รอบรั้ววิทยาศาสตร์ • นานาสาระ
สุรเชษฐ กฤชแสงโชติ (อั๋น) • วท.บ.(ฟสิกส), วท.ม.(ฟสิกส) มศว ประสานมิตร อาจารยฟสิกส และ เลขานุการ
สํานักพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โรงเรียนอํานวยศิลป • Email : physics2u@hotmail.com

QUANTA
การแขงขันทางวิชาการ
ที่นาสนใจ
ในดินแดนภารตะ

ในแถบเอเชียใต ซึง่ มีความขัดแยงคอนขางรุนแรง ตอมาจึงไดมกี ารขยาย
การเชิญ และเปดโอกาสใหโรงเรียนทัว่ ไปจากหลาย ๆ ประเทศเขาสมัคร
แขงขัน และดําเนินเรือ่ ยมาจนถึงปจจุบนั
คณะกรรมการดําเนินงาน QUANTA จะแบงผูที่เขาแขงขันจาก
3 สวน ไดแก ระดับเมือง (โรงเรียนภายในเมือง Lucknow) ระดับประเทศ
(โรงเรียนจากรัฐตาง ๆ ภายในประเทศอินเดีย) และระดับนานาชาติ โดย
ในระดับนานาชาตินน้ั ครัง้ นีม้ ปี ระเทศตาง ๆ เขารวมจํานวน 12 ประเทศ
ไดแก มาเลเซีย ไทย เนปาล ภูฏาน จอรแดน รัสเซีย สาธารณรัฐเช็ก
โปแลนด ศรีลงั กา สิงคโปร อินเดีย ปากีสถาน โดยแตละประเทศจะสงทีม
ผมและอาจารย์ อ ี ก ท่ า น มี โ อกาสได้ น ํ า นั ก เรี ย นโรงเรี ย น เขาแขงขันไดไมเกิน 5 ทีม ทีมละไมเกิน 7 คน และหัวหนาทีม 1 คน และ
มหิดลวิทยานุสรณ ไปเขารวมการแขงขันทางวิชาการ “15th ผูส งั เกตการณหรือผูจ ดั การทีมอีก 1 คน
QUANTA : International Competition for Science,
Mathematics,Electronics & Computer Science” (2009) กิจกรรมการแขงขัน
ณ City Montessori School (CMS) เมืองลัคนาว รัฐอุตตรในการแขงขัน 15th QUANTA : International Competition for
ประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย ระหวาง วันที่ 13 – 19 พฤศจิกายน Science, Mathematics, Electronics & Computer Science (2009)
พ.ศ. 2552 โดยผมเองไดมีโอกาสเปนผูสังเกตการณในการแขงขัน ในครัง้ นีแ้ บงการแขงขันออกเปน 7 รายการ ไดแก
ครั้งนี้ดวย และเห็
และเหน็ วาการแขงขันในครั้งนี้ คอนขางเปนการแขงขันที่
1. การแขงขันประชันวาที (Debate)
หลากหลาย วัดทักษะในหลายดาน จึงอยากจะเก็บประสบการณ
2. การแขงขันปญญาทาทายทางนาํ (Aqua Challenge)*
มาเลา เผื่อวา โรงเรี
โรงเรยี นอื่นมีความสนใจในการแขงขันระดับนานาชาติ
3. การแขงขันทักษะทางสติปญ ญา (Mental Ability Test)
ผมวาเวทีนี้ดีไมนอยเลยทีเดียว
4. การแขงขันตอบปญหาทางคณิตศาสตร (Quiz-Acta Mathแขงขัน QUANTA ในครัง้ นี้ เปนครัง้ ที่ 15 โดย ematica)
5. การแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตรและดาราศาสตร (Sciเริม่ จัดมาตัง้ แตป ค.ศ. 1995 จากแนวคิดของ
Dr.Jagdish Gandhi ผูบ ริหารของ CMS ทีต่ อ งการใหกจิ กรรมทางวิชาการ ence & Astronomy Quiz)
6. การแขงขันทักษะการสรางสรรคผลงาน (Insight)
ระดับนานาชาติ เขามามีบทบาทในการสานความสัมพันธระหวางประเทศ

