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ตัวอย่างแนวคิดในการทำาข้อสอบการประกวด 
ผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad   
ประจำาปี 2556 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา (ตอนท่ี 1)

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

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  
ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการประกวดผลงานสร้างสรรค์
ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ โปรแกรม  
The  Geometer ’s  Sketchpad ประจำ า ปี  2556 เ ม่ือ 
เดือน กุมภาพันธ์ 2556 หลังจากน้ัน สสวท. ได้ส่งข้อสอบให้ 
ผู้สมัครไปสร้างสรรค์ผลงานเป็นเวลา 1 สัปดาห์ แล้วคัดเลือกผู้ผ่าน
เกณฑเ์ข้ามาประกวดรอบชงิชนะเลิศท่ีกรงุเทพมหานคร ระหวา่งวนัที ่ 
5 – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ในการประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับ
ประถมศึกษาข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็นการ
สร้างสรรค์ผลงานและตอบคำาถามตามที่โจทย์กำาหนด และส่วนท่ี 2 
เป็นการนำาเสนอคำาตอบและตอบคำาถามจากกรรมการ โดยในส่วนที่ 
1 จดัสอบในช่วงเช้า ใช้เวลา 3 ชัว่โมง คะแนนเตม็ 100 คะแนน ข้อสอบ 
ม ี4 ขอ้ ข้อละ 25 คะแนน และในสว่นท่ี 2  จดัสอบในชว่งบ่าย ใช้เวลา 6 
นาท ีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในบทความน้ีจะนำาเสนอตัวอย่างแนวคิดใน 
การหาคำาตอบของโจทย์ท่ีใช้ในการประกวดข้อ 1 ถึงข้อ 3 เพ่ือให้นักเรียน
หรือคุณครูท่ีสนใจได้ศึกษา ส่วนข้อสอบข้อ 4 เป็นแบบสร้างสรรค์ 
ผลงานของนักเรียนเองจึงไม่ได้นำาเสนอแนวคิดไว้ 

คำาชี้แจง
ให้ทำาข้อสอบทุกข้อลงในแบบร่างของ  Sketchpad  โดยในแบบ

ร่าง 1 หน้า ใหท้ำาข้อสอบเพยีง 1 ข้อ แลว้บนัทึกงานลงในเคร่ือง โดยต้ัง
ชื่อไฟล์เป็นชื่อโรงเรียน เมื่อจะส่งงานให้บันทึกไฟล์งานลงใน Handy 
drive ที่กรรมการจัดไว้ให้ โดยบันทึกด้วยตนเอง 

ข้อ 1 (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
ถนนเกษรเป็นถนนสายตรงอยู่ในแนวทิศตะวันตก-ตะวัน

ออก   ส่วนถนนเกษวดีเป็นถนนสายตรงอีกสายหนึ่งอยู่ในแนว 
ทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอื-ตะวันตกเฉยีงใต ้ถนนสองสายนีตั้ดกัน
ที่สี่แยกเกษ

ร้านเกษมอารมณ์อยู่ทางเหนือของถนนเกษร และอยู่ห่าง
จากถนนเกษรและถนนเกษวดีเท่า ๆ กัน

ร้านเกษมบัณฑิตอยู่บนถนนเกษรทางทิศตะวันออกของ 
สี่แยกเกษ โดยอยู่ห่างจากสี่แยกเกษ 1,200 เมตร และอยู่ทาง
ทิศใต้ของร้านเกษมอารมณ์

 

        ร้านเกษาสวยสาขา 1 อยูห่า่งจากถนนเกษวดแีละถนนเกษร 
เท่า ๆ กัน และอยู่ห่างจากร้านเกษมอารมณ์ 500 เมตร 

ร้านเกษาสวยสาขา 2 อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ 
สี่แยกเกษ ห่างจากส่ีแยกเกษ 900 เมตร โดยที่ร้านเกษาสวย
สาขา 1 อยู่ห่างจากสี่แยกเกษมากกว่าร้านเกษาสวยสาขา 2

