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เชื่อมโยงความคิดคณิตสะเต็ม

ดร.อลงกต ใหม่ด้วง นักวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น / e-mail : amaid@ipst.ac.th

ถึงแม้ว่าล�ำดับของวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics)ใน
ชือ่ กลุม่ วิชาสะเต็มศึกษา (STEM) จะอยูใ่ นต�ำแหน่งรัง้ ท้าย แต่
ก็ไม่ได้หมายความว่าวิชาคณิตศาสตร์มีความส�ำคัญน้อยกว่า
วิชาอื่น ๆ เพราะจริง ๆ แล้ววิชาคณิตศาสตร์ถือเป็นรากฐาน
ส�ำคัญส�ำหรับการเรียนรู้วิชาอื่น ๆ ในกลุ่มสะเต็มศึกษา ไม่ว่า
จะเป็นวิทยาศาสตร์(Science) เทคโนโลยี (Technology) หรือ
กระบวนการทางวิศวกรรม (Engineering) ซึง่ ล้วนสามารถน�ำ
ความรูท้ างคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ได้ทงั้ สิน้ เดิมทีNational
Science Foundation (NSF) แห่งสหรัฐอเมริกาเรียกกลุ่ม
วิชาสะเต็มศึกษาว่า SMET ตามล�ำดับการวิวัฒน์ของแต่ละ
วิชา แต่เนือ่ งจากอาจมีการออกเสียงค�ำว่า SMET ผิดเพีย้ นไป
ในทางไม่เหมาะสม สุดท้ายจึงได้เปลี่ยนมาเป็น STEM แทน
(Sanders, 2009)
ลักษณะส�ำคัญประการหนึ่งในการศึกษาเรียนรู้แบบ
สะเต็มศึกษาคือการเชือ่ มโยงความรูร้ ะหว่างวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม
เข้าด้วยกัน เพื่อน�ำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจ�ำวัน
และในโลกของการท�ำงาน โดยในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์
ซึง่ ศึกษาถึงแบบรูปและความสัมพันธ์ระหว่างจ�ำนวน ปริมาณ
และ รูปทรงเรขาคณิตต่าง ๆ (Katehi, L., Pearson, G. and
Feder, M., 2009) ก็เป็นวิชาที่สามารถน�ำไปใช้เชื่อมโยงกับ
วิชาอื่น ๆ ในสะเต็มศึกษาได้อย่างหลากหลาย บทความนี้จะ
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาคณิตศาสตร์ กับวิชา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการออกแบบทางวิศวกรรม ว่า
มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร และเป็นการแสดงตัวอย่างของ
การน�ำเอาความรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์ไปใช้ในกระบวนการต่าง ๆ
อย่างมีความหมาย

คณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่มุ่งศึกษาและหาค�ำอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติตา่ ง ๆ รอบตัวทัง้ ทางด้านกายภาพ
และชีวภาพ รวมถึงการน�ำความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ใน
เรื่องต่าง ๆ วิชาวิทยาศาสตร์นับเป็นวิชาที่มีความสัมพันธ์
และเชื่อมโยงกับวิชาคณิตศาสตร์อย่างใกล้ชิด องค์ความรู้
ทางคณิตศาสตร์สามารถน�ำไปใช้สนับสนุนการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ในหลาย ๆ ขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการวัดปริมาณ
พื้นฐานต่าง ๆ ทั้งความยาว มวล เวลา อุณหภูมิ ปริมาณสาร
ออกมาเป็นจ�ำนวนเพือ่ หาความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ ต่าง ๆ รวม
ถึงการเขียนและการเปลีย่ นหน่วยต่าง ๆ เหล่านีซ้ งึ่ ต้องใช้ความ
รูท้ างคณิตศาสตร์มาเกีย่ วข้อง นอกจากนีใ้ นการท�ำการทดลอง
วิทยาศาสตร์กจ็ ำ� เป็นต้องมีการรวบรวมข้อมูลและประมวลผล
ข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการทางสถิติอีกด้วย
แต่จดุ ทีน่ า่ สนใจคือปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ ในธรรมชาติทนี่ กั
วิทยาศาสตร์พยายามสรุปเป็นกฎหรือทฤษฎีนนั้ สามารถน�ำมา
เขียนในรูปสมการทางคณิตศาสตร์ได้หลายกรณี แสดงให้เห็น
ว่าความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์เป็นสิง่ ทีม่ อี ยูใ่ นธรรมชาติและ
มีสว่ นช่วยให้นกั วิทยาศาสตร์สามารถท�ำความเข้าใจและท�ำนาย
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีแบบแผนชัดเจนมากยิ่งขึ้น ยก
ตัวอย่างสูตรแสดงทฤษฎีสมั พัทธภาพของ แอลเบิรต์ ไอน์สไตน์
อันโด่งดัง ก็แสดงด้วยสมการทางคณิตศาสตร์
E = mc2
เมื่อ E แทนพลังงานมีหน่วยเป็นจูล
m แทนมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัม
c แทนอัตราเร็วของแสงในสุญญากาศซึ่งมีค่าประมาณ
3 x 108 เมตรต่อวินาที
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ซึง่ นอกจากจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน มวลของ
สาร และอัตราเร็วของแสงในสุญญากาศแล้ว สูตรแสดงทฤษฎี
สัมพัทธภาพนีย้ งั แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์
ของหน่วยการวัดทางวิทยาศาสตร์ดว้ ยว่า หน่วยของพลังงาน
เป็นจูล ยังสามารถเขียนให้อยูใ่ นรูปการคูณและหารของหน่วย
พื้นฐานเป็น กิโลกรัม · เมตร2 ต่อ วินาที2 ได้อีกด้วย
หรือในการศึกษาเรือ่ งการแผ่กระจายของก�ำลังเสียงจาก
แหล่งก�ำเนิดเสียงหนึง่ ๆ นักวิทยาศาสตร์กพ็ บว่าการแผ่กระจาย
ของก�ำลังเสียงจากแหล่งก�ำเนิดเสียงมีลักษณะการกระจาย
ตัวเป็นรูปทรงกลมท�ำให้ความเข้มเสียง ณ ต�ำแหน่งที่อยู่ห่าง
จากแหล่งก�ำเนิดเสียงลดลงเรือ่ ย ๆ ตามความสัมพันธ์ตอ่ ไปนี้
I= P 2
4πr
เมื่อ I แทนความเข้มเสียง ณ ต�ำแหน่งหนึ่ง ๆ มีหน่วย
เป็น วัตต์ต่อตารางเมตร
P แทนก�ำลังเสียงของแหล่งก�ำเนิดเสียง มีหน่วยเป็น วัตต์
r แทนระยะจากแหล่งก�ำเนิดเสียงไปยังต�ำแหน่งทีต่ อ้ งการ
หาค่า I มีหน่วยเป็น เมตร
ซึ่งจากสมการจะเห็นว่า ตัวส่วน 4πr 2 ก็คือสูตรพื้นที่ผิว
ของรูปทรงกลมที่เสียงกระจายตัวไปถึง ณ ต�ำแหน่งต่าง ๆ
นั่นเอง ดังนั้นความเข้มเสียง ณ จุดหนึ่ง ๆ ก็คืออัตราส่วน
ระหว่างก�ำลังเสียงของแหล่งก�ำเนิดเสียงกับพื้นที่ผิวของ
ทรงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่แหล่งก�ำเนิดเสียงและมีรัศมี
เท่ากับระยะจากแหล่งก�ำเนิดเสียงไปยังจุดที่ต้องการหาค่า
ความเข้มเสียงดังแสดงในรูปที่ 1