การ

ปีที่ 38 ฉบับที่ 168 กันยายน - ตุลาคม 2553

73

นานาสาระ • รอบรั้ววิทยาศาสตร์

7. การแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer Software Development)
หมายเหตุ * จะเปลีย่ นรูปแบบการแขงขันไปในทุกป ขึน้ อยูก บั
คณะกรรมการดําเนินงาน ซึง่ จะแจงในหนังสือเชิญวาแตละปจะแขงอะไร
กติกาเปนอยางไร

2. ปญญาทาทายทางน้าํ รอบที่ 2 (Aqua Challenge : Race B)
เรือของทีมใดไปถึงขอบสระอีกฝง หนึง่ และกลับมายังตําแหนง
ทีป่ ลอย (ยอนทางเกาอีก 25 เมตร) โดยใชเวลานอยทีส่ ดุ ถือเปนผูช นะ

การแขงขันประชันวาที (Debate)

รูปแบบการแขงขันคือ นําผูเขาแขงขันทั้งหมด ขึ้นบนเวที โดย
แตละโรงเรียนจะสงผูเขาแขงขันได 1 คน ตอ 1 ญัตติ ซึ่งในครั้งนี้มี
การประชันวาทีใน 2 ญัตติ (รอบละ 1 ญัตติ) โดยพิธีกร โดยที่ดานหนา
เวที จะมีแทนโพเดียมอยู 2 แทน แทนหนึง่ คือฝายสนับสนุน (For) อีกแทน
คือ ฝานคาน (Against) โดยเปดอิสระใหกับผูเขาแขงขัน จะเลือกที่จะ
ออกไปแสดงวาทะทีแ่ ทนใดก็ได ตามทีไ่ ดเตรียมมา
กรรมการจะมีเวลาใหคนละ 3 นาที ในการแสดงวาทะ เมือ่ ถึง
เวลา 2 นาที 30 วินาที จะมีเสียงเตือนสัน้ ๆ และเมือ่ ครบ 3 นาที จะมี
สัญญาณดังยาวเพือ่ ใหผเู ขาแขงขันหยุด โดยหากเกินเวลา ก็จะมีสว นในการ
ลดทอนคะแนนลงดวย
เมือ่ หมดเวลา พิธกี รจะเปดโอกาสใหผเู ขาแขงขันคนอืน่ ๆ ได
ยกมือ เพือ่ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ทัง้ สนับสนุน หรือหักลาง อีก
ประมาณ 2-3 คําถาม ซึง่ ผูเ ขาแขงขัน ยังคงตองใหความเห็นสมทบ หรือ
หักลางกับผูท เ่ี สนอความเห็นเขามาใหครบถวนดวย
การแขงขันปญญาทาทายทางน้าํ (Aqua Challenge)

