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ช่วงที่ 1  บทความในเล่ม ประกอบด้วย   

1. Mathematical Education and Aboriginal Children (การศกึษาทางด้านคณิตศาสตร์และเด็กเผา่อะบอริจิน)  / Beth 
GRAHAM 

2. On Culture, Geometrical Thinking and Mathematics Education  (การคิดทางด้านเรขาคณิตและคณิตศาสตรศกึษาที่
ขึน้อยูก่บัวฒันธรรม) /  PAULUS GERDES 

3. School Mathematics in Culture – Conflict Situations  (คณิตศาสตร์ในโรงเรียนที่อยูใ่นสถานการณ์ที่ขดัแย้งทาง
วฒันธรรม)  / NORMA C. PRESMEG 

4. Mathematics Education in its Cultural Context  ( คณิตศาสตรศกึษาในบริบททางด้านวฒันธรรมที่เก่ียวข้อง) / ALAN 
J. BISHOP 

5. Values, Mathematics Education, and the Task of Developing Pupils’ personalities: An Indonesian Perspective 
(คณุคา่ คณิตศาสตรศกึษา และ ภาระหน้าที่ในการพฒันาบคุลกิภาพของนกัเรียน : มมุมองของประชาชนอินโดนเีซีย / 
MARC SWADENER AND R. SOEDJADI 

6. Outcomes of Schooling: Mathematics Achievement and Attitudes Towards Mathematics Learning in Hong 
Kong (ผลที่ตามมาจากการเรียนการสอนในโรงเรียน : กรณีผลสมัฤทธ์ิและเจตคตใินการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ท่ีเป็นผล
จากการเรียนคณิตศาสตร์ในฮ่องกง / K. C. CHEUNG 

7. Institutional Issues in the Study of School Mathematics: Curriculum Research (หวัข้อที่เก่ียวกบัสถาบนัใน
การศกึษาเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ในโรงเรียน : กรณีการวจิยัหลกัสตูร)  / THOMAS S. POPKEWITZ 

8. The Computer as a Cultural Influence in Mathematical Learning ( คอมพิวเตอร์ในฐานะท่ีเป็นอิทธิพลทางวฒันธรรม
ในการเรียนคณิตศาสตร์)  / RICHARD NOSS  

 
ช่วงที่ 2 focus paper: Mathematics Education in its Cultural Context  ( คณิตศาสตรศกึษาในบริบททางด้านวฒันธรรมที่ 
                                   เก่ียวข้อง) / ALAN J. BISHOP 
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คณิตศาสตรศึกษาในบริบททางด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง   
(Mathematics Education in its Cultural Context) 

บทคดัย่อ บทความนีน้ าเสนอผลจากการชดุของการวเิคราะห์เก่ียวกบัสถานการณ์ทางการศกึษาที่เก่ียวพนักบัประเด็นตา่งๆ
ทางด้านวฒันธรรม  เก่ียวกบัความส าคญัโดยเฉพาะคือแนวคิดตา่งๆที่กลุ่มทางด้านวฒันธรรมทัง้หมดท าให้เกิดเแนวคดิทางด้าน
คณิตศาสตร์  และที่คณิตศาสตร์ของชาวตะวนัตกอาจจะเป็นเพียงคณิตศาสตร์แบบหนึง่ทา่มกลางแนวคิดเก่ียวกบัคณิตศาสตร์อีก
มากมาย คณุคา่ตา่งๆที่เก่ียวเนื่องกบัคณิตศาสตร์ของชาวตะวนัตกถกูอภิปราย และประเด็นตา่งๆที่หลากหลายได้หยิบยกโดยการ
วิเคราะห์เหลา่นีถ้กูน าเสนอตอ่ไป 
 
ในบทความนีผู้้ เขยีนจะสรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์และการสบืเสาะซึง่ผู้ เขียนได้เข้าร่วมเป็นเวลามากกวา่ 15 ปี และที่ซึง่สมัพนัธ์
กนัเป็นพิเศษกบัประเด็นเฉพาะของการวิจยัทางการศกึษาในวิชาคณิตศาสตร์ มีสองสาขาวชิาที่ส าคญัและสมัพนัธ์กนัในเวลานัน้ 
และทัง้สองรู้สกึวา่มีการพวัพนัท่ีส าคญัส าหణຑบการวิจยั ส าหรับการพฒันาทฤษฎีและส าหรับการปฏิบตัิในชัน้เรียน     
 
