การเรียนรู้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)
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1. ประวัติและความเป็ นมาเกีย่ วกับโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)
โปรแกรม Geometer’s Sketchpad (GSP) เป็ นโปรแกรมคณิ ตศาสตร์ ที่ผลิตจากประเทศ
สหรัฐอเมริ กา เป็ นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพโปรแกรมหนึ่ง สามารถนาไปใช้ในวิชาคณิ ตศาสตร์ได้
หลายวิชา เช่น วิชาเรขาคณิ ต พีชคณิ ต ตรี โกณมิติ และแคลคูลสั โปรแกรม GSP เป็ นสื่ อเทคโนโลยีที่
ช่ ว ยให้ ผูเ้ รี ย น มี โ อกาสเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ โ ดยการสร้ า งองค์ค วามรู ้ ด้ว ยตนเอง (Constructivist
Approach) และเป็ นการเรี ยนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ (Learner-Centered Learning) โปรแกรม GSP
เป็ นสื่อที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาทักษะของการนึกภาพ (Visualization) ทักษะของกระบวนการแก้ปัญหา
(Problem Solving Skills) นอกจากนี้ การใช้โปรแกรม GSP ในการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์เป็ น
การบูรณาการสาระที่เกี่ยวข้องกับความรู ้คณิ ตศาสตร์ และทักษะด้านเทคโนโลยีเข้าด้วยกันทาให้
ผูเ้ รี ยนมีโอกาสพัฒนาพหุ ปัญญาอันได้แก่ ปั ญญาทางภาษา ด้านตรรกศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ และ
ด้านศิลปะ ด้วยเหตุผลดังกล่าว โปรแกรม GSP จึงได้รับรางวัลยอดเยีย่ มหลายรางวัล อาทิเช่น Best
Educational Software of All Time จาก Stevens Institute of Technology Survey of Mentor Teachers
และ Most Valuable Software for Students จาก National Survey of Mathematics Teachers, USA.
GSP เป็ นโปรแกรมที่ ค รู ส ามารถน าไปใช้เ ป็ นเครื่ อ งมื อ เพื่อ ช่ ว ยให้ก ารเรี ย นการสอน
คณิ ตศาสตร์มีประสิ ทธิภาพและน่ าสนใจมาก สามารถนาเสนอภาพเคลื่อ นไหว (Animation) มาใช้
อธิบาย เนื้อหาที่ยากๆ เช่น ทฤษฎีทางคณิ ตศาสตร์ (เรขาคณิ ต พีชคณิ ต ตรี โกณมิติ แคลคูลสั ), ฟิ สิ กส์
(กลศาสตร์ และอื่นๆ ) ให้เป็ นรู ปธรรม ให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้และเข้าใจง่าย และโปรแกรมยังเน้นให้
ผูเ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยตัวเองได้ นอกจากนี้ ยังสามารถนาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนวิชา
อื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ศิลปะ อย่างไม่มีขอ้ จากัด ใน เนื้อหาการแบ่งครึ่ งส่วนของเส้นตรง รู ปแบบเดิม
นักเรี ยนจะใช้ไม้บรรทัดวัดความยาว หรื อและใช้วงเวียนแบ่งครึ่ งเส้นตรง โดยตั้งต้นที่จุดเริ่ มต้นของ
เส้นตรง กางวงเวียนให้เลยจุดกึ่งกลาง แล้ววาดเส้นโค้ง จากนั้นตั้งต้นที่จุดสิ้ นสุ ดของเส้นตรงอีกด้าน
แล้วลากเส้นโค้งโดยวิธีเดียวกัน เพือ่ หาจุดตัด เป็ นเส้นจุดกึ่งกลางของเส้นตรง หากใช้โปรแกรม GSP

