
38 นิตยสาร สสวท.

ถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) ไดเ้ปดิรบัสมคัรนกัเรยีนเขา้รว่มการประกวดผลงานสรา้งสรรค์
ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์  โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad   ประจำาปี 2556 เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2556  หลังจากนั้น  สสวท. ได้ส่งข้อสอบให้ผู้สมัครไปสร้างสรรค์ผลงานเป็นเวลา 1 สัปดาห์  ข้อสอบในระดับ

ประถมศึกษามีทั้งหมด 3 ข้อ โดยข้อ 1 และข้อ 2 เป็นแบบสร้างสรรค์รูปเรขาคณิต ตามเงื่อนไขที่กำาหนดและตอบคำาถาม ส่วนข้อ 
3 เป็นแบบสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อ วันสงกรานต์ จากการที่ตรวจผลงานของนักเรียนที่ส่งเข้าประกวดพบว่า มีนักเรียนหลาย
คนยังไม่สามารถตอบคำาถามได้  จึงขอเสนอแนวคิดในการทำาข้อสอบข้อ 1 และข้อ 2 ไว้เพื่อให้นักเรียนหรือครูที่สนใจได้ศึกษา

รอบรู้คณิต

พิลาลักษณ์  ทองทิพย์
นักวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น สสวท. / e-mail : pithon@ipst.ac.th

แนวคิดในการทำาข้อสอบการประกวดผลงาน
สร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad  
ประจำาปี 2556 รอบคัดเลือก ระดับประถมศึกษา

ข้อ 1. ให้สร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD ที่ปรับขนาดได้ แล้วสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก MNOP ให้อยู่ภายในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD โดย
สามารถปรับขนาด รูปร่าง และตำาแหน่ง ของรูปสี่เหลี่ยม MNOP ได้ และจุดยอดมุมของรูปสี่เหลี่ยม MNOP ไม่จำาเป็นต้องอยู่บน
เส้นรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD เสมอไป แต่เมื่อเปลี่ยนตำาแหน่งของรูปสี่เหลี่ยม MNOP แล้วต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของ
รูป ออกไปอยู่ภายนอกรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
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การแกป้ญัหาสำาหรบัขอ้นีม้หีลายวธิทีีจ่ะใหไ้ดร้ปูดงัทีก่ำาหนด
ให้  วิธีหนึ่งสำาหรับการหาคำาตอบมีขั้นตอน ดังนี้

1. สร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD ที่ปรับขนาดได้ 
วิธีการสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ปรับขนาดได้มีหลายวิธี ใน

ที่นี้ ขอเสนอการสร้างโดยใช้การแปลงทางเรขาคณิตแบบหนึ่ง 
คือ การหมุน ดังนี้

- สร้างส่วนของเส้นตรง AB ที่ปรับขนาดได้ 
- ใช้จุด A เป็นจุดหมุน หมุนด้าน AB ด้วยมุมขนาด 90 

องศา ได้ด้าน AD

2. เนื่องจากโจทย์ต้องการให้สร้างสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
MNOP ทีอ่ยูภ่ายในรปูสีเ่หลีย่มจตัรุสั ABCD ทีป่รบัขนาด รปูรา่ง 
และตำาแหน่งได้ โดยที่จุดยอดมุมทั้งสี่มุมไม่จำาเป็นต้องอยู่บน
ดา้นของรปูสีเ่หลีย่มจตัรุสัเสมอไป วธิหีนึง่ทีจ่ะทำาใหจ้ดุยอดของ
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก MNOP ไม่ออกไปอยู่นอกรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
ABCD  ทำาได้ดังนี้

