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ชมจันทร ธารา

คณิตศาสตรใส ๆ ในธรรมชาติ ครั้งที่ 5
เนื่องมาจากคณิตศาสตรอยูใกลตัวเรา

วัดความสูงตนไม

แหลงเรียนรูส าํ หรับเยาวชนนัน
้
มีทง้ั แหลงเรียนรูต ามธรรมชาติและสถานทีท
่ ม
่ี นุษยสรางขึน
้
อาจจะอยู
ในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนก็ได ดังเชน แหลงเรียนรูสวนหลวง ร.9 ที่สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เว็บไซตวิชาการดอทคอม (www.vcharkarn.com) และบริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน) ไดรวมกันจัดกิจกรรมดี ๆ เพื่อเยาวชน นั่นคือ กิจกรรม “คณิตศาสตรใส ๆ ในธรรมชาติ”
ซึ่งจัดขึ้นเปนครั้งที่ 5 แลว

กิจ

กรรมคณิตศาสตรใส ๆ ในธรรมชาติ ระดับ
ชัน้ ประถมศึกษาปท่ี 4 - 6 จัดขึน้ เมือ่ วันเสารท่ี
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 สวนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3
จัดเมื่อวันอาทิตยที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
กิจกรรมในปนี้ แบงกลุมนอง ๆ เยาวชนตามกลุม
ดอกไมเชนเดิม โดยมี 4 กลุม ไดแก กลุม ปนหยี (เสือ้ สีขาว)
กลุม ไฮเดรนเยีย (เสือ้ สีฟา) กลุมเดือนฉาย (เสื้อสีสม) และกลุม
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บัวหลวง (เสื้อสีชมพู)
นอกจากนอง ๆ ที่เปนเยาวชนแลว งานนี้ยังมีผูให
ความสนใจมาร ว มสั ง เกตการณ ทั้ ง คุ ณ ครู จ ากหลากหลาย
โรงเรียนในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด เชน ครูจากจังหวัดชุมพร
และเจาหนาที่จากบริษัท Double A ซึ่งนอกจากมาขอรวม
สังเกตการณแลวยังนําของรางวัลมามอบใหนอ ง ๆ ดวย ในปน้ี
พี่สมเกียรติ เพ็ญทอง นักวิชาการสาขาคณิตศาสตรประถม
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ศึกษาของ สสวท. หัวหนาทีมวิทยากร พรอมพี่ ๆ ทีมงานได
เพิ่มเติมฐานการเรียนรูออกเปนหลายฐานมากขึ้น ตัวอยางฐาน
การเรียนรู เชน
ฐานแรลลี่คณิตศาสตร แตละกลุมจะแขงกันบวกลบ
คูณหารจํานวน โดยใชความเร็ว ฐานนี้จะใหนอง ๆ ไดอุนเครื่อง
กอนทีจ่ ะเริม่ ไปทํากิจกรรมฐานตาง ๆ รอบสวนหลวง
ฐานปริศนาสวนจีน ฐานนีจ้ ะมีปริศนาใหนอ ง ๆ ชวยกัน
ไขออกมา โดยที ่ ทุก คนตองช วยหาคําตอบจากสิ ่ ง ต า ง ๆ
ที่อยูภายในสวนจีน เพื่อนํามาเปนสวนหนึ่งของการไขปริศนา
ที่กําหนดให เชน คนหาดาวที่อยูภายในสวนจีนใหพบเพื่อหา
ขนาดของมุม คนหาแจกันใหพบเพื่อหาความสูงของมัน เปนตน
ฐานสวนสวยดวยคณิตศาสตร รวมหาคําตอบโดยใช
คณิตศาสตรที่หนาอาคารพันธุไมทะเลทรายและอาคารพันธุไม
ในรม สังเกตเห็นความงามของสิ่งตาง ๆ ที่มีคณิตศาสตรเขาไป
เกี่ยวของ ทั้งที่ปรากฏอยูในธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น
เชน รูปเรขาคณิตในธรรมชาติ การออกแบบโดยใชรปู เรขาคณิต
การนําหลักการทางเรขาคณิตและสมมาตรไปใชในการออกแบบ
ฐานโอโฮ ! ตนไมสงู จัง นอง ๆ ไดเรียนรูเกี่ยวกับวิธี
แรลลี่