ก็ใช้วธิ ีการแบ่งครึ่ งของเส้นตรงโดยยึดหลักการเดียวกัน ได้คิดเหมือนกัน ได้ลงมือปฏิบตั ิเช่นกัน แต่
กลับทาได้รวดเร็วกว่ามาก
การแสดงให้นกั เรี ยนเห็นว่า รู ปสามเหลี่ยมไม่วา่ จะเป็ นรู ปสามเหลี่ยมลักษณะใดจะมีผลรวม
ของขนาดของมุ ม ภายในเป็ น 180 องศาเสมอ โปรแกรม GSP จะช่ วยได้ดีมาก โดยครู สร้างรู ป
สามเหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งรู ป กาหนดให้โปรแกรมแสดงขนาดของมุมภายในทั้ง 3 มุมของรู ปสามเหลี่ยม
และให้โปรแกรมหาผลรวมของขนาดของมุมทั้งสาม จากนั้นครู สามารถปรับเปลี่ยนลักษณะของรู ป
สามเหลี่ยมที่สร้างขึ้นนั้น ให้เป็ นแบบต่างๆ โปรแกรมจะแสดงให้เห็นว่า ขนาดของมุมทั้งสามของรู ป
สามเหลี่ยมเปลี่ยนไป แต่ผลรวมของขนาดของมุมทั้งสามยังคงเท่ากับ 180 องศาเสมอ หรื อการแสดง
ให้เห็นว่า เส้นตรงเส้นหนึ่ งตัดเส้นขนานคู่หนึ่ ง ทาให้ขนาดของมุมภายในที่อ ยูบ่ นข้างเดียวกันของ
เส้นตัด รวมกันเท่ากับ 180 องศา โปรแกรม GSP จะช่ วยให้การสอนเรื่ องนี้ ทาได้ง่าย และสะดวก
รวดเร็ วขึ้น โดยครู สร้างเส้นขนานคู่หนึ่ ง และเส้นตรงหนึ่ งเส้น ให้ตดั เส้นขนานคู่ที่สร้างขึ้น แล้ว
กาหนดให้โปรแกรมแสดงขนาดของมุมภายในที่อยูบ่ นข้างเดียวกันของเส้นตัด และให้แสดงผลรวม
ของขนาดของมุมภายในคู่น้ นั ซึ่งจะได้เท่ากับ 180 องศา หลังจากนั้นครู สามารถปรับเปลี่ยนลักษณะ
ของเส้น คู่ขนาน หรื อ เส้นตัด ให้มีล ักษณะต่างๆ ผลรวมของขนาดของมุ ม ภายในก็ยงั คงเป็ น 180
องศา
โปรแกรมนี้ ท าให้ครู และนัก เรี ยนมี เวลาในการเรี ย นการสอนมากขึ้น เพราะไม่ ตอ้ งเสี ย
เวลานานในการสร้างรู ป เรขาคณิ ตจานวนมากเพือ่ พิสูจน์ทฤษฎีต่างๆ อีกทั้งยังทบทวนได้ง่ายและบ่อย
ขึ้ น การสอนด้ว ยโปรแกรม GSP ยัง ท าให้นัก เรี ย นเรี ย นได้ส นุ ก เข้า ใจได้เ ร็ ว และน่ า ตื่ น เต้น
นอกจากนั้น การใช้ GSP สร้างสื่ อการสอนและใบงาน ยังทาได้รวดเร็ วและแม่นยากว่าใช้โปรแกรม
ไมโครซอฟต์ออฟฟิ ศอื่นๆ
GSP สามารถสร้าง เกมสนุ กๆ ทางคณิ ตศาสตร์ ได้มากมาย ดังที่ ปรากฏในหนังสื อ 101
Project Ideas for The Geometer's Sketchpad ยกตัวอย่างเช่น เด็กๆ จะได้สนุ กกับการสร้างใบหน้าคน
จากเส้นโค้ง เส้นตรง วงกลม สี่ เหลี่ยม ที่แสดงอารมณ์ปกติและอารมณ์โกรธ และทดลองสร้างภาพ
ด้วยตัวเอง นอกจากนั้น สาหรับนักออกแบบโปรแกรม GSP ยังใช้สร้างแผนภาพ รู ปร่ าง รู ปทรงสาม
มิติได้มากมาย
โปรแกรม Geometer's Sketchpad (GSP) เป็ นมิติใหม่ของการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์อย่างสนุ ก
เข้า ใจง่ าย และเป็ นรู ปธรรม เส้นแต่ล ะเส้น โค้ง แต่ ละโค้ง มุ ม แต่ ละมุ ม รู ปทรงหลากหลายแบบ
เสริ มสร้างประสิทธิภาพให้แก่เยาวชนทั้งด้านความคิดและจินตนาการ
อย่างไรก็ตาม โปรแกรม GSP นั้นเป็ นเพียงเครื่ องมืออันทรงคุณค่า สิ่งสาคัญที่สุดก็คือ วิธีการ ที่ตอ้ ง
ใช้ให้เป็ น ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ครู จะต้องเข้าใจ และเตรี ยมการสอน เพือ่ ให้คณิ ตศาสตร์ในใจ
เด็กไทยงอกงามและเติบโต

2. คุณสมบัติของโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)

โปรแกรม The Geometer's Sketchpad เป็ นสื่ อ เทคโนโลยีที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยน มี โอกาสเรี ยน
คณิ ตศาสตร์โดยการสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง (Constructivist Approach) และเป็ น การเรี ยนโดย
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นส าคัญ (Learner-Centered Learning) โปรแกรม GSP เป็ นสื่ อที่ช่วยให้ ผูเ้ รี ยนพัฒนา
ทักษะของการนึ กภาพ (Visualization) ทักษะของกระบวนการแก้ปัญหา (Problem Solving Skills)
นอกจากนี้การใช้โปรแกรมGSPในการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์เป็ นการบูรณ าการ สาระที่เกี่ยวข้อง
กับความรู ้คณิ ตศาสตร์และทักษะด้านเท คโนโลยีเข้าด้วยกันท าให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาส พัฒนาพหุ ปัญญา
อันได้แก่ ปั ญญาทางภาษา ด้านตรรกศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ และด้านศิลปะ ด้วย เหตุผลดังกล่าว
โปรแกรม GSP จึงได้รับรางวัลยอดเยีย่ มหลายรางวัล อาทิเช่น Best Educational Software of All
Time จาก Stevens Institute of Technology Survey of Mentor Teachers และ Most Valuable Software
for Students จาก National Survey of Mathematics Teachers, USA. โปรแกรม GSP มีใช้อย่าง
แพร่ หลายกว่า 50 ประเทศทัว่ โลก อีกทั้งบรรจุอ ยูใ่ นหลักสู ตรวิชา คณิ ตศาสตร์ระดับต่างๆ ถึ ง 10
ประเทศ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น จีน อังกฤษ อเมริ กา เป็ นต้น นอกจากนี้ ได้มีการแปลซอฟต์แวร์
โปรแกรม GSP เป็ นภาษาต่างๆ ถึง 15 ภาษา ได้แก่ฝรั่งเศส สเปน เดนมาร์ก เกาหลี ญี่ปุ่น รัสเซี ย
นอร์ เวย์ ฟิ นด์แลนด์ อาหรับ เชคโก เปรู เยอรมัน จีน อังกฤษและ ภาษาไทย การน าเทคโน โลยี
สารสนเทศมาใช้ในการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ท าให้ผเู ้ รี ยนมี โอกาสพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์ได้ตรงตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่จ าเป็ นส าหรับ ผูเ้ รี ยนทุกคน (สถาบันส่ งเสริ มการ
สอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี. 2550 : http://thaigsp.ispt.ac.th) โปรแกรมThe Geometer’s
Sketchpad เป็ นสื่ อ การสอนที่ใหม่ล่าสุ ดในวงการ คณิ ตศาสตร์ ศึกษาของไทย ซึ่ งในขณะที่กว่า 60
ประเทศทัว่ โลกใช้โ ปรแกรมดังกล่ าวกัน มานาน แล้ว โดยมี การแปลโปรแกรมเป็ นภาษาต่าง ๆ
มากมาย ซึ่ งโปรแกรม GSP ได้รับการแปลเป็ น ภาษาไทยเช่นกัน ส าหรับประเทศไทยนั้น สถาบัน
ส่ งเสริ ม การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เล็งเห็ นถึงศักยภาพของโปรแกรมนี้ จึง
ได้ท าการซื้อลิขสิ ทธิ์และน ามาแปลเป็ นเวอร์ชนั ภาษาไทย เพื่อความสะดวกในการใช้งานส าหรับ
ผูเ้ รี ยนและผูส้ อน โปรแกรม GSP เป็ นโปรแกรมที่น่าสนใจอีกโปรแกรมหนึ่ งซึ่ งครู สามารถน าไปใช้
เป็ น เครื่ องมือเพือ่ ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
เพราะสามารถน าเสนอภาพเคลื่อนไหว (Animation) มาใช้อธิบายเนื้อหายาก ๆ ให้เกิดความเข้าใจ ได้
ง่ายขึ้น เช่น ทฤษฎีทางคณิ ตศาสตร์(เรขาคณิ ต พีชคณิ ต ตรี โกณมิติแคลคูลสั ) ชุดฝึ กอบรมด้วยตนเอง
การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ อภิชาติ เพชรพลอย
ศึกษานิ เทศก์ สพม. เขต 5 4 ฟิ สิ กส์(กลศาสตร์แสงคลื่ น) ให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้และเข้าใจได้อย่าง
รวดเร็ว และโปรแกรมยังเน้น ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยตัวเองได้นอกจากนี้ ยงั สามารถน าไปใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน วิชาอื่นๆ ได้อย่างไม่มีขอ้ จ ากัดเช่น วิทยาศาสตร์ศิลปะการออกแบบ
และเทคโนโลยีเป็ นต้น
3. ความรู้ เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับการใช้ โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)

