
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seminar in Mathematics Education         แนะน าวารสาร Education Studies in Mathematics (ESM) 
2011 : 01 : 07                                                        โดย  นางสาวศิวารักข ์ พรหมรักษา  ป.เอก รุ่นท่ี 4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Reference :  Educational Studies in Mathematics.  Volume 13  No. 3  August 1982, 
              233 – 347, D. Reidel Publishing Co, Hokkand, and Boston, U.S.A. 

   
การแนะน าวารสาร Educational Studies in Mathematics (ESM) 

Volume 13  No. 3  August 1982 
 
Editor   ALAN  J. BISHOP 
Publisher  D.REIDEL  PUBLISHING  COMPANY 
Pages   233 – 247 
Donated by  Emeritus Professor Dr. Alan J. Bishop, Monash University,  
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แหล่งสืบค้นเพิม่เติม ห้องสมุดจีน แบร่ี  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 
ช่วงที ่1  บทความในเล่ม   ประกอบด้วย 

1. Subtracting Fractions with Different Denominator (การลบเศษส่วน 
ท่ีตวัส่วนแตกต่างกนั)  ผู้แต่ง : LEEN STREEFLAND 

2. Curriculum Variables, Theory  and Goals. A Comment on Begle’s 
Critical Variables in Mathematics Education (ตวัแปรหลกัสูตร ทฤษฎี
และเป้าหมาย ความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัแปรเชิงวพิากษข์อง Begle ใน 
คณิตศาสตรศึกษา)  ผู้แต่ง :  CHRISTINE  KEITEL 

3. Learning Mathematics in a Second Language : A Problem with More 
and Less (การเรียนรู้คณิตศาสตร์ในภาษาท่ีสอง : ปัญหาท่ีมากข้ึนและ
นอ้ยลง)  ผู้แต่ง :  PETER L. JONES 

4. Les premieres acquisitions de la notion de function lineaire chez 
I’enfant de 7 a 11 ans  ผู้แต่ง : GRACIELA RICCO 
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5. Piagetian Tasks as Readiness Measures in Mathematics Instruction. 
A Critical review (งานของ piaget ในฐานะท่ีเป็นการวดัความพร้อมใน
การสอนคณิตศาสตร์ : การทบทวนเชิงวพิากษ)์  
ผู้แต่ง : JAMES HIEBERT and THOMAS P. CARPENTER 

6. Book Review :  Gerard Vergnaud, L’enfant. la mathematique et la  
realite (DIETER  LUNKENBEIN)  
ผู้แต่ง : JAMES HIEBERT and THOMAS P. CARPENTER 

 
ช่วงที ่2 focus paper 
ช่ือบทความ Subtracting Fractions with Different Denominator 

การลบเศษส่วนท่ีมีตวัส่วนแตกต่างกนั 
ผู้แต่ง : LEEN STREEFLAND 

 

ABSTRACT : This contribution summarizes some research which was part of the 
development of mathematics education for primary schools at IOWO. The main 
purpose of the research was to create a course aimed at a process of gradual 
algorithmization, in which the pupils could acquire a procedure for the subtraction of 
fractions with different denominators, without being forced into the final stages. The 
central question concerned whether or not the principle of progressive schematization 
(cp. Freudenthal, 1981), on which course for the algorithmization of the operations 
with natural numbers has been based, would be applicable in this case too, and whether 
or not gradual algorithmization was possible here. If so, it should be observable in the 
behaviour of the pupils participating in the research involved, by means of progression 
in schematization and the application of shortcuts in procedures, based on, among 
other things, the properties of ratio – preserving mappings of domains of magnitudes. 
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CONCLUSIONS  :  The exploration of subdivision situation was the core of our 
approach. Subtraction of unlike fractions ws considered as the ultimate step in 
mathematizing the comparison of subdivision, or - as we called them - distribution 
situations. 

Intentionally the development of fixed procedures for the operations with 
fractions was postposed. The pupils got the opportunity to acquire a broad basis of 
orientation with the concept of fraction. The main characteristics of the explorative 
stage in the learning sequence for fractions were (cf, Section 3): 

-  to respect the points of view of the children; 
-  to perform activities, which provoked fractions; 
-  to describe the processes involved and their outcomes in fractional  

language; 
-  to respect the possibility of conflicts, because of the meaning which  

figures, operational signs and names for fractions already had in the 
context of natural numbers; 

-  to respect the connection between concept formation any the  
 Development of notion about the operations with fraction, the  

equivalence of fraction, fractions>1, fractions in mixed numbers and so 
on. 

-  to take into account the connection with related mathematical subjects 
and concepts like decimal fraction, ratio and proportion, scale : 

-  to apply meaningful contexts as sources and as fields of application for  
mathematical activities with fractions. 

 Our main point was to respect the ideas of the children, their concept images 
(Tall, 1981) and to lead them to a view of fractons which includes the development of  
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the swareness of so many asspects fractions can have and to become acquainted with 
mathematical tools, like the number line (with two scales), the ratiotables, the linear 
graph and other means of visualzation and representation in order to be able to tackle 
the tasks presented in an adequate way. 
 

