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  คนหา    บานเมือง Home : เก่ียวกับบริษัท :
ติดตอ   

  บทบรรณาธิการ
  การเมือง
  เศรษฐกิจ
  อาชญากรรม
  กทม., สาธารณ
สุข, สิ่งแวดลอม
  การศึกษา, ศาสนา, 
วัฒนธรรม 
  ภูมิภาค
  ยานยนต
  กีฬา
  ทองเที่ยว, พาชิม 
  บันเทิง, สตรี

 
  

  หมวดขาว / ขาวออนไลน
โดย บานเมืองออนไลน เมื่อเวลา 9:14:00  วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2554

เรียนรู “ประวัติศาสตร” ผานมุมมอง “คณิตศาสตร” จากโบราณสถาน  

เรียนรู “ประวัติศาสตร” ผานมุมมอง “คณิตศาสตร” จากโบราณสถาน 
 
โครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) ของสถาบันสง
เสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดเกิดขึ้นมาต้ังแตป พ.ศ.2527 เพื่อลดปญหาการขาด
แคลนบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเพิ่มจํานวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ใหสนใจเรียนวิทยา
ศาสตร 
 
      จากบัณฑิต พสวท.ท่ีสําเร็จการศึกษามากกวา 700 คน ไดสรางสรรคผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและเปน
ประโยชนตอสังคมมากมาย หน่ึงในน้ันคือ อาจารยอติชาต เกตตะพันธุ ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งไดนําคณิตศาสตรและประวัติศาสตรมาสงเสริมการเรียนรูรวมกันไดอยางนาสนใจ 
ปจจุบันนักเรียนจํานวนมากมีทัศนคติในการเรียนประวัติศาสตรวาเปนเรื่องท่ีนาเบ่ือและเนนทองจํา ซึ่งมีสวนทํา
ใหมีความสนใจเรื่องราวทางประวัติศาสตรลดลง อยางไรก็ตาม ความรูสึกของนักเรียนไดเปลี่ยนไปหลังจากได
เขารวมกิจกรรมของโครงการประวัติศาสตรบูรณาการในมิติคณิตศาสตร 
 
อาจารยอติชาต เกตตะพันธุ ซ่ึงเปนหัวหนาโครงการประวัติศาสตรบูรณาการในมิติคณิตศาสตร และอาจารย
ประจําภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดอธิบายวา โครงการนี้เปนสวนหน่ึง
ของโครงการวิจัยและพัฒนาเครือขายในพื้นที่เพ่ือหนุนเสริมการเรียนรูรายวิชาประวัติศาสตรในระดับชั้นประถม
ศึกษาปท่ี 4-6 สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีรองศาสตราจารยสมโชติ อองสกุล คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนหัวหนาโครงการวิจัย 
 
      โดยไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดจัดทํากิจกรรมบูรณาการ
ระหวางวิชาประวัติศาสตรกับวิชาคณิตศาสตร เพื่อชวยใหครูระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 สามารถจัดกิจกรรม
ที่ไดทั้งสาระและความสนุกสนาน ซึ่งการเรียนรูที่สนุกถือวาเปนหัวใจสําคัญที่จะทําใหเด็กรักและสนใจการ
เรียนประวัติศาสตรมากยิ่งข้ึน 
 
      “สิ่งที่นาสนใจมากในโครงการนี้คือ การที่สามารถนําสองศาสตร คือ คณิตศาสตร และประวัติศาสตร ที่ดู
ไมนาจะมีความสัมพันธกันมาเชื่อมโยงไดอยางกลมกลืน และเนนการออกแบบกิจกรรมใหครูสามารถนําไปจัด
กิจกรรมดวยตนเองไดโดยงาย กิจกรรมในโครงการนี้ทั้งหมดเปนกิจกรรมที่คิดคนข้ึนมาใหมสําหรับโครงการนี้
โดยเฉพาะ ท้ังนี้ไดออกแบบใหใชเคร่ืองมือและอุปกรณที่หาไดงาย และมีเอกสารแนะนําวิธีการจัดทํากิจกรรม
อยางละเอียด ท้ังนี้ในเอกสารยังมีใบความรูเพ่ือชวยอธิบายความรูทางคณิตศาสตรและประวัติศาสตรที่เก่ียว
ของ และใบงานใหครูนําไปใชดวย” อาจารยอติชาต เกตตะพันธุ กลาว 
 
      กิจกรรมในโครงการฯ อาทิ กิจกรรม “นักเรียนประถมฯ ก็หาความสูงของเจดียได” เร่ิมดวยการอธิบาย
ความรูพ้ืนฐานทางเรขาคณิตเร่ืองสามเหลี่ยมคลาย และอธิบายถึงวิธีการหาความสูงของเจดียโดยใชไม เชือก 
ตลับเมตร และเครื่องคิดเลขเทาน้ัน เปนท่ีนาตื่นเตนมากวานักเรียนกลุมตัวอยางระดับช้ันประถมศึกษาสามารถ
วัดความสูงของเจดียโดยพบความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยประมาณ 5 เปอรเซ็นตเทานั้น นอกจากนี้ครูและนักเรียน
จากหลายโรงเรียนไดนํากิจกรรมนี้ไปประยุกตใชในการวัดเสาธง ตึก และตนไม อีกดวย 
 