โปรแกรม The Geometer's Sketchpad เป็ นระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ส าหรับสร้าง ส ารวจ และ
การวิเคราะห์สิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับเนื้อหาคณิ ตศาสตร์หลายด้านโปรแกรม GSP เป็ นสื่อเทคโนโลยี ที่ช่วย
ให้ผเู ้ รี ยนมี โอกาสเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โดยการสร้างองค์ความ รู ้ดว้ ยตนเองโดยการสร้างองค์ความรู ้
ด้ว ยตนเอง (Constructivist Approach) เป็ นสื่ อ ที่ช่ ว ยให้ ผูเ้ รี ย นพัฒ นาทัก ษะของการนึ ก ภาพ
(Visualization)ััทกษะของกระบวนการแก้ปัญหา (Problem Solving Skills) นอกจากนี้ การใช้
โปรแกรมGSPในการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ เ ป็ นการบูรณ าการ สาระที่ เกี่ ยวข้อ งกับ ความรู ้
คณิ ตศาสตร์และทักษะด้านเท คโนโลยีเข้าด้วยกันท าให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาส พัฒนาพหุ ปัญญาอันได้แก่
ปั ญญาทางภาษา ด้านตรรกศาสตร์ ด้านมิติสมั พันธ์ และด้านศิลปะ
ส่ วนประกอบของ The Geometer ’S Sketchpad (GSP)

แถบค่าสั่ ง(Menu bar)

ค่าสั่ งใน

เมนู

Sketchpad ประกอบด้ วย
- เมนูแฟ้ ม
- เมนูแก้ไข
- แสดงผล
- เมนูสร้าง
- เมนูการแปลง
- เมนูวดั ผล
- เมนูกราฟ
กล่ องเครื่องมือ
เมื่อเริ่ มต้นโปรแกรม GSP กล่องเครื่ องมือจะอยูด่ า้ นซ้ายของหน้าจอมีท้งั หมด 6 ชนิด

ประโยชน์ การใช้ โปรแกรม GSP
1. ใช้ส ร้ า งตัว แบบเชิ ง คณิ ต ศาสตร์ ที่ มี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ไ ด้ห ลากหลายตั้ง แต่ ก ารค้น หาใน
ระดับพื้นฐานซึ่งเกี่ยวกับรู ปร่ างและจานวนไปจนถึงภาพวาดขั้นสู งที่มีความซับซ้อน และเคลื่อนไหว
ได้
2. ทาให้นกั เรี ยนได้รับความรู ้จากการเรี ยน ฝึ กการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. นักเรี ยนมีทกั ษะกระบวนการในการแก้ปัญหา โดยใช้ GSP
4. นักเรี ยนมีทกั ษะกระบวนการในการทางานกลุ่ม การช่วยเหลือกัน และ มีทกั ษะ
กระบวนการคิด

