วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
18 สิงหาคม 2564
วันที่ 18 สิงหาคม ถูกกาหนดเป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้า อยู่ หั ว “พระบิ ดาแห่ ง วิท ยาศาสตร์ ไ ทย” ซึ่ ง เป็ นวั น ที่ พ ระองค์ ไ ด้
ทอดพระเนตรสุริ ยุป ราคาเต็ม ดวงที่ หมู่ บ้า นหั ววาฬ ตาบลหว้ า กอ จัง หวั ด ประจวบคีรี ขัน ธ์ วัน ที่ 18
สิงหาคม พ.ศ.2411 ตรงกับที่ทรงคานวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า 2 ปี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ได้สนับสนุนให้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ได้จัดพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพิธี
เปิด และในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2564 ได้จัดงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อให้ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และจัดให้มีการแข่งขันในกิจกรรม
ทางด้านวิทยาศาสตร์
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ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
บดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ
ได้ประกาศยกย่องว่าทรงเป็น
มหาราช บรมนาถบพิตร
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ประดิษฐ์คิดค้นของในหลวงรัช
อัจฉริยภาพและความสามารถ
นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกในฐานะที่ การที่ 9 ก่อเกิดเป็นสิ่งประดิษฐ์
ทางด้านการศึกษา การทหาร กีฬา
ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่าง อันทรงคุณค่ามากมาย เพื่อพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
แท้จริง ทรงพระปรีชาสามารถ ความเป็นอยู่ปวงชนชาวไทยให้ดี พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการ
ในการคานวณสถานที่และเวลา
ยิ่งขึน้ ทั้งยังทรงเป็น
ประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆมา
ที่เกิดสุริยุปราคาที่ตาบลหว้ากอ พระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่จด
ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ทรง
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พระราชทานความช่วยเหลือ ทั้งการ
18 สิงหาคม 2411 ได้อย่าง
ได้รับการยกย่องเป็น “พระบิดา พัฒนาอาชีพ พัฒนาแหล่งน้า และ
ถูกต้องและแม่นยา
แห่งการประดิษฐ์ไทยและพระ ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ยากไร้
บิดาแห่งการประดิษฐ์โลก”
ในถิ่นทุรกันดาร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการสนับสนุนจากจากกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจ าปี พ .ศ.
2564 โดยวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้จัดพิธีการถวายพุ่มสักการะพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่วีดิทัศน์เทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย“ และ "พระบิดา
แห่งเทคโนโลยีของไทย“ และวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564 ได้จัดนิทรรศการและกิจกรรมทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การประกวด
ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การประกวดเรียงความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ และการประกวดนวัตกรรมหุ่นยนต์เพื่อการประยุกต์ใช้งาน โดยกิจกรรมทั้งหมดจัดเป็น
ประเภทออนไลน์ โดยเผยแพร่ผ่านทาง Facebook Live “คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา”
และ YouTube Live “Science UP Official”

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยาได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ได้รับความนิยมและความเชื่อถือจาก
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในปี พ.ศ.
2564 องค์กรจากต่างประเทศได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยพะเยาอยู่ในอันดับต่าง ๆ ของประเทศ ดังนี้
อันดับที่ 11 จากองค์กร THE อันดับที่ 12 จากองค์กร SCImago และอันดับที่ 16 จากองค์กร
Webometrics

หลักสูตร
มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในภูมิประเทศเป็นธรรมชาติที่สวยงาม
สะอาด ปลอดภัย จากมลพิษ มีค ณะรวมกัน 18 คณะ โดยคณะวิท ยาศาสตร์ ประกอบด้ว ย
หลักสูตรดังนี้

1. หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกคณิตศาสตร์ และหลักสูตรปริญญาตรี 2
ปริญญา (วท.บ. คณิตศาสตร์ และ กศ.บ. การศึกษา) โดยปริญญาตรีมีวิชาเอกเลือก 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ และกลุ่มวิชาวิทยาการคานวณ
2. หลักสูตรปริญญาตรีเคมี ปริญญาโทเคมีประยุกต์ และหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปริญญา (วท.บ.
เคมี และ กศ.บ. การศึกษา) โดยปริญญาตรีมีวิชาเอกเลือก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาก้าวหน้าวิชาการ
สู่บัณฑิตศึกษา กลุ่มวิชาเคมีประยุกต์และเคมีนาโนเทคโนโลยี
3. หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโทชีววิทยา หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปริญญา (วท.บ. ชีววิทยา
และ กศ.บ. การศึกษา) และหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท (วท.บ. ชีววิทยา และ วท.ม.
ชีววิทยา) โดยปริญญาตรีมีวิชาเอกเลือก 4 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาพืชศาสตร์ กลุ่มวิชาสัตววิทยา กลุ่ม
วิชาพันธุศาสตร์ และกลุ่มวิชานิเวศวิทยา
4. หลักสูตรปริญญาตรีฟสิ ิกส์ และหลักสูตร 2 ปริญญา (วท.บ. ฟิสิกส์ และ กศ.บ. การศึกษา)
โดยปริญญาตรีมีวิชาเอกเลือก 5 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาฟิสิกส์บริสุทธิ์ กลุ่มวิชานวัตกรรมการศึกษา
กลุ่มวิชาโรโบติกส์และการควบคุม กลุ่มวิชาวัสดุศาสตร์สาหรับนวัตกรรมและการควบคุมคุณภาพ
ในอุตสาหกรรม และกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
5. หลักสูตรปริญญาตรีสถิติประยุกต์และการจัดการข้อมูล โดยมีวิชาเอกเลือก 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
วิชาการวิเคราะห์ทางสถิติ กลุ่มวิชาสถิติประยุกต์ทางการแพทย์ กลุ่มวิชาสถิติประยุกต์ทางธุรกิจ
และการประกันภัย
6. หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา
และหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปริญญา (วท.บ. วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา และ
กศ.บ. การศึกษา) โดยปริญญาตรีมีวิชาเอกเลือก 5 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาชีพฟิตเนสเทรนเนอร์และ
ธุรกิจบริการสุขภาพ กลุ่มวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา และกลุ่ม
วิชาชีพการสอนพลศึกษาในโรงเรียน
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ในยุคปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่มีความโชคดีที่สามารถค้นคว้าหาความรู้หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่
ตนเองสนใจได้เพียงแค่ปลายนิ้วมือสัมผัสผ่านโทรศัพท์ จึงส่งผลทาให้เกิดมุมมองที่ของการใช้ชีวิต
ที่เปลี่ยนไปจากคนรุ่นก่อน ๆ ซึ่งในส่วนนี้เรามองเป็นเรื่องดีที่จ าทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่
สอดคล้องกับวิถีที่เกิดขึ้นในยุคนั้น ๆ ต่อไปเราจะขอกล่าวถึงอาชีพใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นมาจากการ
เปลี่ยนแปลงมาจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ค่านิยม เป็นต้น เราพุ่งเป้าไปที่อาชีพของ
คน
ดังนี้
ก่อนอื่นเราขอให้คาจากัดความของคาว่า “คนขอบเรียนเลข” หมายถึง คนที่เลือกเรียน
ในหลักสูตรต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษา และมีคาว่า
“คณิตศาสตร์” อยู่ในวงเล็บ อาทิเช่น กศ.บ.(คณิตศาสตร์) และ วท.บ.(คณิตศาสตร์) เป็นต้น ถ้า
เราพิจารณาตามคานิยามส่วนแรกนี้แล้วเราจะพบว่าอาชีพที่ได้รับความนิยมก็คือ รับราชการครู
หรื อ รั บ ราชการในหน่ ว ยงานของรั ฐ ส่ ว นอาชี พ อื่ น ที่ ร องลงมาก็ อ าจจะเป็ น อาชี พ ที่ ใ จรั ก
(พนักงานเอกชน/ธุระกิจส่วนตัว) จากความหมายเดิมของคนชอบเรียนเลขแล้วเราขอเพิ่มเติม
หลักสูตรที่กาลังอยู่ในกระแสและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในยุคนี้ เช่น หลักสูตรวิศวกรรม
การเงิน หลักสูตรวิทยาศาสตรข้อมูล หลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย คราวนี้เรามาดูกันว่าแต่ละ
หลักสูตรที่กล่าวมานี้เรียนอะไรกันบ้าง และอาชีพหลังจากสาเร็จการศึกษาเขาไปทาอะไรกันบ้าง

เป็นหลัก สูตรใหม่ ที่ มี ก ารเปิดสอนในระดับ ปริญ ญาตรีเ พียงไม่ กี่ แห่ง ในประเทศไทย โดยคนที่ เ รียน
ทางด้านนี้จะมีทักษะทางด้านการวิเคราะห์การเงิน การลงทุน การจัดการความเสี่ยง และมีความสามารถในการ
ใช้เ ครื่องคานวณ รวมถึง การเขียนและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างชานาญ
เหมาะกับคนที่ชอบด้านตัวเลข การคิดวิเคราะห์ ธุรกิจ มีความตัง้ ใจจริง มีความมั่นใจในตนเอง และพร้อมที่จะ
เรี ย นรู ้ใ นสิ่ง ใหม่ ๆ
นั้ นต้ อ งเรีย นทางด้ า นการเงิน บัญ ชี บริห ารธุ ร กิ จ และ
เศรษฐศาสตร์ โดยนาความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ เป็นพื้นฐานสาคัญไปสู่ทักษะด้านการวิเคราะห์การเงิน
การลงทุน และการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนมีความสามารถในการใช้เครือ่ งคานวณ เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็น
อย่างดี โดยมีรายวิชาหลัก ๆ คือ วิชาเศรษฐศาสตร์และการเงิน (Economic and Finance Theory) วิชาทาง
วิศวกรรมศาสตร์ (Methods of Engineering) เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ (Tools of mathematics) การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)
อาชีพสาหรับคนที่จบ
ส่วนใหญ่ทางานในหน่วยงานเอกชน (ธนาคาร บริษัท
หลัก ทรัพย์ หน่วยงานหรือบริษัท เกี่ย วกับ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน ) และมีเงิ นเดือนสูง เช่น ตาแหน่งนัก
บริหารความเสี่ยง ตาแหน่งนักนโยบายสินเชื่อ ตาแหน่งนักการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตาแหน่งนักการลงทุน
ตาแหน่งนักการประกันภัย ตาแหน่งนักวิจยั ภายในหน่วยงาน เป็ นต้น

เป็นหลักสูตรที่หลายมหาวิทยาลัยกาลังเร่งเปิดหลักสูตร เนื่องจากกลุ่มหน่วยงานยักษ์ใหญ่หลายที่มี
ความต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้เพื่อเข้าไปช่วยบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงานที่มีอยู่อย่าง
มหาศาลสู่การเชิงความได้เปรียบด้านธุรกิจ และคาหนึ่งที่เป็นผลที่ตามมาจากคนที่จบจากหลักสูตรนี้ก็คือ คาว่า
“Data Scientist” หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ทาหน้าที่เหมือนนักวิทยาศาสตร์ แต่จะเน้นไปที่การวิเคราะห์
ข้อมูล ชื่อเรียกนี้ก ลายมาเป็นลักษณะของอาชีพที่ท างานด้านการวิเคราะห์ Big Data หรือข้อมูล จ านวน
มหาศาลในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ที่มอี ยู่ในองค์กร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ สร้างสรรค์
โปรโมชั่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ และยังช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคมากขึ้น แต่ก่อนจะนาข้อมูลไปใช้ ต้องผ่าน
ขั้นตอนการตั้งสมมติฐาน ทดลอง และหาผลลัพธ์ ซึ่งถือเป็นกระบวนการหนึ่งของนักวิทยาศาสตร์ (Scientist)
โดยรวมแล้วบทบาทความรับผิดชอบของอาชีพ Data Scientist นั้นค่อนข้างกว้าง ขึ้นอยู่กับข้อกาหนดของแต่
ละองค์กร บางคนอาจจะทาหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลเพียงอย่างเดียว ขณะที่บางองค์กรต้องการคนที่สามารถนา
ข้อมูลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ จากนี้เราจะไปดูกนั ว่าทักษะที่จาเป็นสู่อาชีพ Data Scientist มีทักษะด้านใดบ้าง

