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  คณะผู้บริหาร วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา น�าขนมและอาหารแห้งมาใส่ยัง "ตู้ปันสุข" 

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จ.ชลบุรี

  โดยทางมหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดตั้ง "ตู้ปันสุข" ไว้เพื่อให้ชาวบูรพาและชาวบางแสนร่วมกันแบ่งปันน�้าใจเพื่อช่วยเหลือผู้ที่

ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 จ�านวน ๕ จดุ ได้แก่ บริเวณประตูด้านหน้ามหาวทิยาลัย บริเวณประตูคณะแพทยศาสตร์ 

บริเวณประตูโรงเรียนสาธิต "พิบูลบ�าเพ็ญ" บริเวณประตูทางออกซอยสดใส และบริเวณประตูด้านหลังมหาวิทยาลัย

 "ตู้ปันส
ุข"



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓๒

ขอแสดงความยินดี

  อาจารย์ ดร.พีร วงศ์อุปราช (หัวหน้าโครงการวิจัย) 

เรื่อง การพัฒนาแบบคัดกรองภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มแรกแบบ

รวดเร็วและบูรณาการพหุประสาทในผู้สูงอายุในชุมชนเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออกด้วยคลื่นไฟฟ้าสมองและการเรียนรู้ของเครื่อง 

(A development of multisensory integration and rapid 

mild cognitive impairment computerized screening test 

incorporating EEG-based task and machine learning in EEC 

community-dwelling older adults)

  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี มากมี 

(หัวหน้าโครงการ) และ อาจารย์ ดร.พีร วงศ์อุปราช 

(ผู้ร่วมวิจัย) เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมความเป็นจริง

เสมือนส�าหรับการเพิ่มหน้าท่ีการบริหารจัดการสมอง

ในผู้สูงอายุ (Development of a Virtual Reality 

Program for Enhancing Executive Functions in 

the Elderly)

คณาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

การวิจัย



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓  : ๓

  อาจารย์ ดร.อุทัยพร ไก่แก้ว (หัวหน้าโครงการวิจัย) เรื่อง การเพิ่มทักษะ

ทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา และนกัเรียน อาชวีศกึษา โดยใช้สือ่การ

เรียนรู้แสดงผลเสมือนจริงแบบเคลื่อนที่ได้เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก : การศึกษาเชิงพฤติกรรมและคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์

กับเหตุการณ์ (Enhancing Scientific Skills of Secondary School Students 

and Vocational Students Using Learning Media with Mobile Augmented 

Reality for Supporting Economic Growth in Eastern Economic Corridor 

(EEC): Behavioral and Electroencephalogram Study)

  อาจารย์ ดร.ปรัชญา แก้วแก่น ได้รับทุนสนับสนุน Blue  

Sky  Research  (Basic  research  fund) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(บพค .) เรื่อง การออกฤท ธิ์ของพืชส มุนไพรไทยภาคตะวันออก ต่อ

การป กป้องประสา ทผ่านโมดูเลเตอร์ไม โครไบโอตาแกนทางเดิน

อาหา รสมองในวิถีโคลิเนอ ร์จิกรีเซป เตอร์ในฮิปโปแคมปัสพลาสติก

ซิตี้ (Neuroprotective Effect of Eastern-Thailand Indigenous 

Medi cinal Plan t as mod ulator in microbiota gut-brain 

axis regulation through cholinergic receptor pathway in 

hippocampal plasticity)

ขอแสดงความยินดี

         คณาจารย์ได้รับทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก�าลังคนและทุนด้านการ

พัฒนา สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓๔

  อาจารย์ ดร.ยุทธนา จันทะขิน (หัวหน้าโครงการวิจัย)  และ อาจารย์ 

ดร.สิรกิรานต์ จนัทเปรมจิตต์ (ผูว้จัิยร่วม) ทีไ่ด้รับทนุสนบัสนนุงบประมาณด้าน

วทิยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม กลุม่ Basic Research Fund ปีงบประมาณ 

2564 (บพค.) เรื่อง บทบาทของตัวรับ CB1 ในภาวะความจ�าบกพร่องที่เหนี่ยว

น�าด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ ๒ (Involvement of CB1 receptor in cognitive 

impairment induced by type 2 diabetes mellitus)

