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ช่วงที่ 1 บทความในเล่ม ประกอบด้วย   

1. Major Problems of Mathematics Education ( ปัญหาหลกัของคณิตศาสตรศกึษา ) ผู้แตง่ Hans Freudenthal 
2. Concept Image and Concept Definition in Mathematics with Particular Reference to Limits and Continuity 

(Concept Image and Concept Definition ในวิชาคณิตศาสตร์ด้วยการอ้างอิงทีเ่ฉพาะเจาะจงถงึลมิิตและความ
ตอ่เนื่อง)   ผู้แตง่ David Tall and Shlomo  Vinner 

3. The Effects of Rigidity on School Geometry Learning (ผลกระทบของโครงสร้างแบบตายตวัตอ่การเรียนรู้
เรขาคณิตในโรงเรียน)      ผู้แตง่ Ron Hoz 

4. Concept of Computation: Students’ Understanding of the Mean (มโนมติของการคดิค านวณ : ความเข้าใจของ
นกัเรียนเก่ียวเร่ืองคา่เฉลีย่)   ผู้แตง่  A. Pollatsek, S. Lima, and A.D. Well 

5. Hierarchies in Mathematics Education ( ล าดบัขัน้ในคณิตศาสตรศกึษา) ผู้แตง่ K. Hart 
6. The Role of  Automata and Machine Theory in School and College Mathematics Syllabuses (บทบาทของ

บคุคลที่เคลือ่นไหวเหมือนเคร่ืองกลและทฤษฏีเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรในสาระส าคญัของคณิตศาสตร์ระดบัโรงเรียนและ
วิทยาลยั ) ผู้แตง่ M. Holcombe 

7. Applied Mathematical Problem Solving (การแก้ปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์ประยกุต์) ผู้แตง่ Richard Lesh 
8. Announcements 

ช่วงที่ 2 focus paper  
ชื่อบทความ Major Problems of Mathematics Education ( ปัญหาหลักของคณิตศาสตรศึกษา ) ผู้แต่ง Hans Freudenthal 

 
บทน า 

โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไมไ่ด้เป็นผู้ เลอืกหวัข้อ แม้วา่ในตอนท่ีหวัข้อนีถ้กูเสนอแนะครัง้แรกแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้รับ
ประสบการณ์เหมือนการท้าทายอยา่งหนึง่ จริงๆแล้วถือเป็นการท้ายทายอยา่งหนึง่  แตแ่นใ่จวา่ไมใ่ช่สิง่หนึง่ที่จะเลยีนแบบ Hilbert 
เป็นผู้ซึง่ใน Paris International Congress of Mathematicians ในปี 1900 ได้รับการพดูถงึ 23 ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่มช่ืีอเสยีง

การแนะน าวารสาร Educational Studies in Mathematics (ESM) 
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ของเขาเป็นสิง่ซึง่สง่ผลอยา่งลกึซึง้ทีย่ิ่งไปกวา่ค าพยากรณ์ตอ่รายวชิาเก่ียวกบัคณิตศาสตร์มาเกือบศตวรรษ ถ้ามนัไมเ่ป็นการถ่อมตวั
ที่ขดัขวางข้าพเจ้าจากความพยามที่สม ่าเสมอ มนัควรจะเป็นข้อเท็จจริงทีช่ดัแจ้ง เช่น 

  ปัญหา (Problems) 

  การแก้ปัญหา (Problem solving) 

  ผู้แก้ปัญหา (Problem solvers) 
การให้ความหมายที่แตกตา่งกนัในคณิตศาสตรศกึษาจากที่พวกเขาให้ความหมายในคณิตศาสตร์ 
 แตป่ระการแรกอนญุาตให้พวกเรามองไปท่ีค านามอื่นๆในช่ือเร่ือง : การศกึษา (Education) มนัสามารถให้ความหมายได้
สามประการ 

  การพดูถึงกระบวนการทางการศกึษา (Educational process) เกิดขึน้ในครอบครัว ท่ีโรงเรียน  บนถนน และทกุๆที่ 

