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ชวงที่ 1 บทความในเลม/ ชื่อผูแตง
เร่ือง ผูเขียน

1. Background Burt Kaufman

(ภูมิหลัง)

2. The CSMP1 development of geometry The CSMP Staff

(พัฒนาการของ CSMP เกี่ยวกบัเรขาคณิต)

3. Geometry conference recommendations

การชี้แนะการประชมุเกี่ยวกับเรขาคณิต

4. n-Gons Friedrich Bachmann

5. Inversive geometry H.S.M. Coxeter

6. The problem of relating mathematics to the possibilities

and need of school and children Robert B. Davis

ปญหาท่ีเกี่ยวของกับคณิตศาสตรสูความเปนไปไดและความจาํเปน

ของโรงเรียนและเด็ก

7. An example of the passage from the concrete

to the manipulation of formal systems Zoltan P. Dienes

ตัวอยางท่ีกาวหนาจากรูปธรรมสูการใชระบบท่ีเปนแบบแผน

8. Geometrical activities for the upper elementary school Arthur Engel

กิจกรรมเชงิเรขาคณิตสําหรับโรงเรียนระดับท่ีสูงกวาประถมศึกษา

9. The teaching of geometry present problems and future aims T.J.Fletcher

การสอนเรขาคณิตโดยการนําเสนอปญหาและเปาหมายในอนาคต

10. Geometry between the devil and the deep sea Hans Freudenthal

เรขาคณิตระหวาง devil และ deep sea

11. Topology in the high school Peter Hilton

โทโพโลยีในคณิตศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
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12. Some experiments on structured learning M.A.Jeeves

การทดลองบนโครงสรางการเรียนรู

13. Topology and transformations in high school geometry Paul J. Kelly

โทโพโลยีและการแปลงในเรขาคณิตมัธยมศึกษาตอนปลาย

14. The use of research problems in high school geometry Victor Klee

การใชปญหาวจิัยในเรขาคณิตมัธยมศึกษาตอนปลาย

15. Geometric algebra for the High School Program Howard Levi

พีชคณิตเชิงเรขาคณิตสําหรับโปรแกรมมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชวงที่ 2 บทความที่เลอืกศึกษา / The teaching of geometry present problems and future aims of T.J.Fletcher

มีการสังเกตโดยท่ัวไปไดสรางปญหาในปจจุบันในการสอนเกี่ยวกับเรขาคณิตในระดับ pre-college และมีเปาหมาย

เพ่ือท่ีจะชีแ้นะตอไปในอนาคต น้ีเปนขอคิดเห็นซึ่งหลีกเล่ียงไมไดในการเผชิญของพ้ืนฐานประสบการณของอังกฤษ การชวยเหลือ

การสอนเกีย่วกับเรขาคณิตไดถกูอภิปรายขึ้น และเกิดสองแนวทางสําหรับการพัฒนา

ในเอกสารน้ีไดมีการพูดถงึ “What is geometry?” ในแงมมุท่ีวาเราขาคณิตกเ็หมือนกับสาขาวิชาอ่ืนๆ ไมวาจะเปน

พีชคณิต ตรีโกณมิติ แคลคูลัส เรขาคณิตเปนระบบท่ีมีเหตุมีผลอยางสมบูรณ ซึง่เกดิจากคาํนิยามและสัจพจน ซึ่งทุกวันน้ีส่ิงตางๆ 

เหลาน้ีไดเปล่ียนแปลงไป และนักคณิตศาสตรเองก็ไมยอมรับเรขาคณิตแบบเดิม เน่ืองจากไมไดเปนระบบท่ีนิรนัยอยางถูกตอง 

โครงสรางแบบนิรนัยของเรขาคณิตแบบเดมิไมเคยเปนความสําเร็จเชงิการสอนท่ีนาเชื่อถือ และโครงสรางเชงินิรนัยไมไดสรางโดย

ตัวผูเรียนเอง แตสรางจาการกาํหนดใหเพียงอยางเดยีวจากผูสอน มีหลายๆ ความพยายามท่ีจะปฏิรูปการสอนเรขาคณิต แตเปน