แหล่งก�ำเนิดเสียง
ก�ำลัง P วัตต์
ระยะ r เมตร

P
4πr 2

ความเข้มเสียง I =

วัตต์/เมตร2

รูปที่ 1 ก�ำลังเสียงที่กระจายตัวเป็นทรงกลม

จากความสัมพันธ์นี้ จะเห็นว่า เมือ่ ก�ำหนดให้ระยะ r คงที่ ความ
เข้มเสียงจะแปรผันตรงกับก�ำลังเสียงของแหล่งก�ำเนิดเสียง
I α P หรือ I = k1P เมื่อ k1เป็นค่าคงที่
และในทางกลับกันถ้าก�ำหนดให้ก�ำลังเสียงของแหล่ง
ก�ำเนิดเสียงคงที่ ความเข้มเสียง ณ ต�ำแหน่งต่าง ๆ จะแปร
ผกผันกับก�ำลังสองของระยะห่างระหว่างแหล่งก�ำเนิดเสียง
กับต�ำแหน่งนั้น ๆ
k
1
I α 2 หรือ I = 22 เมื่อ k2 เป็นค่าคงที่

r

r

ดังนั้นหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
การกระจายของแหล่งก�ำเนิดเสียงสามารถเชือ่ มโยงกับเนือ้ หา
คณิตศาสตร์เรื่องการแปรผัน อัตราส่วนและพื้นที่ผิวของทรง
กลมแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ที่มีอยู่ใน
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจ�ำวันได้ เช่น การหาระยะทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการติด
ตั้งล�ำโพงเพื่อให้ผู้ที่อยู่ห่างออกไปยังสามารถได้ยินได้

คณิตศาสตร์กับเทคโนโลยี

เทคโนโลยีเป็นการน�ำทรัพยากรทีม่ มี าสร้างสิง่ ของ เครือ่ ง
ใช้ ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการ ผ่านการท�ำงานอย่างเป็นกระบวน
การ เพือ่ ช่วยแก้ปญ
ั หาหรือสนองความต้องการของมนุษย์และ
เพิ่มความสามารถในการท�ำงานและการด�ำรงชีวิตให้มีความ
สะดวกสบาย รวดเร็ว และปลอดภัย จะเห็นว่าเทคโนโลยีมกี าร
พัฒนาอยู่เรื่อย ๆ โดยมีเป้าหมายในการเพิ่ม ‘ประสิทธิภาพ’
การท�ำงานให้สูงขึ้น
ประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีสามารถแสดง
ด้วยความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ในรูปของอัตราส่วนระหว่าง
สองตัวแปรคือ ผลที่ได้ และ ทรัพยากรที่ใช้
ประสิทธิภาพ = ผลที่ได้
ทรัพยากรที่ใช้
ดังนัน้ การเพิม่ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือการท�ำงาน
จึงสามารถท�ำได้ด้วยการเพิ่มตัวเศษซึ่งก็คือ ผลที่ได้ โดยใช้
ทรัพยากรเท่าเดิม หรือการลดตัวส่วนซึ่งก็คือทรัพยากรที่ใช้
โดยให้ได้ผลที่ได้เท่าเดิม หรือ เพิ่มผลที่ได้โดยลดทรัพยากร
ที่ใช้ไปพร้อม ๆ กัน
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การค�ำนวณประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือการท�ำงานออก
มาเป็นอัตราส่วนนี้ ท�ำให้เราสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของผลิตภัณฑ์หรือวิธีการท�ำงานต่างชนิดหรือต่างวิธีได้อย่าง
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ตัวอย่างของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพือ่ ให้ประสิทธิภาพ
ของผลิตภัณฑ์และการท�ำงานสูงขึ้น สามารถเห็นได้ชัดจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศทีว่ วิ ฒ
ั น์ไปอย่างรวดเร็ว เช่น การพัฒนา
วิธสี ง่ ข้อมูลดิจทิ ลั ผ่านสายโทรคมนาคมทีเ่ ดิมทีใช้กระแสไฟฟ้า
วิง่ ผ่านสายทองแดงเช่นสายโทรศัพท์ในการส่ง แต่ตอ่ มาเริม่ มี
การใช้เส้นใยน�ำแสง (optical fibre) ซึ่งส่งด้วยล�ำแสงท�ำให้
ความเร็วในการส่งสูงขึ้นเท่าความเร็วแสงและให้สัญญาณที่มี
ความเสถียรมากกว่าสายทองแดงเนือ่ งจากไม่มคี วามต้านทาน
เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งหลังจากมีการหันมาใช้ใยน�ำแสงในการ
ส่งข้อมูลแล้ว นักเทคโนโลยีก็ได้พัฒนาประสิทธิภาพในการ
ส่งข้อมูลผ่านใยน�ำแสงด้วยการใช้หลักการสะท้อนของแสง
กับเรื่องมุมแย้งของเส้นขนานมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ใยน�ำแสง
เพียงเส้นเดียวสามารถส่งสัญญาณได้หลายช่องพร้อม ๆ กัน
ด้วยการท�ำให้ล�ำแสงหลายล�ำแสงท�ำมุมต่าง ๆ กับแกนเส้น
ผ่านศูนย์กลางของใยแก้ว ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพการส่งข้อมูลผ่านเส้นใยน�ำแสง
ด้วยการใช้หลักการสะท้อนแสงและมุมแย้งของเส้นขนานเพื่อให้
สามารถส่งข้อมูลได้หลายช่องทางมากขึ้นจากสายเพียงเส้นเดียว

