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ตัวอย่างแนวคิดในการทำาข้อสอบการประกวด 
ผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad   
ประจำาปี 2556 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา (ตอนท่ี 2)

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

       3. สร้างรูปแปดเหล่ียมด้านเท่า EFGHIJKL ท่ีมีจุดยอดมุม 
เป็นจุดท่ีเกิดจากการตัดกันของด้านของรูปสามเหล่ียมด้านเท่าข้างต้น      

จงตอบคำาถามต่อไปนี้ 
 2.1  ถ้ารูปแปดเหล่ียมด้านเท่า EFGHIJKL มีพ้ืนท่ี 7.91719  

ตารางเซนติเมตร แล้วพ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ABCD จะเท่ากับ
ก่ีตารางเซนติเมตร (ตอบเป็นทศนิยม 5 ตำาแหน่ง)    

 2.2  ถ้าสร้างรูปสี่เหลี่ยม MNOP  โดยที่จุดยอดมุมทั้งสี่ 
ได้มาจากจุดยอดของรูปสามเหล่ียมด้านเท่า ท่ีอยู่ภายใน 
รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ABCD   รูปส่ีเหล่ียม MNOP น้ีจะเป็นรูปส่ีเหล่ียม
จัตุรัสรูปท่ี 2

 เมื่อสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าในทำานองเดียวกับ 
ข้อ 2.2 บนด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูป MNOP นี้  จะทำาให้ได้
จุดยอดมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปที่ 3  แล้วสร้างรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัสรูปที่ 3

 2.2.1  ถ้าทำาเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ  จนได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูป
ที ่5  อยากทราบวา่ถา้รปูสีเ่หลีย่มจัตรุสัรปูที ่5  มีพืน้ที ่0.26862 
ตารางเซนติเมตร  แล้วรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ABCD  จะมีพื้นที่ 
กี่ตารางเซนติเมตร   (ตอบเป็นทศนิยม 5 ตำาแหน่ง)    

 2.2.2  ถ้าทำาเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ  จนได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูป
ที่  20  ซึ่งมีพื้นที่ 1 ตารางเซนติเมตร  อยากทราบว่ารูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัสรูปที่ 22  มีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร 

(ตอบเป็นทศนิยม 5 ตำาแหน่ง)                                                         
 สร้างรูปตามเงื่อนไขของโจทย์
1. สร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD ที่ปรับขนาดได้ 
วิธีการสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ปรับขนาดได้มีหลายวิธี ในที่

นี้ขอเสนอการสร้างโดยใช้การแปลงทางเรขาคณิตแบบหนึ่ง คือ 
การหมุน ดังนี้

- สร้างส่วนของเส้นตรง AB ที่ปรับขนาดได้ 
- ใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางของการหมุน หมุนด้าน AB 

ด้วยมุมคงที่ 90 องศา จะได้ด้านที่ตั้งฉากกับด้าน AB  ดังรูปที่ 1 
แล้วกำาหนดชื่อด้านที่ได้นี้ว่าด้าน AD

สถาบนัสง่เสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้

เปดิรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมี

ความสามารถทางคณิตศาสตร์  โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s 

Sketchpad  ประจำาปี 2556  เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556  หลังจาก

นั้น  สสวท. ได้ส่งข้อสอบให้ผู้สมัครไปสร้างสรรค์ผลงานเป็นเวลา  

1 สัปดาห์ แล้วคัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์เข้ามาประกวดรอบชิงชนะเลิศที่

กรุงเทพมหานคร ระหวา่งวนัที ่5 – 10 สงิหาคม พ.ศ. 2556 ทีผ่่านมา 

ในการประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับประถมศึกษา ข้อสอบแบ่งออก

เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานและตอบคำาถาม

ตามที่โจทย์กำาหนด และส่วนท่ี 2 เป็นการนำาเสนอคำาตอบและตอบ

คำาถามจากกรรมการ โดยในส่วนที่ 1 จะสอบในช่วงเช้า ใช้เวลา  

3 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ข้อสอบมี 4 ข้อ  ข้อละ 25 คะแนน  

