คณิตศาสตร์

จำนวนและตัวเลข
จำนวนคู่และจำนวนคี่

ท่วงทำนองของตัวเลข
สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน
การเล่นเกมส่วนใหญ่มักจะเริ่มด้วยการแบ่งกลุ่ม เช่น แบ่งออก
เป็น 2 กลุ่ม จากนั้นให้หัวหน้ากลุ่มเลือกสมาชิกครั้งละ 1 คน
เพื่อลงเล่นเกมสลับกันไป บางครั้งจะไม่เหลือจำนวนผู้เล่นเลย
แต่บางครัง้ จะมีผเู้ ล่นเหลืออยู่ 1 คน ทำไมเป็นอย่างนัน้ นะ

ภาพรวมของกิจกรรม
รูปที่ 1: วัสดุอุปกรณ์

(รูปที่ 1)

รูปที่ 3: พับกระดาษโดยให้มุมทุกมุม
พับเข้าหาจุดศูนย์กลาง

เริ่มต้นจาก


ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
 กระดาษสีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
 ดินสอสีหลาย ๆ แท่งคละสี
 ลูกอม ตัวต่อ หรือลูกแก้ว

รูปที่ 2: ลูกอมที่แบ่งเป็น 2 กองที่มี
จำนวนเท่าๆ กัน



แบ่งเด็ก ๆ ออกเป็น 2 กลุ่มให้มีจำนวนเท่ากัน โดยให้เด็ก ๆ
ช่วยกันคิด ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น ให้หัวหน้ากลุ่ม
ทั้ง 2 กลุ่มเลือกสมาชิกครั้งละ 1 คนสลับกันไป หรือให้เด็ก
ยืนเรียงเป็นแถวและนับเลข 1, 2, 3,...ไปเรื่อย ๆ หรือให้
เด็กแต่ละทีมจับคู่กัน เป็นต้น
หลังจากแบ่งกลุ่มแล้วให้นับจำนวนสมาชิกของแต่ละกลุ่ม
ว่ามีจำนวนเท่ากันหรือไม่ และลองตั้งข้อสังเกตว่ามีวิธีอื่น



ที่จะทำให้รู้จำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มได้หรือไม่ เช่น
ถ้ารู้จำนวนของสมาชิกทั้งหมดจะรู้ได้หรือไม่ว่าทั้ง 2 กลุ่ม
มีจำนวนสมาชิกเท่ากันหรือไม่เท่ากัน
ลองให้เด็ก ๆ แบ่งลูกอมเป็น 2 กองให้มีจำนวนต่างกัน
(อาจเริ่มจาก 1 ไปถึง 10) (รูปที่ 2) ให้เด็ก ๆ สังเกตว่า
ลูกอมต้องมีจำนวนเท่าไร จึงจะสามารถแบ่งออกเป็น
2 กอง เท่า ๆ กันได้

กิจกรรมต่อไป


จากนั้นเริ่มกิจกรรม “ท้องฟาและพื้นดิน” โดยเริ่มแรกให้นำ
กระดาษสีรูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั มาพับตามเส้นทแยงมุมทัง้ สอง
แล้วคลีอ่ อก จะได้จุดศูนย์กลางของกระดาษ และจากนั้น
ให้พับมุมกระดาษทั้ง 4 เข้าหาจุดศูนย์กลาง (รูปที่ 3) เมื่อ
พับแล้วให้พลิกอีกด้าน และพับมุมทัง้ 4 เข้าหาจุดศูนย์กลาง
อีกครัง้ พลิกไปด้านเดิม และพับครึง่ ตามรอยต่อของกระดาษ
จะเห็นว่ามีช่องเล็ก ๆ ให้นิ้วสอดเข้าไป โดยใช้นวิ้ โปงและนิว้ ชี้
ของแต่ละข้าง จากนัน้ ขยับเข้า-ออกหาตัว เพียงเท่านีก้ ส็ ามารถ
เล่นเกมท้องฟาและพื้นดิน โดยมีอุปกรณ์เอาไว้งับจมูกเพื่อน
ได้แล้ว!





เนื่องจากด้านในของอุปกรณ์นี้มีทั้งหมด 4 ด้าน เด็ก ๆ
สามารถระบายสีลงไปบนด้านต่าง ๆ ได้ เช่น สีแดงและ
สีน้ำเงิน (รูปที่ 4)
ระบายสีโดยให้กระดาษปรากฏแต่ละครั้งเพียง 1 สี เช่น ให้
เปิดกระดาษเป็นสีแดงแล้วนับ 1 จากนั้นให้เปิดกระดาษอีก
ด้านเป็นสีน้ำเงินแล้วนับ 2 ทำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนถึงเลข 10
ให้ครูตงั้ คำถามกับเด็กว่า สามารถเดาได้หรือไม่วา่ สุดท้าย
เมื่อนับถึงเลข 10 แล้ว หน้าของกระดาษที่เปิดจะเป็นสีอะไร
และเดาสีของกระดาษที่ปรากฏจากตัวเลขที่นับได้หรือไม่
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เด็กจะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับจำนวนคู่และจำนวนคี่
และสามารถแบ่งจำนวนออกเป็น 2 ประเภทได้อย่างถูกต้อง
โดยใช้การพับกระดาษ และการฟังเสียงดนตรีในทำนองต่าง ๆ
ประกอบ

คณิตศาสตร์

จำนวนและตัวเลข
จำนวนคู่และจำนวนคี่

ท่วงทำนองของตัวเลข
เกิดอะไรขึ้น
เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้การแบ่งสมาชิกออกเป็น 2 กลุ่มเท่า ๆ กัน
ถ้าจำนวนสมาชิกในกลุ่มเป็นจำนวนคี่ จะมีหนึ่งคนในกลุ่ม
ที่ไม่มีคู่
การพับกระดาษจะช่วยพัฒนาทักษะในการเคลื่อนไหวนิ้วมือ
รวมถึงความคิดของเด็ก ๆ นอกจากนั้นขณะที่เด็ก ๆ เปลี่ยน
รูปที่ 4: กางกระดาษเพื่อระบายสี

รูปที่ 5: เปลี่ยนทิศทางการดึงของกระดาษ
จะทำให้สีที่ระบายไว้เปลี่ยนไปด้วย

กิจกรรมเพิ่มเติม
ครูอาจหากิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อให้เด็ก ๆ เล่น เช่น 1-2-3-4…
เริ่มต้นโดยให้เด็กจับคู่กัน รอบแรกให้เด็กคนที่ 1 นับเลข 1
คนที่ 2 นับเลข 2 ไปเรื่อย ๆ จนถึงเลข 10 ส่วนในรอบที่ 2
ให้เด็กคนที่ 1 นับ 1 แล้วให้เด็กคนที่ 2 ปรบมือ 1 ครั้ง ต่อมา
เด็กคนที่ 1 ก็จะนับ 3 ส่วนเด็กคนที่ 2 จะปรบมือ 1 ครั้งแทน
เลข 4 ทำเช่นนี้สลับไปเรื่อย ๆ จนถึงเลข 10 ในรอบที่ 3 ให้

