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 นับเปนเวลามากกวา 100 ปที่นักจุลทรรศน - 
วิทยาถูกกีดกันจากธรรมชาติ เนื่องจากภาพที่ตาเห็น 
ย ังไม ม ีความละเอ ียดพอมากกว าคร ึ ่งหน ึ ่งของ  
ความยาวคลื่นแสง ทำใหยังไมสามารถระบุรายละเอียด 
ของสิ่งมีชีวิตไดอยางชัดเจน ในชวงป ค.ศ. 1999 
นักวิทยาศาสตร 3 ทาน ซึ่งนำโดย Eric Betzig จาก 
Howard Hughes Medical Institute เมือง Ashburn 
รัฐ Virginia, Stefan Hell จาก Max Planck Institute 
for Biophysical Chemistry in Göttingen 
ประเทศเยอรมนี และ William Moerner จาก     

Stanford University เมือง Palo Alto รัฐ California เริ่มทำการศึกษาและคนพบวิธีที่จะสามารถขาม 
ขอจำกัดนี้ได โดยศึกษาการดูดซึมและการปลอยแสงฟลูออเรสเซนซของตัวอยาง ทำใหนักวิทยาศาสตรทั้ง 3 ทาน 
ไดรับรางวัล Nobel Prize ทางดานเคมี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 นี้ ซึ่งเปนการเปดขอบเขตความรูสำหรับ 
เทคนิคใหมทางดานจุลทรรศนวิทยา โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดาน วิทยาศาสตรชีวภาพ

             เมื่อป ค.ศ. 1873 Ernst Abbe นักจุลทรรศนวิทยา ไดบงชี้ถึงขอจำกัดของกลองจุลทรรศนแบบใชแสงวา 
ยังไมสามารถที่จะใชในพิจารณาสิ่งที่เล็กกวา 0.2 ไมโครเมตรได ซึ่งรวมถึงแบคทีเรีย ออรแกเนลลหรือโครงสราง 
ภายในเซลลซึ่งทำหนาที่เฉพาะอยาง และไวรัส ภาพที่ไดจากกลองจุลทรรศนแบบใชแสงในชวงความยาวคลื่นที่ 
สายตามนุษยมองเห็น ยังไมมีความชัดเจนเพียงพอ

    ในชวงปลายของศตวรรษ 1980 Moerner 
ไดพยายามพัฒนาวิธีการใหมในการเก็บขอมูลเกี่ยว
กับทัศนศาสตร และในขณะเดียวกันทีมนักวิจัย 
ของเขาไดพัฒนาเลเซอรและอุปกรณที่ใชในการ 
ตรวจสอบการดูดกลืนแถบสีสเปกตรัมและแสง 
ฟลูออเรสเซนซของโมเลกุลเดี่ยว จากการศึกษานี้ 
ทำใหทราบวา ความยาวคลื่นของแสงทำใหแตละ 
โมเลกุลมีการเคลื่อนที่ไปรอบๆ 
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ที่มา: Daniel Clery นิตยสาร Science ฉบับวันที่ 17 ตุลาคม 2557
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ไมนาน Betzig พัฒนาวิธีที่แตกตางออกไป คือ การปรับใชกลองจุลทรรศนใหเหมาะกับโมเลกุลเดี่ยว โดยใช 
เลเซอรกระตุนเฉพาะจุดที่มีการคัดเลือก ทำใหโมเลกุลเกิดการเรืองแสง และนักวิจัยจะบันทึกภาพที่ตำแหนงเดิม 
ซ้ำหลายครั้ง จากนั้นนำภาพมาซอนทับ เพื่อเพิ่มความละเอียดของภาพในระดับนาโน ทำใหไดภาพที่มีโครงสราง 
สมบูรณ Betzig จัดแสดงวิธีการนี้เปน ครั้งแรกในป ค.ศ. 2006

 นอกจากนี้ Catherine Lewis ผูอำนวยการเซลลชีววิทยาและชีวฟสิกสจากสถาบัน National Institute of 
General Medical Science เมือง Bethesda รัฐ Maryland กลาววา การคนพบนี้เปนสิ่งที่นาตื่นเตน 
เน ื ่องจากว ิธ ีการน ี ้ทำให น ักว ิจ ัยสามารถสังเกตการณการเคล ื ่อนไหวของโมเลก ุลเม ื ่อเวลาผ านไป 
ซึ่งเปนสิ่งที่สำคัญมากในการทำความเขาใจในสิ่งเหลานี้ เชน กระบวนการแพรกระจายของเซลลมะเร็ง หรือวิธี 
ที่ไวรัสเขาสูเซลล เปนตน และกอใหเกิดความรูใหมที่เปนประโยชนอยางยิ่งใหญ