5. นักเรี ยนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน หรื อการผลิตชิ้นงานโดยใช้ GSP และ
สามารถนาไปสร้างชิ้นงานได้จริ ง เช่น การจักสานลายต่างๆโดยใช้ GSP ออกแบบ นาไปเป็ น
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้อีกทางหนึ่ง
6. นักเรี ยนรู ้จกั การบูรณาการ ในเรื่ องต่างๆ เพือ่ นามาปรับใช้กบั ตัวเองได้
4. ความรู้ เกี่ยวกับรู ปเรขาคณิตเบือ้ งต้ น
เรขาคณิตเบือ้ งต้ น
- จุด ( point ) เราใช้จุดแสดงตาแหน่ งของสิ่ งต่างๆ เช่น ตาแหน่ งของสถานที่ในแผน
ที่ ตาแหน่ งของดวงดาว ในทางเรขาคณิ ต "จุด" เป็ นคาอนิ ยาม (undefined term) ไม่ตอ้ งอธิบาย
ความหมายว่าคืออะไร ในอดีตยูคลิดเคยพยายามให้ความหมายของจุดไว้วา่ หมายถึง สิ่งที่ไม่มีความ
กว้างและความยาว ซึ่ งเป็ นการให้นิยามที่ยงั ไม่ สมบูรณ์ เพราะต้องใช้คาที่ไม่สามารถให้นิยามได้
อีก ได้แก่ คาว่า "ความกว้างและความยาว" เพื่อช่วยให้เข้าใจตรงกัน จึงตั้งชื่อจุดโดยใช้ตวั อักษร
ภาษาไทย หรื อตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น ก ข หรื อ A เช่น
· ก อ่านว่า จุด ก
· ข อ่านว่า จุด ข
· A อ่านว่า จุด A
- ระนาบ ( plane ) หมายถึง พื้นที่ผวิ แบนและเรี ยบที่แผ่ขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ส่วน
ของพื้นที่ผวิ ที่เราเห็นขอบเขตได้จึงเป็ น "ส่วนของระนาบ" เท่านั้น การกาหนดระนาบจะต้องใช้จุด
อย่างน้อย 3 จุด และทั้ง 3 จุดนั้นจะต้องไม่อยูร่ ่ วมเส้นตรงเดียวกัน

ที่มาของภาพ : http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=5105

- เส้ นตรง ( line ) เส้นตรงเป็ นคาอนิยาม มีความยาวไม่จากัด ไม่มีความกว้าง เราเขียน
สัญลักษณ์แทนเส้นตรง AB ดังนี้

สัญลักษณ์ของเส้นตรงจะมีหวั ลูกศรทั้งสองข้าง แสดงว่าเส้นตรงมีความยาวไม่จากัดเรา
สามารถต่อเส้นตรงออกไปตามทิศทางของหัวลูกศรทั้งสองข้างโดยไม่มีที่สิ้นสุด
- ส่ วนของเส้ นตรง ( line segment ) กาหนดจุดขึ้นมา 2 จุด เช่น จุด A และจุด B แล้วนาไม้
บรรทัดหรื อสันตรงมาวางทาบให้ผา่ นจุดทั้งสอง และใช้ดินสอจรดที่จุด A แล้วลากดินสอไปตามสัน
ของไม้บรรทัดหรื อสันตรงจนถึงจุด B เส้นที่เกิดขึ้นเรี ยกว่า " ส่วนของเส้นตรง AB " ( line segment
AB ) โดยมีจุด A และ จุด B เป็ น " จุดปลาย " ( end points )

ที่มาของภาพ : http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=59758
ข้อสังเกต
1. ส่วนของเส้นตรงมีความยาวจากัด
2. ส่วนของเส้นตรงทั้งหลายที่ต่อระหว่างจุดสองจุดที่กาหนดให้ ส่วนของเส้นตรงที่ส้ นั
ที่สุดคือส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายทั้งสองเป็ นจุดเดียวกัน
- เส้ นโค้ง ( curve ) ถ้าจรดดินสอบนกระดาษแล้วลากไปในลักษณะใดก็ได้ เส้นที่เกิดขึ้น
เรี ยกว่า "curve" ซึ่งแปลเป็ นภาษาไทยตามหนังสือศัพท์คณิ ตศาสตร์ฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า "เส้น
โค้ง" แต่ curve ในความหมายของนักคณิ ตศาสตร์ ไม่จาเป็ นที่จะต้องมีลกั ษณะโค้งงอสมดังชื่อเสมอ
ไป ส่วนของเส้นตรง รู ปสามเหลี่ยม รู ปสี่เหลี่ยม ฯลฯ ล้วนเป็ น curve ด้วยกันทั้งสิ้น

- รังสี ( ray ) ถ้าใช้ดินสอจรดที่จุด A แล้วลากเส้นตามขอบของสันตรงไปเรื่ อยๆ เส้นที่
เกิดขึ้น เรี ยกว่า "รังสี" เรี ยกจุด A ว่า "จุดปลายของรังสี" ถ้าลากเส้นจากจุด A ให้ผา่ นจุด B แล้วต่อ
เส้นออกไปเรื่ อยๆ เส้นที่เกิดขึ้นเรี ยกว่า "รังสี AB

- มุม ( angle ) มุมเกิดจากรังสีสองเส้นที่มีจุดปลายเป็ นจุดเดียวกัน จุดนี้เรี ยกว่า "จุดยอด
มุม" รังสีแต่ละเส้นเรี ยกว่า "แขนของมุม"