เปลี่ยนเป็นปรบมือ, นับ 2, ปรบมือ, นับ 4, ปรบมือ, นับ 6,…
(รูปที่ 6) จะเห็นว่าในรอบที่ 2 เสียงปรบมือจะแทนเลขคู่ 

ส่วนในรอบที่ 3 เสียงปรบมือจะแทนเลขคี่
เด็ก ๆ จะต้องจำให้ได้ว่าเมื่อเพื่อนที่ปรบมือจะแทนเลขใด และ
คนที่ขานเลขจะต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะเวลาขานจะต้องเป็น
เลขอีก 2 ลำดับถัดไป 

ทำไมเป็นเช่นนั้น
จำนวนที่หารด้วย 2 จะเหลือเศษเท่ากับ 0 หรือ 1 เสมอ
ถ้าหารด้วย 2 แล้วเหลือเศษเท่ากับ 0 แสดงว่าจำนวนนั้นเป็น
จำนวนคู่ แต่ถ้าเหลือเศษเท่ากับ 1 แสดงว่าจำนวนนั้นเป็น
จำนวนคี่

รูปที่ 6: เด็กกำลังนับตัวเลขสลับกับการปรบมือ

ทิศทางการขยับกระดาษ ก็จะสามารถสังเกต และจำได้ว่า
กระดาษมีสีอะไรเมื่อนับเลข 1 จนถึงเลข 10 เช่น ถ้าเริ่ม
นับเลข 1 กระดาษจะเป็นสีแดง และเมื่อนับถึงเลข 10
กระดาษจะเป็นสีน้ำเงิน จากนั้นลองนับเลข 1 เป็นสีน้ำเงิน
เมื่อนับถึง 10 จะจบด้วยสีแดง แสดงว่าเมื่อนับเลขคู่จะเป็น
สีแดงเสมอ 

ปัจจุบันมีการแสดงจำนวนด้วยการแทนค่าตัวเลขในหลักต่าง ๆ
เช่น หลักหน่วย สิบ ร้อย พัน (ในอดีตจะแทนด้วยตัวเลขโรมัน
I, II, III, IV, V, …) และนำตัวเลข 0 ถึง 9 มาแสดงค่าของ
จำนวน โดยกำหนดค่าของตัวเลขในแต่ละหลักแตกต่างกันไป
ตัวอย่างเช่น เลข 3 ในจำนวน 13 มีค่าเท่ากับ 3 ส่วนเลข 3

ในจำนวน 437 มีค่าเท่ากับ 30  และเลข 3 ในจำนวน 3,586
มีค่าเท่ากับ 3,000 
กิจกรรมนี้จะทำให้เรารู้ว่าจำนวนที่คูณด้วย 10 นั้นหารด้วย 2
ลงตัว เป็นเรื่องง่ายที่จะบอกว่า จำนวนใดเป็นจำนวนคู่หรือ
จำนวนคีโ่ ดยดูจากตัวเลขในหลักสุดท้าย ถ้าตัวเลขในหลัก
สุดท้าย เป็นเลข 0, 2, 4, 6, 8 แสดงว่าจำนวนนั้นเป็น
จำนวนคู่ แต่ถ้าเป็นเลข 1, 3, 5, 7, 9 แสดงว่าจำนวนนั้น
เป็นจำนวนคีน่ ั่นเอง

การวาดรูปแบบสมมาตร

คณิตศาสตร์

รูปที่มีแกนสมมาตร

พับหรือตัดก็ทับกันสนิท

สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ในชั้นเรียนได้เป็น
อย่างดี คือ การวาดรูปและการตัดกระดาษ บางครั้งอาจนำ
กระดาษที่เด็ก ๆ ตัดแล้ว มาตกแต่งกระดานดำ หน้าต่าง หรือ
โต๊ะครู ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์ ได้แก่ กระดาษ ดินสอ กรรไกร
กาว และสีชนิดต่าง ๆ กระดาษที่ตัดอาจมีหลายลักษณะ เช่น
เป็นการพับซ้อนกันหรือพับครึ่งจนเป็นรูปสมมาตรที่สวยงาม
กิจกรรมนี้จะนำศิลปะการวาดรูปมาประกอบกับความรู้ด้าน
คณิตศาสตร์เรื่องการสมมาตร เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้การทำให้
เกิดรูปสมมาตรจากการหยดสีลงบนกระดาษที่พับครึ่ง
และการตัดกระดาษที่นำมาพับซ้อนกันเป็นรูปต่าง ๆ

รูปที่ 1: วัสดุอุปกรณ์

เริ่มต้นจาก


ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
 กระดาษ
 สีน้ำ สีโปสเตอร์ หรือหมึกสีต่าง ๆ
 หนังสือ (ที่มีความหนาพอสมควร)

เส้นด้าย
กรรไกร
 พู่กัน


(รูปที่ 1)





อุปกรณ์สำหรับหัวข้อกิจกรรมเพิ่มเติม
 กระดาษสี หรือกระดาษไขรูปสี่เหลี่ยม
 อุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นวงกลม เช่น แผ่นซีดี
หรือจานใบเล็ก

รูปที่ 2: การสร้างรูปสมมาตรด้วยสีหลากสี

รูปที่ 3: การนำเส้นด้ายมาวางลงบนหยดสี
ขณะพับกระดาษ

ครูจะแจกกระดาษให้เด็ก ๆ คนละแผ่น จากนั้นให้พับครึ่ง
แล้วคลี่ออก ให้เด็ก ๆ หยดสีน้ำลงบนกระดาษเพียงด้าน
เดียว เมื่อเสร็จแล้วให้พับกระดาษกลับตามรอยเดิม ใช้มือ
กดตรงสีที่หยด จากนั้นคลี่ออก จะเห็นว่ามีรูปบนกระดาษ
อีกด้าน ให้สังเกตลักษณะของสีที่เห็นว่าแตกต่างจากเดิม
อย่างไร และรูปที่ได้เป็นอย่างไร
ให้เด็ก ๆ ลองทำด้วยตนเอง อาจใช้สีหลาย ๆ สี (รูปที่ 2)
จนได้รูปที่เหมือนกันทั้ง 2 ด้าน แล้วนับจำนวนสีว่า
หยดไปทั้งหมดกี่สี