      กิจกรรม “แมนํ้ากวางแคไหน แผนที่ทางอากาศบอกเราได” นําโปรแกรม Google Earth มาชวยในการ
เรียนการสอน เพื่อสอนใหนักเรียนคํานวณหาความกวางของแมนํ้าปงในป พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2545 ณ 
บริเวณเดียวกัน ซึ่งทําใหนักเรียนเห็นการเปลี่ยนแปลงของแมนํ้าปงไดอยางชัดเจน ท้ังนี้ยังนําภาพถายแผนที่
ทางอากาศของแมน้ําปงป พ.ศ.2487 ในบริเวณเดียวกันมาใหชม ผูสอนยังสามารถนํากิจกรรมนี้ไปประยุกตใช
ในการสอนนักเรียนเกี่ยวกับการหาระยะทางจริงของแมน้ําอื่นหรือสิ่งกอสรางตางๆ ที่อยูบนแผนที่ทางอากาศ
ได 
 
      กิจกรรม “ถอดรหัสตัวเลขในฤกษกอสราง” สอนใหนักเรียนรูจักดวงฤกษ ซึ่งปรากฏในการตั้งเมือง ตั้งวัด 
หรือสถานท่ีสําคัญตางๆ ผูเรียนไดเขาใจวาแทจริงแลวตารางที่บรรจุเลขตางๆ น้ันก็คือแผนที่ดาวน่ันเอง และ
เลขแตละตัวก็หมายถึงดาวตางๆ เชน พระอาทิตย พระจันทร และดาวอังคาร เปนตน และความรูน้ียังเปนพื้น
ฐานในการศึกษาเร่ืองโหราศาสตรสําหรับผูที่สนใจไดอีกดวย กิจกรรมน้ีเปนกิจกรรมที่แปลกใหมและไมซับ
ซอน ครูและนักเรียนจึงชอบและตื่นเตนกับขอมูลท่ีไดรับ เพราะสวนใหญจะไมรูจักเรื่องที่นําเสนอมากอน 
 
      กิจกรรม “เมื่อสถาปนิกนอยสํารวจผังวิหารหรอือุโบสถ” เนนเร่ืองการวัดระยะทาง มุม และทิศ ของวิหาร
และอุโบสถ เด็กจะไดฝกการใชเคร่ืองวัดตางๆ ผานการปฏิบัติจริง ทําใหเขาใจเรื่องการใชตลับเมตรและเข็ม
ทิศ และยังไดฝกหัดการวาดแผนผังของสิ่งที่วัด ครูสามารถอธิบายถึงความแตกตางของวิหารและอุโบสถจาก
ขอมูลที่อยูในเอกสาร รวมทั้งอธิบายเรื่องการวางทิศอีกดวย กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่นักเรียนช้ันประถมศึกษาป
ที่ 4 ชอบมากเปนพิเศษ เน่ืองจากเขาใจไดงาย ทั้งน้ีทานยังสามารถประยุกตใชในการวัดและทําผังสําหรับสิ่ง
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กอสรางอื่นไดอีกดวย 
 
      กิจกรรมตางๆ ในโครงการสามารถชวยใหนักเรียนไดเรียนจากประสบการณตรง ไดเสริมทักษะการคิด การ
สังเกต การวางแผน การทํางานเปนทีม และไดรับความสนุกสนานไปพรอมกัน ที่สําคัญทําใหมองเห็นวาการ
เรียนประวัติศาสตรน้ันแทจริงแลวไมนาเบื่อ แตสนุกและนาศึกษาคนควาหาความจริง นอกจากนี้ยังเขาใจวา
การเรียนคณิตศาสตรน้ันสามารถเปนเร่ืองที่สนุกและใชประโยชนในชีวิตจริงไดมาก 
 
อาจารยอติชาตกลาวตอไปวา 
      “เร่ิมแรกของโครงการมีโรงเรียนภายใตการดูแลของเทศบาลนครเชียงใหม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม เขต 1 และองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ที่ไดทดลองนํากิจกรรมในโครงการไปใชแลว 
จํานวน 13 โรงเรียน อาทิ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม โรงเรียนพุทธิโสภณ และโรงเรียนคําเท่ียงอนุสรณ สวนป
การศึกษาหนาจะขยายไปมากกวา 100 โรงเรียน รวมทั้งมีแนวโนมวาจะขยายผลกิจกรรมไปยังโรงเรียนทั่ว
ประเทศในอนาคต” 
 