รูปแบบการแขงขันคือ ใหผแู ขงขันแตละทีม ออกแบบเรือขนาด
กวางคูณยาวไมเกิน 8 คูณ 12 นิว้ โดยหามใชวงจรไฟฟารวม (Integrated
Circuit) โดยอนุญาตใหแตละทีมใชมอเตอรและใบพัดในการประกอบเรือ
โดยแตละทีมสามารถจะประกอบเรือใหสาํ เร็จมาลวงหนาจากประเทศของ
ตนเอง หรือมาตอเรือยังสถานทีแ่ ขงขันก็ได
การแขงขันมี 2 รอบไดแก
1. ปญญาทาทายทางน้าํ รอบที่ 1 (Aqua Challenge : Race A)
ใหปลอยเรือลงในสระวายน้าํ ทีม่ คี วามยาว 25 เมตร เรือของทีมใด
ไปถึงขอบสระอีกฝง หนึง่ ได โดยใชเวลานอยทีส่ ดุ ถือเปนผูช นะ
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โดยแตละทีม (ทัง้ หมด 48 ทีม) จะถูกสุม ใหอยูใ นรอบคัดเลือกยอย
(Heat) รอบยอยละ 4 ทีม จํานวน 12 รอบ จากนัน้ นําทีมทีท่ าํ เวลาไดดที ส่ี ดุ
จํานวน 12 ทีม มาแขงขันเพือ่ คัดเหลือ 3 ทีม และหาผูช นะ (ซึง่ ใชรปู แบบ
การแขงขันเดียวกันทัง้ Race A และ Race B)
การแขงขันทักษะทางสติปญ ญา (Mental Ability Test), การแขงขัน
ตอบปญหาทางคณิตศาสตร (Quiz-Acta Mathematica) และการแขงขัน
ตอบปญหาทางวิทยาศาสตรและดาราศาสตร (Science & Astronomy
Quiz) ทั้งสามการแขงขันนี้จะมีรูปแบบการแขงขันที่เหมือนกันคือ
แบงออกเปน 3 รอบ รอบแรก จะใหผูเขาแขงขันทีมละ 2 คน (เฉพาะ
Mental Ability Test : 1 คน) สอบรอบคัดเลือก โดยขอสอบจะปรากฏบน
จอคอมพิวเตอร ในหองคอมพิวเตอร จํานวน 40 ขอ มีเวลาทัง้ สิน้ 50 นาที
โดยที่ผเู ขาแขงขันจะไมสามารถยอนกลับมาทําโจทยในขอที่ผานไปแลวได
คือเปนขอสอบทีต่ อ งทําเรียงขอ เมือ่ ครบจํานวน 40 ขอแลว ผูเ ขาแขงขัน
จะทราบคะแนนในทันที แตกรรมการจะรวบรวมคะแนนดังกลาวเพือ่ คัด
จํานวน 24 ทีม เขาสูร อบรองชนะเลิศ ในวันถัดไป
ในวันถัดมา กรรมการจะประกาศในหองประชุมใหญวา ผูเ ขา
แขงขันคนใด จากทีมใด ไดเขาสูร อบรองชนะเลิศ จํานวน 24 ทีม (แบงเปน
2 กลุม กลุม ละ 12 ทีม) โดยผูท ถ่ี กู ประกาศชือ่ จะตองขึน้ ไปแขงขันบนเวที
ทันที โดยไมไดเตรียมตัวอีก
การแขงขันในรอบรองชนะเลิศ จะใชวธิ ฉี ายภาพบนหนาจอขนาดใหญ
โดยทีต่ าํ แหนงทีน่ ง่ั ของผูแ ขงขัน ก็จะมีหนาจอคอมพิวเตอรใหผเู ขาแขงขัน
ไดดดู ว ย โจทยจะเปนขอสอบปรนัย 5 ตัวเลือก จํานวน 12 ขอ เนือ้ หา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทัง้ เนือ้ หาในรายวิชาคณิตศาสตร ฟสกิ ส เคมี
ชีววิทยา ดาราศาสตร และเหตุการณปจ จุบนั และความรูท ว่ั ไป เมือ่ คําถาม
ขึน้ บนจอ ผูเ ขาแขงขันตองแยงกันกดไฟสัญญาณ เพือ่ ตอบปญหา หากตอบถูก
จะได 10 คะแนน หากตอบผิด จะติดลบ 10 คะแนน ในแตละกลุม ของรอบ
รองชนะเลิศ จะคัดผูท ไ่ี ดคะแนนสูงสุดจํานวน 6 ทีม ตอรอบ มารวมกันในรอบ
ชิงชนะเลิศ จํานวน 12 ทีม มาแขงในรอบชิงชนะเลิศ (กติกาเดียวกับรอบ
รองชนะเลิศ) เพือ่ หาผูช นะจํานวน 3 อันดับ
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การแขงขันทักษะการสรางสรรคผลงาน (Insight)