ให้เด็ก ๆ หยดสีลงไปอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ให้นำเส้นด้ายที่ยาว
พอประมาณมาวางบนสีที่หยด พับกระดาษครึง่ หนึง่
แล้วใช้หนังสือวางทับ จากนัน้ ดึงเส้นด้ายออกมา (รูปที่ 3)
รูปที่ได้แตกต่างจากรูปก่อนหน้านี้หรือไม่
คำแนะนำ: ไม่ควรหยดสีหลาย ๆ สีพร้อมกัน เพราะอาจ
ทำให้แยกสีลำบาก
ถ้าอยากรู้ว่ารูปที่หยดสีไปแล้ว เมื่อพับกระดาษครึ่งหนึ่ง
จะมีลักษณะอย่างไร ให้นำกระจกมาส่องกับด้านที่เรา
หยดสีหรือด้านที่เราวาดก็ได้

กิจกรรมต่อไป


ให้เด็ก ๆ นำกระดาษมาพับครึ่ง แล้วใช้กรรไกรตัดด้านที่พับ
เป็นรูปต่าง ๆ เช่น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ครึ่งวงกลม แล้ว
คลี่แผ่นกระดาษออก สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้น รูปที่เกิดจาก
การตัดกระดาษจะเป็นแบบเดียวกับแบบที่ตัดไว้ก่อนหน้า
หรือไม่ (รูปที่ 4)



จากนั้นให้เด็ก ๆ ใช้กระดาษแผ่นเดิม (หรือแผ่นใหม่)
พับอีกหลาย ๆ ทบ และตัดกระดาษด้านที่พับเป็นรูปต่างๆ
อีกครั้ง พยายามให้เด็กตัดเป็นรูปที่แตกต่างกัน และที่
สำคัญต้องให้เด็กลองเดาได้ว่าจะเกิดรูปอะไรถ้าคลี่ออก
เช่น ถ้าตัดเป็นรูปครึ่งวงกลมเมื่อคลี่กระดาษออกจะได้รูป
อะไร หรือกำหนดรูปที่ต้องการ จากนั้นพยายามหาวิธีตัด
เพื่อให้ได้รูปนั้น
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ภาพรวมของกิจกรรม

การวาดรูปแบบสมมาตร

คณิตศาสตร์

รูปที่มีแกนสมมาตร

พับหรือตัดก็ทับกันสนิท
เกิดอะไรขึ้น
เมื่อเด็ก ๆ หยดสีลงบนกระดาษแล้วพับครึ่งจากนั้นคลี่ออก 

จะเกิดเป็นรูปสมมาตรขึ้น ซึ่งรอยที่พับนั้นคือ แกนสมมาตร
นั่นเอง ยิ่งถ้าหยดสีในปริมาณมากก็จะยิ่งเห็นแกนสมมาตร
ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

ส่วนกิจกรรมต่อไปจะใช้หลักการเดียวกัน คือเมื่อคลี่กระดาษ
ออก ไม่ว่าเราจะตัดกระดาษเป็นรูปอะไรก็ตาม รูปที่ได้จะเป็น
รูปสมมาตรและมีรอยพับเป็นแกนสมมาตรเสมอ
 

กิจกรรมเพิ่มเติม
รูปที่ 4: ตัดกระดาษตามรอยที่พับ

ขั้นแรกให้ตัดกระดาษเป็นรูปวงกลมขนาดใหญ่ (อาจใช้แผ่น
ซีดีหรือจานขนาดเล็กเป็นแบบ) จากนั้นให้พับครึ่งไปเรื่อย ๆ
จะได้เป็นรูปกรวย ให้เด็ก ๆ ตัดด้านข้างของกรวยเป็นรูปต่าง ๆ
(รูปที่ 5)

รูปที่ 5: พับกระดาษหลาย ๆ ทบ แล้วตัดเป็นรูปต่างๆ

หลังจากนั้นให้คลี่กระดาษออก จะได้ช่องว่างหลาย ๆ ช่องที่
สมมาตรกับแกนสมมาตร ถ้ายิ่งพับกระดาษก่อนตัดหลายทบ
มากเท่าไร ก็จะได้ช่องว่างที่สมมาตรกับแกนสมมาตรมากขึ้น
เท่านั้น (รูปที่ 6)

ครูปล่อยให้เด็ก ตัดกระดาษ (อาจใช้กระดาษไขก็ได้) เป็น
รูปร่าง ต่าง ๆ เช่น รูปครึ่งหัวใจหรือรูปดาว กระดาษที่ตัดแล้ว
จะมีลวดลายสวยงามและนำมาตกแต่งห้องได้ เช่น นำมาติด
ข้างกระดานดำ ติดที่กระดานผลงานของนักเรียน แขวนที่
หน้าต่าง หรือนำมาตกแต่งโต๊ะเรียนก็ได้

ทำไมเป็นเช่นนั้น
การสร้างรูปสมมาตรจากการหยดสีลงบนกระดาษแล้วพับครึ่ง
หรือการตัดกระดาษที่พับหลาย ๆ ทบ จะช่วยในการเรียนรู้เรื่อง
การสมมาตรเบื้องต้นได้ หลักพื้นฐานของรูปสมมาตรคือ
การแบ่งออกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน และรูปในแต่ละส่วนจะ
มีขนาดเท่ากันทุกประการ 

รูปที่ 6: คลี่กระดาษออก

กล่าวให้ง่ายขึ้นคือ รูปรูปหนึ่งจะเป็นรูปสมมาตรก็ต่อเมื่อ
พับครึ่งแล้วรูปทับกันสนิทพอดี   จะเห็นว่ารูปที่เกิดจากการ
หยดสีลงบนกระดาษแล้วพับครึ่ง หรือการตัดกระดาษที่พับครึ่ง
จะมีขนาดเท่ากัน และรอยที่พับคือ แกนสมมาตรนั่นเอง

เมื่อพับครึ่งกระดาษรูปวงกลมหลาย ๆ ทบ และตัดด้านข้างของ
รูปกรวย จะเกิดลวดลายที่สมมาตรขึ้น โดยแกนสมมาตรก็คือ
รอยที่พับ (รูปที่ 6) นอกจากนี้ยังเกิดการสมมาตรของจุดหมุน
อีกด้วย นั่นคือ ถ้าหมุนกระดาษรูปวงกลมไป 90๐ รูปที่ได้
ก็จะเหมือนเดิมทุกประการ ซึ่งจุดกึ่งกลางของวงกลมคือ 

จุดสมมาตรของการหมุนนั่นเอง
พื้นฐานของเรื่องการสมมาตรเด็ก ๆ จะได้เรียนเพิ่มเติมใน
ชั้นเรียนที่สูงขึ้น และจากกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้ ได้ฝึก
ภาคปฏิบัติเพื่อเรียนรู้ให้เข้าใจมากขึ้น