และในส่วนท่ี 2 จะสอบในช่วงบ่าย ใช้เวลา  6  นาที  คะแนนเต็ม 

10  คะแนน  ในบทความที่ผ่านมาได้นำาเสนอตัวอย่างแนวคิด 

ในการหาคำาตอบของโจทย์ท่ีใช้ในการประกวดข้อที ่1 ไปแล้ว ในฉบับน้ี 

ขอนำาเสนอแนวคิดในการหาคำาตอบของโจทย์ข้อที ่2   และสว่นขอ้ท่ี 3 

จะเสนอในบทความฉบับถัดไป เพ่ือให้นักเรียนหรือครูท่ีสนใจ 

ไดศ้กึษา สว่นขอ้สอบขอ้ 4 เป็นแบบสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนเอง 

จึงไม่ได้นำาเสนอแนวคิดไว้ 

คำ�ชี้แจง
 ใหท้ำาขอ้สอบทุกขอ้ลงในแบบรา่งของ  Sketchpad  โดย

ในแบบรา่ง 1 หนา้ ใหท้ำาข้อสอบเพยีง 1 ข้อ แลว้บนัทกึงานลงใน
เครือ่ง  โดยตัง้ชือ่ไฟลเ์ปน็ชือ่โรงเรยีน เมือ่จะสง่งานใหบ้นัทึกไฟล์
งานลงใน Handy drive ท่ีกรรมการจดัไว้ให้ โดยบนัทกึดว้ยตนเอง   
 
ข้อที่ 2   (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)

ให้นักเรียนสร้างรูปตามเงื่อนไขต่อไปนี้
1. สร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD ที่ปรับขนาดได้
2. สรา้งรปูสามเหลีย่มดา้นเทา่ 4 รูป โดยมดีา้นทัง้สีข่องรปู

สี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD เป็นฐานของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าแต่ละ
รปู และจดุยอดของรปูสามเหลีย่มดา้นเท่าทัง้ 4 รปู ไมอ่ยูน่อกรูป 
สี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD

 



รปูที ่1

รปูที ่2

รปูที ่3

รูปที่ 4
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- ใช้จุด D เป็นจุดศูนย์กลางของการหมุน  หมุนด้าน AD 
ไปด้วยมุมคงที่ 90 องศา จะได้ด้านที่ตั้งฉากกับด้าน AD  ดังรูป
ที่ 2 แล้วกำาหนดชื่อด้านที่ได้นี้ว่าด้าน DC

- สร้างส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุด B และจุด C  ก็จะได ้
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD ที่ปรับขนาดได้ 

2. สร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 4 รูป ที่มีด้านทั้งสี่ของรูป
สีเ่หลีย่มจตัรุสั ABCD เป็นฐานของรปูสามเหลีย่มดา้นเทา่แตล่ะรปู  
โดยใช้การหมุน ดังนี้

- สร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีด้าน AB เป็นฐาน โดย
ระบุจุด A เป็นจุดศูนย์กลางของการหมุน หมุนด้าน AB ด้วย 
มมุคงท่ี 60 องศา จะได้ด้านท่ีสองของรูปสามเหล่ียมด้านเท่า ดังรูปท่ี 3

- สร้างส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุด B กับจุดที่ได้จากการ
หมุน เพื่อสร้างเป็นด้านที่สามของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ก็จะ
ได้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปที่ 1 ดังรูปที่ 4

- สรา้งรปูสามเหลีย่มดา้นเทา่ทีม่ดีา้น BC, CD และดา้น AD 
เปน็ฐานได้ในทำานองเดียวกนักบัการสร้างรูปสามเหล่ียมดา้นเทา่ 
ที่มีด้าน AB เป็นฐาน เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะได้ผลดังรูปที่ 5

รูปที่ 5

3. สร้างรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่า EFGHIJKL ที่มีจุดยอดมุม
เป็นจุดที่เกิดจากการตัดกันของด้านของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 
4 รูปที่สร้างในข้อ 2 ได้ดังรูปที่ 6     



