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ตัวอย่างแนวคิดในการท�ำข้อสอบการประกวด
ผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์

โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad
ประจ�ำปี 2556 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา (ตอนที่ 3)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการประกวดผลงานสร้างสรรค์ของ
คนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s
Sketchpad ประจ�ำปี 2556 เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ 2556 หลังจากนัน้
สสวท. ได้ส่งข้อสอบให้ผู้สมัครไปสร้างสรรค์ผลงานเป็นเวลา 1
สัปดาห์ แล้วคัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์เข้ามาประกวดรอบชิงชนะเลิศที่
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5 – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่าน
มา ในการประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับประถมศึกษา ข้อสอบแบ่งออก
เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานและตอบค�ำถาม
ตามที่โจทย์ก�ำหนด และส่วนที่ 2 เป็นการน�ำเสนอค�ำตอบและตอบ
ค�ำถามจากกรรมการ โดยในส่วนที่ 1 จะสอบในช่วงเช้า ใช้เวลา 3
ชั่วโมง คะแนนเต็ม 100 คะแนน ข้อสอบมี 4 ข้อ ข้อละ 25 คะแนน
และในส่วนที่ 2 จะสอบในช่วงบ่าย ใช้เวลา 6 นาที คะแนนเต็ม 10
คะแนน ในบทความนีจ้ ะน�ำเสนอตัวอย่างแนวคิดในการหาค�ำตอบของ
โจทย์ที่ใช้ในการประกวดข้อที่ 3 เพื่อให้นักเรียนหรือคุณครูที่สนใจได้
ศึกษา ส่วนข้อสอบข้อ 4 เป็นแบบสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนเองจึง
ไม่ได้น�ำเสนอแนวคิดไว้
ค�ำชี้แจง
ให้ท�ำข้อสอบทุกข้อลงในแบบร่างของ Sketchpad โดยใน
แบบร่าง 1 หน้า ให้ท�ำข้อสอบเพียง 1 ข้อ แล้วบันทึกงานลงใน
เครื่อง โดยตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อโรงเรียน เมื่อจะส่งงานให้บันทึก
ไฟล์งานลงใน handy drive ทีก่ รรมการจัดไว้ให้ โดยบันทึกด้วยตนเอง
ข้อที่ 3 (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
รูปสี่เหลี่ยม “ลูคิดดอง” คือ รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านที่อยู่ติดกัน
ยาวเท่ากันสองคู่ และมุมที่อยู่ตรงข้ามเท่ากันหนึ่งคู่ ความยาว
ของเส้นทแยงมุมทั้งสองต่างกัน 4 เซนติเมตรเสมอ และจุดตัด
ของเส้นทแยงมุมทั้งสองจะแบ่งเส้นทแยงมุมเส้นที่ยาวกว่าออก
เป็นสองส่วน โดยส่วนที่ยาวกว่า จะยาวไม่น้อยกว่าสองเท่าของ
ส่วนที่สั้น แต่ยาวไม่เกินสี่เท่าของส่วนที่สั้น
จงสร้างรูปสีเ่ หลีย่ มลูคดิ ดองเหล่านัน้ ทีส่ ามารถปรับขนาดได้
พร้อมทั้ง
นิตยสาร สสวท.