      แมวากิจกรรมในชวงเริ่มตนโครงการจะไดรับการออกแบบเพื่อใชใหกับโรงเรียนตนแบบ 13 โรงเรียนใน
เชียงใหมที่รวมโครงการในระยะแรก แตแทจริงแลวโรงเรียนทั่วประเทศสามารถนําแตละกิจกรรมที่ออกแบบไว
ไปใชงานไดโดยตรงหรือปรับใชอีกเพียงเล็กนอยในหลายรูปแบบ เชน ใชในกิจกรรมการสอนในหองเรียน การ
จัดทําคาย การทําโครงงานประวัติศาสตร และโครงงานคณิตศาสตร เปนตน เพื่อการขยายผลใหกวางขวาง
มากท่ีสุด อาจารยอติชาตไดจัดทําเอกสารแนะนํากิจกรรมเพื่อมอบใหแกครูผูสนใจนําไปใช โดยไดแนะนํา
ขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมอยางละเอียดจนครูสามารถนําไปใชจัดกิจกรรมไดดวยตนเอง 
 
      ท้ังนี้ อาจารยอติชาต ไดมีขอแนะนําในการจัดกิจกรรมวา กิจกรรมประวัติศาสตรบูรณาการในมิติ
คณิตศาสตรสามารถนํามาใชสอนในหองเรียนได โดยแตละกิจกรรมจะใชเวลา 1-2 คาบเรียน กิจกรรมทั้งหมด
สามารถจัดรวมกับครูคณิตศาสตร เพราะเน้ือหาคณิตศาสตรนาสนใจ และทําใหนักเรียนเห็นคุณคาของ
คณิตศาสตรมากยิ่งข้ึนดวย “หากมีเวลาสอนในหองเรียนไมพอ ขอแนะนําใหจัดกิจกรรมในรูปแบบของการจัด
คาย ซึ่งทําใหนักเรียนสนุกและไมเครงเครียดมากเกินไปดวย ในการจัดกิจกรรมหากมีผูชวยสอนจะทําใหการ
จัดกิจกรรมดียิ่งขึ้น ครูผูสอนไมควรจริงจังกับความถูกตองทางคณิตศาสตรมากจนเกินไป เชน การวัดไมจําเปน
ตองถูกตองเปะ แตควรเนนกระบวนการคิดของเด็ก การวางแผนทํางาน และการทํางานเปนทีมมากกวา” 
 
      ในสวนของความคิดเห็นจากผูเขารวมกิจกรรมนั้น คุณครูณัฐชา ธนวดี โรงเรียนวัดสวนดอก จ.เชียงใหม 
กลาววา นักเรียนไดลงมือเรียนรูทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ไดมีประสบการณตรง ซึ่งทําใหนักเรียนเกิดความประทับ
ใจ มีการนําขอมูลไปเผยแพรตอในกลุมเพื่อนของเขา นักเรียนไดเรียนรูดวยความเขาใจ ทําใหจดจําไดอยาง
ถาวร ครูที่มารวมกิจกรรมก็ไดรวมเรียนรูไปดวยกัน 
 
      คุณครูอนุรักษ สิงใส โรงเรียนเทศบาลศรีปงเมือง จ.เชียงใหม กลาววา ตามความคิดเห็นแตเดิมน้ันประวัติ
ศาสตรไมไดเก่ียวของกับคณิตศาสตรเทาไหร เม่ือนํามาบูรณาการกัน นักเรียนไดเรียนรูอะไรหลายอยาง เชน 
มุมมองใหมเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของแมนํ้าปง 
 
คุณครูโกวิทย พรมเสน โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ จ.เชียงใหม กลาววา ประทับใจในการประยุกตใชอัตรา
สวน มาตราสวน การคํานวณตางๆ ทางคณิตศาสตร กับประวัติศาสตร ไดออกสถานท่ีจริง ทําใหเด็กใหรูวา
คณิตศาสตรไมจําเปนตองอยูในหองเรียนเสมอไป สามารถนําไปเรียนขางนอกและบูรณาการกับวิชาอื่นๆ ได 
 
      เด็กชายทูน คําแสง โรงเรียนวัดสวนดอก จ.เชียงใหม กลาววา วิทยากรสอนเขาใจงาย กิจกรรมก็สนุก ไม
ทําใหเบื่อ หรือเครียดในการเรียนรู และเด็กชายสมชาย ทองแดง โรงเรียนเทศบาลศรีปงเมือง จ.เชียงใหม 
กลาววา คุณครูสอนดี ไดทํากิจกรรมที่ดี สนุกครับ 

 
 ดูขาวทั้งหมด  
 
คอลัมน : กระจกเงา ... 
สกอ.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ... 
บานปูเดินเคร่ืองกิจกรรมซีเอสอาร ...
ระดมความคิดเห็นยกระดับศูนยวัฒนธรรม กรมสงเสริมฯ ชูพื้นท่ีสรางสรรคสูเวทีนานาชาติ...
เอ็นคอนเส็ปท ชวนเยาวชน และฝร่ังจิตอาสา รวมสรางรอยยิ้มใหผูสูงอายุบานบางแค ... 

  

บทบรรณาธิการ l การเมือง l เศรษฐกิจ l อาชญากรรม l กทม.,สาธารณสุข,สิ่งแวดลอม l  
การศึกษา, วัฒนธรรม, ศาสนา l ภูมิภาค l ยานยนต l กีฬา l ทองเท่ียว, พาชิม l  

ตางประเทศ l บันเทิง,สตรี   
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