คณิตศาสตร์

สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน

รูปร่างและรูปทรง
รูปทรงเรขาคณิต

ดินน้ำมันสู่ยอดปราสาท
รูปที่ 1: วัสดุอุปกรณ์

รูปที่ 2: กล่องที่ถูกคลี่ออก

รูปที่ 3: การแยกชนิดของรูปทรงเรขาคณิต

เด็ก ๆ อาจเคยเล่นตัวต่อไม้ หรือตัวต่อพลาสติกที่มีรูปทรงต่าง ๆ
เช่น รูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม รูปวงกลม ทรงกรวย (มียอด
แหลมคล้ายยอดปราสาท) ซึ่งตัวต่อบางตัวสามารถตั้งบน
พื้นได้

ภาพรวมของกิจกรรม

ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
 กล่องรองเท้า หรือกล่องที่มีขนาดใกล้เคียง
 คัตเตอร์ หรือกรรไกร
 กระดาษเปล่าขนาด A3
 ดินสอ หรือปากกา
 วัตถุทรงต่าง ๆ (เช่น ลูกเต๋า ลูกแก้ว หรือยางลบ)
อุปกรณ์สำหรับหัวข้อกิจกรรมเพิ่มเติม
 ดินน้ำมัน
 เส้นด้าย
 สีน้ำ
 พู่กัน
(รูปที่ 1)

เริ่มต้นจาก




เปิดฝากล่องกระดาษ ครูใช้คัตเตอร์หรือกรรไกรตัดส่วนที่ติด
กาว จากนั้นคลี่กล่องกระดาษออก (รูปที่ 2) แล้วนำกล่อง
ที่คลี่ออกแล้วให้เด็ก ๆ ดู

ให้เป็นรูปทรงเหมือนเดิม


จากนั้นตั้งคำถามกับเด็ก ๆ ว่า จะทำอะไรกับกล่องนี้ได้บ้าง
เช่น สามารถนำกล่องที่คลี่ออก ลอดผ่านช่องเล็ก ๆ ได้
หรือไม่ หรือถ้าวางวัตถุที่มีน้ำหนักมาก จะทำให้กล่องที่คลี่
เสียรูปทรงหรือเปล่า และจะมีวิธีใดบ้างที่จะประกอบกล่อง

หลังจากนั้นให้เด็กลองประกอบเป็นกล่องให้มีรูปทรงเหมือน
เดิม แล้วตั้งคำถามอีกครั้งว่า มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
บ้าง ตัวอย่างเช่น รูปร่าง ขนาด จะเห็นว่าสามารถใส่สิ่งของ
ลงไปได้ กล่องนั้นจะมีปริมาตร และกล่องจะไม่สามารถลอด
ผ่านประตูไปได้ หรือวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากไว้บนกล่องได้

กิจกรรมต่อไป






ให้ครูและเด็ก ๆ ช่วยกันหาสิ่งของในห้องเรียนที่มีรูปทรง
ต่างกัน เช่น ลูกบอล ตุ๊กตา กล่อง ตัวต่อ ลูกแก้ว แก้วน้ำ

ทรงกลม (ลูกบอล) ทรงสี่เหลี่ยม (กล่องรองเท้า) ทรงกรวย
(ไอศกรีมโคน) ทรงกระบอก (แก้วน้ำ) และรูปทรงใด ๆ
(ตุ๊กตา) (รูปที่ 3) จากนั้นให้เด็กช่วยกันแยกสิ่งของตาม
ประเภทที่แบ่งไว้ และนำไปวางใต้ภาพที่วาด เช่น ยางลบ
อยู่กลุ่มเดียวกับกล่องรองเท้า (ทรงสีเ่ หลีย่ ม) ดินสออยู่
กลุ่มเดียวกับแก้วน้ำ (ทรงกระบอก)

เมื่อได้สิ่งของมาแล้ว ให้นำสิ่งของที่มีรูปร่างคล้ายกันไว้
ด้วยกัน แต่จะมีบางชิ้นที่แบ่งชนิดรูปทรงได้ยาก เช่น
ตุ๊กตาหมี และรูปทรงที่พบเห็นบ่อยในชีวิตประจำวัน เช่น
กล่องนม ตัวต่อ ลังใส่ของ ซึ่งเป็นทรงสี่เหลี่ยม
ครูสร้างตารางในกระดาษขนาด A3 เพือ่ แบ่งประเภทสิง่ ของ
ทีม่ รี ปู ทรงคล้ายกัน โดยการวาดรูปลงในตาราง และแยกเป็น



ครูอาจให้เด็กคิดหาสิง่ ของเพิม่ เติมทีม่ รี ปู ทรงต่างกัน จากนัน้
แบ่งประเภท และดูวา่ สามารถนำเข้ากลุม่ ของรูปทรงใดได้บา้ ง
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เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เรื่องรูปทรงเรขาคณิตจากสิ่งที่พบเห็นและ
การสังเกตสิ่งของต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ว่ามีรูปทรงเป็น
อย่างไรและแตกต่างกันอย่างไร นอกจากนี้จะได้ปั้นดินน้ำมัน
เพื่อสร้างเป็นรูปทรงเรขาคณิตต่าง ๆ ด้วยตัวเอง เพื่อฝึก
จินตนาการอีกด้วย

รูปร่างและรูปทรง

คณิตศาสตร์

รูปทรงเรขาคณิต

ดินน้ำมันสู่ยอดปราสาท
เกิดอะไรขึ้น
สิ่งของแต่ละชิ้นมีรูปร่างแตกต่างกัน  
เมื่อแบ่งชนิดรูปร่างของสิ่งของ และนำมาจัดกลุ่มแล้ว เด็ก ๆ
จะได้เรียนรู้เรื่อง การแบ่งชนิดของรูปทรง นอกจากนั้น

ยังเรียนรู้เรื่อง จำนวนมุม และจำนวนหน้าตัด ซึ่งไม่ได้ขึ้น
อยู่กับขนาดของสิ่งของ ตัวอย่างเช่น ตัวต่อสี่เหลี่ยมชิ้นเล็ก ๆ
สามารถจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกับกล่องนมขนาดใหญ่ได้ 

