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ตัวอย่างแนวคิดในการท�าข้อสอบการประกวด 
ผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad   
ประจ�าปี 2556 รอบชงิชนะเลศิ ระดบัประถมศกึษา (ตอนท่ี 3)

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

3.1  หาความยาวของเส้นทแยงมุมทั้งสองเส้น                          
3.2  หาผลหารระหว่างความยาวของส่วนท่ียาวกับความยาว

ของส่วนที่สั้นของเส้นทแยงมุมเส้นยาวที่ถูกแบ่งนั้น
 จากเง่ือนไขของโจทย์ทีบ่อกว่า รูปส่ีเหลีย่มลคิูดดองเป็นรปู

ส่ีเหล่ียมท่ีมีด้านท่ีอยู่ติดกันยาวเท่ากันสองคู่ ท�าให้รู้ได้ว่ารูป
สีเ่หลีย่มท่ีมสีมบตัดิงักล่าวมรีปูสีเ่หลีย่มขนมเปียกปูน สีเ่หลีย่มรูปว่าว 
และส่ีเหล่ียมจัตุรัส แต่มสีมบัติอกีข้อหนึง่ของรปูสีเ่หลีย่มลคูดิดอง
ทีว่่ามมีมุทีอ่ยูต่รงข้ามเท่ากันหนึง่คู ่ หรอืมเีส้นทแยงมุมสองเส้นที่
ยาวไม่เท่ากนั ท�าให้เหลอืรปูสีเ่หลีย่มเพยีงชนดิเดยีวทีเ่ป็นไปได้ คือ
รูปส่ีเหล่ียมรูปว่าว เมื่อเราทราบว่ารูปส่ีเหลี่ยมลูคิดดองเป็น 
รูปส่ีเหล่ียมรูปว่าวแล้ว เราจึงด�าเนินการสร้างรปูสีเ่หลีย่มลูคดิดอง
ตามเง่ือนไข ดังนี้

1. จากเงื่อนไขที่ว่า ความยาวของเส้นทแยงมุมทั้งสองเส้น 
ต่างกนั 4 เซนติเมตรเสมอ เราจงึสร้างตัวเลือ่น (slider) ทีเ่ป็น 
ตวัควบคมุความยาวของเส้นทแยงมมุทัง้สองให้เป็นไปตามเงือ่นไข
เสมอ ดงันี้

- สร้างเส้นตรงให้อยูใ่นแนวนอนหนึง่เส้น แล้วซ่อนจุดควบคุม
เส้นตรง

- สร้างจดุ A และจดุ B บนเส้นตรงทีส่ร้างไว้
- เลื่อนขนานจุด B ด้วยเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานแบบ 

เชิงขั้ว โดยระยะทางคงที่ 4 ซม. ที่มุมคงที่ 0 องศา เพื่อสร้าง
แทนส่วนที่เส้นทแยงมุมสองเส้นมีความยาวต่างกัน 4 ซม.  
ดังรูปที่ 1 จะได้จุด B'

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  

ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการประกวดผลงานสร้างสรรค์ของ

คนมคีวามสามารถทางคณติศาสตร์  โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s 

Sketchpad  ประจ�าปี 2556  เม่ือเดอืนกมุภาพันธ์ 2556  หลังจากน้ัน 

สสวท. ได้ส่งข้อสอบให้ผู้สมัครไปสร้างสรรค์ผลงานเป็นเวลา 1 

สัปดาห์ แล้วคัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์เข้ามาประกวดรอบชิงชนะเลิศท่ี

กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5 – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่าน

มา ในการประกวดรอบชิงชนะเลิศระดบัประถมศกึษา ข้อสอบแบ่งออก

เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานและตอบค�าถาม

ตามท่ีโจทย์ก�าหนด และส่วนท่ี 2 เป็นการน�าเสนอค�าตอบและตอบ

ค�าถามจากกรรมการ โดยในส่วนที่ 1 จะสอบในช่วงเช้า ใช้เวลา 3 

ชั่วโมง คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ข้อสอบมี 4 ข้อ  ข้อละ 25 คะแนน 