จงเขียนแผนผังแสดงถนน และตำาแหน่งของร้านตาม
ข้อความดังกล่าว โดยใช้มาตราส่วน 1 เซนติเมตร ต่อ 100 เมตร 
และจงหาว่าร้านเกษาสวยสาขา 1 อยู่ห่างจากร้านเกษาสวย
สาขา 2 กี่เมตร

(ตอบเป็นทศนิยม 2 ตำาแหน่ง)
ในโจทย์ข้อ 1 นี้ ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการอ่านเอาความ 

สรุปให้ได้ว่าโจทย์บอกอะไรมาบ้าง โจทย์ต้องการให้หาอะไร  
แล้ วจึ ง เริ่ มวางแผนในการหาคำ าตอบ ในข้อนี้ ความรู้  
ทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้มากท่ีสุดคือ เร่ืองทิศและแผนผัง ความ
หมายของคำาว่าระยะห่างจากจุดกับเส้น แนวคิดหนึ่งที่ใช้ในการ
หาคำาตอบข้อนี้ทำาได้ดังนี้

1. โจทย์ต้องการให้เขียนแผนผังแสดงถนน และตำาแหน่ง
ของร้านตามที่โจทย์กำาหนด โดยใช้มาตราส่วน 1 เซนติเมตร  
ต่อ 100 เมตร ดังนั้นจึงเริ่มด้วยการระบุทิศเหนือของแผนผังที ่
จะเขียนก่อน แล้วสร้างถนนเกษร ถนนเกษวดี และส่ีแยกเกษ 
ดังนี้ 

- สร้างลูกศรเพื่อระบุทิศเหนือ โดยไปคลิกที่กล่องเครื่องมือ
กำาหนดเอง แล้วเลือก Appearance Tools หลังจากนั้นเลือก  
Arrowhead (Closed) เพื่อสร้างลูกศร แล้วกำาหนดชือ่จุดปลาย
ลูกศรเป็น เหนือ 

- สร้างถนนเกษรซึ่งอยู่ในแนวทิศตะวันตก-ตะวันออก  
โดยสร้างเส้นตรงในแนวนอน แล้วซ่อนจุดควบคุมเส้นตรง  
หลังจากนั้นกำาหนดชื่อเส้นตรงเป็น ถนนเกษร 

- สร้างถนนเกษวดี ซึ่งอยู่ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-
ตะวนัตกเฉียงใต้ โดยสร้างจุด A และจุด B บนเสน้ตรงท่ีแทนถนน
เกษร จากนั้นระบุจุด A เป็นจุดศูนย์กลางของการหมุน หมุนจุด 
B ไปด้วยมุมคงที่ 45 องศา จะได้จุด B´ สร้างเส้นตรง AB´ ดังรูป



- กำาหนดชือ่จดุ B´ เปน็ ถนนเกษวดี และเปล่ียนชือ่จดุ A เปน็
สี่แยกเกษ หลังจากนั้นซ่อนจุด B จะได้ผลดังรูปที่ 1 
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ปีที่ 42 ฉบับที่ 188  พฤษภาคม - มิถุนายน 2557 

รูปท่ี 1

รูปท่ี 3

รูปท่ี 4รูปท่ี 2

2. สร้างตำาแหน่งร้านเกษมบัณฑิต ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก
ของสี่แยกเกษ  โดยอยู่ทางทิศใต้ของร้านเกษมอารมณ์  และอยู่
ห่างจากสี่แยกเกษ 1,200 เมตร ซึ่งจะเป็นระยะ 12 ซม. ของ
แผนผัง หาตำาแหน่งดังกล่าวได้โดยการเลื่อนขนานจุดสี่แยกเกษ 
ด้วยเวกเตอร์ของการเล่ือนขนานแบบเชิงข้ัว โดยระยะทางคงที่ 
12 ซม. ท่ีมุมคงที่ 0 องศา จะได้จุดที่แทนตำาแหน่งร้าน แล้ว
กำาหนดชื่อจุดเป็น ร้านเกษมบัณฑิต 