  สถาบนัเก่ียวกบัการบริหาร 

  กิจกรรมเชิงทฤษฎี (Theoretical activity) ทีเ่รียกวา่วจิยัทางการศกึษา (Educational research) 
ปัญหาหลกัที่ข้าพเจ้าก าลงัหาข้อสรุปเป็นปัญหาชนิดที่หนึง่  มคีวามสมัพนัธ์แตเ่พียงบางสว่นไปยงัชนิดที่สอง ในขณะที่ข้าพเจ้าไมใ่ส่
ใจชนดิที่สาม สิง่ที่ได้รับความสนใจจากข้าพเจ้าคือปัญหาทางคณิตศาสตรศกึษาในฐานะกิจกรรมทางสงัคม (social activity) 
มากกวา่ปัญหาที่จะเข้าไปสูก่ารวจิยัทางการศกึษา อยา่งไรก็ตาม ในตอนจบข้าพเจ้าจะเหวี่ยงการช าเลอืงดทูี่การวิจยัทางการศกึษา
ในฐานะที่เป็นปัญหาหลกัของคณิตศาสตรศกึษา (Mathematics education) 
 ขออนญุาต ข้าพเจ้ายงัต้องกลบัไปยงัสิง่ที่ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ทราบโดยทัว่กนัถึงความแตกตา่งระหวา่งปัญหา การแก้ปัญหา 
และผู้แก้ปัญหาในคณิตศาสตร์ประการหนึง่ และคณิตศาสตรศกึษาอีกประการหนึง่ 
 ปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์เป็นปัญหาภายในที่เกิดขึน้ทางวิทยาศาสตร์ซึง่สว่นใหญ่เกิดจากตวัวิทยาศาสตร์เอง หรือ
เกิดขึน้จากวิทยาสตร์สาขาอื่นๆ  ปัญหาทางการศกึษา (Education problems) เป็นปัญหาที่เกิดขึน้ในชีวติจากการเปลีย่นแปลงที่
ต้องการ  อารมณ์  และความคิดของการเปลีย่นแปลงทางสงัคม ปัญหาของ Hilbert ได้เกิดขึน้ในเอกสารสมัมนา เป็นเวลาหนึง่
ศตวรรษ ค าปราศรัยที่ข้าพเจ้ากลา่วในวนันีอ้าจจะถกูลมื ไมถ่กูระลกึถึงอีกเลยในสบิปีตอ่จากนี ้
 จากนกัคณิตศาสตร์ก่อนนีไ้ด้ตัง้ปัญหาส าหรับแตล่ะปัญหานอกจากนี ้ทัง้ปัญหาหลกัและปัญหารอง ตวัอยา่งเช่น here is 
the problem, solving it ; if you can, tell me ; I will listen to check whether it is a solution. ในด้านการศกึษา การแก้ปัญหา
ไมใ่ช่การสนทนา (discourse) แตเ่ป็นกระบวนการหนึง่ทางการศกึษา ในคณิตศาสตร์ผู้แก้ปัญหาเป็นนกัคณิตศาสตร์ ในด้าน
การศกึษาปัญหาตา่งๆถกูแก้อยา่งเหมาะสมจากผู้ เข้าร่วมในกระบวนการทางการศกึษา จากบคุคลเป็นผู้ให้การศกึษาและผู้ ก าลงั
ได้รับการศกึษา 
 ยิ่งกวา่นัน้ ในคณิตศาสตร์คณุสามารถเลอืกปัญหาหลกัมาหนึง่ปัญหา พดูจากกลุม่ของ Hilbert , solve it และไมใ่สใ่จสว่น
ที่เหลอือยู ่ ในด้านการศกึษา ทกุสิง่ทกุอยา่งถือเป็นปัญหาหลกั และสิง่เหลา่นัน้เป็นพิเศษที่ข้าพเจ้าก าลงัเร่ิมต้นกลา่วถงึ เป็นสิง่
พึง่พาอาศยักนัอยา่งเขม็แขง็ เป็นสาระของปัญหาหลกัทีเ่ป็นข้อเทจ็จริงของการศกึษาให้มคีณุลกัษณะพิเศษจากข้อเทจ็จริงที่ไมม่ีใคร
สามารถถกูแยกไว้อยา่งโดดเดียวได้อยา่งเหมาะสมจากผู้อื่น  คณุสามารถท าได้ดีที่สดุทีก่ารเคลือ่นให้มารวมกนัท่ีจดุหนึง่ของพวก
เขา โดยปราศจากการไมใ่สใ่จคนอื่นๆ   และนี่คือความเป็นจริงที่ข้าพเจ้าก าลงัเร่ิมต้นท่ีจะด าเนินการในที่นี ้
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 รู้สกึวา่ช่ือเร่ืองของการปราศรัยของข้าพเจ้าไมถ่กูต้อง ดงัเช่น ทกุปัญหาหลกัของคณิตศาสตรศกึษาเป็นปัญหาของ
การศกึษา ในความรู้สกึนอกจากนีม้นัเป็นความถกูต้องอยา่งแนน่อน  ดงัเช่น ถ้าคณุมองหาปัญหาหลกั ตวัอยา่งที่ดีที่สดุของ
การศกึษาเชิงการรู้ (Cognitive education) คือวิชาคณิตศาสตร์ 
 ล าดบัในการท าให้บทน านีส้ิน้สดุลง ข้าพเจ้าจะเพิ่มสองประเด็น  ประเด็นแรกไมม่ีคนหรือหนงัสอืทีจ่ะให้ความรู้ในคณิต
ศาสตรศกึษาที่เปรียบเทียบกนัได้กบัคณิตสาสตร์เหลา่นัน้ ปัญหาตา่งๆทีซ่ึง่ข้าพเจ้าคิดคือปัญหาหลกัอนัหนึง่ที่ได้ถูกเลอืกนอกจาก
ปรัชญาของการเรียนรู้และการสอนคณิตศาสตร์ อนัไหนที่ข้าพเจ้าจะไมก่ลา่วซ า้ในท่ีนี ้ เนื่องจากมนัถกูผงัอยูใ่นปัญหาตา่งๆและใน
แนวทางที่พวกเขาถกูเสนอ ประการท่ีสอง แม้วา่ปัญหาเหลา่นีถ้กูดลใจจากประสบการณ์และปรัชญาของตวัข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าไม่
กลา่วอ้างวา่ได้คิดพวกเขาขึน้มา ความคิดแรกเร่ิมด้วยเหมือนกนั มีอีกความหมายหนึง่ในคณิตศาสตรศกึษาจากที่ซึง่มนัเป็น
คณิตศาสตร์ ความคดิของข้าพเจ้าได้ถกูคาดหมายลว่งหน้าไมใ่ช่ครัง้เดียวแตห่ลายครัง้ที่ผา่นมา น่ีจงึเป็นเหตผุลวา่ท าไม่ข้าพเจ้าจะ
ละเว้นการอ้างค าพดูและอ้างถงึ ปัญหาเฉพาะที่ข้าพเจ้าพดูถึงถกูจดัการอยา่งประสบผลส าเร็จมาก่อนหรือไม่   
   
  
 
 
  
 