บทคัดย่อ : กลุ่มงานวิจยับางส่วนท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาของคณิตศาสตรศึกษา
ส าหรับโรงเรียนประถมศึกษาท่ี IOWO โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัของการวิจยัคือการสร้าง
วิชาท่ีมุ่งกระบวนการของขั้นตอนการค านวณท่ีค่อยเป็นค่อยไปทีละเล็กทีละนอ้ย ท่ีซ่ึง
นกัเรียนจะไดรั้บกระบวนการส าหรับการลบของเศษส่วนท่ีมีตวัหารแตกต่างกนั โดยไม่
จ าเป็นตอ้งถูกบงัคบัใหเ้ขา้สู่ขั้นตอนสุดทา้ย ค  าถามหลกัท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่เก่ียวขอ้งกบั
หลกัของการแผนการความกา้วหนา้ (cp. Freudenthal, 1981), ซ่ึงวิชาของขั้นตอนของ
การด าเนินงานกบัจ านวนธรรมชาติเป็นพื้นฐาน ท่ีสามารถน าไปใชไ้ดใ้นกรณีน้ีดว้ย และ
หรือไม่กต็าม ขั้นตอนการค านวณท่ีค่อยเป็นค่อยไปทีละเลก็ทีละนอ้ยเป็นไปไดห้รือไม่ 
ถา้เป็นเช่นนั้น กค็วรจะสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีมีส่วนร่วมในการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
น้ี โดยความหมายของความกา้วหนา้ในแผนการ และการประยกุตใ์ชท้างลดัในขั้นตอน
วิธีการ ภายใต,้ ท่ามกลางส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีเป็นคุณสมบติัของการรักษาอตัราส่วนของการจบัคู่
ของความส าคญัหลกั 
สรุปผลการวิจัย : การส ารวจสถานการณ์การแบ่งยอ่ยท่ีเป็นหลกัของวิธีการของพวกเรา 
การลบของเศษส่วนท่ีแตกต่างกันได้รับการพิจารณาเป็นขั้ นตอนสุดท้ายในการ
เปรียบเทียบความเป็นคณิตศาสตร์ของการแบ่งย่อย หรือท่ีพวกเราเรียกว่าพวกเขาว่า
สถานการณ์การกระจาย 

การพฒันาอย่างจงใจของขั้นตอนให้ติดแน่นส าหรับการด าเนินการกบัเศษส่วน
ไดเ้ป็นตน้เหตุในภายหลงั ใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสท่ีจะไดรั้บตามเกณฑท์ัว่ไปของการวาง
แนวกบัแนวคิดของเศษส่วน ลกัษณะส าคญัของขั้นตอนท่ีส ารวจในล าดบัการเรียนรู้
ส าหรับเศษส่วนคือ (cf, มาตรา 3) : 

-  เพื่อเอาใจใส่ส่ิงท่ีเดก็แสดง ; 
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-  เพื่อด าเนินกิจกรรมท่ีกระตุน้เร่ืองเศษส่วน ; 
-  เพื่ออธิบายถึงกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งและผลของกระบวนการนั้น 

ในภาษาท่ีเก่ียวกบัเศษส่วน ; 
-  เพื่อค  านึงถึงความเป็นไปไดข้องความขดัแยง้ เพราะวา่ความหมายท่ี 

ตวัเลข, เคร่ืองหมายการด าเนินงานและช่ือส าหรับเศษส่วนท่ีมีในเน้ือหา 
ของจ านวนธรรมชาติ ; 

-  เพื่อค  านึงถึงการเช่ือมต่อระหว่างการสร้างแนวความคิดใด ๆ ของการ
พฒันาความคิดเก่ียวกบัการด าเนินงานกบัเศษส่วน ท่ีเท่ากนัของเศษส่วน 
เศษส่วน > 1, เศษส่วนในตวัเลขผสมและอ่ืน ๆ ; 

-  เพื่อน าการนับมาเช่ือมต่อกบัวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกับคณิตศาสตร์ และแนว 
ความคิดเช่นเดียวกบัทศนิยมเศษส่วน อตัราส่วนและสัดส่วน, ขนาด ; 

-  เพื่อน าใชก้บับริบทท่ีมีความหมายในฐานะแหล่งและในฐานะสาขาของ 
ความสัมพันธ์กัน/เก่ียวข้องกันส าหรับกิจกรรมทางคณิตศาสตร์กับ
เศษส่วน 

 จุดหลกัของเราคือการเอาใจใส่ความคิดของเดก็ ๆ , ภาพแนวความคิดของพวก
เขา (Tall, 1981) และจะน าพวกเขาไปเพื่อดูเศษส่วนท่ีรวมการพฒันาของความตระหนกั
คิดของลกัษณะท่ีหลากหลายของเศษส่วนท่ีสามารถมีและเป็นการคุน้เคยกบัเคร่ืองมือ
ทางคณิตศาสตร์ เหมือนเส้นจ านวน (มีสองเคร่ืองชัง่), ตารางสัดส่วน, กราฟเชิงเส้นและ
ความหมายอ่ืน ๆ ของส่ิงท่ีท าใหม้องเห็นและการเป็นตวัแสดงแทนในล าดบัท่ีจะสามารถ
แกไ้ขปัญหางานท่ีน าเสนอในทางเพียงพอ 
 