จุดเชื่อมต่อทางด้านวัฒนธรรมในคณิตศาสตรศึกษา (Cultural interfaces in Mathematics Education)  
ความเป็นหว่งประการแรกคือผู้เขยีนคิดอะไรเก่ียวกบัจดุเช่ือมตอ่ทางด้านวฒันธรรม (Cultural interfaces) ในบางประเทศอยา่งเช่น
ความกดดนัของสหราชอาณาจกัรได้ลกุขึน้มาสะท้อนหลกัสตูรในระดบัโรงเรียนเก่ียวกบัธรรมชาติทางด้านพหวุฒันธรรมในสงัคม
ของพวกเขา และได้เกิดการมองเห็นคณุคา่อยา่งกว้างขวางเก่ียวกบัความจ าเป็นในการให้คณุคา่ใหมต่อ่ประสบการณ์ในโรงเรียน
ทัง้หมดในหน้าตาของความล้มเหลวของการศกึษణణองเด็กจ านวนมากที่มาจากชมุชนท่ีเป็นชนสว่นน้อย ในประเทศอื่นๆ อยา่งเช่น 
ปาปัวนิวกินี โมแซมบคิ และ อิหร่าน มีการวิจารณ์เก่ียวกบัประสบการณ์ทางด้านการศกึษาของชาวอาณานิคมหรือชาวตะวนัตก 
และความต้องการท่ีจะสร้างสรรค์การศกึษาขึน้มาแทนที่ซึง่อยูใ่นความสอดคล้องกบัวฒันธรรมในท้องถ่ินของสงัคมนัน้  ความเป็น
หว่งเช่นเดียวกนันีป้รากฏขึน้ในการโต้เถียงอื่นๆเก่ียวกบัการศกึษาในระบบของชาวอะบอริจิน ของชาวอเมริกนัอินเดียน ของชาว
ลาพพ์ และของชาวเอสกิโม ในทัง้หมดของกรณีเหลา่นี ้สถานการณ์ที่ขดัแย้งกบัวฒันธรรมถกูมองเห็นคณุคา่และหลกัสตูรตา่งๆ
ก าลงัถกูตรวจสอบใฑม ่
......................................................................... 
 
คุณค่าในคณิตศาสตรศึกษา (Values in Mathematics Education) 
ขอบเขตสาขาวชิาที่สองของความเป็นหว่งได้เกิดความไมรู้่เร่ืองของพวกเราเก่ียวกบัคณุคา่ (values) ในคณิตศาสตรศกึษา ใน
แนวทางเดยีวกนัท่ีคณิตศาสตร์ได้ถกูพิจารณาเป็นเวลาหลายปีที่ไมเ่ก่ียวข้องกบัวฒันธรรม ดงันัน้คณิตศาสตร์จึงถกูพิจารณาที่ไม่
เก่ียวข้ณงกบัคณุคา่ ท าอยา่งไรคณิตศาสตร์จะถกูพจิารณาด้วยการให้คณุคา่ ข้อโต้เถียงด าเนินไป เมื่อมนัเป็นสิง่ทีเ่ก่ียวกบั
ข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไมไ่ด้ที่เก่ียวกบัรูปสามเหลีย่ม เศษสว่น หรือการคณู นกัวิจยัยคุแรกๆทางด้านมานษุยวิทยา อยา่งเช่น Pinxten 
(1983), Horton (1971), Lewis (1976) และ Leach (1973) ได้น าเสนอตอ่พวกเราด้วยหลกัฐานจ านวนมากที่ท้าทายตอ่มมุมองที่
เป็นแบบเดมิ ยิ่งกวา่นัน้นกัการศกึษาทางคณิตศาสตร์ทัง้หมดผู้ซึง่ท างานในสถานการณ์ทีเ่ป็นจดุเช่ือมตอ่ทางด้านวฒันธรรม ดงัเช่น 
ผู้ เขียนอื่นๆสว่นมากในประเด็นพิเศษนี ้ในไมช้่ากลายเป็นความตระหนกัอย่างรุนแรงเก่ียวกบัอิทธิพลของการขดัแย้งทางวฒันธรรม
ตอ่ประสบการณ์การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ของเด็กๆที่พวกเขาสามารถตอบสนองได้ 
.................................................................................. 
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คณิตศาสตร์เป็นปรากฏการณ์ทางด้านวัฒนธรรม (Mathematics as a Cultural Phenomenon)  
การเร่ิมต้นประเด็นทีเป็นผลผลติสว่ยใหญ่ถกูเตรียมการโดย White (1959) ในหนงัสอื The Evaluation of Culture ของเขา ในสิง่ที่
เขาโต้แย้ง  ดงัที่คนอื่นๆได้ท าไว้ ซึง่ “หน้าที่ของวฒันธรรมเป็นเร่ืองของคนท่ีสมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อม และคนสมัพนัธ์กบัคนอื่นๆ White 
ได้คิดไปถึงข้างหน้า และได้แบง่องค์ประกอบตา่งๆของวฒันธรรมเป็น 4 กลุม่ ดงันี ้