 ในป ค.ศ. 2000 Hell ไดพัฒนากลอง 
จุลทรรศน STED (Stimulated Emission   
Depletion) โดยรูปแบบแรกคือการใชแสงเลเซอร 
กระตุ นโมเลกุลใหมีการเรืองแสงและรูปแบบที่ 
สองคือการกระตุนเฉพาะวัตถุที่มีขนาดเล็กระดับ 
นาโนเมตรเทานั้นใหเกิดการเรืองแสง หลังจากนั้น
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 ปจจุบันสารใหความหวานแทนน้ำตาล 
เปนที่นิยมในสวนผสมของเครื่องดื่มประเภทโซดา 
หรือของหวานปราศจากน้ำตาล (Sugar-free) 
และอาหารประเภทอื่นๆ เนื่องจากเปนการเพิ่ม 
ทางเลือกที ่หลากหลายในการบริโภคสำหรับ

ที่มา: Rachel Ehrenberg นิตยสาร Science News ฉบับวันที่ 18 ตุลาคม 2557

อันตรายจากสารให้ความหวาน
         การบริโภคสารใหความหวานอาจกอใหเกิด
ปญหาทางดานสุขภาพสำหรับที ่ผู ต องการลด 
ความอวน  จากการศึกษาในหนูทดลองและใน 
กลุมคนจำนวนหนึ่ง พบวา สารใหความหวานจะ 
เขาไปมีบทบาทตอเชื้อ จุลินทรียในลำไสสงผลตอ 
การเปลี ่ยนแปลงกระบวนการเผาผลาญอาหาร 
และอาจกอใหเกิดโรคอวนและโรคเบาหวาน

อันตรายจากสารให้ความหวาน

ผูที่เปนโรคเบาหวาน ผูที่มีปญหาดานน้ำหนัก และผูที่ตองการควบคุมน้ำหนัก โดยมีความคิดวา 
สารใหความหวานนี้ สามารถผานไปยังลำไสไดโดยไมผานกระบวนการยอย และไมมีผลกระทบใดตอ 
ลำไสแตอยางไรก็ตาม จากการศึกษานี้ซึ่งนำโดย Eran Segal นักชีววิทยาสาขาการคำนวณ และ 
Eran Elinav นักภูมิคุมกันวิทยา จากสถาบัน Weizmann Institute of Science เมือง Rehovot 
ประเทศอิสราเอล กลาววา แทนที่จะเปนการชวยคน แตสารใหความหวานกลับกอใหเกิดปญหา 
ทางดานสุขภาพ โดยนักวิจัยมุงเนนศึกษาสารใหความหวานที่พบในแยม น้ำสลัด วิตามิน         
น้ำตาลเทียมยี่หอ Sweet’N Low และในอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำ ทำการทดสอบในหนูทดลองที่ 
เลี้ยงดวยอาหารและน้ำที่มีการผสมสารใหความหวาน เชน ซูคราโลส (Sucralose) หรือ 
แอสปารแตม (Aspartame) พบวาระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองสูงขึ้น ระบบการเผาผลาญ 
น้ำตาลของหนูทดลองเริ่มเกิดความผิดปกติในสัปดาหที่ 5 และใหผลลัพธเชนเดียวกัน สำหรับ 
หนูทดลองที่มีขนาดผอมหรือมีน้ำหนักเกิน ในขณะที่หนูทดลองที่ไดรับอาหารและน้ำเจือกลูโคสจะมี 
การเผาผลาญอาหารตามปกติ และหลังจากสัปดาหที่ 11 พบวา หนูทดลองมีระดับน้ำตาลในเลือด 
สูงผิดปกติ ซึ่งเปนสัญญาณของโรคเบาหวาน เนื่องจากโดยปกติแลว อาหารจะผานกระบวน 
การยอยทำใหเกิดการแตกตัวเปนกลูโคส และคารโบไฮเดรต หลังจากนั้นจะเขาสูกระแสเลือดเพื่อใช 
เปนพลังงานหรือมีการเก็บสะสมไวในรูปไขมัน เมื่อกระบวนการเผาผลาญกลูโคสเกิดความบกพรอง 
จึงกอใหเกิดระดับกลูโคสในเลือดสูงขึ้นนั่นเอง
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สาร ให  ความหวานม ี ฤทธ ิ ์ ใ นการฆ  า 
แบคทีเรียบางชนิดได กระบวนที่ขัดขวาง 
การเผาผลาญกลูโคสยังคงมีความซับซอน  
และการศึกษานี้จะตองมีการศึกษาเพิ่มเติม
และทดลองซ ้ำ ในคนเพ ื ่อพยายามหา 
คำตอบเกี ่ยวกับสายพันธุ แบคทีเรียที ่มี 
ความเกี่ยวของ เพื่อใหไดผลลัพธที่สอด 
คลองกัน