3.1 หาความยาวของเส้นทแยงมุมทั้งสองเส้น
3.2 หาผลหารระหว่างความยาวของส่วนทีย่ าวกับความยาว
ของส่วนที่สั้นของเส้นทแยงมุมเส้นยาวที่ถูกแบ่งนั้น
จากเงือ่ นไขของโจทย์ทบี่ อกว่า รูปสีเ่ หลีย่ มลูคดิ ดองเป็นรูป
สี่เหลี่ยมที่มีด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากันสองคู่ ท�ำให้รู้ได้ว่ารูป
สีเ่ หลีย่ มทีม่ สี มบัตดิ งั กล่าวมีรปู สีเ่ หลีย่ มขนมเปียกปูน สีเ่ หลีย่ มรูปว่าว
และสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั แต่มสี มบัตอิ กี ข้อหนึง่ ของรูปสีเ่ หลีย่ มลูคดิ ดอง
ทีว่ า่ มีมมุ ทีอ่ ยูต่ รงข้ามเท่ากันหนึง่ คู่ หรือมีเส้นทแยงมุมสองเส้นที่
ยาวไม่เท่ากัน ท�ำให้เหลือรูปสีเ่ หลีย่ มเพียงชนิดเดียวทีเ่ ป็นไปได้ คือ
รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว เมื่อเราทราบว่ารูปสี่เหลี่ยมลูคิดดองเป็น
รูปสีเ่ หลีย่ มรูปว่าวแล้ว เราจึงด�ำเนินการสร้างรูปสีเ่ หลีย่ มลูคดิ ดอง
ตามเงือ่ นไข ดังนี้
1. จากเงื่อนไขที่ว่า ความยาวของเส้นทแยงมุมทั้งสองเส้น
ต่างกัน 4 เซนติเมตรเสมอ เราจึงสร้างตัวเลือ่ น (slider) ทีเ่ ป็น
ตัวควบคุมความยาวของเส้นทแยงมุมทัง้ สองให้เป็นไปตามเงือ่ นไข
เสมอ ดังนี้
- สร้างเส้นตรงให้อยูใ่ นแนวนอนหนึง่ เส้น แล้วซ่อนจุดควบคุม
เส้นตรง
- สร้างจุด A และจุด B บนเส้นตรงทีส่ ร้างไว้
- เลื่อนขนานจุด B ด้วยเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานแบบ
เชิงขั้ว โดยระยะทางคงที่ 4 ซม. ที่มุมคงที่ 0 องศา เพื่อสร้าง
แทนส่วนที่เส้นทแยงมุมสองเส้นมีความยาวต่างกัน 4 ซม.
ดังรูปที่ 1 จะได้จุด B'

รูปที่ 1

27
- ซ่อนเส้นตรง แล้วสร้างส่วนของเส้นตรง AB' ซึง่ จะใช้ความยาว
2. การสร้างเส้นทแยงมุมเส้นยาว ท�ำได้ดังนี้
ของส่วนของเส้นตรงนี้แทนความยาวของเส้นทแยงมุมเส้นยาว
- สร้างเส้นตรงให้อยูใ่ นแนวนอนหนึง่ เส้น แล้วซ่อนจุดควบคุม
และสร้างส่วนของเส้นตรง AB ซึ่งจะใช้ความยาวแทนความยาว เส้นตรงนั้น
ของเส้นทแยงมุมเส้นสั้น
- สร้างจุด D บนเส้นตรงที่สร้างขึ้น
จะได้ผลดังรูปที่ 2
- สร้างวงกลมที่มีจุด D เป็นจุดศูนย์กลาง และมีรัศมี
ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง AB' (ซึ่งยาวเท่ากับเส้นทแยงมุม
เส้นยาว) โดยเลือกจุด D และส่วนของเส้นตรง AB' จากนั้นไปที่
เมนู สร้าง เลือกค�ำสัง่ วงกลมทีส่ ร้างจากจุดศูนย์กลางและรัศมี
- สร้างจุดตัดระหว่างวงกลม D และเส้นตรง โดยเลือกเฉพาะจุด
ที่อยู่ทางด้านขวาของจุด D ก�ำหนดชื่อเป็นจุด E
จะได้ผลดังรูปที่ 4
รูปที่ 2