- เก่ียวกบัมโนคติ (ideological)  
- เก่ียวกบัสงัคมวิทยา (sociological) 
- เก่ียวกบัความซาบซึง้ (sentimental) 
- เก่ียวกบัเทคโนโลยี (technological) 

......................................................... 
คณิตศาสตร์ในบริบทนีถ้กูนกึคิดในฐานะของผลผลติทางด้านวฒันธรรม ซึง่ได้พฒันาในฐานะผลลพัธ์ของกิจกรรมที่หลากหลาย.... 
จากการวิเคราะห์ 6 กิจกรรมรากฐานท่ีจ าเป็นและเพียงพอส าหรับการพฒันาของความรู้ทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ 

-การนบั ( Counting) 
 -  การส ารวจที่ดินหรือถ่ินท่ีอยู ่(Locating) 
 - การวดั (Measuring) 
 - การออกแบบ (Designing) 
 - การเลน่ (Playing) 
 -  การอธิบาย (Explaining) 
…………………………………………… 
สรุป 
บางทีสิง่ที่พวัพนัท่ีส าคญัที่สดุส าหรับคณิตศาสตรศกึษาของสาขาวิชาทัง้หมดนีว้างอยูบ่นเตียงการศกึษาของครู มนัชดัเจนวา่นกัการ
ศกึษาเก่ียวกบัครูไมส่ามารถละเลยมาอยา่งยาวนานในประเด็นเหลา่นี ้ คณิตศาสตรศกึษาที่เป็นการปฏิบตัิ และที่ควรจะเป็นอยา่ง
สม ่าเสมอได้เข้าอยูร่ะหวา่งกลางโดยครูที่เป็นมนษุย์  การชกัน าเดก็เลก็ๆเข้าไปในสว่นของวฒันธรรมเป็นเร่ืองระหวา่งบคุคลท่ีจ าเป็น 
เพราะฉะนัน้ครูต้องถกูสร้างความตระหนกัอยา่งเต็มทีเ่ก่ียวกణัຑงม่มุนีใ้นบทบาทของพวกเขา มากกวา่นัน้พวกเขาจ าเป็นต้องรู้
เก่ียวกบัคณุคา่ทีม่ีมาแตก่ าเนิดในรายวชิาที่พวกเขาสามารถตอบสนองได้ พวกเขาจ าเป็นต้องรู้เก่ียวกบัประวตัิทางด้านวฒันธรรม
ของรายวิชาของพวกเขา พวกเขาจ าเป็นต้องสะท้อนตอ่ความสมัพนัธ์ของพวกเขากบัคฯุคา่เหลา่นัน้ และพวกเขาจ าเป็นต้องเกิด
ความตระหนกัเก่ียวกบัวิธีการสอนของพวกเขาที่สนบัสนนุไมใ่ช่เพยีงแตพ่ฒันาการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนของพวกเขาเทา่นัน้ 
แตเ่พื่อการพฒันาของคณิตศาสตร์ในวฒันธรรมของพวกเขาด้วยเช่นกนั การศกึษาของครูเป็นกญุแจไปสูก่ารปกปักรักษาและการ
พฒันาทางด้านวฒันธรรม 