อันตรายจากสารให้ความหวาน (ต่อ)

 เมื่อมีการวิเคราะหทางพันธุกรรมเปรียบเทียบระหวางเชื้อจุลินทรียในลำไสของหนูทดลองที่ 
ไดรับสารใหความหวานกับหนูทดลองที่ไดรับอาหารปกติ พบวามีความแตกตางกัน ซึ่งเปนตัวบงชี้ 
ถึงการเปลี่ยนแปลงในกลุมของแบคทีเรีย อยางไรก็ตาม ในขณะนี้ยังไมสามารถสรุประบุสายพันธุ 
ที่ชัดเจนของแบคทีเรีย เนื่องจากแบคทีเรียบางชนิดสามารถเจริญเติบโตไดในสารใหความหวานหรือ 

 หลังจากนั ้นนักวิจัยทดสอบโดยใหยาปฏิชีวนะแกหนูทดลองเพื ่อฆาแบคทีเรียในลำไส 
พบวากระบวนการเผาผลาญอาหารฟนคืนสูสภาพปกติ ทำใหสามารถสันนิษฐานไดวา แบคทีเรียใน 
ลำไสมีบทบาทสำคัญในกระบวนการ ดังนั้น นักวิจัยทดสอบโดยการปลูกถายเชื้อจุลินทรียที่พบใน 
ลำไสของหนูทดลองที่ไดรับอาหารที่มีสวนผสมของสารใหความหวานไปใหแกหนูทดลองที่ปราศจาก 
เชื้อจุลินทรียในลำไส ทำใหหนูทดลองเกิดความบกพรองของระบบการเผาผลาญอาหาร Segal และ 
Elinav พิจารณาถึงผลกระทบตอผูบริโภคในอาสาสมัครที่ไดรับสารใหความหวานจำนวน 40 คนและ 
เปรียบเทียบกับผูที่ไดรับอาหารปกติจำนวน 236 คน พบวาผูที่ไดรับสารใหความหวานมีแนวโนม 
การเกิดปญหาในการเผาผลาญกลูโคสมากกวาผูที่ไดรับอาหารปกติ นอกจากนี้ นักวิจัยทำการศึกษา 
ในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีจำนวน 7 คน โดยบริโภคสารใหความหวานในปริมาณมากที่สุดตามที่ 
องคการอาหารและยา (Food and Drug Administration) ไดกำหนดไวใน 1 สัปดาห พบวา 4 ใน 7 
คนเกิดความผิดปกติของการเผาผลาญกลูโคส และมีแนวโนมในการเกิดโรคเบาหวานประเภทที่ 2 
หลังจากนั้น นักวิจัยทำการปลูกถายเชื้อจากลำไสของผูที่เกิดความผิดปกติของระบบการเผาผลาญ 
ไปยังหนูทดลอง กอใหเกิดความผิดปกติเชนเดียวกันในหนูทดลอง 
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ที่มา: Elizabeth K. Wilson นิตยสาร Chemical & Engineering News ฉบับวันที่ 8 กันยายน 2557

ที่มา: http://www.sciencedaily.com/releases/2014/10/141024192710.htm วันที่ 24 ตุลาคม 2557

           การถายโอนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีความเย็นจัดจากถังหนึ่งไปยังอีกถังหนึ่งโดยไมมีการเปลี่ยนสถานะใน 

อวกาศที่มีแรงโนมถวงเปนศูนยซึ่งอาจจะเปนความจริงไดในอนาคตอันใกล

 Rudy Werlink วิศวกรระบบดานการทดสอบของเหลวและการพัฒนาเทคโนโลยี จาก NASA's Kennedy 

Space Center รัฐ Florida ไดพัฒนาระบบเซ็นเซอรซึ่งจะใชในการทดสอบการบินแบบ Suborbital Flight 

หรือการบินที่มีความสูงเหนือกวา 100 กิโลเมตร แตความเร็วที่ยังไมเพียงพอที่จะเขาสูวงโคจรรอบโลกของ 

อากาศยาน Virgin Galactic’s SpaceShipTwo ในป ค.ศ. 2015 โดยที่ NASA’s Langley Research Center เมือง 

Hampton รัฐ Virginia มีการศึกษาเกี่ยวกับระบบเซ็นเซอรเพื่อตรวจสอบ สารเลดเซอรโคเนต ไทเทเนต (Lead 