Data Scientist เป็นอาชีพที่ต้องบูรณาการองค์ความรู้หลายด้าน ทั้งทักษะทางตรง (Hard skill) และ
ทักษะทางอ้อม (Soft skill) ประกอบไปด้วย
•
ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ
Data Scientist ต้องมีความรู้คณิตศาสตร์เชิงลึกและสถิติ เพื่อนามากลั่นกรองและตีความผลลัพธ์ของข้อมูล เช่น
การเรียนรู้ด้วยตนเองของโปรแกรมต่าง ๆ (Machine Learning) การทาเหมืองข้อมูล (Data Mining) หรือ
พีชคณิต (Algebra)
•
การเขียนโปรแกรม
Data Scientist ต้องมีความชานาญการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการเขียนโค้ด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ และสร้างแบบจาลองในการพัฒนาระบบหรือผลิตภัณฑ์ รวมถึงทักษะการนาเสนอข้อมูล
เชิงภาพ (Visualization) สื่อสารข้อมูลออกเป็นกราฟหรือภาพที่เข้าใจได้ง่าย
•
ความรู้ด้านธุรกิจและการตลาด
Data Scientist ควรมีความรู้ด้านธุรกิจและทักษะการตลาดเป็นสิ่งสาคัญที่ไม่แพ้ความรูเ้ ฉพาะทางเลย เพราะจะ
ช่วยให้เข้าใจกลไกทางธุรกิจและคาดการณ์เทรนด์การตลาดได้ โดยพื้นฐานแล้วต้องเป็นผูท้ ี่สนใจโซเชียลมีเดีย
และสนใจเรื่องในกระแสสังคม เพื่อนามาเชื่อมโยงกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาธุรกิจ
ถึงแม้ Data Scientist จะเป็นอาชีพที่องค์กรต้องการตัวและพร้อมยื่นข้อเสนอค่าตอบแทนสูงลิ่ว แต่ใน
ไทย กลับมีผู้ประกอบอาชีพนี้ในหลักร้อยเท่านั้น ถือว่ายังเป็นที่ขาดแคลนของตลาดแรงงาน ซึ่งสาหรับใครที่
สนใจเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล และจบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือไอทีอยู่แล้ว ถ้าอยากจะผันตัวมา
เป็น Data Scientist ก็ควรศึกษาต่อเฉพาะทางเพื่อเพิ่มพูนความรู้ เพราะในโลกธุรกิจอาชีพนี้ยังคงเป็นที่ต้องการ
ตัวสูงอีกหลายปีเลย

เป็นอาชีพที่ค่าตอบแทนสูง และกาลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งไทยและต่างประเทศ โดยทั่วไป
แล้ว นักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะทาหน้าทีเ่ กีย่ วกับการคาดคะเนและประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจ การประเมิน
ความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต หรือเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินแก่บริษัทประกันภัยและธนาคาร การเรียนใน
สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัยจะต้องศึกษาความรู้หลาย ๆ ด้านเพื่อนามาประยุกต์ใช้ร่วมกัน อาทิ ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ สถิติ การประกันภัย ปัจจุบันในประเทศไทยมีเปิดอยู่ที่เดียวคือที่มหาวิทยาลัยมหิดล

“คุณสมบัติ”ของผู้ที่ต้องการเรียนหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย มีดังนี้
มี ค วามถนัด ในการค านวณ เพราะต้อ งเรีย นทั้ ง สถิติ และคณิต ศาสตร์ ซึ่ง จะเอาไปประยุก ต์เ ป็น หลั ก ด้ า น
คณิตศาสตร์ประกันภัย มีความละเอียดรอบคอบ มีความซื่อสัตย์ ทางานอย่างมีหลักการและมีเหตุผล หาที่มาที่
ไปได้ ชอบติดตามความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าในวงการธุรกิจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ชอบทางานติดต่อกับ
ผู้อื่น สามารถทางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