จากรู ป จุด A เป็ นจุดยอดมุม
AB และ AC เป็ นรังสีที่มีจุดปลาย A ร่ วมกันเรี ยกว่า AB และ AC ว่า แขนของมุม
BAC เขียนแทนด้วย ลัญลักษณ์ BAC
ขนาดของมุม BAC เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ m (BAC)
ชนิดของมุม
- มุมแหลม คือ เป็ นมุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉาก
- มุมฉาก คือ เป็ นมุมที่มีขนาด 90 องศา
- มุมป้ าน คือ เป็ นมุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากแต่ไม่ถึงสองมุมฉาก
- มุมตรง คือ เป็ นมุมที่มีขนาดเป็ นสองเท่าของมุมฉาก
- มุมกลับ คือ เป็ นมุมที่มีขนาดใหญ่กว่าสองมุมฉาก แต่ไม่ถึงสี่มุมฉาก
- มุมรอบจุด คือ มุมที่มีขนาด 360 องศา แขนทั้งสองข้างมุมจะทับกันได้สนิทพอดี
โดยทัว่ ไปเราเขียน "o" แทนคาว่า " องศา " เช่น 90o อ่านว่า เก้าสิบองศา
และ 35o อ่านว่า สามสิบห้าองศา
รู ปเรขาคณิตสองมิติ
รู ป เรขาคณิตสองมิติ ( two - dimensional geometric figure ) แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ ม
ใหญ่ๆ ตามลักษณะของขอบหรื อด้านของรู ป ได้แก่ กลุ่มที่มีขอบหรื อ ด้านของรู ปเป็ นส่ วนของ
เส้นตรง กลุ่มนี้คือ "รู ปหลายเหลี่ยม ( polygon )" และกลุ่มที่มีขอบหรื อด้านเป็ นเส้นโค้งงอ เช่น รู ป
วงกลม และรู ปวงรี เป็ นต้น กลุ่มนี้ไม่มีชื่อเรี ยกโดยเฉพาะ

รู ปหลายเหลี่ยม (Polygon) เป็ นรู ปปิ ดที่เกิดจากส่ วนของเส้นตรงตั้งแต่ 3 เส้นขึ้นไป โดยที่จุด
A, B, C, … , P, Q,... เป็ นจุดที่แตกต่างกันบนระนาบ และไม่มี 3 จุดใดอยูร่ ่ วมส่ วนของเส้นตรง
เดียวกัน เรี ยกว่า "ด้ านของรู ปหลายเหลี่ยม" จุด A, B, C, … , P, Q,... เรี ยกว่า "จุดยอด" จานวน
มุมในรู ปหลายเหลี่ยมจะเท่ ากับจานวนด้ านของรู ปหลายเหลี่ยม ส่ วนของเส้นตรงที่ลากเชื่อมจุดยอด
ที่ไม่ใช่ปลายของส่วนของเส้นตรงเดียวกัน เรี ยกว่า "เส้ นทแยงมุม ( diagonal )"
รู ปหลายเหลี่ยมด้ านเท่ ามุมเท่ า ( regular polygon ) คือ รู ปหลายเหลี่ยมที่มีดา้ นทุกด้านยาว
เท่ากันและมุมทุกมุมมีขนาดเท่ากัน

รู ป สามเหลี่ย ม (Triangle) เป็ นรู ปหลายเหลี่ยมชนิ ดหนึ่ ง ประกอบด้วยด้านที่เป็ นส่ วนของ
เส้นตรง 3 เส้น ส่วนของเส้นตรงทั้งสามนี้ตอ้ งอยูบ่ นระนาบเดียวกัน ซึ่งทาให้เกิดมุม 3 มุม

ที่มาของภาพ : http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/930-00/
ข้ อสั งเกต
1. ความสูงของรู ปสามเหลี่ยมเป็ นเท่าใด ขึ้นอยูก่ บั ว่าให้ดา้ นใดเป็ นฐานของรู ป
สามเหลี่ยม ความสูงมีได้ 3 ค่า ซึ่งอาจจะมีค่าต่างกัน
2. ส่ วนสูงของรู ปสามเหลี่ยม อาจจะอยูใ่ นหรื อนอกรู ปสามเหลี่ยมก็ได้

ชนิดของรู ปสามเหลีย่ ม การจาแนกรู ปสามเหลี่ยม มีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
1. พิจารณาจากความยาวของด้ านจาแนกได้ ดังนี้
1.1 รู ปสามเหลี่ยมด้านเท่ า ( equilateral triangle ) คือ รู ปสามเหลี่ยมที่มี
ด้านทั้งสามยาวเท่ากัน

1.2 รู ปสามเหลี่ยมหน้ าจั่ว ( isosceles triangle ) คือ รู ปสามเหลี่ยมที่มีดา้ น
สองด้านยาวเท่ากัน

1.3 รู ปสามเหลี่ยมด้านไม่ เท่ า ( scalene triangle) คือ รู ปสามเหลี่ยมที่ไม่มี
ด้าน 2 ด้านใดยาวเท่ากัน

2. พิจารณาจากขนาดของมุม จาแนกได้ ดังนี้
2.1 รู ปสามเหลี่ยมมุมแหลม ( acute triangle ) คือ รู ปสามเหลี่ยมที่มีมุมทั้ง
สามมีขนาดเล็กกว่า มุมฉาก
2.2 รู ปสามเหลี่ยมมุมฉาก ( right triangle ) คือ รู ปสามเหลี่ยมที่มีมุมมุม
หนึ่งมีขนาดเท่ากับ มุมฉาก
2.3 รู ปสามเหลี่ยมมุมป้ าน ( obtuse triangle ) คือ รู ปสามเหลี่ยมที่มีมุมมุม
หนึ่งมีขนาดใหญ่กว่ามุมฉาก
หมายเหตุ รู ปสามเหลี่ยมมุมแหลมนอกระบบยูคลิด คือ รู ปสามเหลี่ยมที่มุมทั้งสามมี
ขนาดเล็กกว่ามุมฉาก ซึ่งเป็ นรู ปสามเหลี่ยมที่ไม่ได้เกิดจากส่วนของเส้นตรงสามเส้น และมุมภายใน
ทั้งสามรวมกันได้นอ้ ยกว่า 180o