รูปแบบการแขงขันตามทีผ่ จู ดั ลงไวในสูจบิ ตั ร คือ การสรางสรรค
ผลงานของเศษสวนเหลือใชทางอิเล็กทรอนิกส (Electronics Junk)
โดยผูเ ขาแขงขัน ไมสามารถคาดเดาไดวา อุปกรณทไ่ี ดรบั มาใชแขงขันนัน้
คืออะไร และมีปริมาณเทาใด อีกทัง้ ผูแ ขงขันจะตองเตรียมอุปกรณทค่ี าดวา
จะมีประโยชนในการประดิษฐชน้ิ งาน เชน มีด ไขควง เลือ่ ย น็อต ไขควง
มาเองจากแตละประเทศ โดยผูจ ดั ไมมกี ารเตรียมให
ในวันแขงขันจะใหผเู ขาแขงขันทีมละ 2 คน โดยทีผ่ เู ขาแขงขัน
แตละทีมจะตองเขาไปอยูใ นพืน้ ทีท่ ร่ี ะบุชอ่ื ทีมไว โดยมีเครือ่ งคอมพิวเตอร
พรอมอุปกรณครบชุด ทีเ่ สียแลวและไมสามารถซอมได ตัง้ ไวทมี ละ 1
เครือ่ ง เพือ่ ทีจ่ ะใหผเู ขาแขงขันไดประกอบเครือ่ งเปนสิง่ ประดิษฐใหม หรือ
เปนผลงานทางศิลปะก็ได โดยใหเวลา 5 ชัว่ โมง เมือ่ ครบเวลา กรรมการ
เดินตรวจดูชน้ิ งาน และฟงการนําเสนอชิน้ งานของผูเ ขาแขงขัน จากนัน้ จะ
ประกาศผูช นะ 3 อันดับ
การแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer Software
Development)

รูปแบบการแขงขัน จะใหผเู ขาแขงขันทีมละ 2 คน เขียนโปรแกรม
เพือ่ แกปญ หาทีท่ างผูจ ดั ไดกาํ หนดไว (ผูเ ขาแขงขันไมทราบปญหามากอน)
จํานวน 4 ขอ กําหนดเวลาทัง้ สิน้ 4 ชัว่ โมง เมือ่ เขียนโปรแกรมเรียบรอยแลว
ผูเ ขาแขงขันจะตองเรียกคณะกรรมการมาตรวจ และผูเ ขาแขงขันจะทราบ
คะแนนทีมของตนเองในทันที แตจะยังไมทราบอันดับ จนกวาการแขงขันจะ
เสร็จสิน้ ทุกทีม ทีมทีไ่ ดคะแนนสูงสุด 3 อันดับ เปนผูช นะ

อยูใ นไทย อีกปญหาทีผ่ เู ขาแขงขันอาจจะตองพบเชนเดียวกับคณะของผมก็
คือ อาหาร ซึง่ จะเปนอาหารในสไตลอนิ เดียขนานแท จะมีกลิน่ เครือ่ งเทศ
ทีค่ อ นขางแรง และเนือ้ สัตวทใ่ี ชประกอบอาหาร มักจะใชเนือ้ แพะ และเนือ้
แกะ ซึง่ คนไทยสวนมากไมคอ ยคุน เคย นอกนัน้ ก็ไมนา จะมีปญ หาใด ๆ ใน
การแขงขัน อนึง่ ผมอยากจะเสนอวา 1 ในทีมนัน้ ควรจะมีอาจารยภาษา
อังกฤษรวมเดินทางไปดวยจะชวยใหการเดินทางราบรืน่ ขึน้ เพราะภาษา
อังกฤษสไตลอนิ เดีย ก็ฟง ยากพอสมควรครับ
กอนการเดินทางมาทีเ่ มืองลัคนาว ผมมีเวลาเหลือในนิวเดล
ลีประมาณ 6 ชัว่ โมง เนือ่ งจากตองรอตอเครือ่ งบินภายในประเทศ จึง
ไดมโี อกาสไปเยีย่ มชม ทําเนียบนายกรัฐมนตรี รัฐสภา รวมถึงประตูชยั
แหงอินเดีย (India Gate) ทีส่ รางเพือ่ เปนอนุสรณใหกบั ทหารทีพ่ ลีชพี ใน
สงครามโลกครัง้ ทีส่ อง และหลังจากการแขงขัน ผมและคณะไดนง่ั รถไฟตอ
ไปยังเมืองอักกรา ทีเ่ ปนทีต่ ง้ั ของทัชมาฮาล หนึง่ ในเจ็ดสิง่ มหัศจรรยของโลก
ยุคใหม และไดเขาเยีย่ มชมทัชมาฮาล อันถือเปนอัครสถานฝมอื มนุษยทย่ี ง่ิ
ใหญและสวยงามมากเลยทีเดียว
การแขงขันรายการ QUANTA นี้ ไมตอ งเสียคาลงทะเบียนแต
อยางใด อีกทัง้ ผูจ ดั ยังจัดทีพ่ กั และอาหารใหกบั ผูเ ขารวมกิจกรรมทุกคนดวย
ผมขอแสดงรายละเอียดคาใชจา ยไวตอนทายนีด้ ว ย ซึง่ หากวาทางโรงเรียน
ใดมีโครงการจะสงนักเรียนไปแขงขันทางวิชาการในตางประเทศ ก็ลอง
สมัครเขารวมกิจกรรมได โดยการแขงขันจะจัดขึน้ ภายในชวงกลางเดือน
พฤศจิกายนของทุกป โดยจะเริม่ มีการประชาสัมพันธตง้ั แตเดือนกรกฎาคม
ใหลงทะเบียนเขารวมครับ
คาใชจา ยโดยประมาณ