Zirconate Titanate; PZT) ซึ่งเทคโนโลยี PZT Mass Gagging เปนประเภทหนึ่งของเซ็นเซอรที่นำมาใช 

ในการวัดปริมาณการสั่นสะเทือนของมวลความถี่ เพื่อการทดสอบมวลและระดับปริมาณของเหลวที่คงเหลือในถัง - 

เชื้อเพลิง และยังสามารถตรวจสอบความแข็งแกรงของถังเชื้อเพลิงไดอีกดวย นอกจากนี้ การทดสอบเซ็นเซอรจะ  

เป นการสนับสนุนการพัฒนาเสถ ียรภาพของเทคโนโลย ีการเก ็บร ักษาเช ื ้อเพล ิงเม ื ่อยานอยู  ในวงโคจร 

สำหรับการทดสอบนี้ นักวิจัยติดเซ็นเซอร PZT กับถังเชื้อเพลิง 2 ถัง โดยจะมีการหมุนตัวอยางชาๆ เพื่อใหของเหลว 

ไหลจากถังหนึ่งไปยังอีกถังภายในเวลา 5 นาที เพื่อทดสอบระบบในการวัดปริมาณการถายโอนเชื้อเพลิง ในสภาวะที่ 

ไรแรงโนมถวง Werlink    กลาวเพิ่มเติมวา จะตองมีการพัฒนาเพิ่มเติม เชน ในเรื่องของการลดน้ำหนักถังหรือ 

การปรับใชคลังน้ำมันเชื้อเพลิง

ระบบการตรวจสอบการถายโอนเชื้อเพลิงในสภาวะที่ไรแรงโนมถวง

 มหาวิทยาลัยฟลอริดาในเมือง Gainesville วางแผนทำการทดสอบเทคโนโลยี PZT ในการบินของยาน 

SpaceShipTwo ในอนาคต เพื่อใชในการศึกษาเทคโนโลยีอวกาศโดยแสดงใหถึงการวัดปริมาณเชื้อเพลิงและสถานะ 

ในภาวะไรน้ำหนักของถังเชื้อเพลิง โดยจะมีการจัดแสดงเทคโนโลยีการบินของยาน SpaceShipTwo ซึ่งสนับสนุนโดย 

NASA ภายใตโครงการ NASA’s Space Technology Mission Directorate’s Flight Opportunities Program 

โดยโครงการนี้สนับสนุนเทคโนโลยีใหมๆ ของการบินแบบ Suborbital Flight กอนที่จะมีนำไปใชจริงใน 

สถานีอวกาศและอากาศยานบินอื่นๆ
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 วารสาร Science ไดจัดทำรายงานชุด After 

Election 2014 เพื่อนำเสนอทิศทางการพัฒนาดานตางๆ 

ของประเทศสหรัฐอเมริกาหลังการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

และสภาผูแทนราษฎรของสหรัฐฯ ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ 4 

พฤศจิกายน 2557 โดยมุงไปที่การเปลี่ยนแปลงดาน 

นโยบายตางๆ ของสหรัฐฯ ประเด็นดานการพัฒนาการ 

ศึกษาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม และ 

คณิตศาสตร (STEM) เปนประเด็นสำคัญหนึ่งที่นาติดตาม

 