วัดความสูงของตนไมซึ่งมีหลายวิธี เชน วิธีวัดความสูงแบบชาว
อินเดียนแดง วิธีหาความสูงโดยใชไคลโนมิเตอร วิธีหาความสูง
โดยใชความรูเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมคลาย เปนตน
ฐานกงกรรม กงเกวียน เรามามองลอเกวียนกลม ๆ
แบบคณิตศาสตรดว ยการใหนอ ง ๆ หาคําตอบวาหากหมุนบนถนน
จะหมุนจากหัวถนนไปยังปลายถนนไดกี่รอบ ซึ่งนอง ๆ ตอง
แกปญหาโดยใชความรูเกี่ยวกับความยาวรอบรูปวงกลม
ฐานดอกอะไรสวยจัง หากสังเกตธรรมชาติรอบ ๆ
ตัวเรา จะเห็นวาสิ่งตาง ๆ เชน พืช ผัก ผลไม รวมไปถึงดอกไม
แตละชนิด แตละสายพันธุ แมจะมีความแตกตางกันออกไป แต
ยั ง มี บ างสิ่ ง ที่ เ ป น ลั ก ษณะเฉพาะในตั ว ของมั น เองและเป น
เชนนี้เสมอสําหรับสายพันธุเดียวกัน หากสังเกตดี ๆ จะพบวา
ลักษณะเฉพาะเหลานีม้ คี วามเกีย่ วของกับความรูท างคณิตศาสตร
อยางลงตัว ตัวอยางหนึ่งที่เห็นเดนชัด คือ ลําดับฟโบนักชี
ยกตัวอยาง ดอกทานตะวัน ลูกสน สับปะรด แตอยางไรก็ตาม
ในธรรมชาติยังมีดอกไมอีกหลายชนิดที่มีจํานวนกลีบไมเปนไป
ตามลําดับฟโบนักชี นอง ๆ ไดเรียนรูจ ากการสังเกตดอกไม ผลไม
ในธรรมชาติ และไดเรียนรูเรื่องลําดับฟโบนักชีในฐานนี้
ฐานสวนจีน

มีขอมูลอะไรในสวนจีน
ปที่ 39 ฉบับที่ 169 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2553
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ฐานศาลาพักใจ ศาลาพักผอนในสวนหลวง ร.9 มี
อยูมากมายหลายหลัง สรางไวอยางสวยงาม ถาสังเกตดี ๆ จะ
พบวามีรปู เรขาคณิตปรากฏอยูม ากมาย หากเกิดฝนตกลงมา ศาลา
จะสามารถรองรับคนเขาไปหลบฝนไดประมาณกีค่ นกันนะ นี่คือ
คําถามสําหรับฐานนี้
พีส่ มเกียรติ เพ็ญทอง หัวหนาทีมวิทยากร กลาววา
“ถาหากสวนหลวง ร.9 มีชุดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง
อยางที่ สสวท. ทําไวเปนตัวอยางครั้งนี้ ก็จะเปนประโยชน
แกผูปกครองที่พาบุตรหลานมาเที่ยวไดเปนอยางมาก เพราะ
นอกจากพอแมผูปกครองจะไดมาพักผอนที่สวนหลวง ร.9 ใน
วันหยุดเสาร – อาทิตยแลว ยังสามารถนําชุดกิจกรรมนี้เรียนรู
ไปพรอมกับบุตรหลาน เนื่องจากการเรียนรูไมไดเปนหนาที่ของ
ครูแตเพียงฝายเดียว ผูปกครองยังมีสวนชวยสงเสริมการเรียนรู
ใหกับบุตรหลานไดอีกทางหนึ่งดวย
สําหรับครูผส ู อนแนนอนทีส่ ดุ สสวท. และเว็บไซตวชิ าการ
ดอทคอม คาดหวังวา กิจกรรมภายในสวนหลวง ร.9 นี้ จะเปน
ตัวอยางใหกบั ครูนาํ ไปปรับใชในการเรียนการสอนคณิตศาสตรได
นองจีน ณิชากร วรขจิต บอกวา ชอบฐานปริศนา
สวนจีน รวมกิจกรรมนี้แลวประทับใจในเรื่องคณิตศาสตร

ที่แฝงในธรรมชาติ
รูสึกดีตอคณิตศาสตรมากขึ้นและชอบ
คณิตศาสตรมากขึ้น
นองเมล รุงฤดี เสฏฐัตต เลาวา ชอบเดินในเขาวงกต
กิจกรรมคณิตศาสตรใส ๆ นี้สนุกมาก และพี่ ๆ วิทยากรก็ตลก
ดวย
นองอุม อารยา เอื้อวงศวัฒนา เปนอีกคนที่ชอบฐาน
ปริศนาสวนจีน เพราะไดไขปริศนา ประทับใจทุกอยางในการหา
ความรูทางคณิตศาสตร รวมกิจกรรมแลวรูสึกดี เพราะสนุก
ทั้งนี้ ทีมงานหวังที่จะเห็นนอง ๆ ทุกคน ตระหนักใน
คุณคาและประโยชนของคณิตศาสตร ซึ่งการเขาคายในครั้งนี้
จะชวยสงเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรใหกับนองๆ
ไดเปนอยางดี เชน ทักษะการแกปญหา การใหเหตุผล หรือ
ความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยสอดแทรกอยูในกิจกรรมฐาน
ตางๆ โดยที่นอง ๆ จะไดรับโดยไมรูตัว
นอกจากการจัดกิจกรรมโดยตรงใหแกเยาวชนแลว
สสวท. ยังมุงเนนที่จะขยายผลไปสูครูคณิตศาสตรใหนําไปจัด
กิจกรรมตอในโรงเรียนของตน จึงไดทําคูมือการจัดกิจกรรมนี้
เผยแพรใหแกครูคณิตศาสตร รวมทั้งนําแนวคิดการจัดกิจกรรม
ไปบรรยายเผยแพรตอตามเวทีตาง ๆ ดวย
สังเกต แลวจดบันทึก

ฟโบนักชี
กิจกรรมนันทนาการมีแทรกทุกชวง
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