ทุ่งมอกโมเดล (Thung Mok Model)
“วิทยาศาสตร์เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” (Science Empowers Community)
เรื่อง : ผศ.ดร.กัลยา จาปาทอง
เรียบเรียง : ดร.ผกาสุคนธ์ เมฆรัตนชัย, ดร.สรชัยคาแสน, ดร.นฤมล เสทธยะ
จากการส ารวจความต้องการของกลุ่ม ทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่ง มอก ต.เชียงบาน อ.เชียงคา จ.พะเยา เมื่ อ
ปลายปี 2553 พบว่า กลุ่มทอผ้ามีความต้องการความรู้และเทคนิคเพิ่มเติมในกระบวนการย้อมด้ายฝ้ายด้วยสีย้อม
ธรรมชาติ เนื่องจากในปัจจุบันเริ่มมีการตื่นตัวถึงอันตรายที่เกิดขึ้นในการใช้สีสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอมาก
ขึ้น เพราะสีสังเคราะห์สามารถเปลี่ยนเป็นสารก่อมะเร็งได้ ทาให้กลุ่มทอผ้าหันมาให้ความสนใจการย้อมด้ายฝ้าย
และสิ่งทอด้วยสีธรรมชาติมากขึ้น อย่างไรก็ตามด้ายฝ้ายที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติยังมีข้อด้อยกว่าด้ายฝ้ายที่ย้อมด้วยสี
สังเคราะห์ เช่น สีตกง่าย ไม่ทนต่อการซักและแสงแดด ปัญหาด้านกระบวนการย้อมที่ยุ่งยากและใช้เวลานาน อีก
ทั้งเป็นการยากต่อการทาซ้าเพื่อให้ได้เฉดสีเดิมที่ต้องการ
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้นาองค์ความรู้จากงานวิจัยเรื่อง “กระบวนการพัฒนาเทคนิคการ
ย้อมสีดา้ ยฝ้ายด้วยสียอ้ มธรรมชาติ” เข้าไปแก้ไขปัญหาของกลุม่ ทอผ้าไทลือ้ ภายใต้ชื่องาน “ทุ่งมอกโมเดล”
ซึ่งเป็ นหนึ่งในโครงการ “หนึ่งคณะหนึ่งโมเดล” โดยเป็ นโครงการที่ม่งุ เน้นการถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการที่
ถูกต้อง รวมไปถึงถ่ายทอดสภาวะที่เ หมาะสมที่สดุ ในการย้อมด้ายฝ้ายด้วยสียอ้ มธรรมชาติจากพื ชท้องถิ่ น
ให้แก่กลุ่มทอผ้าไทลือ้ รวมถึงผูท้ ี่ สนใจ นอกจากเป็ นการเพิ่มทักษะใหม่ๆให้แก่ก ลุ่มทอผ้าแล้ว ยังเป็ น การ
พัฒนาศักยภาพของกลุม่ ทอผ้าให้สามารถพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อการแข่ง ขันในอนาคต และ
เกิดประโยชน์ตอ่ ชุมชน

ปีแรกแห่งการเริ่มต้น (2553 – 2554)
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดาเนินโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ: การถ่ายทอดกระบวนการย้อมด้ายฝ้ายด้วย
สีย้อมธรรมชาติ ณ กลุ่ม ทอผ้าไทลื้อ บ้านทุ่ งมอก ต.เชียง
บาน อ.เชียงคา จ.พะเยา โดยได้นาความรู้จากงานวิจัยเรื่อง
“การพัฒ นากระบวนการย้อ มสีธรรมชาติจ ากพืชท้ องถิ่น
สกุล ติ้วในภาคเหนือของไทย” และ งานวิจัยเรื่อ ง “การ
พัฒ นากระบวนการย้อ มสีธรรมชาติสาหรับ อุ ตสาหกรรม
ครอบครัว” เข้าไปเผยแพร่ให้กับสมาชิกของกลุ่ม

ปีที่สองของการพัฒนา (2555)
สาขาวิ ช าเคมี คณะวิ ท ยาศาสตร์ ได้ ด าเนิ น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดกระบวนการ
ย้อมด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ณ
กลุ่มทอผ้าไทลื้อ บ้านทุ่งมอก และได้ขยายการเผยแพร่
ความรู้ให้แก่กลุ่มทอผ้าไทลื้อ บ้านธาตุสบแวน ต.หย่วน
อ.เชียงคา จ.พะเยา โดยได้ทาการพัฒนาและวิจัยในเรื่อง
การย้อมด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติจากแก่นไม้ฝาง และ
ใบสตาร์แอปเปิ้ล

ปีที่สามของการต่อยอด (2556)
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้ส่งเสริม
ให้มีก ารปลูกด้ายฝ้ายสีธรรมชาติ คือ สีเขียว และสี
น้าตาล โดยการใช้น้าหมักชีวภาพ ในพื้นที่ของกลุ่ม
ทอผ้ า เพื่ อ ช่ ว ยแก้ ปั ญ หาในเรื่ อ งการขาดแคลน
วัตถุดิบ และเป็นการรื้อฟื้นการปลูกฝ้ายสีธรรมชาติ
ให้กลับสู่ท้ องถิ่น เป็นการลดต้นทุนการผลิตอี กทาง
หนึ่ง และเมื่อนามาทอเป็นผ้าฝ้าย สีจะสวยงามตาม
ธรรมชาติ และเมื่อนาไปซักแล้วตากในที่ร่มสีจะเข้ม
ขึ้นจากเดิม

ปีที่สี่ของความยั่งยืน (2557)
ปี 2557 ทางสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์มี ความตั้งใจที่จ ะดาเนินโครงการต่อเนื่อง ณ กลุ่มทอผ้า
เป้าหมาย คือ กลุ่มทอผ้าไทลื้อ บ้านทุ่งมอก เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสามารถพึ่งพาตัวเองได้ อีกทั้งยัง
สามารถเป็นหมู่บ้านต้นแบบ “ทุ่ งมอกโมเดล” ของการพัฒ นาที่ ยั่ง ยืน และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กั บ
หมู่บ้านอื่นๆ และผู้สนใจต่อไปได้ และปลายปี 2557 ได้มีการจัดตั้งเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ผา้ ทอไทลื้อ บ้านทุ่งมอก”
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทอผ้า “ลายต่าก๊าว” ที่ถูกนามาใช้เป็นแถบผ้าทอบนชุดครุยของมหาวิทยาลัยพะเยานั้นถือ
เป็ น การน าคุ ณ ค่ า ของภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เข้ า มาผสมผสานกั บ พั น ธกิ จ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต และการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว

ผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Measurable social impact)
โครงการ “ทุ่งมอกโมเดล” ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดโครงการ “หนึ่งคณะหนึ่ง
โมเดล” ในการประชุมทางวิชาการ “พะเยาวิจัย 2557” และยังได้รับรางวัล โครงการจิตอาสา
ต้ น แบบ ด้ า นส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ระดั บ ดี เ ด่ น เนื่ อ งในการจั ด งานมหกรรมจิ ต อาสา ใน
สถาบันการศึกษา ประจาปี 2557 นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน
เข้ามาถ่ายทารายการ Green Plus ในหัวข้อ “จากงานวิจัยเพื่อชุมชน ขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ ” โดย
สถานี โ ทรทั ศ น์ ไ ทยพี บี เ อส และรายการ เที่ ย งเกษตร ในหั ว ข้ อ “สี ธ รรมชาติ ย กระดั บ ผ้ า ทอ
มหาวิทยาลัยพะเยา” และ “ชุดครุยผ้าทอพื้นเมืองไทลื้อ ” โดยสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ตลอดจนได้รับ การเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์แคมปัส ในหัวข้อ “ทุ่งมอก โมเดล
นิสิต มพ.ตะลุยพื้นที่เปิดห้องเรียนชุมชนทาวิจัย”
ปี 2558 โครงการ “ทุ่งมอกโมเดล”
ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการประเมิน
กรณีศึกษาพันธกิจ สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับ
สังคม ให้เป็น 1 ใน 50 กรณีศึกษา พันธกิจ
สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับสังคม และบทความ
“ทุ่งมอกโมเดล” ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์
ในหนังสือประมวลบทความวิชาการเพื่อสังคม
(Socially – Engaged Scholarship) ซึ่ง
จั ด ท าโดยพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ ม หาวิ ท ยาลั ย กั บ
สังคม (Engagement Thailand : EnT)
ความสาเร็จของการดาเนินโครงการนี้เกิดจากการตั้งโจทย์วิจัยที่ตรงกับความต้องการของ
ชุมชน และความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่า งสถาบันการศึกษาและชุมชน สมดังคากล่า วที่ว่า

“วิทยาศาสตร์เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” (Science Empowers Community)

อาพัน (Amber)
ผู้บันทึกเรื่องราวของสิ่งมีชีวิต
หลักสูตรชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
มนุษย์มีความเชื่อว่าอาพัน (Amber) เป็นอัญมณีแห่งความ
เด็ดเดี่ยว ช่วยในการปกป้องคุ้มครอง เป็นยารัก ษาโรค และ
ในทางวิทยาศาสตร์อาพันเป็นแหล่งเก็บรักษาตัวอย่างของซาก
สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ ซึ่งถือเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ
ในโลกยุ ค โบราณได้ เ ป็ น อย่ า งดี อ าพั น เกิ ด จากยางต้ น ไม้
โดยเฉพาะยางของพืชตระกูลสน

ที่ยางไม้จะมีการไหลออกมาเมือ่ มีรอยแผลรอยแตกในยางไม้
ประกอบด้วย สาร terpenoid compound, oleoresins
และน้า เมื่อเวลาผ่านไปประกอบกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ
ทาให้เกิดการระเหยของสารคงเหลือเฉพาะ resin ที่มีความ
เหนี ย วและกลิ่ น ดึ ง ดู ด ให้ แ มลงเข้ า มาติ ด ได้ และจาก
กระบวนการทางธรณีวิทยาทาให้ resin เปลี่ยนเป็นอาพัน
ในที่สุด โดยกระบวนการในการเกิดอาพันมีความเหมาะสม
ในการเก็ บ รัก ษาตั วอย่างสิ่ง มี ชี วิตขนาดเล็ ก เช่น แมลง
สัตว์เลื้อยคลาน และดอกไม้
อาพันพบได้ในตะกอนหินที่มีอายุทางธรณีวิทยาตั้งแต่ 360-285 ล้านปีก่อน (carboniferous) พบมาก
ที่สุดในยุค cretaceous (145-65 ล้านปีก่อน) และ tertiary (65- 2 ล้านปีก่อน) อาพันที่มีซากฟอสซิลของ
แมลงอยู่ด้านในที่มีการค้นพบอายุเก่าแก่ที่สุด คือ Lebanese amber ส่วนอาพันที่พบครั้งแรกและพบมาก
ที่สุด คือ Baltic amber

ที่มา: 1) Lukashevich, E.D., & Azar, D. (2003). First Eoptychopteridae [Insecta: Diptera] from the
Early Cretaceous Lebanese amber. Acta Zoologica Cracoviensia, 46.
2) Seyfullah, L.J., Beimforde, C., Corso, J.D., Perrichot, V., Rikkinen, J., & Schmidt, A.R. (2018).
Production and preservation of resins – past and present. Biol. Rev. 93, 1684–1714.

เราสามาร เก็บรัก าตัวอย่างสิ่งมีชีวิต โดยการจาลอง ห้คล้ายกับอาพันได้ด้วยการ
ช้ resin ึ่งมีวิ ีการดังต่อไปนี

ไพศาล ดวงจักร์ ณ อยุธยา

ในอดีตกาลยุคสมัยจักรวรรดิโรมันได้นาหลักการนี้มาไต่ส วนในคดีความที่มีผู้กระทาความผิด
ต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาและผู้กล่าวหาได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม ฝ่ายใดที่ให้เหตุผลหรือ

forum orensic

โต้แย้งได้ดีกว่าเป็นฝ่ายชนะคดีเป็นที่มาของรากศัพท์ภาษาละติน
หรือ f
นั่นเอง
นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) มาจากคาว่า “นิติวิทยาศาสตร์” มาจากคาสองคา คือ “นิติ”
หมายถึงเรื่องทางกฎหมาย - “วิทยาศาสตร์” หมายถึง กระบวนการที่ได้มาโดยการศึกษา ค้น คว้า
วิจยั จนเป็ นที่ยอมรับ สามารถนาไปใช้อา้ งอิงได้ ดังนั้นคาว่า “นิติวิทยาศาสตร์” จึงหมายถึงการใช้
วิทยาศาสตร์ท่ี ไ ด้จากการสังเกตุ ตั้ง ข้อ สงสัย ศึก ษา ค้น คว้า และพิสูจ น์ม าเพื่อ ต อบปั ญ หาทาง
กฎหมายหรือแสวงหาข้อเท็จจริง1

รูปที่ 1 (ซ้าย) แสดงการใช้ที่ประชุมในการฟังข้อหาร้องเรียนต่อการกระทาความผิดในสมัยโรมั น
(ขวา) รอยประทับนิ้วมือบนเครื่องปั้นดินเผาจีนอายุ 6,000 ปี ในสมัยถังพบรอยนิ้วมือบนเครื่องปั้นดินเผา
และใช้ลายนิ้วมือเพื่อ "ลงนาม"