ซึง่ ถึงแม้วา่ ล�ำแสงที่ส่งผ่านการสะท้อนด้วยมุมต่าง ๆ จะ
ใช้ระยะทางในการเดินทางของแสงมากกว่าล�ำแสงทีส่ ง่ ไปตาม
แกนเส้นผ่านศูนย์กลางของสายดังแสดงในรูป แต่เนื่องจาก
แสงมีความเร็วสูงมาก ความแตกต่างนี้จึงไม่มีนัยส�ำคัญนัก

นอกจากนี้นักเทคโนโลยียังสามารถตรวจสัญญาณช่องต่าง ๆ
ได้จากมุมของล�ำแสงที่แตกต่างกันได้ว่าล�ำแสงใดแทนช่อง
สัญญาณใด การน�ำเอาหลักการสะท้อนของแสงและความรู้
คณิตศาสตร์เรื่องมุมแย้งในเส้นขนานมาประยุกต์ใช้จึงช่วย
ในการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยจ�ำนวนช่องสัญญาณที่ส่งได้
มากขึ้นจากใยน�ำแสงเพียงเส้นเดียวนั่นคือ เพิ่มผลที่ได้ โดย
ใช้ทรัพยากรเท่าเดิม
นอกเหนือจากการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการเพิ่มผลที่
ได้โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิมแล้ว ประสิทธิภาพยังสามารถเพิ่ม
ได้ด้วยการลดทรัพยากรที่ใช้โดยยังได้ผลที่ต้องการเท่าเดิม
ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างการพัฒนาเทคโนโลยีของจอแสดงผล
ของเครีอ่ งคอมพิวเตอร์ทแี่ ต่เดิมนิยมใช้จอ Cathode Ray Tube
(CRT) โดยอาศัยหลักการยิงล�ำอิเล็กตรอนไปยังผิวด้านในของ
จอภาพซึง่ ฉาบด้วยสารฟอสฟอรัส ท�ำให้ตำ� แหน่งทีอ่ เิ ล็กตรอน
วิ่งมาชนเกิดแสงสว่างขึ้น ซึ่งจ�ำเป็นต้องแปลงความต่างศักย์
ไฟฟ้า 220 โวลต์ ให้สูงขึ้นหลายเท่าเพื่อการยิงล�ำอิเล็กตรอน
ท�ำให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามาก ต่อมานักเทคโนโลยีจึงได้
พัฒนาจอแสดงผลแบบใหม่คือจอ Liquid Crystal Display
(LCD) ซึง่ ใช้หลักการปรับเปลีย่ นโมเลกุลของผลึกเหลวเพือ่ ปิด
กัน้ แสงเมือ่ มีสนามไฟฟ้าเหนีย่ วน�ำ ท�ำให้ใช้ก�ำลังไฟฟ้าต�่ำและ
สามารถประหยัดพลังงานลงไปมาก โดยจอ CRT ขนาด 17
นิ้ว (วัดความยาวตามเส้นทแยงมุม ท�ำให้มีพื้นที่ประมาณ 70
ตารางนิว้ ส�ำหรับจอทีม่ อี ตั ราส่วนความยาวต่อความกว้างเป็น
4:3) รุ่นหนึ่งของบริษัทหนึ่งอาจกินไฟถึง 125 วัตต์ ในขณะที่
จอ LCD ขนาดเดียวกันอาจกินไฟเพียง 35 วัตต์เท่านั้น เมื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพก�ำลังไฟฟ้ากับการแสดงผลของจอ
ทั้งสองแบบแล้วจะได้ว่า
ประสิทธิภาพก�ำลังไฟฟ้ากับการแสดงผลของจอแบบ CRT
= 70 = 0.56 ตารางนิ้วต่อวัตต์
125

