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สื่อการเรียนกระตุ้นความคิด

“ผู้อ่านทราบไหมคะว่า ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการเขียนคำาศัพท์วิทยาศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ ว่าควรจะเขียนอย่างไร หรือ 
จะสะกดอย่างไรให้ถูกต้อง หรือ ศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษคำานั้น ๆ ถ้าต้องใช้เป็นภาษาไทย ควรจะใช้
คำาว่าอะไร และ ศัพท์เหล่านั้นมีความหมายหรือคำาอธิบายว่าอย่างไร ?????? ....................

ท่านจะหาคำาตอบที่เชื่อถือได้ และหาได้อย่างฉับไว จากที่ไหน????? ...............บทความนี้มีคำาตอบค่ะ”

ตามที่ทราบกันแล้วว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีภารกิจหลักอย่างหนึ่งในการจัดการศึกษาวิทยา
ศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบโรงเรียน และได้พัฒนาและกำาหนดแนวทางสาระและมาตรฐานการเรียนรู้สำาหรับการศึกษาใน
ช่วงชั้นต่าง ๆ ทั้ง 4 ช่วงชั้น ตลอดจนเน้นความสำาคัญของการจัดการศึกษาซึ่งให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เน้นกระบวนการ
เรยีนรู ้ใหนั้กเรียนมสีว่นรว่มและพฒันาใหส้ามารถเรยีนรูไ้ดต้ลอดเวลาและทกุสถานทีเ่พือ่พฒันาตนเองใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ ซึง่ภารกจิตา่ง ๆ   
ของ สสวท. ต้องสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

ภาพแสดงจำานวนศัพท์ปัจจุบัน

เพื่อดำาเนินการจัดการศึกษาดังกล่าว แหล่งค้นคว้าและอ้างอิงต่าง ๆ นับเป็นสิ่งสำาคัญที่จะช่วยให้ครู นักเรียน และผู้สนใจ บรรลุ
จุดมุ่งหมายของการศึกษาได้ ฝ่ายพัฒนาองค์กร จึงได้จัดทำาพจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ฉบับ
อิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นในรูปแบบของเว็บไชต์เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งค้นคว้าและอ้างอิงที่เชื่อถือได้ ซึ่งได้ยึดหลักการเขียนและการใช้คำาศัพท์ตาม
หลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถานเป็นหลัก คำาศัพท์ต่าง ๆ  ที่รวบรวมมานี้เป็นคำาศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ   
ที่ สสวท. ผลิต และเผยแพร่ในสถานศึกษา จึงเหมาะอย่างยิ่งที่ครูและนักเรียน จะทำาการศึกษาหาความรู้จากเว็บไซต์นี้

ปัจจุบันพจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ฉบับอิเล็กทรอนิกส์นี้ ประกอบด้วยศัพท์หมวดวิชาต่าง ๆ 
จำานวน 8 หมวดได้แก่ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ การออกแบบและเทคโนโลยี เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ และ โลก 
ดาราศาสตร์และอวกาศ มีจำานวนคำาศัพท์ทั้งสิ้นรวม 3,088 คำา แบ่งเป็นคำาศัพท์วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำานวน 365 คำา  คณิตศาสตร์ 
จำานวน 463 คำา  การออกแบบและเทคโนโลยี จำานวน 64 คำา เคมี จำานวน 474 คำา  ชีววิทยา จำานวน 903 คำา  ฟิสิกส์ จำานวน 614 คำา   
คอมพิวเตอร์ จำานวน 199 คำา  และ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ จำานวน 6 คำา  สำาหรับคำาศัพท์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เป็นคำา
ศัพท์หมวดใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มนำามาเพิ่มในปีนี้และคาดว่าในปีหน้าจะทยอยนำาคำาศัพท์หมวดนี้มาเพิ่มอีกกว่าร้อยคำา ส่วนคำาศัพท์หมวดอื่น ๆ  
ก็จะทยอยนำามาเพิ่มตามความพร้อมและตามโอกาสที่เหมาะสมต่อไป
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จากนั้นให้คลิกที่ไอคอน  
ใต้คำาว่า “เพิ่มเติม” ตามลูกศรใน
ภาพที่ 2 (2) เพื่อดูรายละเอียดและ
คำาอธิบายที่สมบูรณ์ ก็จะได้ผลลัพธ์
ดังภาพที่ 3