กิจกรรมเพิ่มเติม

รูปที่ 4: กดดินน้ำมันด้านบน และด้านข้าง
จากทรงกลมจะกลายเป็นลูกเต๋า

ให้เด็กปั้นดินน้ำมันเป็นรูปทรงต่าง ๆ

ทรงพีระมิด หรือทรงกรวย

เริ่มแรกให้เด็กปั้นดินน้ำมันเป็นทรงกลมหรือลูกบอล หลังจาก
ทีป่ นั้ แล้วให้กดดินน้ำมันด้านบนและด้านข้าง เพือ่ ให้ได้รปู ทรง
คล้ายกล่องขนาดเล็ก (ทรงสี่เหลี่ยม) จากนั้นกดทุกด้านให้มี
ความยาว ความกว้าง และความสูง เท่า ๆ กัน จะได้เป็น
ทรงลูกเต๋าออกมา (ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) (รูปที่ 4) หรือให้เด็ก
ปั้นดินน้ำมันเป็นท่อนยาว ๆ (ทรงกระบอก) โดยคลึงดินน้ำมัน
กับโต๊ะ หรือพื้นเรียบ

เมื่อได้ดินน้ำมันเป็นทรงต่าง ๆ ให้เด็กใช้เส้นด้ายตัดดินน้ำมัน
ที่ปั้นเอาไว้ (รูปที่ 5) จากนั้นให้ครูสอนเด็กในเรื่องหน้าตัด
ที่เกิดขึ้น ว่าเป็นรูปเรขาคณิตชนิดใด เช่น การตัดตั้งฉาก
ดินน้ำมันทรงกลมจะได้หน้าตัดเป็นรูปวงกลม แต่ถ้าตัดเป็น
แนวเฉียงจะได้หน้าตัดเป็นรูปวงรี แล้วถามว่าถ้าตัดดินน้ำมัน
ที่เป็นลูกเต๋าจะได้หน้าตัดเป็นรูปอะไร ระหว่างรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัส หรือรูปสามเหลี่ยม นอกจากนี้ครูอาจให้เด็กใช้พู่กัน
ระบายสีหน้าตัดเพื่อใช้เป็นแม่พิมพ์ โดยให้เด็กๆ ปั้มเล่นบน
กระดาษ (รูปที่ 6)

หลังจากนั้นปล่อยให้เด็กปั้นเป็นทรงต่าง ๆ ตามใจชอบ ซึ่ง
ครูอาจแนะนำเพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เพิ่มเติม เช่น ปั้นเป็น

ทำไมเป็นเช่นนั้น
รูปทรงเป็นเรื่องหนึ่งในวิชาคณิตศาสตร์คือ รูปทรงเรขาคณิต
เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ส่วนประกอบของรูปเรขาคณิต เช่น มุม ด้าน
จำนวนหน้าตัด และรูปร่างของหน้าตัด ลักษณะภายนอกของ
รูปทรงเรขาคณิตที่เห็นเรียกว่าอะไร 
รูปที่ 5: ตัดดินน้ำมัน
ด้วยเส้นด้าย

รูปที่ 6: หน้าตัดสามารถดัดแปลง
เป็นแม่พิมพ์ได้

รูปทรงมีส่วนประกอบหลัก คือ ความกว้าง ความยาว
และความสูง ส่วนรูปที่วาดลงในกระดาษจะมีเพียง ความ
กว้าง และความยาว ลักษณะนี้เรียกว่า มิติ
ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นเส้นตรง หรือเส้นโค้ง จะเรียกว่าหนึ่งมิติ
เพราะมีแต่ความยาว (ไม่มีความกว้าง) ส่วนวงกลม หรือ

รูปสี่เหลี่ยมจะเรียกว่าสองมิติ เพราะมีทั้งความยาว และความ
กว้าง และถ้าเป็นรูปทรง เช่น ทรงกลม ทรงกระบอก หรือทรง
สี่เหลี่ยม จะเรียกว่าสามมิติ เพราะมีทั้งความยาว ความกว้าง
และความสูง แต่ในทางคณิตศาสตร์ก็มีสิ่งของที่เป็นสี่มิติรวม
อยู่ด้วย แต่วัตถุที่เห็นส่วนใหญ่เป็นสามมิติ
รูปทรงส่วนใหญ่มักเป็นรูปทรงที่ประกอบด้วยมุม 4 มุม 

(ลูกเต๋า ทรงสี่เหลี่ยม ทรงพีระมิด) และรูปทรงที่มีหน้าตัด
เป็นรูปวงกลม (ทรงกระบอก ทรงกรวย)

คณิตศาสตร์

สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน

ภาพต่อเนื่อง

การนำภาพมาเรียงต่อกัน

ภาพที่ซ้ำไปมา

เด็ก ๆ มักจะเจอภาพที่เรียงต่อกันจากสิ่งของรอบตัวอยู่เสมอ
เช่น ก้อนอิฐทีก่ อ่ เป็นกำแพง หรือพืน้ กระเบือ้ งตามทีต่ า่ ง ๆ ถ้า
สังเกต ให้ดีจะเห็นว่าเกิดจากการทีภ่ าพเรียงต่อกัน นั่นคือมี
การเรียงซ้ำของภาพที่เป็นต้นแบบ

ภาพรวมของกิจกรรม
รูปที่ 1: วัสดุอุปกรณ์

รูปที่ 3: ช่องว่างที่ถูกเติมจนเต็ม
จากรูปร่างต่างๆ

เริ่มต้นจาก


ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
 กระดาษสี
 ดินสอ
 กรรไกร
 กระดาษแข็งสำหรับสร้างเป็นรูปต้นแบบ

รูปที่ 2: รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม
และรูปหกเหลี่ยม เรียงซ้อนกัน

ให้ครูถามเด็กๆ ว่าในชีวติ ประจำวันพบเจอสิง่ ของหรือภาพ
ที่มีลักษณะของการวางเรียงต่อกันที่ไหนบ้าง หลังจากที่ได้
คำตอบ ให้ครูและเด็ก ๆ ช่วยกันหาของสิ่งนั้น เช่น
กระเบือ้ งปูพนื้ ภาพทีอ่ ยูใ่ นหนังสือ หรือรองเท้าทีว่ างเรียงกัน
หน้าห้อง แม้แต่ไม้แขวนเสื้อที่แขวนอยู่ในตู้เสื้อผ้า ซึ่งการ
นำสิง่ ของหรือภาพมาเรียงต่อกันจะทำให้เกิดรูปแบบใหม่ขนึ้ มา



ให้เด็ก ๆ ลอกแบบจากสิง่ ของหรือภาพ แล้ววาดลงในกระดาษ
จากนัน้ นับจำนวนภาพทีซ่ ำ้ ว่ามีจำนวนเท่าไร พร้อมกับอธิบาย
ภาพวาดของตนเองว่ามีลกั ษณะอย่างไร ประกอบด้วยภาพ
อะไรบ้าง จำนวนเท่าไร ให้ครูตงั้ คำถามกับเด็กว่า ถ้าวาด
ภาพนัน้ ซ้ำไปเรือ่ ยๆ จะได้เป็นภาพอะไร