ถึงตอนนีไ้ ด้สร้างส่วนของเส้นตรงทีม่ คี วามยาวเท่ากับความยาว
ของเส้นทแยงมุมทัง้ สองซึง่ ยาวต่างกัน 4 เซนติเมตรเสมอ ไม่วา่ ความ
ยาวของเส้นทแยงมุมจะเปลีย่ นไปอย่างไรก็ตาม
- เนือ่ งจากในการสร้างรูปสีเ่ หลีย่ มรูปว่าวให้เป็นไปตามเงือ่ นไข
ของรูปสีเ่ หลีย่ มลูคดิ ดองนัน้ จะต้องสร้างให้เส้นทแยงมุมเส้นยาว
แบ่งครึง่ และตัง้ ฉากกับเส้นทแยงมุมเส้นสัน้ ดังนัน้ จึงต้องแบ่งครึง่
ส่วนของเส้นตรง AB ซึง่ ส่วนของเส้นตรง AB จะยาวเท่ากับความยาว
ของเส้นทแยงมุมเส้นสัน้ เพือ่ น�ำไปใช้ในการสร้างต่อไป ดังนี้
• สร้างจุด C ซึง่ เป็นจุดกึง่ กลางของส่วนของเส้นตรง AB
• สร้างส่วนของเส้นตรง CB ซึง่ มีความยาวเป็นครึง่ หนึง่ ของเส้น
รูปที่ 4
ทแยงมุมเส้นสั้น จะได้ความยาวของเส้นทแยงมุมทั้งสองที่มี
ความสัมพันธ์กนั ดังทีก่ ำ� หนดไว้
- จากนั้นซ่อนวงกลม D และเส้นตรง แล้วสร้างส่วนของ
จะได้ผลดังรูปที่ 3
เส้นตรง DE ซึ่งจะเป็นเส้นทแยงมุมเส้นยาว ที่สามารถเปลี่ยน
ความยาวได้โดยการเปลี่ยนความยาวของส่วนของเส้นตรง AB'
จะได้ผลดังรูปที่ 5

รูปที่ 3
รูปที่ 5

ปีที่ 42 ฉบับที่ 190 กันยายน-ตุลาคม 2557
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3. การสร้างจุดตัดของเส้นทแยงมุมสองเส้นทีเ่ ป็นไปได้ทงั้ หมด
4. การสร้างเส้นทแยงมุมเส้นสั้นให้ตั้งฉากกับเส้นทแยงมุม
เส้นยาวที่จุด H ท�ำได้ดังนี้
ตามเงื่อนไขของโจทย์ พิจารณาได้ดังนี้
- สร้างเส้นตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง FG ที่จุด H
เนื่องจากจุดตัดของเส้นทแยงมุมทั้งสองเส้นจะแบ่งเส้นทแยง
- สร้างวงกลม H ให้รัศมียาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง CB
มุมเส้นยาวออกเป็นสองส่วน โดยส่วนทีย่ าวกว่า จะยาวไม่นอ้ ยกว่า
สองเท่าของส่วนที่สั้นกว่า จากเงื่อนไขดังกล่าว ท�ำให้ทราบว่า โดยคลิกเลือกจุด H และเลือกส่วนของเส้นตรง CB แล้วไปที่เมนู
จะต้องแบ่งเส้นทแยงมุมเส้นยาวออกเป็น 3 ส่วนที่เท่ากัน แล้วจุด สร้าง เลือกค�ำสั่ง วงกลมที่สร้างจากจุดศูนย์กลางและรัศมี
- สร้างจุดตัดระหว่างวงกลม H กับเส้นตั้งฉาก ก�ำหนดชื่อ
ตัดที่เป็นไปได้จะต้องอยู่ในส่วนที่ 1 ดังรูป
เป็นจุด I และจุด J
จะได้ผลดังรูปที่ 7
นอกจากนีย้ งั มีเงือ่ นไขอีกว่า ส่วนทีย่ าวจะต้องยาวไม่เกินสีเ่ ท่า
ของส่วนทีส่ นั้ จากเงือ่ นไขนีท้ ำ� ให้ทราบว่าจะต้องแบ่งเส้นทแยงมุม
เส้นยาวออกเป็น 5 ส่วนที่เท่ากัน แล้วจุดตัดที่เป็นไปได้จะต้องอยู่
ระหว่างส่วนที่ 2 ถึงส่วนที่ 5 ดังรูป
ดังนั้นต�ำแหน่งของจุดตัดที่เป็นไปตามเงื่อนไขทั้งสองเงื่อนไข
คือส่วนที่สีชมพูซ�้ำกับส่วนสีฟ้านั่นเอง ซึ่งสร้างได้ดังนี้
- ระบุจดุ D เป็นจุดศูนย์กลางของการย่อ/ขยาย แล้วย่อ/ขยาย
ระยะ DE ด้วยอัตราส่วนคงที่ จะได้จุด F
- ระบุจดุ D เป็นจุดศูนย์กลางของการย่อ/ขยาย แล้วย่อ/ขยาย
ระยะ DE ด้วยอัตราส่วนคงที่ จะได้จุด G
- สร้างส่วนของเส้นตรง FG ซึ่งเมื่อจุดตัดอยู่บนส่วนของ
เส้นตรงนีแ้ ล้วจะเป็นไปตามเงือ่ นไขทีว่ า่ จุดตัดของเส้นทแยงมุมทัง้ สอง
จะแบ่งเส้นทแยงมุมเส้นที่ยาวกว่าออกเป็นสองส่วน โดยส่วน
ที่ยาวกว่า จะยาวไม่น้อยกว่าสองเท่าของส่วนที่สั้น แต่ยาวไม่เกิน
สี่เท่าของส่วนที่สั้น
- สร้างจุด H บนส่วนของเส้นตรง FG จุดนี้จะให้เป็นจุดตัด
ของเส้นทแยงมุมทั้งสอง จุด H ที่สร้างขึ้นนี้ สามารถลากไปมา
บนส่วนของเส้นตรง FG ได้
จะได้ผลดังรูปที่ 6
รูปที่ 6