วิธีการค้นหาคำาศัพท์ มี ดังนี้
1. ในกรณีที่ท่านมีคำาศัพท์

ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย อยู่
แล้ว หรืออยากตรวจสอบว่า คำา
ศัพท์ดังกล่าวควรใช้คำาไทยหรือคำา
อังกฤษว่าอย่างไร หรืออยากหา
ข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม ท่านสามารถ
พิมพ์คำาดังกล่าวในช่องว่างหลังคำา
ว่าค้นหา แล้วคลิก ที่คำาว่า “แสดง” 
ตรงที่ลูกศรชี้ (ในภาพท่ี 1 ) เช่น 
อยากทราบว่า simple line graph 
ใช้ศัพท์ไทยที่บัญญัติไว้ว่าอย่างไร 
ให้พิมพ์คำาดังกล่าว ในช่องสี่เหลี่ยม
ที่อยู่ใต้คำาว่า “ค้นหาคำาศัพท์” ดัง
แสดงในภาพที่ 2 (1)

ภาพที่ 2 (2)

ภาพที่ 2 (1)

ภาพที่ 3

แล้วคลิกที่คำาว่า “แสดง” ก็จะได้ผลลัพธ์ดังภาพที่ 2 (2)

จากนี้ เราจะทำาความคุ้นเคยกับ
การใช้เว็บไซต์นี้กันนะคะ

เว็บไซต์  พจนานุกรมศัพท์
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ มี 
URL อยู่ที่ http://escivocab.
ipst.ac.th/

เมื่อคลิกลิงก์ดังกล่าว จะพบ
หน้าหลัก ดังนี้

ภาพที่ 1
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ในภาพที ่3 นอกจากจะได้ทราบคำาศพัทภ์าษาไทยพรอ้มรายละเอยีดคำาอธบิายทีส่มบรูณ ์ทราบหมวดของคำาศพัท์วา่เปน็คำาศัพทท์ีอ่ยูใ่น
หมวดใดแล้ว ทา่นยงัสามารถคลกิด้านขวาของ คำาวา่ “Web link” เพือ่ดเูวบ็ลงิกอ์ืน่ ๆ  ทีม่ขีอ้มลูหรอืเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัคำาศพัทด์งักลา่ว มคีำา
อธิบายเพิม่เตมิ มรีายละเอยีดในแงม่มุตา่ง ๆ  ทีจ่ะชว่ยใหท้า่นเขา้ใจเนือ้หาคำาศพัทด์งักลา่วมากขึน้ อาจเปน็เวบ็ลงิกท์ีม่คีำาอธบิายพรอ้มภาพ
ประกอบ หรือบางคร้ังอาจเปน็มลัติมเีดีย เปน็บทเรยีนออนไลน ์หรอื แบบฝกึหดัเพิม่เตมิ ซึง่อาจเปน็เวบ็ลงิกภ์าษาไทยหรอืบางครัง้เปน็ภาษา
ตา่งประเทศ อยา่งไรกต็าม สำาหรบัคำาศพัทบ์างคำา กำาลงัอยูใ่นระหวา่งดำาเนนิการหาเวบ็ลงิก ์จงึอาจจะยงัไมป่รากฏเวบ็ลงิคใ์นคำาศพัทค์ำานัน้ ๆ

2. ในกรณีที่ท่านต้องการค้น หรือ ดูคำาศัพท์เฉพาะหมวด ที่ท่านสนใจเท่านั้น เช่น ต้องการค้นหรือดูคำาศัพท์ของวิชาเคมี เท่านั้น มีขั้น
ตอนดังนี้ 