ประสิทธิภาพก�ำลังไฟฟ้ากับการแสดงผลของจอแบบ LCD
= 70 = 2.00 ตารางนิ้วต่อวัตต์
35

นั่นคือประสิทธิภาพก�ำลังไฟฟ้ากับการแสดงผลของ
จอแบบ LCD สูงเป็น 2.00 = 3.57 เท่าของจอแบบ CRT
0.56

นิตยสาร สสวท.
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และนอกเหนือจากการประหยัดพลังงานแล้ว จอแบบ LCD ยัง
ใช้กลไกในการแสดงภาพน้อยกว่า ท�ำให้ชว่ ยลดขนาดความลึก
ของจอได้อกี หลายเท่าและประหยัดพืน้ ทีใ่ นการท�ำงานไปได้มาก

รูปที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีจากจอแสดงผลแบบ CRT
มาเป็นจอแบบ LCD ซึ่งนอกจากจะประหยัดพลังงานแล้ว
ยังประหยัดพื้นที่การท�ำงานได้อีกด้วย
(ที่มา: http://www.computri.net)

หลักการของประสิทธิภาพทีส่ ามารถแสดงได้ดว้ ยอัตราส่วน
ทางคณิตศาสตร์จงึ สามารถน�ำมาใช้เป็นตัวบ่งชีพ้ ฒ
ั นาการทาง
เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี ว่านวัตกรรมใหม่ที่สร้างขึ้นมานั้นได้
ปรับปรุงการท�ำงานให้ดีขึ้นเท่าใด

คณิตศาสตร์กับการออกแบบทางวิศวกรรม

จุดเน้นส�ำคัญของการเรียนรูแ้ บบสะเต็มศึกษาคือการน�ำ
ความรูท้ างคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยีมาบูรณา
การเพือ่ ประยุกต์ใช้ในการแก้ปญั หาในชีวติ จริงผ่านกระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม ลักษณะส�ำคัญของการแก้ปญ
ั หาทาง
วิศวกรรม คือ
1) เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในบริบทของสถานการณ์จริง
ภายใต้เงื่อนไขและข้อจ�ำกัดต่าง ๆ
2) วิธีการแก้ปัญหาสามารถบรรลุสิ่งที่ต้องการได้จริง
ภายใต้เงื่อนไขและข้อจ�ำกัดเหล่านั้น
3) อาจมีวิธีการแก้ปัญหาได้หลายวิธี และควรมี
กระบวนการเพื่อหาวิธีที่ให้ประสิทธิภาพมากที่สุด
เนื่องจากในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมนั้น มุ่งเน้น
ผลลัพธ์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพและสามารถน�ำไปใช้ได้จริง วิศวกรจึง
จ�ำเป็นต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้รว่ มกับความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา และเนื่องจาก
ปัญหาทางวิศวกรรมมักจะมีวธิ กี ารแก้ปญั หาได้หลายวิธี วิศวกร
จึงจ�ำเป็นต้องเป็นผู้รอบรู้ในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เพื่อให้
สามารถน�ำความรูเ้ หล่านัน้ มาใช้แก้ปญ
ั หาได้อย่างหลากหลาย
ดังตัวอย่างการออกแบบโครงสร้างสะพานข้ามแม่นำ�้ แห่ง
หนึง่ ซึง่ สามารถท�ำได้หลายวิธี แต่วศิ วกรสามารถน�ำความรูเ้ กีย่ ว
กับรูปเรขาคณิตและหลักการถ่ายทอดของแรงมาออกแบบ
โครงสร้างสะพานได้ ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4 การออกแบบโครงสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำของวิศวกร
โดยใช้รูปสามเหลี่ยมชนิดต่าง ๆ
(ที่มา: http://www.highestbridges.com)