 จากการศึกษาทิศทางการพัฒนาดาน STEM พบวา 

รัฐบาลทองถิ่นและมหาวิทยาลัยตางๆ มีความพยายาม 

ในการพัฒนาการศึกษาดาน STEM โดยที่ไมพึ่งพา 

รัฐบาลกลาง ในชวง 2 ปที่ผานมา ทั้งรัฐบาลกลางและ 

หนวยงานทองถิ่นอื่นๆ ไดพยายามพัฒนาการศึกษา 

วิทยาศาสตร อยางไรก็ตาม รัฐบาลกลางยังไมมีการ 

เปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญหลังการเลือกตั้งในปนี้

 The Next Generation Science Standards 

(NGSS) ซึ่งเปนมาตรฐานการสอนวิทยาศาสตรสำหรับ 

นักเรียนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา หรือระดับ K-12 

ซึ่งริเริ่มโดยหนวยงานและรัฐบาลทองถิ่น เชน The 

National Research Council, The National Science 

Teachers Association, The America Association 

for the Advancement of Science และรัฐบาลทองถิ่น 

จำนวนหนึ่ง มาตรฐานนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการ 

ศึกษาวิทยาศาสตรระดับ K-12 ทิศทางการดำเนินการ 

ภายใต NGSS มีดังตอไปนี้

ที่มา: http://news.sciencemag.org  22 ตุลาคม 2014

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นอกหองเรียน

 ในปจจุบันนี้ รัฐบาลทองถิ่นจำนวน 26 รัฐ 

ไดรับ NGSS มาปฏิบัติใช เปาหมายหนึ่งคือเพื่อ 

ใหนักเร ียนนำเอาความรู และประสบการณดาน 

วิทยาศาสตรมาใชในการแกไขปญหาในชีวิตจริงนอก

หองเรียน

 หลายมลรัฐ ไดใหความสำคัญกับการพัฒนา 

คุณภาพครู องคกรทางวิชาการตางๆ เชน  Ameri-

can Association for the Advancement of 

Science (AAAS) ใหความชวยเหลือในการพัฒนา 

อุปกรณและแนวการสอนเพื่อใหตอบรับกับมาตรฐาน

ของ NGSS ผูสนับสนุนมาตรฐาน NGSS คาดหวังวา 

มาตรฐานดังกลาวจะชวยลดความขัดแยงที่เกิดขึ้น 

หลังจากที่รัฐบาลบังคับใช Common Core ซึ่งเปน 

มาตรฐานการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษและ 

คณิตศาสตรระดับประเทศ ในป พ.ศ. 2553 ใน 43 

มลรัฐ
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การพัฒนาในรั้วมหาวิทยาลัย

 นอกจากโรงเรียนในระดับ K-12 แลว มหาวิทยาลัย 

ตางๆ ยังใหความสำคัญกับการพัฒนาการสอน 

วิทยาศาสตรในมหาวิทยาลัย ตัวอยางหนึ่งคือ The        

Association of American Universities (AAU) ณ 

กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ไดริเริ่มโครงการนำรอง โดยให 

สถาบันสมาชิก 8 แหง ศึกษาและนำเสนอการ 

เปลี่ยนแปลงตางๆ ที่สามารถชวยพัฒนาคุณภาพการสอน 

ในมหาวิทยาลัยได โดยมีขอแนะนำที่นาสนใจ เชน 

การยกเลิกการสอนที่เนนการบรรยายในวิชาระดับพื้นฐาน 

(entry-level courses) ปรับปรุงการเรียนการสอน 

จากที่มีลักษณะเหมือน “ผูเฝาประตู” (Gatekeeper) 

ที ่ทำหนาที ่คัดกรองนักศึกษาออกจากสาขาการเรียน 

ใหมีลักษณะเหมือน “ประตู” (Gateway) ที่ทำหนาที่ 

สนับสนุนใหนักศึกษาสนใจในสาขาเรียนนั้นๆ การจัดตั้งสิ่ง 

จูงใจใหกับสถาบันการสอนตางๆ สำหรับการสอนที่มี 

คุณภาพ และการฝกอบรมครูใหมีทักษะที่จำเปน  

หนวยงาน The National Science Foundation (NSF) 

ก็เปนอีกหนึ่งหนวยงานที่ใหความสนใจในการพัฒนาการ 

สอนในระดับมหาวิทยาลัย

STEM EDUCATION 
หลังการเลือกตั�ง ����        นอกจากปญหาขางตน ปญหาอื่นๆ ที่ปรากฏใน 

การสอนในระดับมหาวิทยาลัย เชน แรงกดดันจาก 

รัฐบาล การแขงขันระหวางสถาบัน ฯลฯ ลวนเปน 

ปจจัยที่ทำให การปฏิรูปการศึกษามีความจำเปน 

อยางมากในขณะนี้

การเปลี่ยนแปลงบทบาทของหนวยงานที่เกี่ยวของ

 แมวา นักการศึกษา STEM มีความเต็มใจใน 

การเปลี่ยนแปลงตางๆ อยางไรก็ตามก็ไมเห็นดวย 

กับการเปลี ่ยนบทบาทความสำคัญของหนวยงาน 

เมื่อประธานาธิบดีบารัก โอบามา ยื่นคำขอจัดสรร 

งบประมาณป พ.ศ. 2558 โดยใหงบประมาณจำนวน 

3 พันลานเหรียญสหรัฐฯ สำหรับ STEM Education 

และเพิ่มบทบาทใหแกหนวยงาน NSF ในการพัฒนา 

STEM ในขณะเดียวกัน ใหลดบทบาทของ the 

National Institute of Health (NIH), NASA, และ 

the National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA) แมวารัฐบาลเห็นวาการ 