หลักฐานการใช้องค์ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์นั้นมีการค้นพบมาตั้งแต่อดีตกาล อาทิเช่น
ช่วงก่อนปีคริส ตศักราช 700 ปี นั้นพบว่าชาวจีนบางเผ่า ได้ประทับลายฝ่ามือ -ลายนิ้วมือลงบนรูปปั้น
แกะสลั กหรือ เครื่ อ งปั้ นที่ ม าจากดิ นเหนีย ว ต่ อมาจึ ง ค้น พบกลุ่ม ของรูป ปั้ น -เครื่อ งปั้ น เหล่า นี้ โดยมี
หลักฐานเป็นลายฝ่ามือทาให้นักโบราณคดีส ามารถเชื่อมโยงประวิติศาสตร์ได้ว่าเครื่องปั้นดินเหนียว
เหล่านี้ได้ผ่านเส้นทางสายไหม มีการแลกเปลี่ยนสินค้า ศิลปะ วัฒนธรรมได้โดยเป็นการค้นพบเครื่องปั้น
ดินเหนียวในพิพิธภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่บ่งบอกถึงอารยะธรรมในสถานที่สาคัญต่างๆรวมทั้งการค้าขาย
พบว่ามีการนาเอาการประทับลายนิ้วมือและฝ่ามือมาใช้ในการแสดงตัวตนในสัญญากู้ยืมเงิน โดยสังเกต
ว่าแต่ละคนจะลายนิ้วมือที่แตกต่างกันไป2

จากนั้นวิวัฒนาการด้านความรู้และเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
ไม่ว่าเป็นประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ใช้สังเกตลายนิ้วมือและเขียนบรรยายถึงคุณลักษณะที่สังเกตได้
ทางด้า นเทคนิคลายนิ้วมือได้พัฒนาจนค้นพบแนวทางในการระบุตัวบุคคลด้วยเทคโนโลยีการ
ตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA fingerprint) ได้ส่งผลให้สามารถหาความสัมพันธ์กับตัวบุคคล
ในด้านอัตลักษณ์ส่วนบุคคลได้ แต่ยังมิได้กล่าวนาลักษณะต่างๆ นั้นไปใช้ในงานตรวจพิสูจน์ 3 ซึ่ง
มาในปัจจุบันวิทยาการความรู้ มีการนาหลักการชี้วัดตัวบุคคล ที่เรียกว่า “Anthropometry” มี
หลักว่า “บุคคลสองคนไม่มีโอกาสที่จะมีขนาดร่างกายตรงกันทุกประการ” เป็นที่มาของหลักการ
ชี้ตัวบุคคล (identify) จนเป็นที่ยอมรับ และสามารถใช้ระบบสแกนโครงสร้างใบหน้าจากซากมัมมี่
ที่มีอายุมากกว่าสามพันปี จนสร้างความสัมพันธ์ว่าเป็นชนชาติใด เผ่า พันธุ์ไหน เพื่อคุณค่า ทาง
ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาในอดีต

รูปที่ 2 (ซ้าย) ใช้เครื่อง CT scan ในการสแกนโครงสร้างหลักของมัมมี่ (ขวา) ใช้
คอมพิวเตอร์ AI ในการสร้างแบบใบหน้าจาลองด้วยองค์ประกอบต่างๆ จากการทา CT scan
เอกสารอ้างอิง
1 พัชรา สินลอยมา เอกสารประกอบการสอน รร. นรต. 2560
2 วารสารวิทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 45(3) 675-689 (2560)
3 “Principles and Practice of Criminalistics: The Profession of Forensic Science”,
Inman and Rudion, 2000

สติ ิและความน่าจะเป็นเบืองต้น : เรามาแข่งร กันเ อะ
สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

การนาเสนอข้อมูลให้ทุกคนได้ทราบถึงความเป็นมาของเหตุการณ์ สถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึง
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะมีแนวโน้นเป็นไปในทิศทางใด ซึ่งผลที่ได้นั้นจะถูกนาไปใช้เป็นแนวทางในการ
ตัดสินใจเพื่อจะทาสิ่งใด ๆ เช่น การรายงานสถานการณ์โรคโควิค 19 ทั้งในและต่างประเทศ ทาให้เราทราบว่า
จะต้องดาเนินชีวิตอย่างไรจึงจะปลอดภัยจากโรคนี้ การรายงานผลและการนาเสนอดังกล่าว เป็นการนาข้อมูลที่
ถูก เก็ บ รวบรวม ที่ถูก เรียกว่า “สถิติ (Statistics)” โดยจะเป็นข้อมู ล ทั้ งตัวเลขและตัวอักษร นามาแสดงให้
น่าสนใจและเข้าใจง่าย ด้วยกราฟ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิรูปภาพ ดังรูปที่ 1

ที่มา : https://www.facebook.com/informationcovid19/ เข้าถึงเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2564
รูปที่ 1 การนาเสนอข้อมูลสถิติเกีย่ วกับสถานการณ์ COVID-19 ประเทศในทวีปเอเชียและประเทศไทย

นอกจากข้อมูลทางสถิติที่ถูกนาไปเสนอแล้ว สถิติยังเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่ว่า ด้วยการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักการและวิธีการทางสถิติที่ต้องอาศัยทฤษฏีความน่าจะเป็นเข้ามาอธิบายใน
การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
ความน่าจะเป็น (Probability) คือ ตัวเลขที่ใช้บอกความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ว่ามีโอกาส
เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด โดยคานวณได้ดังนี้ ถ้าให้เหตุการณ์ E เป็นเหตุการณ์ที่ส นใจและเกิดขึ้น
จานวน n ครั้ง ในขณะที่ N แทนจานวนครั้งของการเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ความน่าจะเป็น
ของเหตุการณ์ E แทนด้วย P(E) จะได้