กิจกรรมต่อไป

อุปกรณ์สำหรับหัวข้อกิจกรรมเพิ่มเติม
 กระดาษสีขาว
 สีไม้
 กระดาษแข็งแผ่นใหญ่
 กาวแท่ง



(รูปที่ 1)



ครูวาดรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปห้าเหลี่ยม และ
รูปหกเหลี่ยมลงบนกระดาษแข็ง โดยให้มีความยาวด้าน
ทุกด้านเท่ากัน จากนั้นตัดแจกให้เด็ก ๆ แล้วให้เด็กวาดภาพ
ตามขนาดภาพที่ให้ลงบนกระดาษของตนเองและตัดออกมา
(ครูอาจช่วยเด็ก ๆ ตัด)
ไม่ควรตัดด้านต่อกัน เพราะจะทำให้มุมที่ได้ไม่แหลม
ควรตัดด้านหนึ่งให้เรียบร้อย จากนั้นยกกรรไกรออกแล้วให้
ตัดอีกด้านหนึ่ง
คำแนะนำ: ถ้าใช้กระดาษสีหลาย ๆ สี จะได้ภาพที่สวยงาม
มากขึ้น





เมือ่ ได้ภาพทีเ่ ด็กแต่ละคนตัดแล้ว ให้เรียงเฉพาะรูปสามเหลีย่ ม
จากนั้นจึงเรียงให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม รูปห้าเหลี่ยม และ
รูปหกเหลี่ยม ตามลำดับ (รูปที่ 2) แล้วดูว่าเกิดช่องว่าง
ตรงรอยต่อหรือไม่
ให้ครูและเด็ก ๆ ช่วยกันนำรูปเรขาคณิตต่าง ๆ มาเรียงต่อกัน
โดยให้มีช่องว่างและส่วนที่ซ้อนทับกันน้อยที่สุด (รูปที่ 3)
จะเห็นว่ามีแค่รูปห้าเหลี่ยมเท่านั้นที่มีช่องว่างเมื่อนำมาต่อ
กับรูปเรขาคณิตแบบอื่น
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เด็ก ๆ จะได้นำภาพที่พบเห็นบ่อยในชีวิตประจำวันมาเรียงต่อกัน
นอกจากนั้นยังมีการลอกเลียนแบบ เด็ก ๆ จะต้องนำภาพ
สามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปห้าเหลี่ยม และรูปหกเหลี่ยมมาวาง
เรียงกันให้สนิทพอดี สุดท้ายเด็กจะประดิษฐ์ของเล่นร่วมกัน

คณิตศาสตร์

ภาพต่อเนื่อง

การนำภาพมาเรียงต่อกัน

ภาพที่ซ้ำไปมา
เกิดอะไรขึ้น
ภาพบางภาพก็ยากในการวาด หรือลอกแบบ แต่บางภาพ
ก็ง่าย บางภาพก็เกิดจากรูปร่างพื้นฐาน เช่น ไม้แขวนเสื้อที่
แขวนเรียงกันในตู้เสื้อผ้า บางภาพก็ซับซ้อน เพราะมีหลายๆ
รูปร่างปนกัน
จากกิจกรรมนีจ้ ะเห็นว่า รูปสามเหลีย่ ม รูปสีเ่ หลีย่ ม
รูปห้าเหลีย่ ม และรูปหกเหลี่ยมที่ทุกด้านยาวเท่ากัน
รูปที่ 4: เรียงกระดาษเป็นภาพนก

กิจกรรมเพิ่มเติม
ให้วาดรูปนกแล้วตัดออกมา จากนั้นให้เด็ก ๆ ระบายสีบน
ตัวนก และนำมาเรียงต่อกัน (รูปที่ 4)
คำแนะนำ: ติดรูปนกลงบนกระดาษแข็ง เพื่อนำไปประดับ
ตกแต่งภายในห้องเรียน
จากนั้นให้ครูตัดตามส่วนที่ระบายสีดำ (รูปที่ 5) จะเห็นว่ามี
3 ส่วน ซึ่งจะประกอบเข้ากับส่วนที่เป็นช่องว่างของรูปได้พอดี
โดยส่วนที่ 1 จะเป็นส่วนขา ให้นำมาวางที่ช่องว่างบนหลังนก

รูปที่ 5: จากภาพนกกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ส่วนที่ 2 คือส่วนหาง ให้นำมาวางที่ช่องว่างใต้ปากนกและส่วน
สุดท้ายเป็นชิน้ เล็ก ๆ ทีอ่ ยูต่ รงคอด้านล่าง ให้นำมาติดกับส่วน
หางของนก (รูปที่ 5) จะเห็นว่าภาพที่ได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
และสามารถนำวิธีนี้ไปใช้กับภาพอื่นได้ตามใจชอบ โดยเริ่มต้น
จากภาพง่าย ๆ เช่น รูปสี่เหลี่ยม เมื่อเสร็จแล้วอาจนำมาตกแต่ง
หรือเก็บไว้เป็นความภาคภูมิใจได้ด้วย (รูปที่ 6)

ทำไมเป็นเช่นนั้น
รูปแบบของกิจกรรมนี้คือ การเรียงซ้ำไปมาของรูปหลาย ๆ ครั้ง
โดยไม่มีช่องว่างและไม่ซ้อนทับกัน เช่นเดียวกับการเรียง
พื้นกระเบื้อง หรือการก่ออิฐบนกำแพง

รูปที่ 6: ตัดกระดาษเพียง 2-3 ครั้ง
ก็สามารถประดิษฐ์ผลงานของตนเองได้

เมื่อนำมาเรียงกันจะพบว่ามีเพียงรูปห้าเหลี่ยมเท่านั้นที่ไม่
สามารถเรียงต่อกันได้สนิท ส่วนรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม
และรูปหกเหลี่ยม นำมาเรียงต่อกันโดยไม่มีช่องว่างได้ ส่วน
รูปหกเหลี่ยมสามารถเรียง โดยใช้ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น
แต่รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม สามารถเรียงสลับด้านได้
หลายแบบและหลายวิธีมากกว่า

อีกหนึ่งตัวอย่างคือ รวงผึ้ง ซึ่งช่องแต่ละช่องจะเป็น
รูปหกเหลี่ยม และเรียงต่อกันโดยไม่มีช่องว่างระหว่างรอยต่อ
เพราะรูปหกเหลี่ยมทำให้ผึ้งสามารถบินเข้า-ออกรังได้สะดวก