บริการวิชาการ

  อาจารย์ ดร.พีร วงศ์อุปราช ผู ้ช ่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการ

ปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการแต่งตั้งและเข้าร่วมประชุม

คณะท�างานส่งเสริมสุขภาพ ศนูย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอาย ุเทศบาล

เมอืงแสนสขุ เพือ่เป็นการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานส่งเสรมิสขุภาพ

ผูส้งูอายใุนเขตเทศบาลเมอืงแสนสขุ เมือ่วนัที ่๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๖๓ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข 

จังหวัดชลบุรี

การประชุมคณะท�างานส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข

การเป็นวิทยากรและการบรรยายพิเศษ

  ดร.ปรัชญา แก้วแก่น เป็นวิทยากรกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสาร

ระดับชาติและนานาชาติ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐–๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง SC103 อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อ.ศรีราชา 

จ.ชลบุรี



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓  : ๕
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การพัฒนาบุคลากร

  คณาจารย์ เข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ในรูปแบบ Virtual Classroom หลักสูตร “การประยุกต์ใช้ระบบ BUU LMS 

เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์” ผ่านระบบออนไลน์ Google Hangouts Meet เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  จัด

โดยส�านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  คณบดี  พร้อมคณะผูบ้รหิารวทิยาลยัฯ  เข้าร่วมโครงการอบรมผู้บริหารมหาวทิยาลัยบรูพา เร่ือง การขบัเคลือ่นมหาวทิยาลยั

อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใสประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยฯ เชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เร่ือง แนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การ

เรียนรู้ (Outcome-Based Education Approach) ผ่านระบบออนไลน์ Google Hangouts Meet  เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน  พ.ศ. 

๒๕๖๓ จัดโดยงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา 

  นางสาววรรณศิริ  สิทธินิสัยสุข เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "เขียนอย่างมืออาชีพให้สื่อความตรงใจ" บรรยายโดย 

ดร.อภิรักษ์ ชัยปัญหา ผ่านระบบออนไลน์ Google Hangouts Meet  เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  จัดโดย คณะมนุษย์

ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูพา

  คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยฯ เชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เร่ือง แนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การ

เรียนรู้ (Outcome-Based Education Approach) ผ่านระบบออนไลน์ Google Hangouts Meet  เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน  พ.ศ. 

๒๕๖๓ จัดโดยงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  

  คณาจารย์วิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนองพระราชด�าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา  

ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี จัดโดย กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

กิจกรรม Smart Cafe'

  เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดกิจกรรม Smart 

Cade' ประจ�าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีออนไลน์ โดยใช้แอพพลิเคชั่น Google Meet โดยกิจกรรมดัง

กล่าวได้มกีารให้บุคลากรแลกเปลีย่นวธิกีารท�างานและการพฒันาตนเองในช่วงทีต้่องท�างานทีบ้่าน หรอื work from 

home ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

  นอกจากนีไ้ด้มกีารมอบรางวลัผูป้ฏิบตักิารดเีด่นประจ�าเดอืนพฤษภาคม ได้แก่ นายวทิวสั เพญ็ภู ่และ รางวลั

ผู้ปฏิบัติงาน ๕ ส. ได้แก่ ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง และ คุณระพีพร พูลสวัสดิ์ และยังมีการมอบของขวัญให้แก่ ผู้ที่

เกิดในเดือนพฤษภาคมอีกด้วย เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานที่ดีต่อไป
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  วทิยาลยัวทิยาการวจิยัและวทิยาการปัญญา จดัโครงการอบรมเขงิปฏบิตักิาร เร่ือง "การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learining) 

และการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" โดยมี ดร.ณฐาภพ สมคิด อาจารย์ประจ�าภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการ

ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรบรรยาย เนื้อหาการบรรยายประกอบด้วยการใช้งานโปรแกรม Zoom 

โปรแกรม Google Classroom และโปรแกรม Google Meet ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวได้รับความสนใจจาก บุคลากร และนิสิต

จ�านวนมาก

  การอบรมเขิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learining) และการ

ปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ"
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  คณบดี และ ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น เข้าร่วมรับฟังผ่านระบบออนไลน์ Google calendar การปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา

เหมาจ่ายระดับปริญญาตรี เพื่อพิจารณาก�าหนดค่าธรรมเนียนการศึกษาเหมาจ่าย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

  ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม เข้าร่วมฟังการประชุมหารือ เรื่อง กระบวนทัศน์การศึกษาไทยในโลกหลักงโควิด” ผ่านเพจ 

https://m.facebook.com/MHESIThailand/ ร่วมหารือ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตจากทั่วประเทศ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา และ Edupreneur รุ่นใหม่

  นางสาววรรณศริ ิ สทิธนิสิยัสขุ เข้าร่วมสมัมนาออนไลน์ฟรเีพือ่เป็นการบรกิารวชิาการแก่สังคม ของวทิยาลยัพาณชิยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยับูรพา เรือ่ง “การสร้างแรงบันดาลใจในการท�าธรุกจิ สูว้กิฤตโควดิ ๑๙” ผ่านระบบออนไลน์ Google Hangouts Meet  

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  คณบดี ดร.ปรัชญา แก้วแก่น ผศ.ดร.พูลพงศ์  สุขสว่าง ดร.ปิยะทิพย์  ประดุจพรม  ดร.สิริกรานต์  จันทเปรมจิตต์  

ดร.ยุทธนา จันทะขิน และ ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Hangouts Meet  โครงการอบรม 

เรื่อง ทบทวนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA (AUN-QA Assessor Calibration)  เมื่อ

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  จัดโดย งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริหารการศึกษา ส�านักงานอธิการ มหาวิทยาลัย

บูรพา

  นางสาววรรณศริ ิ สทิธนิสิยัสขุ เข้าร่วมสมัมนาออนไลน์ฟรเีพือ่เป็นการบรกิารวชิาการแก่สังคม ของวทิยาลยัพาณชิยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา  เรื่อง “ถอดพฤติกรรมของลูกค้าในช่วงโควิด-19” ผ่านระบบออนไลน์ Google Hangouts Meet  เมื่อวันที่ 

๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  คณาจารย์วิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการเสวนา เรื่อง กฎเกณฑ์ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องระดับบัณฑิตศึกษาผ่าน

ระบบออนไลน์ Google Hangouts Meet เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์ เข้าร่วมประชุมและร่วมหารือโครงการเตรียมตัวสู่สังคมสูงวัย ในชื่อโครงการ “สูงวัยให้พร้อม

ต้องเตรียมก่อน ๔๐” เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดโดยส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

  ดร.ศราวิน  เทพสถิตย์ภรณ์ เข้าร่วมประชุมหารือโครงการเตรียมตัวสู่สังคมสูงวัย ภายใต้โครงการ “สูงวัยให้พร้อมต้อง 

เตรียมก่อน ๔๐” เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ ซอยงามดูพลี  ถนนพระราม ๔ กรุงเทพมหานคร

	 การประชุมสัมนาทางวิชาการ



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓  : ๙

  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนิสิตของวิทยาลัยวิทยาการ

วิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมคารวะนายสุชาติ ชมกลิ่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต ๑ 

จังหวัดชลบุรี เพื่อแนะน�าวิทยาลัยฯ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวิจัยและ การพัฒนาวิชาการเพื่อการพัฒนาเชิง

พื้นที่ ด้านแรงงาน ด้านการศึกษา และนวัตกรรมต่าง ๆ  ทางวิทยาการปัญญา เพื่อใช้เป็นแนวทางเชิงนโยบายในการ

แก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม แรงงาน และการศึกษา ในโอกาสนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น ยังให้ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ 

และประเด็นการวิจัยด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศแก่ คณาจารย์ และนิสิตของวิทยาลัยฯ เป็น

อย่างยิ่ง เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ส�านักงานพรรคพลังประชารัฐ เขต ๑ จังหวัดชลบุรี

ความร่วมมือทางวิชาการ



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓๑๐

  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดี และดร.ปริญญา เรืองทิพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ศิษย์เก่าสัมพันธ์

และโครงสร้างพื้นฐาน ได้รับมอบอุปกรณ์วิจัยจาก ดร.สุวารินทร์ ถ่ินทวี ศิษย์เก่าวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นตัวแทนกลุ่มวิจัยด้านเชาว์ปัญญา ตามทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences)