จะเห็นได้ว่าวิศวกรได้เลือกใช้รูปสามเหลี่ยมชนิดต่าง ๆ
ทั้งสามเหลี่ยมมุมแหลม สามเหลี่ยมมุมฉาก และสามเหลี่ยม
มุมป้าน มาเป็นส่วนประกอบย่อยในการออกแบบโครงสร้าง
ทัง้ หมดโดยไม่มรี ปู หลายเหลีย่ มอืน่ ๆ เลย เนือ่ งจากโครงสร้าง
ที่ใช้รูปสามเหลี่ยมจะกระจายแรงได้อย่างสมดุลมากกว่ารูป
อื่น ๆ ตามหลักทางฟิสิกส์ ซึ่งการออกแบบโครงสร้างด้วย
สามเหลีย่ มชนิดต่าง ๆ เหล่านี้ ท�ำให้วศิ วกรต้องใช้ความรูเ้ กีย่ ว
กับสามเหลีย่ มเรือ่ งต่าง ๆ ทัง้ เรือ่ งความคล้าย ความเท่ากันทุก
ประการ ทฤษฎีบทพีทาโกรัส และตรีโกณมิติ รวมถึงความรู้
เรื่องเวกเตอร์ มาใช้ในการค�ำนวณเพื่อออกแบบโครงสร้าง
อย่างไรก็ดีวิศวกรอาจออกแบบสะพานด้วยรูปสามเหลี่ยม
เพียงอย่างเดียวที่มีลักษณะแตกต่างออกไปได้อีกโดยแต่ละ
วิธีอาจมีประสิทธิภาพในการรับแรงที่แตกต่างกัน
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่านับเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญใน
การออกแบบทางวิศวกรรม โดยวิศวกรจะพยายามออกแบบ
กระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถให้ผลลัพธ์ปริมาณมากโดย
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้น้อยที่สุด ความรู้คณิตศาสตร์ด้าน
แคลคูลัส โดยเฉพาะเรื่องการหาอนุพันธ์เพื่อหาค่าสูงสุดหรือ
ปีที่ 42 ฉบับที่ 186 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2557
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ต�่าสุดจึงเป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่ส�าคัญอีกหนึ่งอย่าง
ของวิศวกรที่สามารถช่วยในการหาว่าวิธีการแก้ปัญหาใดจะ
ท�าให้ได้คา่ optimum value หรือค่าทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ส�าหรับ
ปัญหาหนึ่ง ๆ ยกตัวอย่างการใช้ค่าอนุพันธ์ช่วยในการหาค�า
ตอบของปัญหาในชีวิตประจ�าวัน เช่น หากมีแผ่นอะลูมิเนียม
รูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ความยาวด้านละ 10 นิว้ และต้องการตัดมุม
ทัง้ สีอ่ อกไปเป็นรูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ทีม่ ขี นาดเท่ากัน เพือ่ พับและ
เชื่อมแผ่นอะลูมเิ นียมส่วนที่เหลือเป็นภาชนะรูปทรงสี่เหลีย่ ม
มุมฉากเปิดด้านบน ควรตัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรสั ตรงมุมทัง้ สี่ออก
ไปให้มีขนาดเท่าใดจึงจะได้ความจุของภาชนะมากที่สุด
เราสามารถหาความยาว
ของด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่
ต้องตัดออกได้ ด้วยการก�าหนด
ให้ความยาวด้านของรูปสีเ่ หลีย่ ม
จัตุรัสที่ต้องการตัดออกเป็น x
หน่วยแล้ว เขียนฟังก์ชัน f(x)
ของปริมาตรภาชนะได้เป็น
10 นิ้ว
x