จากภาพที่ 2 (2) ให้ลบคำาศัพท์ที่ค้นไว้ คือ simple line graph ที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมออก แล้วคลิกที่เครื่องหมายหัวลูกศรที่อยู่หลังคำา
ว่า “ทั้งหมด” จะพบเมนูหมวดวิชาดังภาพที่ 4 แล้วเลือกคลิกที่หมวดวิชาที่ต้องการ คือ เคมี

ภาพที่ 4

จ า กนั้ น ใ ห้ ค ลิ ก ท่ี คำ า ว่ า 
“แสดง” จะได้ภาพที่ 5 ซึ่งจะ
เป็นคำาศพัท์เฉพาะหมวดวชิาเคมี
เท่านั้น แต่คำาศัพท์เหล่านั้นไม่
เรียงตัวอักษร กล่าวคือ ในช่อง 
“คำาศัพท์   ” คำาศัพท์ภาษาไทย
ท่ีอยู่ในช่องนี้ไม่ได้เรียง ก-ฮ ใน
ทำานองเดียวกัน คำาศัพท์ที่อยู่ใน
ช่อง “คำาศัพท์ภาษาอังกฤษ” ก็
ไม่ได้เรียง A-Z เช่นกัน

ภาพที่ 5
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เมื่อสั่งให้โปรแกรมเรียงโดยคลิกที่ “คำาศัพท์ภาษาอังกฤษ” ผลลัพธ์ที่ได้คือ ได้คำาศัพท์เฉพาะเคมีที่โปรแกรมเรียงให้ใหม่ตามลำาดับตัว
อักษรตั้งแต่ A-Z ซึ่งแสดงในภาพที่ 7 [และเช่นเดียวกัน หากต้องการให้โปรแกรมเรียง “คำาศัพท ์  ” ซึ่งเป็นคำาศัพท์ภาษาไทย ก็ให้คลิกที่  
“คำาศัพท์   ” เพื่อให้โปรแกรมเรียงคำาศัพท์ ก-ฮ]

ภาพที่ 7

ภาพที่ 6

เพ่ือความสะดวกในการอ่าน
หรือต้องการศึกษาคำาศัพท์อย่าง 
ไล่เรียง ก-ฮ หรือ A-Z จะทำาได้
โดย คลิกที่เมนู “คำาศัพท์  ”หรือ  
“คำาศัพท์ภาษาอังกฤษ” ในที่นี้
จะขอแสดงตัวอย่างการคลิกที่   
“คำาศัพท์ภาษาอังกฤษ” (โปรด
สังเกต คำาศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่
โปรแกรมยังไม่ได้สั่งให้เรียง โดย
ดูต้ังแต่คำาแรกเป็นต้นไป ซึ่งขึ้น
ด้วยตัว “c” charge แล้วไป “d” 
detergent แล้วไป.. . . . .จนถึง 
“a” acid……และคำาศัพท์คำาอื่น
ต่อ ๆ ไป...… ซึ่งไม่ได้เรียง A-Z )  
ดังภาพที่ 6 
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ยังมีวิธีหาคำาศัพท์ได้อีกหลายช่องทาง อาทิ คลิกจาก ตัวอักษร A-Z  ,  ก-ฮ  ซึ่งอยู่ใต้คำาว่า “ค้นหาคำาศัพท์” ดังแสดงในภาพด้านล่าง

จะเห็นได้ว่าโปรแกรมจะหาคำาว่า “acid” ท่ีมีท้ังหมดทุกท่ีมาให้ดู หากสนใจคำาไหนก็คลิก ท่ีไอคอน         เพ่ือดูคำาอธิบายท่ีสมบูรณ์ 
จากวิธีการค้นดังกล่าว ขอให้ท่านลองเข้าไปใช้และทำาความคุ้นเคยกับการค้นคำาศัพท์ ทดลองค้นหา สมมุติคำาข้ึนมา แล้วค้น ท่านก็จะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ   