- สร้างจุด E และ F  บนด้าน AB และด้าน BC ตามลำาดับ

- ใชจ้ดุ D เปน็จดุหมนุ หมนุดา้น AD ไปดว้ยมมุ 90 องศา 
ได้ด้าน DC

- สร้างเส้นตั้งฉาก 2 เส้น โดยเส้นหนึ่งตั้งฉากกับด้าน AB 
ที่จุด E และอีกเส้นหนึ่งตั้งฉากกับด้าน BC ที่จุด F   เส้นตั้งฉาก
สองเสน้นีท้ำาใหเ้กดิจดุตดั M ซึง่ตรงจดุตดันีท้ำาใหเ้กดิมมุฉาก และ
ไม่สามารถลากจดุ M ให้ออกไปอยูภ่ายนอกรปูสี่เหลี่ยมจัตรุสัได ้
ดังนั้นจุด M จึงเป็นจุดยอดมุมจุดหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
MNOP ได้

- สร้างส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุด B และจุด C  ก็จะได้รูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD ที่ปรับขนาดได้

- ในทำานองเดียวกันสร้างจุด G และ H  บนด้าน CD และ
ด้าน AD ตามลำาดับ
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ข้อ 2. ให้สร้างรูปตามเงื่อนไขต่อไปนี้
 1)  ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ปรับขนาดได้
 2) จุด E เป็นจุดอยู่บนด้าน CD
 3) จุด F เป็นจุดตัดที่เกิดจากเส้นตรงซึ่งตั้งฉากกับด้าน  

    CD ที่จุด E ตัดกับเส้นทแยงมุม BD
 4) จุด G เป็นจุดตัดที่เกิดจากเส้นตรงซึ่งขนานกับด้าน  

   CD และผ่านจุด F ตัดกับด้าน AD 
หลังจากนั้นซ่อนเส้นตั้งฉากและเส้นขนาน แล้วสร้าง
รูปสี่เหลี่ยม DEFG และรูปสามเหลี่ยม ABF ให้ทดลอง
เคลื่อนที่จุด E ไปยังตำาแหน่งต่าง ๆ บนด้าน CD เช่น 
ทำาให้ระยะ DC เท่ากับระยะ DE แล้วพิจารณาผลลัพธ์
ที่ได้จากการหารพื้นที่รูปสามเหลี่ยม ABF ด้วยพื้นที่รูป
สี่เหลี่ยม DEFG ซึ่งเกิดการเคลื่อนที่จุด E ในแต่ละครั้ง

ถ้าให้ T เป็นจุดบนด้าน CD เมื่อจุด E เคลื่อนที่ไปยังจุด T 
แล้วทำาให้ผลลัพธ์ที่ได้จากการหารพื้นที่รูปสามเหลี่ยม ABF 
ด้วยพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม DEFG เท่ากับ 435 ให้หาว่าระยะ 
CD จะเป็นกี่เท่าของระยะ DT พร้อมทั้งสร้างจุด T  
ดังกล่าว (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

สำาหรบัปญัหาขอ้นีม้ขีัน้ตอนในการหาคำาตอบ 2 ขัน้ตอน คอื 
การสร้างรูปตามที่กำาหนด หลังจากนั้นให้สำารวจความสัมพันธ์
จากรูปที่สร้างนั้นตามเงื่อนไขที่กำาหนด ดังนี้

1. การสร้างรูปตามเงื่อนไขที่กำาหนด
- สร้างรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ABCD ท่ีปรับขนาดได้ โดยอาจ

สร้างตามวิธีการท่ีสร้างในข้อสอบข้อ 1 แล้วสร้างจุด E บนด้าน CD

	  

- สร้างเส้นตั้งฉาก 2 เส้น โดยเส้นหนึ่งตั้งฉากกับด้าน CD 
ที่จุด G และอีกเส้นหนึ่งตั้งฉากกับด้าน AD ที่จุด H   เส้นตั้งฉาก
สองเส้นนี้จะตัดกับเส้นตั้งฉากสองเส้นเดิมที่ผ่านจุด E และ F 
ทำาให้เกิดจุดตัดอีก 3 จุด คือ จุด N, O และ P ดังรูป ซึ่งตรงจุด
ตัดเหล่านี้ทำาให้เกิดมุมฉาก และไม่สามารถลากจุด N, O และ P  
ให้ออกไปอยู่ภายนอกรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้เช่นกัน