x

10 นิ้ ว

f(x) = x(10-2x)2
f(x) = 4x3 – 40x2 + 100x
เมื่อหาอนุพันธ์แล้วจะได้
f´(x) = 12x2 – 80x + 100
จากนัน้ หาต�าแหน่งของค่า x ทีท่ า� ให้คา่ อนุพนั ธ์ f´(x) หรือ
ค่าความชันของกราฟฟังก์ชัน f(x) เป็นศูนย์ จะได้ค�าตอบว่า
ค่าวิกฤตของฟังก์ชัน f(x) คือ x = 1 2 นั่นคือควรตัดมุมของ
3
แผ่นอะลูมิเนียมออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสความยาวด้านละ
2
1 นิ้ว จะได้ภาชนะอะลูมิเนียมที่มีความจุมากที่สุด
3
จากหลักการเดียวกันนีว้ ศิ วกรสามารถใช้การหาค่าอนุพนั ธ์
ช่วยในการออกแบบสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้ม
ค่าที่สุดจากทรัพยากรที่มีอยู่ได้
อย่างไรก็ดกี ารแก้ปญ
ั หาทางวิศวกรรมในส่วนของสะเต็ม
ศึกษานัน้ ไม่จา� เป็นจะต้องเป็นปัญหาระดับสูงทีว่ ศิ วกรมีหน้า
ทีแ่ ก้ปญ
ั หาในการท�างานจริง แต่อาจเป็นปัญหาในชีวติ ประจ�า
วันซึ่งสามารถใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ช่วยในการแก้ปญ
ั หา โดยในการแก้ปญ
ั หาทาง
วิศวกรรมนั้นอาจไม่จ�าเป็นต้องใช้ความรู้ทั้งทางวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี พร้อมกันทั้งหมด แต่อาจเลือก
ใช้เพียงบางด้านก็ได้ ดังนั้นนักเรียนก็สามารถแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมได้ หากมีการใช้ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
หรือเทคโนโลยีมาช่วยในการแก้ปัญหาอย่างมีกระบวนการ
โดยไม่ได้ใช้วิธีลองผิดลองถูกแต่เพียงอย่างเดียว
จากตัวอย่างทัง้ หมดในบทความนี้ คงแสดงให้เห็นแล้ว
ว่าคณิตศาสตร์มคี วามสัมพันธ์อย่างใกล้ชดิ ต่อวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และการออกแบบทางวิศวกรรมในกลุม่ วิชาสะเต็ม
ศึกษาเพียงใดและคงท�าให้เห็นว่าวิชาคณิตศาสตร์ที่ดูเหมือน
เป็นเรื่องนามธรรมและห่างไกลจากชีวิตจริงนั้น แท้แล้วกลับ
เป็นเครื่องมือส�าคัญในการศึกษาวิชาความรู้ด้านต่าง ๆ รวม
ทั้งการน�าไปใช้ในการแก้ปัญหาอย่างขาดไปไม่ได้เลยทีเดียว
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ศึกษาธิการ. (2554). หนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมคณิตศำสตร์
เล่ม 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4-6. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
สกสค. ลาดพร้าว.

นิตยสาร สสวท.
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