รู ปสี่ เหลี่ยม (Quadrilateral) เป็ นเส้นโค้งปิ ดเชิงเดียว ประกอบด้วยส่ วนของเส้นตรง 4 เส้น
ที่อยูบ่ นระนาบเดียวกัน ส่ วนของเส้นตรงแต่ละเส้น เรี ยกว่า ด้ านของรู ปสี่ เหลี่ยม รู ปสี่ เหลี่ยมใดๆ
ประกอบด้วยด้าน 4 ด้าน และมุม 4 มุม

ที่มาของภาพ : http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=45982
- ส่ วนประกอบของรูปสี่ เหลี่ยม
1. ด้ านประชิด ( adjacent sides ) คือ ด้านสองด้านของรู ปสี่เหลี่ยมที่มีจุดปลาย
ร่ วมกัน 1 จุด
2. ด้ านตรงข้ าม ( opposite sides ) คือ ด้านสองด้านของรู ปสี่เหลี่ยมที่ไม่มีจุด
ปลายร่ วมกัน
3. มุมประชิด ( adjacent angles ) คือ มุมสองมุมของรู ปสี่เหลี่ยมที่มีแขนของมุม
ร่ วมกันอยูแ่ ขนหนึ่ง
4. มุมตรงข้ าม ( opposite angles ) คือ มุมสองมุมของรู ปสี่เหลี่ยมที่ไม่มีแขนของ
มุมร่ วมกัน
5. มุมภายในของรูปสี่ เหลี่ยม ขนาดของมุมภายในทั้งสี่รวมกันได้ 360o
6. เส้ นทแยงมุม ( diagonal ) คือ ส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายทั้งสองอยูท่ ี่จุดยอด
ของมุมตรงข้าม

- ชนิดของรู ปสี่เหลี่ยม
1. รู ปสี่ เหลี่ยมด้านขนาน ( parallelogram ) คือ รู ปสี่เหลี่ยมที่ดา้ นตรงข้ามขนาน
กันทั้ง 2 คู่ ซึ่งทาให้ดา้ นตรงข้ามยาวเท่ากันด้วย เส้นทแยงมุมทั้งสองแบ่งครึ่ งซึ่ งกันและกัน แต่ยาว
ไม่เท่ากัน
2. รู ปสี่ เหลี่ยมคางหมู ( trapezoid ) คือ รู ปสี่เหลี่ยมที่มีดา้ นตรงข้ามขนานกัน
เพียงคู่เดียว
3. รู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้ า ( rectangle ) คือ รู ปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีมุมเป็ นมุม
ฉาก ด้านประชิดยาวไม่เท่ากัน มีผลทาให้ดา้ นตรงข้ามขนานกันและยาวเท่ากัน เส้นทแยงมุมยาว
เท่ากันและแบ่งครึ่ งซึ่งกันและกัน
4. รู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส ( square ) คือ รู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีดา้ นทั้งสี่ยาวเท่ากัน มี
ผลทาให้เส้นทแยงมุมยาวเท่ากันแบ่งครึ่ งซึ่งกันและกัน และตัดกันเป็ นมุมฉาก
5. รู ปสี่ เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน ( rhombus ) คือ รู ปสี่ เหลี่ยมด้านขนานที่มีดา้ นทั้งสี่
ยาวเท่ า กัน เส้ น ทแยงมุ ม ยาวไม่ เ ท่ า กัน แต่ แ บ่ ง ครึ่ งซึ่ งกัน และกัน และตัด กัน เป็ นมุ ม
ฉาก
6. รู ปสี่ เหลี่ยมรูปว่ าว ( kite ) คือ รู ปสี่เหลี่ยมที่มีดา้ นประชิดยาวเท่ากันเพียง 2 คู่
เท่านั้น เส้นทแยงมุมยาวไม่เท่ากัน ไม่แบ่งครึ่ งซึ่งกันและกัน แต่ตดั กันเป็ นมุมฉาก
รู ปวงกลม มีเส้นโค้งเป็ นวงกลมและห่างจากจุดศูนย์กลางเป็ นระยะทางเท่ากัน

รู ปวงรี มีเส้นโค้งเป็ นวงรี และห่างจากจุดศูนย์กลางเป็ นระยะทางไม่เท่ากัน

รู ปเรขาคณิตสามมิติ ( three - dimensional geometric figure ) คือ สิ่งต่างๆ รอบตัวเราที่มี
ลักษณะสาคัญคือ มีความกว้าง ความยาว และความหนาหรื อความสูง การจาแนกรู ปเรขาคณิ ตสาม
มิติ พิจารณาจากรู ปร่ างลักษณะของรู ปเรขาคณิ ตที่ประกอบกันเป็ นทรง
1. ปริซึม (Prism) คือ รู ปเรขาคณิ ตสามมิติที่มีหน้าตัด (ฐาน) ทั้งสองเป็ นรู ปหลายเหลี่ยมที่
เท่ากันทุกประการ และอยูใ่ นระนาบที่ขนานกัน มีหน้าข้างเป็ นรู ปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

ที่มาของภาพ : http://www.thaigoodview.com/node/132600?page=0,10
2. ทรงกระบอก (cylinder) คือ รู ปเรขาคณิ ตสามมิติที่มีหน้าตัด (ฐาน) ทั้งสองเป็ นรู ปวงกลมที่
เท่ากันทุกประการ และอยูใ่ นระนาบที่ขนานกันมีผวิ โค้ง เมื่อคลี่หน้าข้างของทรงกระบอกตามแนว
ความสูง จะได้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ที่มาของภาพ : http://ganitasastra.wordpress.com/2013/06/15/circle-sphere-cylinder/
3. พีระมิด (Pyramid) คือ รู ปเรขาคณิ ตสามมิติที่มีฐานเป็ นรู ปหลายเหลี่ยม มียอดแหลม ซึ่ ง
ไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐาน และมี หน้าข้างเป็ นรู ปสามเหลี่ ยม การเรี ยกชื่อพีระมิ ดเรี ยกตาม
ลักษณะของรู ปหลายเหลี่ยมที่เป็ นฐาน เช่น พีระมิดฐานสามเหลี่ยม หมายถึง พีระมิดที่มีฐานเป็ นรู ป
สามเหลี่ยม