- ซ่อนเส้นตรงทั้งสี่ และจุด E, F, G และ H หลังจากนั้น
สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก MNOP  จะได้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่
ต้องการ

เราสามารถลากจุดยอดมุมของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก MNOP 
เพือ่ปรบัขนาด รปูรา่ง และตำาแหนง่ ของรปูสีเ่หลีย่มมมุฉากนีไ้ด ้
โดยไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของรูปออกไปอยู่ภายนอกรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัส ABCD
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2. การสำารวจหาตำาแหน่งของจุด T บนด้าน CD
- เม่ือสร้างรูปได้ตามท่ีกำาหนดแล้ว  จากน้ันหาพ้ืนท่ีของ

รูปส่ีเหล่ียม DEFG และพ้ืนท่ีของรูปสามเหล่ียม ABF  โดยใช้คำาส่ัง 
พ้ืนท่ี จากเมนู การวัด จะได้ผล ดังรูป

- สร้างเส้นต้ังฉากกับด้าน CD ท่ีจุด E  สร้างเส้นทแยงมุม  
BD  หลังจากน้ันสร้างจุดตัด F ซ่ึงเป็นจุดตัดระหว่างเส้นต้ังฉากกับ
เส้นทแยงมุมท่ีสร้างไว้

- ซ่อนเส้นตรงท้ังสองเส้น หลังจากน้ันสร้างรูปส่ีเหล่ียม 
DEFG และรูปสามเหล่ียม ABF และสร้างบริเวณภายในของรูปท้ัง
สอง ซ่ึงเป็นรูปตามท่ีต้องการ

- หาผลหาร จากการหารพ้ืนท่ีรูปสามเหล่ียม ABF ด้วยพ้ืนท่ี
รูปส่ีเหล่ียม DEFG โดยใช้คำาส่ัง การคำานวณใหม่ จากเมนู การวัด  
ดังรูป

- จะได้ผลลัพธ์จากการหารพ้ืนท่ีรูปสามเหล่ียม ABF ด้วย
พ้ืนท่ีรูปส่ีเหล่ียม DEFG ดังรูป

- ลองเล่ือนจุด E ไปมาบนด้าน CD แล้วสังเกตผลหารจะพบ
ว่าผลหารจะมีค่าเพ่ิมข้ึน เม่ือจุด E เคล่ือนท่ีเข้าหาจุด D เพราะเม่ือ
จุด E เข้าใกล้จุด D ทำาให้รูปสามเหล่ียม ABF มีพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน แต่รูป
ส่ีเหล่ียม DEFG มีพ้ืนท่ีลดลง จากการลองเล่ือนจุด E จะพบว่าการ
เล่ือนจุด E ให้ตรงกับตำาแหน่งท่ีทำาให้ผลหารมีค่าเท่ากับ 435 พอดี
ทำาได้ยาก ในท่ีน้ีจึงขอเสนอวิธีการหาคำาตอบ โดยการดูแบบรูปจาก
การทดลองเล่ือนจุด E ไปยังตำาแหน่งต่าง ๆ เช่น 

- สร้างเส้นขนานกับด้าน CD และผ่านจุด F  แล้วสร้างจุด
ตัด G ท่ีเกิดจากเส้นขนานน้ีตัดกับด้าน AD
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พิจารณาแบบรูปในตารางจะพบความสัมพันธ์ ดังน้ี
ผลบวกของ       กับผลหารของพ้ืนท่ี ท่ีอยู่ในแถวเดียวกัน

จะเท่ากับ ผลหารของพ้ืนท่ีแถวล่างท่ีอยู่ถัดลงมา
จากความสัมพันธ์ดังกล่าว จะหาได้ว่า ผลหารของพ้ืนท่ีจะ