 
เสมอ ไม่ว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD จะเปลี่ยนแปลงขนาดไป
อยา่งไร หลงัจากนัน้คำานวณหาพืน้ทีข่องรปูสีเ่หลีย่มจตัรุสั ABCD 
โดยใช้เครื่องคำานวณจากเมนูการวัด เมื่อกำาหนดให้รูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัสรูปที่ 5 มีพื้นที่ 0.26862 ตารางเซนติเมตร  จะได้พื้นที่ของ
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD เท่ากับ 52.11090 ตารางเซนติเมตร  
ดังรูปที่ 9
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4. ตอบคำาถามข้อ 2.1 โดยการวัดพ้ืนท่ีของรูปแปดเหลี่ยม 
EFGHIJKL และรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD แล้วลองสำารวจหาความ
สัมพันธ์ของพื้นที่ของรูปเรขาคณิตท้ังสองเมื่อรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
มีขนาดต่าง ๆ  จะได้ว่า                                           เสมอ

พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD

พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส PONM

6. ตอบคำาถามข้อ 2.2.1 โดยการวัดพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัส ABCD และรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส PONM แล้วลองสำารวจ
หาความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ของรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสทั้งสองเม่ือรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีขนาดต่าง ๆ จะได้ว่า                              

รูปที่ 6

รูปที่ 7

5. สรา้งรปูตามเงือ่นไขของขอ้ 2.2 จนไดร้ปูสีเ่หล่ียมจัตรุสั
รูปที่ 3 ดังรูปที่ 8

รูปที่ 8

พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD

พ้ืนท่ีรูปแปดเหล่ียม EFGHIJKL
8.83013                                         

ไม่ว่ารูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ABCD  จะเปล่ียนแปลงขนาดไปอย่างไร 
หลังจากน้ันคำานวณหาพื้นที่ของรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ABCD โดยใช้ 
เคร่ืองคำานวณจากเมนูการวัด เม่ือกำาหนดให้รูปแปดเหล่ียม EFGHIJKL 
มพีืน้ท่ี 7.91719 ตารางเซนตเิมตร จะไดพ้ื้นทีข่องรูปสีเ่หลีย่มจตัรุสั 
ABCD เท่ากับ 69.90979 ตารางเซนติเมตร ดังรูปที่ 7
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7. ตอบคำาถามข้อ 2.2.2 เนื่องจากอัตราส่วนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD ต่อพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส PONM เท่ากับ 
3.73205 เสมอ ไม่ว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD จะเปล่ียนแปลงขนาดไปอย่างไร  หลังจากนั้นคำานวณหาพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
รูปที่ 22 โดยใช้เครื่องคำานวณจากเมนูการวัด เมื่อกำาหนดให้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปที่ 20 มีพื้นที่ 1 ตารางเซนติเมตร  จะได้พื้นที่ของ 
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปที่ 22 เท่ากับ 0.07180 ตารางเซนติเมตร ดังรูปที่ 10

แนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงการแก้ปัญหาวิธีหน่ึง ยังมีวิธีการแก้ปัญหาวิธีอ่ืน ๆ ที่มีข้ันตอนการสร้างสั้น ๆ  แต่ในที่นี ้
ไดแ้สดงวิธแีกป้ญัหาอยา่งละเอยีด เพือ่ใหเ้หน็แนวคดิทางคณติศาสตรท์ีน่ำามาใชใ้นการแก้ปญัหา ตลอดจนให้ผูอ้า่นสามารถลองคดิและ
ลองปฏิบัติตามได้

เมื่อนักเรียนหรือครูเห็นแนวคิดในการทำาข้อสอบคร้ังนี้แล้ว จะเห็นว่าข้อสอบของ สสวท. เป็นข้อสอบที่ให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ 
ทางคณติศาสตรท์ีเ่รียนมาประกอบกับใช้ความรู้พ้ืนฐานในการใชโ้ปรแกรม GSP มาช่วยในการแกป้ญัหา เพยีงแตน่กัเรยีนต้องใช้ความคดิ 
จนิตนาการ ตลอดจนมคีวามเพยีรพยายามกจ็ะสามารถทำางานให้สำาเรจ็ลงได ้ โปรดตดิตามแนวคิดในการทำาข้อสอบการประกวดผลงาน 
สร้างสรรค์ในฉบับต่อไป

รูปที่ 9

รูปที่ 10