นิตยสาร สสวท.

รูปที่ 7

- ซ่อนวงกลม H และเส้นตั้งฉาก
- สร้างส่วนของเส้นตรง IJ ซึ่งเป็นเส้นทแยงมุมเส้นสั้น
จะได้ผลดังรูปที่ 8

รูปที่ 8

5. สร้าง , , และ จะได้รูปสี่เหลี่ยม DIEJ หลังจาก
นั้นส�ำรวจดูว่ารูปสี่เหลี่ยม DIEJ เป็นรูปสี่เหลี่ยมลูคิดดองหรือไม่
โดยการวัดความยาวด้านทัง้ สี่ วัดขนาดของมุมทัง้ สี่ และวัดความยาว
ของเส้นทแยงมุม
จะได้ผลดังรูปที่ 9

รูปที่ 9
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รูปที่ 9

6. ตอบค�ำถามข้อ 3.1 โดยแสดงค่า m และ m ที่วัดไว้ดังรูปที่ 9 ซึ่งความยาวของเส้นทแยงมุมทั้งสองต่างกัน 4 เซนติเมตร
7. หาผลหารระหว่างความยาวของส่วนที่ยาวกับความยาวของส่วนที่สั้นของเส้นทแยงมุมเส้นยาวที่ถูกแบ่ง โดยวัดความยาวของ
ส่วนของเส้นตรง EH และส่วนของเส้นตรง DH จากนั้นค�ำนวณหาผลหาร จะได้ผลดังรูปที่ 10 และเมื่อลองลากจุด H จะตอบค�ำถาม
ข้อ 3.2 ได้ว่า ผลหารระหว่างความยาวของส่วนที่ยาวกับความยาวของส่วนที่สั้นของเส้นทแยงมุมเส้นยาวมีค่าตั้งแต่ 2 ถึง 4
รูปที่ 10

แนวคิดทีก่ ล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงการแก้ปญ
ั หาวิธหี นึง่ ยังมีวธิ กี ารแก้ปญ
ั หาวิธอี นื่ ๆ ทีม่ ขี นั้ ตอนการสร้างสัน้ ๆ แต่ในทีน่ ไี้ ด้แสดง
วิธีแก้ปัญหาอย่างละเอียด เพื่อให้เห็นแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่น�ำมาใช้ในการแก้ปัญหา ตลอดจนให้ผู้อ่านสามารถลองคิดและลอง
ปฏิบัติตามได้
เมื่อนักเรียนหรือคุณครูเห็นแนวคิดในการท�ำข้อสอบครั้งนี้แล้ว จะเห็นว่าข้อสอบของ สสวท. เป็นข้อสอบที่ให้นักเรียนได้ใช้ความรู้
ทางคณิตศาสตร์ที่เรียนมาประกอบกับใช้ความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรม GSP มาช่วยในการแก้ปัญหา เพียงแต่นักเรียนต้องใช้
ความคิด จินตนาการ ตลอดจนมีความเพียรพยายามก็จะสามารถท�ำงานให้ส�ำเร็จลงได้
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