และในส่วนที่ 2 จะสอบในช่วงบ่าย ใช้เวลา  6  นาที  คะแนนเต็ม 10  

คะแนน  ในบทความน้ีจะน�าเสนอตัวอย่างแนวคิดในการหาค�าตอบของ

โจทย์ที่ใช้ในการประกวดข้อที่ 3 เพื่อให้นักเรียนหรือคุณครูที่สนใจได้

ศกึษา ส่วนข้อสอบข้อ 4 เป็นแบบสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนเองจงึ

ไม่ได้น�าเสนอแนวคิดไว้ 

ค�ำชี้แจง
ให้ท�าข้อสอบทุกข้อลงในแบบร่างของ  Sketchpad  โดยใน

แบบร่าง 1 หน้า ให้ท�าข้อสอบเพียง 1 ข้อ แล้วบันทึกงานลงใน
เครื่อง  โดยตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อโรงเรียน เมื่อจะส่งงานให้บันทึก 
ไฟล์งานลงใน handy drive ทีก่รรมการจดัไว้ให้ โดยบนัทกึด้วยตนเอง  

ข้อที่ 3   (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
รูปสี่เหลี่ยม “ลูคิดดอง” คือ รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านที่อยู่ติดกัน

ยาวเท่ากันสองคู่  และมุมที่อยู่ตรงข้ามเท่ากันหนึ่งคู่  ความยาว
ของเส้นทแยงมุมทั้งสองต่างกัน 4 เซนติเมตรเสมอ  และจุดตัด
ของเส้นทแยงมุมท้ังสองจะแบ่งเส้นทแยงมุมเส้นที่ยาวกว่าออก
เป็นสองส่วน  โดยส่วนที่ยาวกว่า จะยาวไม่น้อยกว่าสองเท่าของ
ส่วนที่สั้น  แต่ยาวไม่เกินสี่เท่าของส่วนที่สั้น

จงสร้างรปูสีเ่หลีย่มลคูดิดองเหล่านัน้  ท่ีสามารถปรบัขนาดได้  
พร้อมทั้ง                          
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- ซ่อนเส้นตรง แล้วสร้างส่วนของเส้นตรง AB' ซึง่จะใช้ความยาว 
ของส่วนของเส้นตรงนี้แทนความยาวของเส้นทแยงมุมเส้นยาว 
และสร้างส่วนของเส้นตรง AB ซึ่งจะใช้ความยาวแทนความยาว
ของเส้นทแยงมุมเส้นสั้น 

จะได้ผลดังรูปที่ 2

ถงึตอนนีไ้ด้สร้างส่วนของเส้นตรงทีม่คีวามยาวเท่ากบัความยาว
ของเส้นทแยงมุมทัง้สองซึง่ยาวต่างกนั 4 เซนตเิมตรเสมอ ไม่ว่าความ
ยาวของเส้นทแยงมมุจะเปลีย่นไปอย่างไรกต็าม

- เนือ่งจากในการสร้างรปูสีเ่หลีย่มรปูว่าวให้เป็นไปตามเง่ือนไข
ของรปูสีเ่หลีย่มลคูดิดองนัน้ จะต้องสร้างให้เส้นทแยงมมุเส้นยาว 
แบ่งครึง่และตัง้ฉากกับเส้นทแยงมมุเส้นสัน้ ดงันัน้จงึต้องแบ่งครึง่ 
ส่วนของเส้นตรง AB ซ่ึงส่วนของเส้นตรง AB จะยาวเท่ากบัความยาว
ของเส้นทแยงมมุเส้นสัน้ เพือ่น�าไปใช้ในการสร้างต่อไป ดงันี้

• สร้างจดุ C ซ่ึงเป็นจดุกึง่กลางของส่วนของเส้นตรง AB
• สร้างส่วนของเส้นตรง CB ซึง่มคีวามยาวเป็นครึง่หนึง่ของเส้น

ทแยงมุมเส้นสั้น จะได้ความยาวของเส้นทแยงมุมทั้งสองที่ม ี
ความสมัพนัธ์กนัดงัทีก่�าหนดไว้

