลัย	

	 •	อาจารย์	ดร.รุ่ง	รัตน์	วัด	ตาล	และ	อาจารย์	ดร.สุ	มา	มาลย์	

บันเทิง	 เดิน	ทาง	ไป	ตรวจ	สอบ	การ	ทำงาน	และ	ซ่อม	บำรุง	เครื่อง	มือ	

วัด	รังสี	ดวง	อาทิตย์	 โครงการ	พัฒนา	ปรับปรุง	คู่มือ	ข้อมูล	มาตรฐาน	

ด้าน	ภูมิ	อากาศ	และ	แสง	อาทิตย์	สำหรับ	ใช้	งาน	ด้าน	พลังงาน	ทดแทน	

และ	อนุรักษ์	พลังงาน	 ของ	 กรม	พัฒนา	พลังงาน	ทดแทน	และ	อนุรักษ์	

พลังงาน	 (พพ.)	 	 ซึ่ง	ติด	ตั้ง	ที่	ศูนย์	อุตุนิยมวิทยา	ภาค	ใต้	ฝั่ง	ตะวัน	ออก	

จังหวัด	สงขลา	วัน	ที่	26	–	28	ตุลาคม	2555

ข่าวบุคคล



ข่าวคณะวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างคณะวิทยาศาสตร์	ศิษย์เก่า	และผู้มีอุปการคุณหากท่าน

มีความประสงค์ที่จะส่งข้อเสนอแนะข่าวสารหรือที่อยู่โปรดแจ้ง	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 วิทยาเขต	

พระราชวังสนามจันทร์	นครปฐม	73000	โทร.	0-3424-5300	โทรสาร	0-3424-5333	E-mail	science@su.ac.th
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	 ถ้า	ใคร	สัก	คน	สามารถ	คิดค้น	ยา	ที่	กิน	แล้ว	ทำให้	หุ่น	ดี	ได้	อย่าง	

แท้จริง	คงจะ	ร่ำรวย	ขึ้น	ทันตา	เห็น	เพราะ	ดู	เหมือน	คน	เรา	จะ	อยาก	มี	

รูป	ร่าง	ดี	จน	ยอม	ทำได้	ทุก	อย่าง	ยกเว้น	ออก	กำลัง	กาย	 เห็น	ได้	จาก	มี	

ยา	ลด	ความ	อ้วน	 รวม	ทั้ง	อุปกรณ์	ลด	น้ำ	หนัก	จำหน่าย	กัน	อย่าง	แพร่	

หลาย	สำหรับ	ยา	ลด	ความ	อ้วน	ที่	ออก	ฤทธิ์	อย่าง	ได้	ผล	ใน	ปัจจุบัน	มัก	

มี	ผล	ข้าง	เคียง	ที่	อันตราย	ถึง	ชีวิต	จึง	ต้อง	อยู่	ภาย	ใต้	การ	ควบคุม	ของ	

แพทย์	และ	จะ	จ่าย	ยา	ให้	ก็	ต่อ	เมื่อ	ผู้	ป่วย	เป็น	โรค	อ้วน	อย่าง	รุนแรง	

เท่านั้น	 โดย	ยา	ลด	น้ำ	หนัก	ที่	ใช้	จะ	ออก	ฤทธิ์	กด	ประสาท	ยับยั้ง	ความ	

อยาก	อาหาร	หรือ	ไป	ขัด	ขวาง	การ	ดูด	ซึม	สาร	อาหาร	ของ	ลำไส้	 นั่น	

ฐาปนี  รักษาความดี SC34

ยีนทำให้ผอมมีจริงหรือ???

ตัว	ของ	เซลล์	ไข	มัน	ฯลฯ	หมายความ	ว่า	ถ้า	ยีน	เหล่า	นี้	ทำงาน	ดี	จะ	

ทำให้	คน	คน	นั้น	อ้วน	แต่	ยัง	ไม่	พบ	ว่า	มี	ยีน	ไหน	ที่	ทำให้	“ผอม”	เลย	

จน	ใน	ทีส่ดุ	นกั	วทิยาศาสตร์	ก	็คน้	พบ	ยนี	ที	่ทำให	้ผอม	ได	้อยา่ง	แทจ้รงิ	

โดย	การ	ศกึษา	ใน	ผู	้ปว่ย	ที	่เปน็	ออท	ิสต	ิก	จาก	สาเหต	ุโครโมโซม	ที	่16	

แหว่ง	ไป	 ซึ่ง	ผู้	ป่วย	เหล่า	นี้	มัก	มี	น้ำ	หนัก	ตัว	มากกว่า	ค่า	เฉลี่ย	 จึง	ตั้ง	