ผูท ไ่ี ดอนั ดับทีห่ นึง่ ในทุกรายการ จะไดรบั โลรางวัลประจําการ
แขงขันนัน้ ๆ และคะแนนสะสม 5 คะแนน สวนผูท ไ่ี ดอนั ดับทีส่ องและสาม
จะไดคะแนนสะสม 3 และ 2 คะแนนตามลําดับ เมือ่ การแขงขันครบ 7
รายการแลว คณะกรรมการจะทําการรวมคะแนนทุกรายการ และประกาศ
ผลทีมทีไ่ ดรบั รางวัลคะแนนรวมดวย
นอกจากนัน้ ในชวงพิธปี ด จะมีชว งเวลาใหแตละประเทศไดแสดง
กิจกรรมอันเปนเอกลักษณของชาติ ครั้งนี้นักเรียนจากโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณก็ไดนํา รําวงมาตรฐานในเพลงลอยกระทงไปเผยแพรให
กับผูเ ขารวมกิจกรรมทัง้ หมดดวย ถือเปนสีสนั ของการแขงขันนีเ้ ลยทีเดียว
ขอเสนอแนะของผูท จ่ี ะเดินทางไปแขงขันรายการนี้ ในความเห็น
ของผมก็คอื ตองเตรียมภาษาอังกฤษในทักษะ การฟง และพูดใหดถี งึ ดีมาก
เพราะการตอบปญหาบนเวทีนน้ั จะตองฟงพิธกี รใหชดั เจน และตอบคําถาม
ใหได สวนรูปแบบของคําถามก็ไมไดยากเกินไปสําหรับหลักสูตรทีเ่ รียนกัน

ตัว๋ เครือ่ งบินไป – กลับ การบินไทยชัน้ ประหยัด สุวรรณภูม-ิ
นิวเดลลี-สุวรรณภูมิ คนละ 14,250 บาท
ตัว๋ เครือ่ งบินเทีย่ วเดียว แอรอนิ เดียชัน้ ประหยัด นิวเดลลี-ลัคนาว
คนละ 2,750 บาท
คาตรวจลงตรา VISA ในหนังสือเดินทาง คนละ 2,187 บาท
คารถไฟตูน อน (เดินทางกลางคืน – เชา) จากลัคนาว – อัตรา
คนละ 1,207 บาท
คารถตูเ หมา จากสถานีรถไฟอักกรา – ทัชมาฮาล – กลับมาสง
ทีท่ า อากาศยานอินทิรา คานธี ในนิวเดลลี (รวมน้าํ มัน) 7 คน เฉลีย่ คนละ
850 บาท
คาเขาชมทัชมาฮาล คนละ 510 รูป เทียบเปนเงินไทยประมาณ
400 บาท
คาใชจา ยอืน่ ๆ กอน – หลัง การแขงขัน (อาหาร, น้าํ ดืม่ , ของ
ทีร่ ะลึก ฯลฯ) 1,000 บาท
รวม 22,644 บาท ตอคน
หากสนใจทานสามารถติดตามการประกาศรับสมัครไดท่ี CITY
MONTESSORI SCHOOL (CMS) CHOWK BRANCH Opp. Kali Charan
Degree College, Hardoi Road, Lucknow-226003, India.
Telephones : + 91 522 - 2254778, + 91 522 - 2254778 Fax :
+ 91 522 - 2254778, 2635497 Website : http://www.cmseducation.
org/branches/chowk.html E-mail : cmschowk1@cmseducation.org
ปีที่ 38 ฉบับที่ 168 กันยายน - ตุลาคม 2553

75