เท่ากับ 435 เม่ือ       เท่ากับ 30 
น่ันคือระยะ CD เป็น 30 เท่าของระยะ DE 
ดังน้ัน เราสามารถสร้างจุด T โดยการย่อ/ขยายระยะ CD ด้วย

อัตราส่วนของการย่อ/ขยาย       จากน้ันสร้างปุ่มแสดงการทำางาน 
การเคล่ือนท่ี เพ่ือเคล่ือนท่ีจุด E ไปยังจุด T จะได้ผล ดังรูป

จะเห็นว่าการหาคำาตอบของข้อสอบข้างต้นมีการใช้การสร้าง
ตาราง การสร้างปุ่มแสดงการเคล่ือนท่ี และการแปลงทางเรขาคณิต 
ซ่ึงเป็นทักษะพ้ืนฐานสำาหรับนักเรียนในการใช้โปรแกรม GSP ถ้า
หากนักเรียนไม่มีความรู้ในเร่ืองดังกล่าว ก็สามารถศึกษาด้วยตนเอง
หรือปรึกษาครูท่ีปรึกษาในการใช้คำาส่ังดังกล่าวได้ เพราะได้ให้เวลา
ในการศึกษาค้นคว้าและทำาข้อสอบเป็นเวลา 1 อาทิตย์

เมื่อนักเรียนหรือคุณครูเห็นแนวคิดในการทำาข้อสอบครั้ง
นี้แล้ว จะเห็นว่าข้อสอบของ สสวท. ไม่ได้ยากจนนักเรียนทำา
ไม่ได้ เพียงแต่ต้องใช้ความคิดและความเพียรพยายามก็จะ
สามารถทำางานให้สำาเร็จลงได้

o ลองเล่ือนจุด E ไปท่ีจุดก่ึงกลางของด้าน CD น้ัน คือ
ทำาให้ระยะ DE เป็น     ของระยะ CD ซ่ึงจะหาจุดดังกล่าวโดยใช้
โปรแกรม GSP มาช่วย ดังน้ี ระบุให้จุด D เป็นจุดศูนย์กลางของ
การย่อ/ขยาย จากน้ันคลิกเลือกจุด C เลือกคำาส่ัง ย่อ/ขยาย จาก
เมนู การแปลง ในกล่องโต้ตอบ ย่อ/ขยาย ท่ีปรากฏให้เติม    ใน
ช่องอัตราส่วนคงท่ี แล้วคลิก ย่อ/ขยาย จะได้จุดก่ึงกลางของด้าน 
CD 

o วดัระยะ CD และระยะ DE  แลว้หาผลหาร                     โดยใชค้ำาสัง่  
การคำานวณใหม่ จากเมน ูการวัด หลงัจากนัน้สรา้งปุม่แสดงการ
ทำางาน การเคล่ือนท่ี จากเมนู แก้ไข เพื่อเคลื่อนที่จุด E ไปยังจุด
กึ่งกลางนี้ จะพบว่าผลหารของพื้นที่เท่ากับ 1 และค่าของ  
            น่ันคือระยะ CD เป็น 2 เท่าของระยะ DE

o สร้างตารางเพ่ือสังเกตความสัมพันธ์ ระหว่างค่า   
และผลหารของพ้ืนท่ี โดยคลิกเลือกค่า        และผลหารของพ้ืนท่ี   
แล้วเลือกคำาส่ัง สร้างตาราง จากเมนู กราฟ หน้าจอจะปรากฏผล 
ดังรูป

o ในทำานองเดียวกันหาตำาแหน่งของจุดท่ีทำาให้ระยะ DE 
เป็น    ,    ,    ,...  ของระยะ CD แล้วสร้างปุ่มแสดงการทำางาน 
การเคล่ือนท่ี  เพ่ือเคล่ือนท่ีจุด E ไปยังตำาแหน่งของจุดข้างต้นแต่ละ
จุด หลังจากน้ันเพ่ิมข้อมูลในตารางเม่ือเคล่ือนท่ีจุด E ไปยังจุดแต่ละ
จุด จะได้ผล ดังรูป
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