จะได้ผลดงัรปูที ่3

2. การสร้างเส้นทแยงมุมเส้นยาว ท�าได้ดังนี้
- สร้างเส้นตรงให้อยูใ่นแนวนอนหนึง่เส้น แล้วซ่อนจดุควบคุม

เส้นตรงนั้น
- สร้างจุด D บนเส้นตรงที่สร้างขึ้น
- สร้างวงกลมที่มีจุด D เป็นจุดศูนย์กลาง และมีรัศมี
 ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง AB' (ซึ่งยาวเท่ากับเส้นทแยงมุม 

เส้นยาว) โดยเลือกจุด D และส่วนของเส้นตรง AB' จากนั้นไปที่
เมน ูสร้ำง เลอืกค�าสัง่ วงกลมทีส่ร้ำงจำกจดุศนูย์กลำงและรศัมี

- สร้างจดุตดัระหว่างวงกลม D และเส้นตรง โดยเลอืกเฉพาะจดุ 
ที่อยู่ทางด้านขวาของจุด D  ก�าหนดชื่อเป็นจุด E  

จะได้ผลดังรูปที่ 4

รูปที่ 5

- จากนั้นซ่อนวงกลม D และเส้นตรง แล้วสร้างส่วนของ 
เส้นตรง DE ซ่ึงจะเป็นเส้นทแยงมุมเส้นยาว ที่สามารถเปลี่ยน
ความยาวได้โดยการเปลี่ยนความยาวของส่วนของเส้นตรง AB'  

จะได้ผลดังรูปที่ 5

รูปที่ 4



- ซ่อนวงกลม H และเส้นตั้งฉาก
- สร้างส่วนของเส้นตรง IJ ซึ่งเป็นเส้นทแยงมุมเส้นสั้น
จะได้ผลดังรูปที่ 8

5. สร้าง   ,   ,    และ    จะได้รูปสี่เหลี่ยม DIEJ หลังจาก
นั้นส�ารวจดูว่ารูปสี่เหลี่ยม DIEJ เป็นรูปสี่เหลี่ยมลูคิดดองหรือไม่  
โดยการวดัความยาวด้านทัง้สี ่ วดัขนาดของมมุทัง้สี ่และวดัความยาว 
ของเส้นทแยงมุม 

จะได้ผลดังรูปที่ 9

- สร้างจุดตัดระหว่างวงกลม H กับเส้นตั้งฉาก ก�าหนดชื่อ
เป็นจุด I และจุด J  

จะได้ผลดังรูปที่ 7
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3. การสร้างจุดตัดของเส้นทแยงมุมสองเส้นทีเ่ป็นไปได้ทัง้หมด
ตามเงื่อนไขของโจทย์ พิจารณาได้ดังนี้

เนื่องจากจุดตัดของเส้นทแยงมุมทั้งสองเส้นจะแบ่งเส้นทแยง
มมุเส้นยาวออกเป็นสองส่วน โดยส่วนทีย่าวกว่า จะยาวไม่น้อยกว่า
สองเท่าของส่วนท่ีส้ันกว่า จากเง่ือนไขดังกล่าว ท�าให้ทราบว่า 
จะต้องแบ่งเส้นทแยงมุมเส้นยาวออกเป็น 3 ส่วนที่เท่ากัน แล้วจุด
ตัดที่เป็นไปได้จะต้องอยู่ในส่วนที่ 1 ดังรูป    

รูปที่ 7

นอกจากนีย้งัมีเงือ่นไขอกีว่า ส่วนทีย่าวจะต้องยาวไม่เกนิสีเ่ท่า
ของส่วนทีส่ัน้ จากเงือ่นไขนีท้�าให้ทราบว่าจะต้องแบ่งเส้นทแยงมมุ
เส้นยาวออกเป็น 5 ส่วนที่เท่ากัน แล้วจุดตัดที่เป็นไปได้จะต้องอยู่
ระหว่างส่วนที่ 2 ถึงส่วนที่ 5 ดังรูป  

ดังนั้นต�าแหน่งของจุดตัดท่ีเป็นไปตามเงื่อนไขทั้งสองเงื่อนไข 
คือส่วนที่สีชมพูซ�้ากับส่วนสีฟ้านั่นเอง ซึ่งสร้างได้ดังนี้