P (E ) =

n
โดยที่ 0 ≤ P(E) ≤ 1
N

ถ้าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่สนใจ มีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่า เหตุการณ์นั้นไม่เกิดขึ้นอย่าง
แน่นอน
ถ้าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่สนใจ มีค่าเท่ากับ 1 แสดงว่า เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอย่า ง
แน่นอน
ถ้าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ส นใจ มีค่าเท่ากับ 0.5 แสดงว่า เหตุการณ์นั้นมีโอกาส
เกิดขึ้น 50%
เช่น การโยนเหรียญ 1 บาท หนึ่งเหรียญ โอกาสที่จ ะขึ้นหน้าหัว คิดความน่าจะเป็นเท่ากับ
0.5 เมื่อทาให้เป็นเปอร์เซ็นหรือร้อยละ จะได้ว่าโอกาสที่จะขึ้นหน้าหัวเท่ากับ 50% หรือ ร้อยละ 50
นั่นเอง นอกจากนี้ยังสามารถเจอความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่สนใจในชีวิตประจาวันได้ทั่ว ๆ ไป
เช่น พรุ่งนี้มีโอกาสที่ฝนจะตกร้อยละ 70 ของพื้นที่ โอกาสที่บอลไทยจะได้ไปแข่งบอลโลกแทบจะ
เป็น 0 หรือ โอกาสที่นายกจะยุบสภาในปีหน้าสูงถึงร้อยละ 90
การหาค่าความน่าจะเป็นนับเป็นเรื่องที่ยากต่อการทาความเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือ
การสอน โดยเฉพาะสาหรับเด็กในชั้นประถมศึกษา ดังนั้นเพื่อให้เด็กได้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย อีกทั้งยัง
เป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ในทักษะการการคิด การคานวณ การสังเกต จึงขอนาเสนอกิจกรรม “เรา
มาแข่งรถกันเถอะ” ที่มีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังนี้
วัต ปุ ระสงค์ของกิจกรรม :
1. เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีทักษะในการบวกเลข
2. เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องความน่าจะเป็นพื้นฐานได้
ดังนั้น เมื่อเด็ก ๆ ได้ทากิจกรรมนี้แล้วจะสามารถบวกเลขหลักหน่วยและจะสามารถคานวณค่าความ
น่าจะเป็นขั้นต้นได้
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อุปกรณ์ นการจัดกิจกรรม :
1. ลูกเต๋า(ที่มีหน้าครบทั้ง 6 หน้า) จานวน 2 ลูก
2. รถแข่งหรืออุปกรณ์แทนรถแข่ง
3. กระดานสาหรับทาเป็นทางให้รถวิ่งได้จานวน 13 ทาง โดยแต่ละทางจะทาเป็นช่องให้รถวิ่งได้
ทีละ 1 ช่อง
4. กระดาษสาหรับจดบันทึกผลรวมหน้าที่ปรากฏของลูกเต๋าทั้ง 2 ลูก

กติกาการเล่นแข่งขัน :
1. มีรถทั้งหมด 13 คัน แต่ละคันจะมีหมายเลขกากับ ตั้งแต่ คันที่ 1 ถึง คันที่ 13
2. โยนลูกเต๋า 2 ลูกพร้อมกัน นับผลรวมหน้าที่ปรากฏของลูกเต๋าทั้ง 2 ลูก ตรงกับเลขใด รถที่มี
หมายเลขนั้นจะเดินหน้าไป 1 ช่อง
3. ดาเนินการในข้อ 2 ไปจนกระทั่งมีรถหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งถึงเส้นชัย แสดงว่ารถคันนั้น
ชนะ
วิ ีการเล่นกิจกรรม :
1. อธิบายกติกาการแข่งขันรถให้ผู้ร่วมกิจกรรมฟัง
2. ให้ผ้รู ่วมกิจกรรมเลือกรถในแต่ละหมายเลข และนามาวางไว้ยังจุดเริ่มต้น
3. ให้ตวั แทนผู้ร่วมกิจกรรมโยนลูกเต๋า 2 ลูกพร้อมกัน บันทึกผลรวมหน้าที่ปรากฏของลูกเต๋าทั้ง
2 ลูก
4. ให้ผู้ร่วมกิจกรรมที่เลือกหมายเลขรถตรงตามผลการโยนในแต่ละครั้งเคลื่อนรถเดินหน้าครั้งละ
1 ช่อง
5. ดาเนินการในขั้นตอนที่ 3 และ 4 จนว่าจะมีผู้ชนะ
6. ตั้งคาถามกับผู้ร่วมกิจกรรมว่ารถหมายเลขได้ที่เป็นผู้ชนะ หมายเลขใดที่ได้เดินหน้า และ
หมายเลขใดที่ไม่ขยับเลย(ยังคงอยู่ที่จุดเริ่มต้น)
สรุปผลการแข่งขัน โดยอธิบายถึงเหตุผลที่หมายเลขรถแต่ละคันได้เดินหน้าและไม่ได้ขยับ โดยใช้
ตารางสรุปความน่าจะเป็น ดังนี้

ตารางที่ 2 แสดงความน่าจะเป็นของผลรวมของหน้าที่ปรากฏของลูกเต๋าทั้ง 2 ลูก

ผลรวมหน้าลูกเตา 2 หรือ 12 3 หรือ 11 4 หรือ 10

ความน่าจะเป็น

5 หรือ 9 6 หรือ 8
7
1
2
3
4
5
6
= 0.03 = 0.06
ผลรวมหน้า=ลูก0.08
เตา = 0.11 = 0.14 = 0.17
36
36
36
36
36
36