สมมุติฐาน	ว่า	ใน	ส่วน	โครโมโซม	ที่	16	ที่	แหว่ง	ไป	นั้น	น่า	จะ	มี	ยีน	ที่	

เกี่ยวข้อง	กับ	ความ	ผอม	อยู่	 เมื่อ	ระบุ	ตำแหน่ง	บน	โครโมโซม	ให้	

ชัดเจน	ขึ้น	จะ	เห็น	ว่า	ตำแหน่ง	ที่	แหว่ง	ไป	นั้น	อยู่	บน	แขน	ข้าง	สั้น	ถัด	

จาก	เซน	โทร	เมีย	ร์	ไป	เล็ก	น้อย	เรียก	ตำแหน่ง	นี้	ว่า	16p11.2	ดัง	นั้น	

นัก	วิทยาศาสตร์	จึง	รวบรวม	อาสา	สมัคร	ราว	59,000	คน	ใน	ช่วง	

อายุ	ต่างๆ	 ประกอบ	ด้วย	คน	ที่	มี	ลักษณะ	โครโมโซม	ใน	ตำแหน่ง	

16p11.2	 หลาก	หลาย	 บาง	คน	ตำแหน่ง	นี้	แหว่ง	ไป	 บาง	คน	มี	

ตำแหนง่	นี	้เกนิ	มา	เพือ่	เปรยีบ	เทยีบ	นำ้	หนกั	รา่งกาย	กบั	กลุม่	ควบคมุ	

สิ่ง	ที่	พบ	คือ	 ใน	คน	ที่	มี	ตำแหน่ง	 16p11.2	 เกิน	มา	 มี	ค่า	เฉลี่ย	น้ำ	

หนัก	ต่ำ	กว่า	 กลุ่ม	อื่นๆ	 นอกจาก	นี้	พบ	ว่า	ใน	เด็ก	ที่	มี	ตำแหน่ง	

16p11.2	 เกิน	 น้ำ	หนัก	ตัว	จะ	เพิ่ม	ช้า	กว่า	เด็ก	ใน	วัย	เดียวกัน	ที่	

ตำแหน่ง	16p11.2	ปกติ	จาก	การ	ศึกษา	ใน	กลุ่ม	ตัวอย่าง	จำนวน	

มาก	และ	หลาก	หลาย	 ทำให้	นัก	วิทยาศาสตร์	พอ	จะ	สรุป	ได้	ว่า	ใน	

ตำแหนง่	16p11.2	ม	ียนี	ที	่ทำให	้ผอม	อยู	่การ	ม	ีโครโมโซม	ตำแหนง่	

16p11.2	เพิม่	มาก	ขึน้	ทำให	้รา่งกาย	ม	ีนำ้	หนกั	ตำ่	กวา่	คา่	เฉลีย่	ทวา่	

จาก	ที	่กลา่ว	ไว	้คน	ที	่ม	ีตำแหนง่	16p11.2	แหวง่	ไป	มกั	เปน็	โร	คอ	อท	ิ

สติ	ก	ทั้งนี้	เพราะ	ตำแหน่ง	16p11.2	เกี่ยวข้อง	กับ	พัฒนาการ	ทาง	

สมอง	ใน	คน	ที่	มี	ตำแหน่ง	นี้	เกิน	มา	มัก	เป็น	โรคจิตเภท	หรือ	มี	ความ	

ผิด	ปกติ	ทาง	จิต	บาง	อย่าง	 เช่น	 คิด	ว่า	ตัว	เอง	อ้วน	ตลอด	เวลา	 การ	

เพิ่ม	ตำแหน่ง	16p11.2	เข้าไป	เฉยๆ	อาจ	ก่อ	ให้	เกิด	ความ	ผิด	ปกติ	

บาง	อย่าง	แก่	ร่างกาย	ได้	แต่	ก็	ไม่	ถึง	กับ	สิ้น	หวัง	 เพราะ	ตำแหน่ง	

16p11.2	ประกอบ	ด้วย	ยีน	28	ยีน	บน	บริเวณ	นี้	มี	อาสา	สมัคร	

บาง	คน	ที่	ไม่มี	อาการ	ทาง	จิต	แม้	จะ	มี	ตำแหน่ง	16p11.2	เกิน	มา

ที่มา :	Mirror	 extreme	BMI	 phenotypes	 associated	with	 gene	

dosage	at	the	chromosome	16p11.2	locus	http://www.nature.

com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature10406.html

‘Skinny	Gene’	Discovered	by	Scientists	http://www.foxnews.com/

scitech/2011/09/01/skinny-gene-discovered-by-scientists/

http://www.sciencedaily.com/releases/2007/09/070904122434.

htm

หมายความ	ว่า	 จริงๆ	

แล้ว	ร่างกาย	ยัง	ต้องการ	

อาหาร	อยู	่แต	่ถกู	ขดั	ขวาง	

ไว้	ด้วย	ฤทธิ์	ยา	 จึง	สร้าง	

ความ	ขัด	แย้ง	กับ	ระบบ	

ของ	ร่างกาย	 หลาย	คน	

คง	เคย	สังเกต	เห็น	ว่า	 มี	

บาง	คน	ที	่กนิ	เทา่	ไหร	่ก	็ไม	่

อ้วน	ใน	ทาง	ตรง	ข้าม	กับ	
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บาง	คน	ที	่กนิ	อาหาร	ไม	่มาก	แต	่กลบั	อว้น	เอา	อว้น	เอา	แสดง	วา่	ปรมิาณ	

อาหาร	ที	่กนิ	ไมใ่ช	่ปจัจยั	เพยีง	อยา่ง	เดยีว	ที	่ทำให	้อว้น	นกั	วทิยาศาสตร	์

เชื่อ	ว่า	พันธุกรรม	มี	ส่วน	ที่	กำหนด	ลักษณะ	อ้วน	 ผอม	ด้วย	ที่	ผ่าน	มา	

นัก	วิทยาศาสตร์	ค้น	พบ	ยีน	ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	ความ	อ้วน	หลาย	ยีน	 เช่น	

ยนี	ที	่เกีย่วขอ้ง	กบั	ฮอรโ์มน	ที	่ทำให	้อยาก	อาหาร	ยนี	ที	่เกีย่ว	กบั	การ	กอ่	