ที่มาของภาพ : http://ganitasastra.wordpress.com/2013/04/02/pyramid/
4. กรวย (Cone) คือ รู ปเรขาคณิ ตสามมิติที่มีฐานเป็ นรู ปวงกลม มียอดแหลมซึ่งไม่อยูบ่ น
ระนาบเดียวกับฐาน และมีผวิ โค้ง เมื่อคลี่หน้าข้างของกรวยออก จะได้รูปสามเหลี่ยมฐานโค้ง

ที่มาของภาพ : http://www.thaigoodview.com/node/46868?page=0%2C12

5. ทรงกลม คือ รู ปเรขาคณิ ตสามมิติที่มีดา้ นข้างเป็ นผิวโค้งเรี ยบ และจุดทุกจุดบนผิวโค้งอยู่
ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งเป็ นระยะเท่ากัน เรี ยกจุดคงที่วา่ "จุดศูนย์กลางของทรงกลม" เรี ยกระยะที่
เท่ากันว่า "รัศมีของทรงกลม"

ที่มาของภาพ : http://ganitasastra.wordpress.com/2013/06/15/circle-sphere-cylinder/
การประยุกต์ ของการแปลงทางเรขาคณิต
การแปลงทางเรขาคณิ ต เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับการย้ายวัตถุจากตาแหน่งหนึ่งไปยังอีกตาแหน่ง
หนึ่ง โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงขนาด รู ปร่ าง หรื อตาแหน่ง ให้ต่างไปจากเดิมหรื อไม่ก็ได้ ตัวอย่าง
ของการแปลงที่เราเคยพบเช่น รถยนต์ซ่ ึงเดิมอยูบ่ นทางลาดย้ายเข้าไปจอดในช่องจอดรถ การหมุน
ของเข็มยาวของนาฬิกา จากปลายเข็มยาวชี้ที่ตวั เลข 12 ไปชี้ที่ตวั เลข 6 หรื อลูกโป่ งที่มีอากาศอัดอยู่
เมื่อปล่อยอากาศออกทาให้ลูกโป่ งเคลื่อนที่ออกไปและตกลงเมื่ออากาศที่อยูใ่ นลูกโป่ งดันออกมาจน
ไม่มีแรงดัน สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการแปลงทั้งสิ้น
สิ่งสาคัญของการแปลง คือ จุดทุกจุดของวัตถุทอี่ ยูท่ ี่เดิม (หรื อขนาดเดิม) จะต้องมีการส่งไป
ยังวัตถุที่ตาแหน่งใหม่ (หรื อขนาดใหม่) ทุกจุด จุดต่อจุด
ในทางเรขาคณิ ตก็มีการแปลงที่กล่าวถึงความเกี่ยวข้องกันระหว่างรู ปเรขาคณิ ตก่อนการแปลง
และรู ปเรขาคณิ ตหลังการแปลง เราเรี ยกรู ปเรขาคณิ ตก่อนการแปลงว่า รู ปต้นแบบ และเรี ยกรู ป
เรขาคณิ ตหลังการแปลงว่า ภาพที่ได้จากการแปลง
การแปลงทางเรขาคณิ ตที่เป็ นพื้นฐานมีท้งั หมด 4 แบบ คือ การเลื่อนขนาน การสะท้อน การ
หมุน และการย่อ / ขยาย แต่ในที่น้ ีจะกล่าวถึงการแปลงทางเรขาคณิ ต 3 แบบ ได้แก่ การเลื่อนขนาน
การสะท้อนและการหมุน การแปลงทางเรขาคณิตทั้งสามแบบนี้จะได้ภาพที่มีรูปร่ างเหมือนกันและ
ขนาดเดียวกันกับรู ปต้นแบบเสมอ

การเลื่อนขนาน
การเลื่อนขนานต้องมีรูปต้นแบบ ทิศทางและระยะทางที่ตอ้ งการเลื่อนรู ป การเลื่อนขนานเป็ น
การแปลงที่จบั คู่จุดแต่ละจุดของรู ปที่ได้จากการเลื่อนรู ปต้นแบบไปในทางทิศทางใดทิศทางหนึ่ งด้วย
ระยะทางที่กาหนด จุดแต่ละจุดบนรู ปที่ไ ด้จากการเลื่ อ นขนานระยะห่ างจากจุดที่สมนัยกันบนรู ป
ต้นแบบเป็ นระยะทางเท่ากัน การเลื่อนในลักษณะนี้ เรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า “สไลด์ (slide)” ในการบอก
ทิ ศ ทางและระยะทางของการเลื่ อ นขนาน จะใช้ เ วกเตอร์ เป็ นตั ว ก าหนด ซึ่ งการก าหนด
เวกเตอร์ของการเลื่อนขนานอาจให้จุดเริ่ มต้นอยูบ่ นรู ปต้นแบบหรื ออยูน่ อกรู ปต้นแบบก็ได้
โดยสมบัติของการเลื่อนขนานมีดังนี้
1. รู ปที่ได้จากการเลื่อนขนานกับรู ปต้นแบบเท่ากันทุกประการ
2. จุดแต่ละจุดที่สมนัยกันบนรู ปที่ได้จากการเลื่อนขนานกับรู ปต้นแบบจะมี
ระยะห่างเท่ากัน
3. ภายใต้การเลื่อนขนาน จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างและขนาดของรู ปต้นแบบ