เปลี่ยนแปลงนี้จะชวยเพิ่มผลตอบแทนจากการใหงบ

สนับสนุน STEM แตหลายฝายกลับไมเห็นดวย 

เนื่องจากงบประมาณดังกลาวเปนจำนวนที่สูงมาก 

ในขณะที่การดำเนินงานดาน STEM ยังมีลักษณะ 

ตางคนตางทำ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจึงยัง 

ไมสามารถเกิดขึ้นได
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 หนึ่งเดือนหลังจากที่มีการยื่นคำขอการจัดสรรงบประมาณดังกลาว รัฐบาลไดจัดตั้ง CoSTEM ซึ่งเปนคณะ 

กรรมการที่รับผิดชอบ STEM Education โดยเฉพาะ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนโครงการที่สนับสนุนและตัดลด 

โครงการที่ซ้ำซอน นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดจัดตั้งคณะที่ปรึกษาและจัดทำกิจกรรมตางๆ ที่สนับสนุนใหเกิดความ 

รวมมือกันระหวางภาครัฐและเอกชน โดยมีเปาหมายคือการพัฒนาคุณภาพครูและการเพิ่มจำนวนผูสำเร็จ 

การศึกษาในสาขา STEM

 อยางไรก็ตาม หลายฝายไมมั่นใจวารัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาจะสามารถบรรลุเปาหมายที่วางไวได 

ดวยเวลาที่เหลืออยูกอนการเลือกตั้ง โดยเฉพาะเมื่อ Carl Wieman หนึ่งในผูที่ไดรับรางวัลโนเบลและเปนที่ปรึกษา 

ใหแกรัฐบาลไมสามารถทำงานไดเนื่องจากสาเหตุทางสุขภาพ ทำใหรัฐบาลขาดกำลังสำคัญในการพัฒนา STEM 

แมวา CoSTEM ไดรับการยอมรับวาเปนการเคลื่อนไหวที่ถูกตอง แตในขณะเดียวกัน การจัดตั้งคณะกรรมการ 

ดังกลาวทำใหหลายๆ ฝายกังวลวาจะมีการตัดลดงบประมาณอีกในปงบประมาณตอไปเพื่อทำใหรัฐสภาพึงพอใจ

 แมวาแผนการดังกลาวยังไมไดรับการอนุมัติจากรัฐสภา แตก็สงผลกระทบกับหลายๆ หนวยงาน เชน NIH 

จะตองปด Office of Science Education และยกเลิกการใหงบประมาณแกโครงการพิพิธภัณฑดานวิทยาศาสตร 

และสุขภาพเนื่องจาก STEM สำหรับ K-12 และการศึกษาแบบไมเปนทางการไมอยูในความรับผิดชอบของ NIH 

อีกตอไป เชนเดียวกัน องคการ NASA และหนวยงาน NOAA ตองยกเลิกหลายๆ โครงการที่เกี่ยวของกับ STEM

 

 ทามกลางการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ผูที่เกี่ยวของบางคนแสดงความคิดเห็นวา เมื่อหนวยงานตางๆ 

ทำความเขาใจระบบของ CoSTEM และสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธใหสอดคลองกับการทำงานของ CoSTEM 

เราอาจจะไดเห็นผลตอบรับเชิงบวกที่เปนผลดีตอการพัฒนา STEM Education ตอไป
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 Francisco Sagasti เปนผูมีอำนาจแสดงความคิดเห็นในการหารือ 

ระดับนานาชาติที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

เพื่อการพัฒนา เขาเปนชาวเมืองลิมา ประเทศเปรู งานของเขา คือ ใหคำ 

ปรึกษาเกี ่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญดานวิทยาศาสตรและการ 

พัฒนาในประเทศในกลุมลาตินอเมริกาและประเทศที่กำลังพัฒนาอื่นๆ 

 Sagasti ใหคำแนะนำแกหนวยงานและองคกรระดับนานาชาติทั้ง 

จาก ภาครัฐและเอกชน เขายังเปนนักวิจัยอาวุโสและคณะกรรมการบริหาร 

ใหแกสถาบันวิจัยเชิงนโยบาย หรือ Think Tank FORO Nacional Inter-

nacional และศาสตราจารยรับเชิญใหแกมหาวิทยาลัยตางๆ ในกลุม 

ประเทศลาตินอเมริกา ประเทศสเปนและประเทศสหรัฐอเมริกา กอนหนาน้ี 

เขาดำรงตำแหนงประธานใหแก the UN Advisory Committee on 

Science and Technology for Development และหัวหนาแผนก  

Strategic Planning ของ World Bank

ท่ีมา: http://www.scidev.net/global/policy/feature/
black-boxes-science-development.html