จะได้ผลดังรูปที่ 2

4. สร้างตำาแหน่งของร้านเกษาสวยสาขา 2 ซึ่งอยู่ห่างจาก
สี่แยกเกษ 900 เมตร และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ 
สี่แยกเกษ ซึ่งทำาได้ดังนี้

- เลื่อนขนานจุดสี่แยกเกษ ด้วยเวกเตอร์ของการเลื่อน
ขนานแบบเชิงขั้ว โดยระยะทางคงที่ 9 ซม. ที่มุมคงที่ 135 องศา  
จะได้จุด สี่แยกเกษ´ ซ่ึงเป็นตำาแหน่งร้านเกษาสวยสาขา 2 
เปลี่ยนชื่อจุด สี่แยกเกษ´ เป็นจุด ร้านเกษาสวยสาขา 2

จะได้ผลดังรูปที่ 4

3. สร้างตำาแหน่งร้านเกษมอารมณ์ซึ่งมีร้านเกษมบัณฑิตอยู่
ทางทศิใต ้นัน่คอืรา้นเกษมอารมณอ์ยูท่างทศิเหนอืของรา้นเกษม
บัณฑิต ดังนั้นจึงสร้างเส้นตั้งฉากกับเส้นตรงถนนเกษรที่จุดร้าน
เกษมบัณฑิต ร้านเกษมอารมณ์จะอยู่บนเส้นตั้งฉากนี้

แต่ร้านเกษมอารมณ์อยู่ห่างจากถนนเกษวดีกับถนนเกษร 
เท่า ๆ กัน ร้านเกษมอารมณ์จึงอยู่ในแนวเส้นแบ่งครึ่งมุม  
ถนนเกษวดี สี่แยกเกษ ร้านเกษมบัณฑิต   ดังนั้นจึงสร้างเส้น
แบ่งครึ่งมุม ถนนเกษวดี สี่แยกเกษ ร้านเกษมบัณฑิต   ตัดกับ
เส้นต้ังฉากข้างต้น จุดตัดจะเป็นตำาแหน่งของร้านเกษมอารมณ์   
ในกรณีที่นักเรียนไม่ทราบว่าจุดที่อยู่ในแนวเส้นแบ่งครึ่งมุม 
ดังกล่าวข้างต้นจะอยู่ห่างจากถนนเกษวดีและถนนเกษรเท่ากัน 
นักเรยีนสามารถใช้การสำารวจหาตำาแหน่งของร้านเกษมอารมณ์
ได้โดยวดัระยะเพือ่หาตำาแหนง่ทีน่า่จะอยูห่า่งจากถนนทัง้สองได้
เทา่ ๆ  กัน หรือใชก้ารสำารวจหาตำาแหนง่ของจุดทีอ่ยูห่า่งจากถนน
ทั้งสองเท่ากันแล้วสร้างข้อความคาดการณ์ 

จะได้ผลดังรูปที่ 3
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5. สร้างตำาแหน่งร้านเกษาสวยสาขา 1 ดังนี้
เนื่ อ งจากร้ านเกษาสวยสาขา 1 อยู่ ห่ า งจาก ร้าน

เกษมอารมณ์ 500 เมตร และอยู่ห่างจากถนนเกษวดี
และถนนเกษรเท่า ๆ กัน จากข้อความคาดการณ์ในข้อ 
3 ร้านนี้จึงอยู่ ในแนวเส้นแบ่งครึ่งมุมที่สร้างไว้ ดังนั้นจึง 
     - เลือ่นขนานจดุ รา้นเกษมอารมณ์ ดว้ยเวกเตอรข์องการเลือ่น 
ขนานแบบเชิงขั้ว โดยระยะทางคงที่ 5 ซม. ที่มุมคงที่ 0 องศา 
จะได้จุด ร้านเกษมอารมณ´