- ระบจุดุ D เป็นจุดศนูย์กลางของการย่อ/ขยาย แล้วย่อ/ขยาย
ระยะ DE ด้วยอัตราส่วนคงที่    จะได้จุด F

- ระบจุดุ D เป็นจุดศนูย์กลางของการย่อ/ขยาย แล้วย่อ/ขยาย
ระยะ DE ด้วยอัตราส่วนคงที่   จะได้จุด G

- สร้างส่วนของเส้นตรง FG  ซึ่งเม่ือจุดตัดอยู่บนส่วนของ 
เส้นตรงน้ีแล้วจะเป็นไปตามเงือ่นไขทีว่่าจดุตดัของเส้นทแยงมุมทัง้สอง
จะแบ่งเส้นทแยงมุมเส้นที่ยาวกว่าออกเป็นสองส่วน  โดยส่วน 
ที่ยาวกว่า จะยาวไม่น้อยกว่าสองเท่าของส่วนที่สั้น แต่ยาวไม่เกิน
สี่เท่าของส่วนที่สั้น 

- สร้างจุด H บนส่วนของเส้นตรง FG  จุดนี้จะให้เป็นจุดตัด
ของเส้นทแยงมุมทั้งสอง จุด H ที่สร้างขึ้นน้ี สามารถลากไปมา 
บนส่วนของเส้นตรง FG ได้

จะได้ผลดังรูปที่ 6

รูปที่ 6

รูปที่ 8

4. การสร้างเส้นทแยงมุมเส้นสั้นให้ต้ังฉากกับเส้นทแยงมุม
เส้นยาวที่จุด H ท�าได้ดังนี้

- สร้างเส้นตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง FG ที่จุด H
- สร้างวงกลม H ให้รัศมียาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง CB 

โดยคลิกเลือกจุด H และเลือกส่วนของเส้นตรง CB แล้วไปที่เมนู 
สร้ำง  เลือกค�าสั่ง วงกลมที่สร้ำงจำกจุดศูนย์กลำงและรัศมี
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6. ตอบค�าถามข้อ 3.1 โดยแสดงค่า m    และ m    ที่วัดไว้ดังรูปที่ 9 ซึ่งความยาวของเส้นทแยงมุมทั้งสองต่างกัน 4 เซนติเมตร 
7. หาผลหารระหว่างความยาวของส่วนท่ียาวกับความยาวของส่วนที่สั้นของเส้นทแยงมุมเส้นยาวที่ถูกแบ่ง โดยวัดความยาวของ

ส่วนของเส้นตรง EH และส่วนของเส้นตรง DH จากนั้นค�านวณหาผลหาร จะได้ผลดังรูปที่ 10 และเมื่อลองลากจุด H จะตอบค�าถาม
ข้อ 3.2 ได้ว่า ผลหารระหว่างความยาวของส่วนที่ยาวกับความยาวของส่วนที่สั้นของเส้นทแยงมุมเส้นยาวมีค่าตั้งแต่ 2 ถึง 4

แนวคดิทีก่ล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงการแก้ปัญหาวธิหีนึง่ ยงัมวีธิกีารแก้ปัญหาวธิอีืน่ ๆ  ทีม่ขีัน้ตอนการสร้างสัน้ ๆ   แต่ในท่ีนีไ้ด้แสดง
วิธีแก้ปัญหาอย่างละเอียด เพ่ือให้เห็นแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่น�ามาใช้ในการแก้ปัญหา ตลอดจนให้ผู้อ่านสามารถลองคิดและลอง
ปฏิบัติตามได้

เมื่อนักเรียนหรือคุณครูเห็นแนวคิดในการท�าข้อสอบครั้งนี้แล้ว จะเห็นว่าข้อสอบของ สสวท. เป็นข้อสอบที่ให้นักเรียนได้ใช้ความรู้
ทางคณิตศาสตร์ที่เรียนมาประกอบกับใช้ความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรม GSP มาช่วยในการแก้ปัญหา เพียงแต่นักเรียนต้องใช้ 
ความคิด จินตนาการ ตลอดจนมีความเพียรพยายามก็จะสามารถท�างานให้ส�าเร็จลงได้  
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