เปิด “กล่องดำ” วิทยาศาสตร์เพื�อการพัฒนาเปิด “กล่องดำ” วิทยาศาสตร์เพื�อการพัฒนา

       คำถามหนึ่งที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่เขามักจะไดยิน 

คือ ประเด็นเรื่องชองวางทางความรูระหวางประเทศที่ร่ำรวยและประเทศที่ยากจน 

ประเด็นนี้เปนประเด็นที่เกิดขึ้นในหลายๆ วงการและมีผลกระทบตอการพัฒนา 

เทคโนโลยีใหมๆ    ในประเทศที่ยากจน มีนักวิทยาศาสตรเพียงไมกี่คนที่ 

สามารถอานและสามารถแปลผลจากการทดลองเรียงลำดับของ 

ยีน มีผูเชี่ยวชาญไมกี่คนที่สามารถเขาใจวิธีการผลิตเซลล 

พลังงานแสงอาทิตย การประยุกตใช การบำรุงรักษา 

และการพัฒนาเซลลแสงอาทิตย ฯลฯ

 ผลที่ตามมาคือ ประเทศ 

เ ห ล  า น ี ้ ต  อ ง ย อ ม ซ ื ้ อ 

เทคโนโลยีสำเร็จรูป 

หรือที่อยู

ใ นล ั กษณะ 

กลองดำ (Black 

Box) ซึ่งผูใชขาดความ 

เขาใจในเทคโนโลยีอยางถองแท 

ปญหานี้เกิดจากการขาดความสามารถ 

ท ี ่ จำเป นและความเข าใจในค ุณค าของ 

วิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนา “หากคุณไมเชื่อ 

ในคุณคาของวิทยาศาสตรแลว คุณก็จะไมสามารถสราง 

ความสามารถดานวิทยาศาสตรได ในทางกลับกัน หากคุณไมมี 

ความสามารถดานวิทยาศาสตรแลว คุณก็จะมองไมเห็นคุณคาของ 

วิทยาศาสตรได” Sagasti กลาว
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เปิด “กล่องดำ” วิทยาศาสตร์เพื�อการพัฒนาเปิด “กล่องดำ” วิทยาศาสตร์เพื�อการพัฒนา

 อุปสรรคในการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศเปรูเกิดจาก “I” (ตัวอักษร “ไอ”) 3 ตัว 

ดังนี้ Indifference (ความเฉยเมย) ประชาชนไมสนใจและไมรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร  Ignore (ความละเลย) คือ 

เมื่อประชาชนเริ่มตระหนัก แตก็ไมรูวาจะตองทำอยางไร และ Incompetence (การไมมีความสามารถ) คือ 

เมื่อประชาชนทราบวาจะตองทำอยางไร แตก็ไมสามารถทำไดเพราะขาดความสามารถที่จำเปน

 ประเทศที่ยากจนแตสามารถพัฒนาความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดนั้น ปจจัยหนึ่งมาจาก 

การมีผูนำที่มีความเขาใจและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่เหมาะสม เพราะการพัฒนาดานวิทยาศาสตรไมสามารถ 

อยูในมือของนักวิทยาศาสตรหรือนักวิจัยแตฝายเดียว

 สาขาวิทยาศาสตรที่มีความกาวหนาในประเทศเปรูและบางประเทศในกลุมลาตินอเมริกา คือ ดานทรัพยากร 

สิ่งแวดลอม ประเทศในกลุมลาตินอเมริกาเปนบริเวณเดียวในโลกที่มีสภาพแวดลอมทางชีวะและฟสิกสที่พรอม 

รับมือกับสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในอีก 40 – 50 ปขางหนาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศของโลก 

และความปนปวนอื่นๆ อยางไรก็ตาม ปจจัยที่สำคัญและยังขาดอยูขณะนี้คือ การลงทุนในการสรางความเขาใจใน 

ทรัพยากรตางๆ และวิธีการใชทรัพยากรเหลานั้นใหเกิดประโยชน นอกจากนี้ การนำภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใช 

คูกับวิทยาศาสตรเปนอีกวิธีการหนึ่งในการพัฒนาดานวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนา

 ตัวอยางอุปสรรคในการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศเปรูเกิดจาก “I” (ตัวอักษร “ไอ”) 

3 ตัว ดังนี้ Indifference (ความเฉยเมย) ประชาชนไมสนใจและไมรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร  Ignore (ความละเลย) คือ 

เมื่อประชาชนเริ่มตระหนัก แตก็ไมรูวาจะตองทำอยางไร และ Incompetence (การไมมีความสามารถ) คือ 

