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การสอนเรขาคณิ
การสอนเรขาคณิตตแบบบู
แบบบูรรณาการ
ณาการผ่ผ่าานนสิสิ่ง่งแวดล้
แวดล้ออมในธรรมชาติ
มในธรรมชาติ

ในการสอนให้นกั เรี ยนระดับประถมศึกษาเกิดความคิดรวบยอด (concept) เกี่ยวกับรู ปเรขาคณิ ต
โดยให้นกั เรี ยนได้ศึกษาจากรู ปร่ างของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏอยูใ่ นธรรมชาติจะช่วยให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ที่
คงทน และสามารถประยุกต์ใช้เรขาคณิ ตกับสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็ นจริ ง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ
และมาตรฐานหลักสูตรของสภาครู คณิ ตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริ กา (NCTM ’s Principles and
Standards for School Mathematics , 2000) ว่านักเรี ยนต้องสามารถระบุลกั ษณะและสมบัติของรู ปหลาย
เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าได้ กิจกรรมต่อไปนี้จะช่วยส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้เปรี ยบเทียบรู ปเรขาคณิ ต ทั้งในเรื่ อง
จานวนด้านของรู ป มุม จานวนเส้นทแยงมุม และสมมาตรโดยครู จดั เตรี ยมสื่อการเรี ยนรู ้คือ กรอบ(Frame)
กระดาษแข็งที่เกิดจากการตัดรู ปเรขาคณิ ตออกไป ดังแผนภาพ 1