- สร้างวงกลมท่ีมีจุดร้านเกษมอารมณ์ เป็นจุดศูนย์กลาง 
และจุดร้านเกษมอารมณ์´ เป็นจุดกำาหนดรัศมี แล้วสร้างจุดตัด
ระหว่างวงกลมกบัเสน้แบง่ครึง่มมุทัง้ 2 จดุ กำาหนดชือ่จดุตดัเปน็ 
จุดตัด 1 และจุดตัด 2 จากนั้นวัดระยะทางระหว่างสี่แยกเกษกับ 
จุดตัดทั้งสองจุด เพื่อหาว่าจุดตัดจุดใดอยู่ห่างจากสี่แยกเกษ 
มากกว่า 900 เมตร (ระยะทางที่ร้านเกษาสวยสาขา 2 ห่างจาก 
สี่แยกเกษ) จากการวัดจะได้ว่าจุดตัด 2 อยู่ห่างจาก สี่แยกเกษ 
มากกวา่ 900 เมตร จดุตดั 2 นีจ้งึเป็นตำาแหนง่ของรา้นเกษาสวย
สาขา 1 ดังรูปที่ 5.1

7. ถึงตอนนี้ได้แผนผังตามที่โจทย์กำาหนดเรียบร้อยแล้ว ต่อ
ไปเป็นการตอบคำาถาม ซึ่งทำาได้ดังนี้

- วัดระยะทางระหว่างร้านเกษาสวยสาขา 1 กับร้านเกษา
สวยสาขา 2 ให้เป็นทศนิยมห้าตำาแหน่ง

- นำาคา่ทีไ่ดจ้ากการวัดมาเปลีย่นหนว่ยใหเ้ปน็หนว่ยเมตร จะ
ได้คำาตอบของข้อนีว้า่ร้านเกษาสวยสาขา 1 อยูห่า่งจากรา้นเกษา
สวยสาขา 2 ประมาณ 2,298.92 เมตร

- เปลีย่นปา้ยชือ่ จุดตดั 2 เป็น รา้นเกษาสวยสาขา 1 แลว้ซอ่น 
จุดตัด 1 และค่าที่วัดไว้ทั้งหมด

จะได้ผลดังรูปที่ 5.2

6. ซ่อนวงกลม เส้นแบ่งครึ่งมุม เส้นตั้งฉาก และจุด 
ร้านเกษมอารมณ์´จะได้แผนผังดังรูปที่ 6

รูปท่ี 5.1

รูปท่ี 6

รูปท่ี 5.2

 แนวคิดท่ีกล่าวมาข้างต้น        เป็นเพียงการแก้ปัญหาวิธีหน่ึง ยังมี 

วิธีการแก้ปัญหาวิธีอ่ืน ๆ ท่ีมีข้ันตอนการสร้างส้ัน ๆ  แต่ในท่ีน้ีได้แสดง 

วิธีแก้ปัญหาอย่างละเอียด เพ่ือให้เห็นแนวคิดทางคณิตศาสตร์ท่ีนำามา

ใช้ในการแก้ปัญหา ตลอดจนให้ผู้อ่านสามารถลองคิดและลองปฏิบัติ

ตามได้

 เม่ือนักเรียนหรือครูเห็นแนวคิดในการทำาข้อสอบคร้ังนี้แล้ว 

จะเห็นว่าข้อสอบของ สสวท. เป็นข้อสอบที่ให้นักเรียนได้ใช้ความรู ้

ทางคณิตศาสตร์ ท่ี เ รียนมาประกอบกับใช้ความรู้ พ้ืนฐานใน 

การใช้โปรแกรม GSP มาช่วยในการแก้ปัญหา เพียงแต่นักเรียน 

ต้องใช้ความคิด จินตนาการ ตลอดจนมีความเพียรพยายามก็จะสามารถ 

ทำางานให้สำาเร็จลงได้  ติดตามแนวคิดในการทำาข้อสอบการประกวด 

ผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้

โปรแกรม GPS ในฉบับต่อไป

สี่แยกเกษร้านเกษาสวยสาขา 2 =9.00 ซม. 

สี่แยกเกษจุดตัด1 = 7.99 ซม. 

สี่แยกเกษจุดตัด2 = 17.99 ซม. 

 

 