เมื่อประชาชนทราบวาจะตองทำอยางไร แตก็ไมสามารถทำไดเพราะขาดความสามารถที่จำเปน

 ประเทศที่ยากจนแตสามารถพัฒนาความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดนั้น ปจจัยหนึ่งมาจาก 

การมีผูนำที่มีความเขาใจและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่เหมาะสม เพราะการพัฒนาดานวิทยาศาสตรไมสามารถ 

อยูในมือของนักวิทยาศาสตรหรือนักวิจัยแตฝายเดียว

 สาขาวิทยาศาสตรที่มีความกาวหนาในประเทศเปรูและบางประเทศในกลุมลาตินอเมริกา คือ ดานทรัพยากร 

สิ่งแวดลอม ประเทศในกลุมลาตินอเมริกาเปนบริเวณเดียวในโลกที่มีสภาพแวดลอมทางชีวะและฟสิกสที่พรอม 

รับมือกับสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในอีก 40 – 50 ปขางหนาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศของโลก 

และความปนปวนอื่นๆ อยางไรก็ตาม ปจจัยที่สำคัญและยังขาดอยูขณะนี้คือ การลงทุนในการสรางความเขาใจใน 

ทรัพยากรตางๆ และวิธีการใชทรัพยากรเหลานั้นใหเกิดประโยชน นอกจากนี้ การนำภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใช 

คูกับวิทยาศาสตรเปนอีกวิธีการหนึ่งในการพัฒนาดานวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนา
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The Theory of Everything
  ภาพยนต์ชีวประวัติของ Stephen Hawking

 ในเดือนพฤศจิกายน 2557 James Marsh ผูกำกับชาวอเมริกัน 

ไดนำเอาชีวประวัติของ Stephen Hawking มา ถายทอดลงแผนฟลม 

ภาพยนตชื่อวา The Theory of Everything ภาพยนตเรื่องนี้ 

เปนอีกหนึ่งเรื่องที่นำชีวิตของบุคคลสำคัญดานวิทยาศาสตรมาเผยแพร 

ใหบุคคลทั่วไปไดรูจักมากยิ่งขึ้น

 Stephen Hawking อดีตศาสตราจารยภาควิชาคณิตศาสตร 

ประยุกตแหง University of Cambridge เขาเปนนักฟสิกสชาวอังกฤษ 

ผูคนพบทฤษฎีหลุมดำ ทฤษฎีการกำเนิดของจักรวาล และทฤษฎีสำคัญ 

อื่นๆ และผูเขียนหนังสือ A Brief History of Time ซึ่งเปนหนังสือเชิง 

วิทยาศาสตรที่มียอดขายถึง 10 ลานเลมในระยะเวลา 20 ป นอกจากนั้น 
เขายังไดรับรางวัลสำคัญตางๆ จำนวนมาก

 Hawking ทรมานกับโรคกลามเนื้อออนแรง หรือ ALS (โรคที่มี 

การรณรงคบริจาคเงินผานแคมเปญ  ALS Ice Bucket Challenge   ที่

เปนที่นิยมทำกันทั่วโลก) ซึ่งเปนโรคที่จูโจมระบบประสาทที่ทำหนาที่ควบคุมกลามเนื้อสวนตางๆ ของรางกาย ทำให 

เขาคอยๆ สูญเสียสมรรถภาพทางกายภาพ ความสามารถในการเคลื่อนไหว ในที่สุด เขาก็ไมสามารถเดิน ทานอาหาร 

หรือพูดดวยตัวเอง 

 อยางไรก็ตามโรครายที่รุมเราก็ไมสามารถหยุดเขาจากการศึกษาวิจัยและถายทอดความรู โดยหลังจากที่เขา 

สูญเสียความสามารถทางกายภาพตางๆ เขาก็ใชเครื่องมือและอุปกรณชวยเหลือตางๆ เพื่อใหเขาสามารถทำงานได  

ไมตางจากคนปกติ ปจจุบันนี้ เขาสามารถสื่อสารโดยผานระบบคอมพิวเตอรของบริษัท Intel ซึ่ง จะตรวจจับการ 
เคลื่อนไหวของใบหนาและดวงตาของ Hawking และ 

ประมวลผลเพื่อถายทอดออกมาเปนคำพูด

 แมวา ภาพยนตเรื่องนี้จะมุงเนนไปที่ชีวิตรักและ 

คนในครอบครัวของเขา แตภาพยนตเรื่องนี้ก็สามารถ 

ชวยใหเราไดรู จักกับนักวิทยาศาสตรที ่มีความสำคัญ 

ระดับโลกทานนี้มากยิ่งขึ้น

The Theory of Everything
  ภาพยนต์ชีวประวัติของ Stephen Hawking