แผนภาพ 1 กรอบ(Frame) ที่เกิดจากการตัดรู ปเรขาคณิ ตออกไป

นักเรี ยนแต่ละกลุ่มจะได้รับแผ่นกระดาษรู ปเรขาคณิ ตที่ถูกตัดออกไปจากกรอบ(Frame) ได้แก่ รู ป
วงกลม 1 รู ป รู ปสี่เหลี่ยมจานวน 4 รู ป (ประกอบด้วยรู ปสี่เหลี่ยมคางหมู รู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รู ปสี่เหลี่ยม
จัตุรัส และรู ปสี่เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน อย่างละ 1 รู ป) รู ปสามเหลี่ยม 2 รู ป(รู ปสามเหลี่ยมหน้าจัว่ และรู ป
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สามเหลี่ยมด้านเท่า) และรู ปแปดเหลี่ยมด้านเท่า รู ปหกเหลี่ยมด้านเท่า รู ปห้าเหลี่ยมด้านเท่า อย่างละ 1 รู ป
และให้นกั เรี ยนทดลองนารู ปเรขาคณิ ตดังกล่าววางประกบลงบนช่องว่างในกรอบ(Frame) เพือ่ อธิบายความ
แตกต่างระหว่างรู ปเรขาคณิ ตและอภิปรายถึงเหตุผลว่าเหตุใดบรรดาฝาครอบต่างๆ จึงต้องทาเป็ นรู ปวงกลม
นักเรี ยนจะพบว่าทุกรู ปสามารถพลิกหรื อลอดช่องว่างลงไปได้โดยสะดวก ทั้งนี้เพราะรู ปเหลี่ยมต่างๆ จะมี
สมบัติที่วา่ มีเส้นทแยงมุมที่ยาวกว่าความยาวด้านด้านหนึ่งของรู ปนั้นเสมอ เมื่อขยับด้านของรู ปให้ตรงกับ
แนวเส้นทแยงมุมของกรอบซึ่งยาวกว่าจะสามารถลอดลงไปได้ ยกเว้นรู ปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่อาจมีการ
พลิกลงและค้างอยูบ่ นกรอบ ในขณะที่รูปวงกลมนั้นไม่วา่ จะขยับด้านใดความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางของ
แผ่นวงกลมจะพอดีกบั ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางของกรอบเสมอ ซึ่งทาให้ฝาท่อนั้นเกิดการพลิกหรื อตกลง
ไปได้ยาก ซึ่งครู อาจให้นกั เรี ยนอภิปรายความแตกต่างระหว่างรู ปวงกลมกับรู ปเหลี่ยมอื่นๆ เช่น
- เนื่องจากวงกลมมีระยะจากจุดศูนย์กลางถึงขอบเท่ากันทุกตาแหน่ง
- เพราะวงกลมไม่มีมุมและไม่มีดา้ นที่เป็ นสันตรง
- สาเหตุที่ฝาครอบต่างๆ เป็ นรู ปวงกลมเพราะถ้าฝาเป็ นรู ปเหลี่ยมแล้วอาจจะลอดลงช่องได้เมื่อมี
การขยับด้านหรื อมุม
หลังจากนักเรี ยนได้สนุกสนานกับการหมุนและขยับรู ปเรขาคณิ ตเพือ่ ประกบลงในกรอบ นักเรี ยน
จะเกิดการเรี ยนรู ้สมมาตรการหมุน (rotational symmetry) ของรู ปเหลี่ยมแต่ละรู ป และสมบัติที่วา่ ความ
ยาวด้านของรู ปเหลี่ยมจะสั้นกว่าความยาวเส้นทแยงมุมของรู ปนั้นเสมอ กิจกรรมนี้เป็ นตัวอย่างการเรี ยนการ
สอนที่เชื่อมโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างรู ปร่ างและประโยชน์ของรู ปเรขาคณิ ตที่พบในชีวิตจริ ง
ธรรมชาติมกั ออกแบบสิ่งต่างๆ ไว้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในแง่ระยะทางที่ส้ นั
ที่สุด ประหยัดพลังงาน หรื อความพอเหมาะลงตัว ต่อไปนี้จะเป็ นตัวอย่างการเชื่อมโยงความรู ้ทาง
คณิ ตศาสตร์ในเรื่ องรู ปเรขาคณิ ตกับศาสตร์ต่างๆโดยใช้ธรรมชาติรอบตัวเป็ นประเด็นหรื อหัวข้อในการเรี ยน
เรขาคณิตกับกีฏวิทยา (Entomology)
กิจกรรมการสืบเสาะหาคาตอบว่าเหตุใดช่องในรังผึ้งจึงเป็ นรู ปหกเหลี่ยม จะช่วยให้นกั เรี ยนเกิด
ความเข้าใจคุณลักษณะของรู ปหกเหลี่ยมและความสัมพันธ์กบั รู ปวงกลม ทั้งนี้ผ้ งึ ต้องใช้พลังงานจานวนมาก
ในการสร้างขี้ผ้ งึ ซึ่งช่อง (cell) ขึ้ผ้ งึ ที่สร้างใหม่จะเป็ นทรงกระบอก และเมื่อสร้างแต่ละช่องต่อเรี ยงเป็ นแนว
เดียวกันก็จะเกิดแรงบีบอัดจากทุกด้านจนทาให้ช่องตรงกลางกลายเป็ นรู ปหกเหลี่ยม (ดังแผนภาพ 2)

แผนภาพ 2 ลักษณะของช่ อง (cell) ในรั งผึง้
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ครู อาจให้นกั เรี ยนได้ทดลองปฏิบตั ิจริ งโดยใช้ดินเหนียวปั้ นเป็ นแท่งทรงกระบอกสั้นๆ ที่มีขนาด
เท่ากับแท่งดินสอดา (หรื ออาจใช้ดินสอดาเป็ นแกนในการปั้ นดินเหนียว) พร้อมตั้งคาถามนากับนักเรี ยนว่า
- นักเรี ยนคิดว่าผลลัพธ์สุดท้ายของทรงกระบอกเหล่านี้จะเป็ นรู ปอะไร
- เราจะทารู ปวงกลมเหล่านี้ให้กลายเป็ นรู ปหกเหลี่ยมด้านเท่าได้อย่างไร
- ลองดูซิวา่ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราวางทรงกระบอกหลายๆ อันเรี ยงติดกัน
ให้นกั เรี ยนตัดแท่งดินเหนี ยวทรงกระบอกออกเป็ น 7 ชิ้นยาวเท่าๆ กัน แล้วนามาวางตั้งเรี ยงติดกัน
โดยมีทรงกระบอกอันหนึ่งอยูต่ รงกลางและอีก 6 อันอยูล่ อ้ มรอบ จากนั้นใช้มือคลึงแท่งทรงกระบอก
ทั้งหมดนั้นเบาๆ โดยออกแรงให้เท่าๆ กันทุกทิศทาง นักเรี ยนจะพบว่าการออกแรงแบบอัดรอบทิศทางจะ
ทาให้ทรงกระบอกที่อยูต่ รงกลางเปลี่ยนรู ปร่ างกลายเป็ นรู ปหกเหลี่ยม จากการทดลองนี้ทาให้ทราบว่าเหตุ
ใดรังผึ้งจึงเป็ นรู ปหกเหลี่ยม นอกจากนี้ยงั อาจให้นกั เรี ยนวัดมุม 120 องศา จานวน 3 มุมที่รวมกันเป็ นมุม
360 องศา ณ จุดร่ วม (ดังแผนภาพ 3) แล้วอภิปรายว่าจะใช้มุมขนาดเท่าไรได้บา้ งที่จะสามารถต่อกันโดยไม่
เกิดช่องว่าง ซึ่งเป็ นการสอนเรื่ องเทสเซลเลชัน่ ไปด้วย