การเร่ิมตนในศาสตรของ Physical space (ปริภูมิเชิงฟสิกส) ท่ีเปนประสบการณเชงิ spatial ของผูเรียน

แตในทายท่ีสุดไมมใีครปฏิเสธวาคนเราอาศัยอยูใน space ซึ่งเราเคล่ือนไหวอยูใน Space คนเราจงึตองวิเคราะห space

ดังน้ันผูเขียนบทความน้ีจงึมคีําถามเพ่ือทําการวเิคราะหดังน้ี (สวนหน่ึงของคาํถาม)

1. Why does a piece of paper fold along a straight line?

ทําไมรอยพับของกระดาษชิ้นหน่ึงจึงเปนเสนตรง

2. Why does a rolled piece of paper become rigid?

ทําไมกระดาษท่ีมวนจงึกลายเปนรูปรางท่ีมวนออกมา

3. Why does a tied paper ribbon show a regular pentagon?

ทําไมเชือกริบบ้ินถึงทําเปน 5 เหล่ียมได

4. How do shadows originate?

เงาเร่ิมตนไดอยางไร

5. What is the intersection of a plane and a sphere, of two spheres?

อะไรเปนการตัดกันของระดับและรูปทรงกลมของรูปทรงกลม 2 รูป

6. What kind of curve is the terminator on the moon?

ประเภทอะไรของเสนโคงท่ีอยูทายของดวงจันทร

7. Why can the radius of a circle be transferred six times around periphery?

ทําไมรัศมีของวงกลมจึงไดรับการเคล่ือนยายไป 6 คร้ังรอบๆ ผิวรอบนอกของวงกลม

8. Why is the straight line the shortest?
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ทําไมเสนตรงจึงส้ันท่ีสุด

9. How can people measure big distances on the earth, the diameter of the earth, and distances of

celestial bodies?

คนวัดระยะทางท่ีใหญบนโลก เสนผานศูนยกลางบนโลกและระยะทางถงึขอบฟาไดอยางไร

10. Why does a door need two hinges, and how can how can we add a third?

ทําไมประตูจงึมี 2 บานพับ เราสามารถเพ่ิมบานพับท่ี 3 ไดอยางไร

นักคณิตศาสตรหลายๆ คนพิจารณาคําถามเหลาน้ีโดยท่ีไมเกีย่วของกับคาํถามเหลาน้ีในการสอน ตาสวนใหญคาํถาม

เหลาน้ีเกดิในความเปนจริง ปญหาท่ีเปนจริงท้ังหมดเปนไปไดท่ีจะไมเกี่ยวของกับความเปนไปไดเชิงสัจพจนท่ีนําไปสูความ

สอดคลองกับของระบบท่ีไตรตรองไวกอนของคณิตศาสตร และในทางกลับกันความเปนไปไดเชิงสัจพจนกจ็ะไมเกีย่วของกับการ

แกปญหาท่ีแทจริงท่ีเปนไปได

ทายท่ีสุดผูเขยีนไดแสดงถึงปรัชญาของการสอนคณิตศาสตรท่ีเกีย่วของกับความเปนจริง เน่ืองจากคณิตศาสตรเปนส่ิงท่ี

มีความสําคัญกับมนุษย เพราะวาคณิตศาสตรยอมรับการประยุกตใชท่ีหลากหลาย ผูเขยีนเชื่อวาคณิตศาสตรเปนการสรางพันธะท่ี

เกี่ยวกับความเปนจริงของสาขาวชิาอ่ืนๆ และไมเชื่อวาคณิตศาสตรไมไดผูกติดกับความเปนจริงของโลกท่ีเราอาศัยอยู โดยปกติ

แลวคนจะลืมไปวาคณิตศาสตรไมไดเกี่ยวของกับโลกท่ีตนเองอาศัยอยู และยิง่ถาคนไมไดเรียนรูถงึความเกี่ยวของระหวาง

คณิตศาสตรกับโลกท่ีอาศยัอยูคนก็ไมสามารถท่ีใชคณิตศาสตรได