จากตารางแสดงผลรวมของหน้าที่ปรากฏของลูกเต๋า ทั้ง 2 ลูก จะพบว่าจ านวนเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นทั้งหมดจะเกิดได้ 36 เหตุการณ์ (N=36) ดังนั้น ถ้าต้องการทราบว่าความน่าจะเป็นที่รถแต่ละ
คันจะได้วิ่งเป็นดังนี้ เช่น รถคันหมายเลข 5 จะมีโอกาสได้วิ่งเท่า กับ จ านวนเหตุการณ์ที่ผลรวมหน้า
ลูกเต๋าเท่ากับ 5 มีจานวน 4 ครั้ง (n=4) จะได้ ความน่าจะเป็นที่รถหมายเลข 5 จะได้วิ่งเท่ากับ
4
= 0.11
36

ดังนั้น ถ้าผู้ร่วมกิจกรรมเลือกรถหมายเลข 1 หรือหมายเลข 13 จะได้ว่ารถ 2 หมายเลขนี้ ไม่ได้
ขยับออกจากจุดเริ่มต้น เนื่องมาจากความน่าจะเป็นของเหตุการณ์มีค่าเท่ากับ 0 เพราะว่าลูกเต๋ามีหน้า
ตั้งแต่เลข 1 ถึงเลข 6 เมื่อโยนลูกเต๋าพร้อมกัน 2 ลูก นาหน้าที่ปรากฏมารวมกัน เลข 1 หรือ เลข 13 จะ
ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เลย
ในทานองเดียวกัน เมื่อพิจารณาความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้น จะพบว่ารถหมายเลข 6 7 และ 8 มี
โอกาสที่จะได้วิ่งมากกว่าหมายเลขอื่น โดยเฉพาะรถหมายเลข 7 มีโอกาสที่จะชนะสูง เนื่องจากมีค่า
ความน่าจะเป็นสูงสุดนั่นเอง

แหล่งที่มารูป าพ
https://www.britannica.com/topic
/Australopithecus

แหล่งที่มารูป าพ
https://ktla.com/news/nationworld/astronomers
-discover-brightest-supernova-ever-seen/

แหล่งที่มารูป าพ https://www. https://read.thai.run/5819/

การระเบิดของ supernova ที่ Melott และ Thomas ค้นพบ มาจากดาวฤกษ์ที่อยู่ไกลจาก
โลกไป 164 ปีแสง ซึ่งอาจระเบิดขึ้นในช่วง 7 – 2.6 ล้านปีที่ผ่านมา การระเบิดในครั้งนั้นส่งผลให้รังสี
คอสมิกพลังรุนแรง ทะลุผ่านชั้นบรรยากาศลงมาจนถึงพื้นโลก การที่รังสีคอสมิกพลังสูงแผ่ทะลุชั้น
บรรยากาศ ทาให้อิเล็กตรอนของธาตุต่าง ๆ ในชั้นบรรยากาศหลุดออกจากอะตอมของธาตุเหล่านั้น
เหตุการดังกล่าวเป็นการเพิ่มประจุไฟฟ้าในชั้นบรรยากาศโลกให้สูง และเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดฟ้าผ่า
อย่างรุนแรงมากกว่าเดิมกว่า 50 เท่า ในช่วงเวลานั้นคาดว่าบรรพบุรุษของมนุษย์ยังคงอาศัยอยู่ใน
ทวีปแอฟริกา เมื่อไฟป่าที่เกิดจากฟ้าผ่ามีจานวนมากขึ้น บรรพบุรุษของมนุษย์จึงถูกผลักดันให้ต้อง
เริ่มยืนด้วย 2 ขา เพื่อสร้างความได้เปรียบในการดารงชีวิต เป็นการเพิ่มความสามารถในการระวังภัย
ทาให้สามารถเคลื่อนไหวได้คล่องตัวและไกลมากขึ้น หาอาหารได้เพิ่มมากขึ้น (Melott & Thomas,
2019; บีบีซีไทย, 2562: ออนไลน์) มนุษย์ปัจจุบันจึงมีวิวัฒนาการมาจากสายทางของบรรพบุรุษที่เดิน
ด้วย 2 ขา ซึ่งได้เปรียบในการปรับตัวให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
และสิ่งแวดล้อมมาได้
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กาหนดการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสว่ น ูมิ าค ประจาปี 2564
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
9.00-10.00 น. พิธีเปิด
- วีดิทัศน์พิธีการถวายพุ่มสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา
- วีดิทัศน์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- วีดิทัศน์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
- วีดิทัศน์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
- พิธีเปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจาปี 2564
- วีดิทัศน์ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสาเร็จ (1 Faculty 1 Signature)
10.00-10.25 น. นิทรรศการคณิตศาสตร์
10.25-11.05 น. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และผลการตัดสิน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
11.05-11.30 น. นิทรรศการเคมี
11.30-11.50 น. การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผลการตัดสิน
ทุกระดับชั้น
11.50-13.00 น. วีดิทัศน์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หน่วยงานภายนอก)
13.00-13.20 น. การประกวดเรียงความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผลการตัดสิน
ทุกระดับชั้น
13.20-13.45 น. นิทรรศการชีววิทยา
13.45-14.15 น. การประกวดตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และผลการตัดสิน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
14.15-14.40 น. นิทรรศการฟิสิกส์
14.40-15.10 น. การประกวดนวัตกรรมหุ่นยนต์เพื่อการประยุกต์ใช้งานและผลการตัดสิน
ระดับมัธยมศึกษา

กาหนดการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสว่ น ูมิ าค ประจาปี 2564
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
9.00-10.00 น. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และผลการตัดสิน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
10.00-10.25 น. นิทรรศการสถิติ
10.25-10.55 น. การประกวดตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และผลการตัดสิน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
10.55-11.20 น. นิทรรศการวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา
11.20-12.00 น. การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ทุกระดับชัน้
หมายเหตุ

1. สามารถรับชมผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่
1.1 Facebook Live ของเพจคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
1.2 YouTube Live “Science UP Official”
2. สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube “Science UP Official”
3. สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4. สามารถดาวน์โหลดจุลสารงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2564

Facebook

YouTube

Website