แผนภาพ 3 มุม ณ จุดร่ วมของรู ปหกเหลี่ยมด้ านเท่ ามุมเท่ า

อีกกิจกรรมหนึ่งที่สามารถแสดงให้เห็นว่าเหตุใดช่องในรังผึ้งจึงเป็ นรู ปหกเหลี่ยมคือ ใช้เหรี ยญ
บาทวางเรี ยงดังแผนภาพ 4 กาหนดจุดศูนย์กลางของวงกลมแต่ละวงและลากเส้นเชื่อมระหว่างจุดศูนย์กลาง
ของเหรี ยญที่อยูต่ ิดกัน จะเกิดเป็ นรู ปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าซึ่งเกิดจากรู ปสามเหลี่ยมด้านเท่า 6 รู ป
ประกอบกัน จากนั้นอาจให้นกั เรี ยนอภิปรายว่าเหตุใดรู ปสามเหลี่ยมจึงมีมุมแต่ละมุมขนาด 60 องศา และ
แม้วา่ จะเปลี่ยนขนาดของวงกลม รู ปสามเหลี่ยมที่ได้จะยังคงเป็ นรู ปสามเหลี่ยมด้านเท่าเพราะเหตุใด

แผนภาพ 4 การวางเหรี ยญ 7 อันเพื่อสอนเรื่ องรู ปหกเหลี่ยมด้ านเท่ ามุมเท่ า
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เรขาคณิตกับพฤกษศาสตร์ (Botany)

แผนภาพ 5 การจัดเรี ยงตัวของเมล็ดข้ าวโพด

ลักษณะการจัดเรี ยงตัวของเมล็ดข้าวโพดเป็ น
ตัวอย่างที่ดีของหลักการที่ทรงประสิทธิภาพของพืช ด้วย
ลักษณะการจัดเรี ยงเมล็ดสับหว่างและการเชื่อมต่อระหว่าง
แถวที่พอเหมาะลงตัว นักเรี ยนสามารถนาฝักข้าวโพดมา
พิจารณาการเรี ยงตัวของเมล็ดแถวใดแถวหนึ่งกับแถวติดกัน
มุมตรงจุดเชื่อมต่อจะมีค่าประมาณ 120 องศา และหาก
พิจารณาเมล็ดใดเมล็ดหนึ่งเป็ นหลัก นักเรี ยนจะพบว่า 6
เมล็ดที่อยูโ่ ดยรอบ (ด้านบน 2 เมล็ด ด้านล่าง 2 เมล็ด
ด้านซ้าย 1 เมล็ด และด้านขวา 1 เมล็ด) จะมีลกั ษณะการ
จัดเรี ยงเหมือนกับเหรี ยญบาท 7 เหรี ยญข้างต้น