การสะท้อน
การสะท้อน ( Reflection ) เป็ นการแปลงที่จุดทุกจุดของรู ปต้นแบบเคลื่อนที่ขา้ มเส้นตรงเส้น
หนึ่ง ซึ่งเปรี ยบเหมือนกระจกหรื อเรี ยกว่าเส้นสะท้อน โดยที่เส้นนี้จะแบ่งครึ่ ง
และตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดแต่ละจุดบนรู ปต้นแบบกับจุดแต่ละจุดบนรู ป
สะท้อนที่สมนัยกัน
สมบัติของการสะท้อน
1. รู ปที่เกิดจากการสะท้อนมีขนาดและรู ปร่ างเท่ากับรู ปต้นแบบ หรื อเท่ากันทุกประการกับ
รู ปต้นแบบ

2. รู ปที่เกิดจากการสะท้อนกับรู ปต้นแบบห่างจากเส้นสะท้อนเท่ากัน
3. จุดบนเส้นสะท้อนเป็ นจุดคงที่ ไม่มีการสะท้อน
การสะท้ อนข้ ามแกน X
ความหมายของการสะท้อนข้ามแกน X ในแง่ภาษา หมายถึง การสะท้อนจุดข้ามแกน X
ใช้ค่าพิกดั X เดียวกัน และคูณค่าพิกดั Y ด้วย – 1 ในแง่พชี คณิ ต หมายถึง ( X, Y )กลายเป็ น ( X, -Y )
การสะท้ อนข้ ามแกน Y
ความหมายของการสะท้อนข้ามแกน Yในแง่ภาษา หมายถึง การสะท้อนจุดข้ามแกน Y
คูณค่าพิกดั X ด้วย – 1 และใช้ค่าพิกดั Y เดิมในแง่พชี คณิ ต หมายถึง ( X, Y ) กลายเป็ น (- X, Y )

การหมุน
การหมุน ( Rotation )เป็ นการแปลงที่จุดทุกจุดของรู ปต้นแบบเคลื่อนที่ไปเป็ นมุมเดียวกัน
รอบจุดตรึ งอยูก่ บั ที่ที่กา หนดหรื อจุดหมุน การหมุนจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาหรื อตามเข็มนาฬิกา ตาม
ขนาดของมุมและทิศทางที่ตอ้ งการหมุนโดยทัว่ ไปถ้าไม่ระบุทิศทางการหมุนจะถือว่าเป็ นการหมุน
ทวนเข็มนาฬิกาการหมุนเป็ นการแปลงที่เกิดจากการจับคู่ของ จุดแต่ละคู่ระหว่างรู ปต้นแบบกับรู ปที่
ได้จากการหมุน
สมบัติของการหมุน
1. รู ปที่ได้จากการหมุนกับรู ปต้นแบบเท่ากันทุกประการ
2. จุดแต่ละจุดบนรู ปต้นแบบเคลื่อนที่รอบจุดหมุนด้วยขนาดของมุมทีก่ า หนด
3. จุดหมุนเป็ นจุดคงที่

เทสเซลเลชัน
เทสเซลเลชัน คือการนารู ปทั้งที่เป็ นรู ปเรขาคณิ ตและรู ปทัว่ ไปมาเรี ยงต่อกัน โดยมีเงื่อนไขว่า
รู ปที่นามาจัดเรี ยงนั้นจะต้องไม่เกิดช่องว่างหรื อการคาบเกี่ยวซ้อนกัน
เทสเซลเลชันจากรู ปเรขาคณิ ตเกิดจากการนาชิ้นสวนที่เป็ นรู ปเรขาคณิ ตลักษณะต่าง ๆ เช่น
รู ปสามเหลี่ยม รู ปสี่ เหลี่ยม รู ปหกเหลี่ ยม หรื อ อื่น ๆ มาจัดเรี ยงต่อกันจนเต็มพื้นระนาบ โดยไม่เกิ ด
ช่องว่างหรื อการคาบเกี่ยวซ้อนกัน ซึ่งในการสร้างเทสเซลเลชันอาจจะเกิดจากการ จัดเรี ยงชิ้นส่ วนรู ป
เรขาคณตเพียงชนิดเดียวหรื อหลายชนิดก็ได้ ดังนั้นการสร้างเทสเซลเลชัน จากรู ปเรขาคณิ ตจึงสามารถ
แบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1) เทสเซลเลชันที่เกิดจากชิ้นส่วนรู ปเรขาคณิ ตเพียงชนิ ดเดียว หรื อเรี ยกว่าเทสเซลเลชันแบบ
ปรกติ(Regular Tessellation)
2) เทสเซลเลชันที่เกิดจากชิ้นส่ วนรู ปเรขาคณิ ตหลายชนิ ดซึ่ งในงานเทสเซลเลชันประเภทนี้
สามารถ แบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ เทสเชลเลชันแบบเซมิเรกกิวลาร์(Semi regular Tessellation) หรื อ
เทสเซลเลชันกึ่งปรกติและเทสเซลเลชันแบบเดมิเรกกิวลาร์(Demi regular Tessellation)
ซึ่งในการสร้างงานเทสเซลเลชันจากรู ปทัว่ ไปของเอสเชอร์พบว่างานเกือบทุกชิ้นของเขาได้
ผสมผสานความคิ ด สร้ า งสรรค์แ ละจิ น ตนาการเข้า กับ ความรู ้ เ รื่ อ งการแปลงทางเรขาคณิ ต ซึ่ ง
ประกอบด้วย การเลื่ อนทางขนาน(Translation) การสะท้อ น(Reflection) การสะท้อ นแบบเลื่ อ น
(Glide-reflection) และการหมุน(Rotation) อย่างใดอย่างหนึ่งเป็ นอย่างน้อย