นอกจากนั้นรูปหกเหลี่ยมยังมีความกว้างรับกับขนาดตัวผึ้ง
มากกว่ารูปอื่น ๆ (เช่น รูปสามเหลี่ยม)
ถ้าเด็ก ๆ ตัดกระดาษรูปร่างต่าง ๆ แล้วนำมาเรียงต่อกัน แต่
เกิดช่องว่างขึน้ ให้หาภาพทีม่ ขี นาดและรูปร่างเท่ากับช่อง
ว่างนัน้ มาแทน (ครูอาจต้องช่วยในการตัดกระดาษ) เพียง
แค่นี้ก็จะได้ภาพที่เกิดจากการเรียงต่อกันโดยไม่มีช่องว่างแล้ว

คณิตศาสตร์

สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน

การสะท้อน

วาดรูปอีกครึ่งที่หายไป

กระจกเงาทำได้ทุกอย่าง
รูปที่ 1: วัสดุอุปกรณ์

รูปที่ 2: รูปดาวที่เกิดการสะท้อนกับกระจกเงา

รูปที่ 3: วาดรูปสมมาตรด้วยตนเอง

สิ่งที่มีสมมาตรสามารถพบเห็นในชีวิตประจำวันได้บ่อย ๆ เช่น
ผีเสื้อ ดอกไม้ หรือแม้แต่ตัวเราเอง การสมมาตรมักทำให้
สิ่งเหล่านี้มีความงดงามอยู่เสมอ

ภาพรวมของกิจกรรม

ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
 กระจกเงา
 รูปที่ไม่สมมาตรจากหนังสือต่าง ๆ
 รูปสมมาตร เช่น รูปดาว รูปหัวใจ
 กระดาษ
 ดินสอ
 ไม้แท่งเล็ก ๆ
อุปกรณ์สำหรับหัวข้อกิจกรรมเพิ่มเติม
 กระจกเงา 2 บาน
 เทปกาว
 สิ่งของต่าง ๆ เช่น ปากกา ไม้แขวนเสื้อ
(รูปที่ 1)

เริ่มต้นจาก




ครูเลือกเด็กมายืนหน้าห้อง 1 คน จากนัน้ ตัง้ คำถามกับเด็ก ๆ
ว่าในร่างกายมีจำนวนแขน ขา หู และตาจำนวนเท่าไร โดย
ให้เด็กกางแขนออก จากนั้นคุณครูขานตัวเลขให้เด็ก ๆ เห็น
ว่า อวัยวะที่พูดถึงมีจำนวนอย่างละคู่ จากนั้นตั้งคำถามกับ
เด็กว่า ถ้าแบ่งร่างกายออกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน โดยให้
แต่ละส่วนมีแขน 1 ข้าง ขา 1 ขา ตา 1 ดวง และหู 1 หู
จะแบ่งอย่างไร และที่ตำแหน่งใด
ให้เด็กช่วยกันคิดว่าสมบัติของกระจกเงามีอะไรบ้าง เช่น
ทำให้วัตถุที่ส่องบิดเบี้ยว สั้นลง เพิ่มจำนวนวัตถุเป็น 2 เท่า
ทำให้วัตถุสมบูรณ์ (เช่น นำแอปเปิ้ลครึ่งลูกมาส่องกับ
กระจกเงา จะเห็นภาพแอปเปิ้ลเต็มลูกได้) หรือทำให้เกิด



ภาพแปลก ๆ ได้ (เช่น เด็ก 1 คนมี 2 หัว เมื่อวางกระจก
เป็นมุมขนาดต่าง ๆ)
เตรียมรูปสมมาตรไว้ เช่น รูปดาว หรือรูปหัวใจ แล้วนำ
กระจกเงามาวางให้ตั้งฉากกับพื้น เลื่อนกระจกจากด้านหนึ่ง
ไปยังอีกด้านหนึ่ง (รูปที่ 2) จะเห็นว่ารูปครึ่งแรกอยู่บน
กระดาษรูปส่วนหลังอยู่ในกระจก ซึ่งรูปส่วนหลังที่อยู่ใน
กระดาษจะเหมือนกับรูปที่อยู่ในกระจก การเกิดแบบนี้จะ
เกิดกับรูปที่สมมาตรเท่านั้น หลังจากจบกิจกรรม เด็กจะได้
เรียนรู้เรื่องแกนสมมาตรของรูปสมมาตร
คำแนะนำ: ติดแท่งไม้เล็ก ๆ ที่ด้านหลังของกระจก เพื่อให้
กระจกตั้งฉากกับพื้นได้

กิจกรรมต่อไป






หารูปสมมาตรในหนังสือ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) เช่น รูป
เกี่ยวกับธรรมชาติ (รูปผีเสื้อ) สถาปัตยกรรม (รูปปราสาท)
อาจจะใช้กระจกเงามาช่วยหาได้
วาดรูปสี่เหลี่ยมและวงกลมลงบนกระดาษ แล้วให้หา
ตำแหน่งการวางกระจกเงา
ครูแจกกระดาษให้นกั เรียนแต่ละคน พับครึง่ จากนัน้ คลีอ่ อก



ให้เด็ก วาดรูประบายสีเพียงครึ่งเดียว จากนั้นให้แลกรูป
กับเพื่อน และนำกระจกมาวางให้ตั้งฉากกับรอยพับ จะเกิด
รูปสมมาตรขึ้น ให้เด็กวาดรูปที่เห็นบนกระจกลงในกระดาษ
(รูปที่ 3) และสันที่เกิดจากการพับคือ แกนสมมาตรนั่นเอง
รูปในกระดาษด้านใดด้านหนึ่ง คือรูปต้นแบบ และอีก
ด้านหนึ่ง คือรูปที่เท่ากันทุกประการ
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เด็ก ๆ จะได้สร้างรูปที่มีแกนสมมาตรจากกระจกเงา
ซึ่งแกนสมมาตรนี้ก็จะเรียนรู้จากการใช้กระจกเงามาเป็น
อุปกรณ์ช่วย และสามารถสร้างรูปสมมาตรได้ด้วยตนเอง

คณิตศาสตร์

การสะท้อน

วาดรูปอีกครึ่งที่หายไป

กระจกเงาทำได้ทุกอย่าง
เกิดอะไรขึ้น

รูปที่ 4: บานพับของกระจกเงา

เมื่อกางแขนทั้งสองออก แล้วปรบมือขึ้นเหนือศีรษะ 

การเคลื่อนไหวแบบนี้เป็นการเคลื่อนไหวที่มีสมมาตรและ
แกนสมมาตรจะเกิดจากการลากเส้นลากจากศีรษะลงไปถึง
ปลายเท้าส่วนแขนซ้ายจะเคลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกา แขนขวา
จะเคลื่อนที่ทวนเข็มนาฬิกา การเคลื่อนที่ของแขนซ้ายและ
แขนขวาเป็นการเคลื่อนที่คนละด้าน เหมือนกับเงาในกระจก
ที่สะท้อนวัตถุนั่นเอง
รูปสมมาตรทีเ่ กิดจากการสะท้อน โดยมีกระจกเป็นแกนสมมาตร
จะไม่เปลี่ยนแปลงจากรูปจริง เนื่องจากอีกรูปจะซ่อนอยู่ใน