เรขาคณิตกับโลกศาสตร์ (Earth Science)
การจัดเรี ยงตัวของรู ปหกเหลี่ยมสามารถพบได้ในทางธรณี วทิ ยาเช่นเดียวกัน แผ่นหินบะซอลท์ซ่ ึง
เป็ นหินภูเขาไฟที่เกิดการหดตัวและแตกออกเพราะความเย็น มุมที่แตกออกมีค่าใกล้เคียง 120 องศาและเกิด
เป็ นแบบรู ปรู ปหกเหลี่ยมอย่างน่าทึ่ง เช่น Devil ’s Postpile National Monument ในแคลิฟอร์เนีย (ดัง
แผนภาพ 6)
หินและปูนสามารถแตกตัวได้ในสภาวะอื่นนอกเหนือจากความเย็น
และจะเกิดเป็ นแบบรู ปที่
แตกต่างกันไป หินจะเริ่ มแตกเมื่อได้รับความดัน และบางทีเมื่อมีน้ าไหลซึมเข้าไปตามรอยแยกเล็กๆ แล้ว
แข็งตัวจะทาให้รอยแยกขยายขึ้น บางครั้งก็เป็ นการแตกหลายๆ ครั้งต่อเนื่องกัน โดยครั้งแรกแผ่นหินจะ
แตกในแนวเส้นตรง ทาให้เกิดจุดที่มีแรงดันสูงสุ ดบริ เวณกึ่งกลางของแผ่นหินทั้งสองข้าง และเมื่อเวลาผ่าน
ไปจะเกิดการแตกครั้งที่สองในแนวตั้งฉากกับแนวเดิม เช่นนี้เรื่ อยๆไป (ดังแผนภาพ 7)

แผนภาพ 6 แผ่นหิ นบะซอลท์ ที่ Devil ’s Postpile

National Monument

แผนภาพ 7 แผ่นหิ นที่แตกในแนวตั้งฉากกับรอยแตกเดิม
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นักเรี ยนสามารถสังเกตแบบรู ปที่แตกตัวเป็ นรู ปเรขาคณิ ตต่างๆ ได้จากตัวอย่างหิน บาทวิถี โคลน
แห้งในสนามโรงเรี ยนหรื อรอยระแหงที่พบในท้องถิ่น ซึ่งจะเป็ นกิจกรรมที่กระตุน้ ความอยากรู ้อยากเห็น
ของนักเรี ยนให้เกิดคาถามเกี่ยวกับการกัดกร่ อนตามธรรมชาติอย่างมากมาย อาทิ
- เราจะพบเห็นการแตกของหินได้จากที่ใดบ้าง
- การแตกนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร
- เหตุใดแผ่นหินบนภูเขาแต่ละแห่งจึงมีขนาดและรู ปร่ างที่แตกต่างกัน
- ลักษณะของทุ่งหญ้าและเนินเขาเกิดขึ้นได้อย่างไร
เรขาคณิตกับชีววิทยา (Biology)
ในแง่ชีววิทยา การปรับตัวเพือ่ ความอยูร่ อดถือเป็ นประเด็นหลักที่น่าสนใจ นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้
ความสัมพันธ์ระหว่างสมมาตรและการอยูร่ อดของสิ่งมีชีวติ จากการศึกษารู ปร่ างของสัตว์ต่างๆ โดยมุ่งความ
สนใจไปที่จานวนรยางค์หรื อขาของสัตว์เหล่านั้น
ครู อาจให้นกั เรี ยนช่วยกันหาชื่อสัตว์ที่มีจานวนขาที่
แตกต่างกัน ดังเช่นตาราง 1 ซึ่งนักเรี ยนจะพบสิ่งที่น่าประหลาดว่าเหตุใดจึงแทบจะไม่มีสตั ว์ที่มีจานวนขา
เป็ นจานวนคี่เลย ครู สามารถส่งเสริ มให้นกั เรี ยนลองสร้างข้อความคาดการณ์เพือ่ ตอบปั ญหานี้ ซึ่งจากการ
ร่ วมกันอภิปรายน่าจะได้ขอ้ สรุ ปว่า เหตุที่สตั ว์ต่างๆ มักมีจานวนขาเป็ นคู่ก็เพือ่ ความสมดุลของน้ าหนักตัว
และเพือ่ สะดวกต่อการเคลื่อนไหว ข้อสังเกตเหล่านี้สามารถนาไปสู่การอภิปรายเกี่ยวกับสมมาตรในร่ างกาย
ของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลาย
ตาราง 1 รายชื่อสัตว์ที่มีจานวนขาต่างๆ กัน
จานวนขา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อสัตว์
คน เป็ ด ไก่ ฯลฯ
สุนขั แมว วัว ม้า ช้าง ฯลฯ
ปลาดาว
แมลงต่างๆ
แมงมุม
ปู

