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PME28

โกสุม กรีทอง*

การประชุมนานาชาติประจำปีครัง้ ที่ 28 ของ
International Group for the Psychology of
Mathematics Education (PME) จะมีขึ้น
ระหว่างวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2547 ณ Bergen
University College, Faculty of Education
ประเทศนอร์เวย์ หัวข้อของการประชุมครั้งนี้คือ
"Inclusion and Diversity" สำหรับผู้ที่สนใจ
สามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://
www.pme28.org/

การประชุม / สัมมนาวิชาการ
นานาชาติทางด้าน
คณิตศาสตร์ศกึ ษา
การประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ
ทางด้านคณิตศาสตร์ศกึ ษา 4ECM
Royal Institute of Technology in
Stockholm ร่วมกับ Stockholm University
ภายใต้การสนับสนุนของ European Mathematica
Society จะจัดการประชุมนานาชาติ The Fourth
European Congress of Mathematics
(4ECM) ภายใต้ ห ั ว ข้ อ "Mathematics in
Science and Technology" ระหว่างวันที่ 27
มิถนุ ายน ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 ณ Frescati
Campus ของ Stockholm University ประเทศ
สวีเดน ผูท้ ส่ี นใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ท่ี
http://www.math.kth.se/4ecm/registration.
htm
*
1

คณิตศาสตร์กบั วงการแฟชัน่ 1
บ่อยครัง้ ที่ เสือ้ ผ้าในร้านดูสวยบนไม้แขวน
แต่ดูไม่สวยสำหรับผู้สวมใส่ (ไม้แขวนมีชีวิต)
หลาย ๆ คน ทั้งนี้ลักษณะการทิ้งตัวหรือห่อตัว
ของผ้านัน้ เปลีย่ นไปตามรูปร่างและการเคลือ่ นไหว
ของผูส้ วมใส่ แม้วา่ เราจะมีแบบจำลองคอมพิวเตอร์
ซึง่ ทำให้เราเห็นภาพของเสือ้ ผ้าทีป่ รากฏบนผูส้ วมใส่
หากแบบจำลองดังกล่าวยังมีขอ้ จำกัดทีไ่ ม่สามารถ
แสดงให้เห็นลักษณะการทิง้ ตัวของผ้า บ่อยครัง้ ที่
เสื้อผ้าดูดีในหน้าจอคอมพิวเตอร์แต่กลับดูไม่ดี
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ศาสตร์เหล่านี้ได้ค้นพบ ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง
ที่ชี้ให้นักเรียนเห็นว่า คณิตศาสตร์นั้นอยู่ไม่ไกล
จากตัวเราสักเท่าไรเลย

เมือ่ อยูบ่ นผูส้ วมใส่ เพือ่ ขจัดปัญหานี้ นักวิจยั จาก
Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
University of Santiago in Chile ได้
พยายามคิดค้นสมการทีจ่ ะสามารถจำลองแบบของ
ธรรมชาติการทิ้งตัวและห่อตัวของผ้าชนิดต่าง ๆ
เมื่อนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า แนวคิดพื้นฐานของ
สมการนี้เริ่มต้นจากการสังเกตว่า เมื่อนำวัสดุ
ที ่ ม ี ล ั ก ษณะเป็ น แผ่ น แบน ๆ มาม้ ว นเป็ น
รูปทรงกระบอก หรือม้วนเป็นรูปทรงกรวยแล้ว
ลักษณะการทิ้งตัวหรือห่อตัวของวัสดุนั้น ๆ จะ
เป็นอย่างไร รวมทัง้ การพิจารณาลักษณะการทิง้ ตัว
ของแผ่ น ยางยื ด เมื ่ อ นำตรึ ง ปลายทั ้ ง สองข้ า ง
ในกรณีทว่ี างขอบยางให้อยูใ่ นแนวเส้นตรงกับกรณี
ทีว่ างขอบยางตามแนวเส้นโค้ง ซึง่ L. Mahadevan
และคณะได้เขียนไว้ในรายงานการวิจัยล่าสุดที่ได้
ตีพมิ พ์ใน The Proceedings of the National
Academy of Science (http://www.pnas.
org/) ถึงแม้ว่านักออกแบบเสื้อผ้าอาจจะไม่นำ
สมการนี้มาใช้ แต่อย่างน้อย ๆ สิ่งที่นักคณิต-

1

คณิตศาสตร์เบือ้ งหลังห่อขนม 1
ผู ้ อ ่ า นเคยสงสั ย บ้ า งหรื อ ไม่ ว ่ า ทำไม
พวกลูกกวาดหรือช็อกโกแล็ตบรรจุห่อที่วางขาย
ตามร้ า นทั ่ ว ไปจึ ง ไม่ น ิ ย มทำเป็ น รู ป ทรงกลม
(sphere) หากแต่นิยมทำเป็นรูปร่างที่ใกล้เคียง
กับทรงกลมทีถ่ กู บีบข้าง (oblate spheroid) จาก
งานวิจยั ล่าสุดพบว่าเมือ่ นำทรงกลม (sphere) และ
oblate spheroid ขนาดเท่ากันมาบรรจุหีบห่อ
oblate spheroid จะประหยัดเนือ้ ทีใ่ นการบรรจุถงึ
4% ด้วยเหตุนี้เอง เจ้าเม็ดช็อกโกแล็ตหลากสี
เจ้าของสโลแกน "ละลายในปากแต่ไม่ละลาย
ในมือ" จึงมีลักษณะเป็นเม็ดกลมแบนแทนที่
จะเป็นเม็ดกลม ๆ เหมือนลูกบอล
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