  โดยได้มอบอุปกรณ์ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง รุ่น EMOTIV EPOC+ จ�านวน ๑๔ ช่องสัญญาณ ซึ่งได้จัดซื้อด้วยทุนส่วนตัว

จากต่างประเทศ เมื่อท�าการวิจัยเสร็จสิ้นแล้วได้มอบให้กับทางศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาการปัญญา วิทยาลัยวิทยาการวิจัย

และวิทยาการปัญญา เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิจัยด้านวิทยาการปัญญา   

  EMOTIV EPOC+ ถูกออกแบบมาส�าหรบัการวจิยัทางด้านสมองของมนษุย์ทีส่ามารถปรบัขนาดได้ตามความเหมาะสมของ

ผู้วัด และให้การเข้าถึงข้อมูลทางสมองได้อย่างมืออาชีพ ใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว ทางวิทยาลัยฯ จะได้น�าอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ให้

เกิดประโยชน์สูงสุดตามความประสงค์ของผู้มอบต่อไป เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ มอบอุปกรณ์ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง รุ่น EMOTIV EPOC+ 



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓  : ๑๑

ทั้งนี้ได้เริ่มด�าเนินการกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๓  เป็นต้นมา



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓๑๒

บทบาทของระบบเอนโดแคนาบินอยด์ในการรู้คิด

 (The role of endocannabinoid system in cognition)

เกร็ดความรู้	RMCS

ดร.ยุทธนา จันทะขิน 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอ�านวยการและกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

  บทบาททางสรีรวิทยาของระบบเอนโดแคนาบินอยด์ในภาวะการรู้คิดถูกศึกษาอย่างกว้างขวาง มีการรายงานว่า 

ระบบเอนโดแคนาบินอยด์มีบทบาทจ�าเพาะต่อกระบวนการลืม (Forgetting processes) การศึกษาในหนู CB1R knockout 

แสดงให้เห็นว่า หนู CB1R knockout มีความบกพร่องของความจ�าระยะสั้นและความบกพร่องการลืมของความจ�าระยะยาวจาก

การทดสอบความจ�าแบบมีเงื่อนไขต่อความกลัวทางเสียง (Auditory fear conditioning test) โดยที่การเรียนรู้และกระบวนการ

ตกผลึกของความจ�า (Consolidation) จากกิจกรรมทดสอบนี้เป็นปกติ นอกจากนี้หนูที่ได้รับยา Rimonabant ซึ่งออกฤทธิ์เป็น 

antagonist ของตัวรับ CB1R มีการแสดงออกทางพฤติกรรมคล้ายกับหนูที่ไม่มีการแสดงออกของตัวรับ CB1R ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 

ตัวรับ CB1R จ�าเป็นต่อการลืมความจ�า (Memory extinction)

  นอกจากน้ีการรบัสมัผสักัญชาทัง้แบบเรือ้รังและแบบเฉยีบพลันมคีวามเชือ่มโยงกบัการลดลงของการรูค้ดิในลักษณะท่ีขึน้

อยู่กับปริมาณของกัญชาที่ศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องของความใส่ใจ (Attention) ความจ�าขณะคิด (Working memory) การเรียน

รู้และความจ�าในสัตว์ทดลอง (Castellano, Rossi-Arnaud, Cestari, & Costanzi et al., 2003; Zanettini, Panlilio, Aliczki, 

Goldberg, Haller, & Yasar, 2011) และใน

มนุษย์ (Solowij, & Battisti, 2008; Bolla, 

Brown, Eldreth, Tate, & Cadet, 2002) ซึง่

นอกจากจะท�าให้การเรยีนรู้ลดลงแล้ว การใช้

กัญชายังมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการลด

ลงของความยดืยุน่ทางจติใจ การเพิม่ข้ึนของ

การเก็บตัวเอง การลดลงของความสามารถ

ของความใส่ใจต่อเนื่อง และยังพบว่าผู้ท่ีมี

การใช้กัญชาเป็นระยะเวลายาวนาน มีความ

จ�าและความใส่ใจที่ลดน้อยลง (Lundqvist, 

2005)