ครู อาจตั้งคาถามกับนักเรี ยนว่าสมมาตรของต้นไม้หรื อพืชต่างๆ มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร นักเรี ยนจะ
พบว่ารู ปร่ างของต้นไม้จะมีเส้นสมมาตรหลายเส้น จากนั้นครู อาจกระตุน้ การคิดของนักเรี ยนอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการถามว่า “ข้อดีของการที่ตน้ ไม้มีสมมาตรในแนวรัศมี (radial symmetry) คืออะไร” ซึ่งจากการสังเกต
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นักเรี ยนควรจะค้นพบว่า ต้นไม้หรื อพืชต่างๆ ไม่มีการเคลื่อนที่ แต่จะยึดติดอยู่ ณ จุดใดจุดหนึ่งและรับแสง
น้ า และสารอาหารโดยใช้การแผ่ขยายรากและกิ่งก้านออกจากศูนย์กลางไปในทุกทิศทาง ดังนั้นสมมาตรใน
แนวรัศมี(radial symmetry) จึงมีความจาเป็ นต่อการอยูร่ อดของพืชพันธุแ์ ละดอกไม้ต่างๆ ซึ่งจากที่กล่าวมา
ข้างต้นทาให้สรุ ปได้วา่ รู ปร่ างของสัตว์หรื อพืชนั้นสัมพันธ์กบั ลักษณะการเคลื่อนไหวและความจาเป็ นเพือ่
การอยูร่ อดทั้งสิ้น
เรขาคณิตกับสถาปัตยกรรม (Architecture)
รู ปเรขาคณิ ตที่สามารถที่นามาเป็ นตัวอย่างได้ดี คือ รู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทอง (Golden Rectangles)
ซึ่งมีอตั ราส่วนระหว่างความยาวต่อความกว้างเป็ นค่าอัตราส่วนทอง (Golden Ratio) หรื อประมาณ 1.618
ปรากฏอยูใ่ นงานสถาปั ตยกรรมและจิตรกรรม เช่น มหาวิหารพาร์เธนอน และภาพวาด The Last Supper
(ดังแผนภาพ 8) ซึ่งมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทองเป็ นองค์ประกอบอยูห่ ลายแห่ง

แผนภาพ 8 รู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าทองที่สัมพันธ์ กับขนาดของมหาวิหารพาร์ เธนอนและภาพวาด The Last Supper

ครู อาจให้นกั เรี ยนลองค้นหารู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทองที่สอดแทรกอยูใ่ นสถาปั ตยกรรมในโรงเรี ยน
หรื อชุมชนของนักเรี ยน เช่น ขนาดของอาคารเรี ยน โบสถ์ เจดีย ์ ฯลฯ อาจมีอตั ราส่วนระหว่างความยาว
ต่อความกว้างเป็ น 5 : 3 หรื อ 8 : 5 ซึ่งใกล้เคียงกับ 1.618
กิจกรรมการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ขา้ งต้นจะช่วยให้นกั เรี ยนเห็นคุณค่าของคณิ ตศาสตร์และเกิด
การเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย แต่น่าเสียดายที่ไม่ค่อยมีปรากฏให้พบเห็นในห้องเรี ยนคณิ ตศาสตร์ของไทย
ผูเ้ ขียนนาเสนอบทความนี้โดยปรารถนาที่จะช่วยจุดประกายแนวคิดในการออกแบบการเรี ยนรู ้ที่มีชีวติ ชีวา
แก่ครู คณิ ตศาสตร์ ซึ่งไม่น่าจะเป็ นเรื่ องยากเกินความสามารถ หากเรามองสิ่งรอบตัวด้วยหัวใจของคน
คณิ ตศาสตร์ เราจะพบกับคณิ ตศาสตร์ที่อยูร่ ายล้อมตัวเราเต็มไปหมด แล้วท่านจะประจักษ์วา่ “คณิ ตศาสตร์
ไม่ใช่แค่การคิดเลข”
** บทความนีเ้ คยตีพิมพ์ ลงในนิตยสาร สสวท. ปี ที่ 37 ฉบับที่ 162 (กันยายน – ตุลาคม 2552)
และนิตยสาร My Maths ฉบับที่ 55 (สิ งหาคม 2552)