ไม่ว่าจะเป็นการค้นคำาศัพท์ หรือลองเข้าไปดูในเว็บลิงก์ต่าง ๆ  ท่ีอยู่ใต้คำาอธิบายศัพท์ ท่านก็จะพบข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ  มากมาย อย่างไรก็ตาม
สำาหรับเว็บลิงก์ของคำาศัพท์แต่ละคำาท่ีผู้จัดทำาใส่ไว้ พบว่า เม่ือเวลาผ่านไปสักระยะหน่ึง เว็บลิงก์ท่ีได้รวบรวมหรือนำามาเก็บไว้ให้ใช้ บางเว็บอาจมี
การเปล่ียนแปลงไป จึงอาจทำาให้พบว่าเม่ือคลิกไปดูแล้ว ไม่พบข้อมูล หรือ เป็นข้อมูลท่ีไม่ตรงหรือไม่เก่ียวกับคำาศัพท์ หรือ เป็นหน้าเว็บท่ีไม่แสดง
ข้อมูล เช่น อาจเป็นเว็บตาย หรือ มีการย้ายเว็บลิงก์ไปแล้ว ในส่วนน้ีผู้ดูแลระบบก็ได้พยายามลบเว็บลิงก์ดังกล่าวออกอยู่เสมอเพ่ือให้ได้ข้อมูลเว็บ
ลิงก์ท่ีเป็นปัจจุบัน ขณะเดียวกันก็ต้องหาเว็บลิงก์ใหม่ ๆ มาเสริมอยู่ตลอดเวลา

จากการดำาเนินการพัฒนาเว็บไซต์พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันพบว่ามี
จำานวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ในแต่ละเดือนเป็นจำานวนมาก เช่น ในปี 2556 เดือนเมษายน มีผู้เข้าใช้ 76,717 คร้ัง พฤษภาคม มีผู้เข้าใช้ 112,913 
คร้ัง มิถุนายน มีผู้เข้าใช้ 101,571 คร้ัง กรกฎาคม มีผู้เข้าใช้ 87,994 คร้ัง สิงหาคม มีผู้เข้าใช้ 96,746 คร้ัง กันยายน มีผู้เข้าใช้ 107,579 คร้ัง 
...จากจำานวนผู้ใช้ท่ีค่อนข้างมากน้ีทำาให้ผู้จัดทำาต้ังใจท่ีจะพัฒนาปรับปรุงงาน ให้ได้ผลงานท่ีถูกต้องท้ังเน้ือหา การพิสูจน์อักษร ตลอดจนวรรค
ตอน เพ่ือให้เป็นแหล่งความรู้ ท่ีครูและนักเรียนสามารถนำาไปใช้และอ้างอิงได้ ซ่ึงผลงานดังกล่าวดำาเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ และหลักการ
ทางวิชาการท่ีเช่ือถือได้ ตลอดจนยึดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามราชบัณฑิตยสถานเป็นหลัก จึงขอเป็นฟันเฟืองเล็ก ๆ ท่ีจะช่วยให้ครู นักเรียนและ
ผู้ท่ีสนใจ นำาความรู้ท่ีได้จากการเข้าสืบค้นเว็บไซต์พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ไปพัฒนาต่อ 
ยอดให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ชีวิต สังคมและประเทศชาติต่อไป

ภาพที่ 8

หรือทดลองหาศัพท์คำาว่า  “acid” ดูบ้างว่า จะได้ผลลัพธ์อย่างไร โดยพิมพ์ acid  
ในช่องว่างสี่เหลี่ยมในรูปซ้าย แล้วคลิก “แสดง” ผลลัพธ์ที่ได้ ดังภาพที่ 8

พจนานุกรมศัพท์วิทย์ให้คิดไว้ 
คณิตน้ันเราต้องใช้ใจจดจ่อ
และเทคโนโลยีท่ีสร้างสรรค์ร่วมกัน(ถัก)ทอ
ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกต่อขอเข้าเว็บ
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