กระจกเงา แต่รูปที่มองเห็นจากกระจกจะเหมือนรูปที่อยู่หลัง
กระจกทุกประการ
การใช้กระจกเงา ช่วยให้เรียนรู้เรื่องแกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยม
และวงกลมได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งวงกลมจะมีแกนสมมาตรมากมาย
นับไม่ถ้วน เนื่องจากมีเส้นตรงมากมายที่ลากผ่านจุดศูนย์กลาง
ของวงกลม ส่วนรูปสี่เหลี่ยมนั้นมีแกนสมมาตรเพียง 4 แกน
คือ เส้นทแยงมุม 2 เส้น และเส้นที่ลากผ่านจุดกึ่งกลางของ
ด้านตรงข้ามอีก 2 เส้น

กิจกรรมเพิ่มเติม

รูปที่ 5: วางสิ่งของหน้ากระจกเงา

การสร้างกระจกบานพับ
วางกระจกเงา 2 บาน โดยหันด้านที่เป็นกระจกเข้าหากัน 

จากนัน้ นำเทปกาวมาติดทีข่ อบด้านนอก (รูปที่ 4)

จากนั้นให้นำแท่งดินสอวางด้านหน้ากระจกบานพับ โดยให้
ปลายทั้งสองแตะกับกระจกเงา (รูปที่ 6) เด็กจะเห็นเป็น
รูปอะไร มี “ด้าน” และ “มุม” เกิดขึ้นหรือไม่

หลังจากนั้นให้เด็กหาสิ่งของมาวางด้านหน้ากระจก (รูปที่ 5)
เด็ก ๆ จะเห็นสิ่งของที่นำมาวางในกระจกทั้งหมดกี่รูป

การประยุกต์จากรูปสะท้อน: การฝึกเต้น
การฝึกเต้นจะอาศัยกระจกเงาในการสอน โดยให้ครูฝึก เต้น
ด้านหน้ากระจก จากนั้นผู้เรียนต้องเต้นตาม ซึ่งหลักการ
สะท้อนนั้นจะช่วยให้ไม่สับสนเรื่องด้านซ้าย-ขวา

ให้ลองปรับขนาดกระจกบานพับ จะเห็นว่าจำนวนรูปที่สะท้อน
เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ให้เด็ก ๆ ลองสังเกตและอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น

ทำไมเป็นเช่นนั้น

รูปที่ 6: ภาพสะท้อนของดินสอที่เกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยม

กระจกเงาทำให้เกิดรูปสมมาตร และแกนสมมาตรคือตัว
กระจกนั่นเอง 

ยังทำให้เห็นรูปหลาย ๆ รูป เนื่องจากกระจกทั้ง 2 บานสะท้อน
กันเองด้วย ส่วนการเห็นจำนวนรูปนัน้ ขึน้ อยูก่ บั มุมกระจกนัน่ เอง

เมื่อนำวัตถุวางไว้หน้ากระจกเงา จะเกิดรูปเสมือนจริง แต่ถ้า
เป็นกระจกเงาแบบบานพับ นอกจากจะเกิดรูปเสมือนจริงแล้ว

สิ่งของบางชนิดต้องมีความสมมาตรจึงจะใช้งานได้ เช่น บันได
เก้าอี้ 

สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน
สิ่งรอบตัวที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวัน ส่วนใหญ่จะมีรูปหรือ
ทรงเรขาคณิตประกอบอยู่ เช่น หลังคาบ้านเป็นรูปสามเหลี่ยม
ปายโฆษณาระหว่างทางก็เป็นรูปสี่เหลี่ยม ลูกฟุตบอลก็เป็น
ทรงกลม รูปเรขาคณิตเหล่านี้ประกอบด้วยเหลี่ยมและมุมซึ่ง
จะแตกต่างกันไป และถ้าสังเกตให้ดีสิ่งของเกือบทุกอย่าง
จะประกอบด้วยรูปเรขาคณิตทั้งสิ้น

ภาพรวมของกิจกรรม
เด็ก ๆ จะได้รู้จักกับมุม จำนวนเหลี่ยมของรูปเรขาคณิต
ชนิดต่าง ๆ และฝึกการสังเกตสิ่งรอบตัวว่าเป็นรูปเรขาคณิต
ชนิดใด โดยใช้อุปกรณ์ช่วย เช่น เชือก หรือไหมพรม รวมถึง
การวาดรูป

รูปร่างและรูปทรง

หลายเหลี่ยมหลายมุม

รู้จักกับเหลี่ยมและมุม

รูปที่ 2: รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปที่ 3: เรียกว่ารูปเรขาคณิต
อะไรนะ
รูปที่ 1: วัสดุอุปกรณ์ รูปห้าเหลี่ยม รูปหกเหลี่ยม

เริ่มต้นจาก


ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
 กระดาษอ่อน หรือกระดาษแข็ง
 ดินสอ
 กรรไกร
 กระเปาใบเล็กหรือถุงทึบที่ไม่สามารถเห็นสิ่งของด้านใน
 เชือก หรือไหมพรมเส้นยาว
(รูปที่ 1)

รูปที่ 4: ใช้มือดึงเชือกเป็นรูปสามเหลี่ยม



ให้ครูและเด็ก ๆ ช่วยกันวาดรูปเรขาคณิตแบบต่าง ๆ
เช่น รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และรูปหกเหลี่ยม ลงบน
กระดาษแข็ง โดยให้ด้านทุกด้านและมุมทุกมุมเท่ากัน
ดังนัน้ ถ้าวาดรูปสีเ่ หลีย่ มจะได้เป็นรูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั จากนัน้
ตัดออก (รูปที่ 2) แล้วให้ครูตั้งคำถามว่า รูปเรขาคณิตใด
ที่มีมุมแหลมบ้าง





หลังจากนั้นให้เด็ก ๆ นับมุมภายในของรูปเรขาคณิต
พยายามหาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนด้านและจำนวน
มุม เช่น รูปสามเหลี่ยมจะมีด้านทั้งหมด 3 ด้าน และมี
มุมภายในทั้งหมด 3 มุม

นำรูปเรขาคณิตที่ตัดใส่ในกระเปาหรือถุงทึบ แล้วให้เด็ก
แต่ละคนสลับกันหยิบ โดยให้ครูออกคำสัง่ ให้หยิบรูปสีเ่ หลีย่ ม
ครูพยายามไม่ให้เด็กเห็นด้านใน แต่ใช้มือสัมผัสแทน
เพือ่ นับจำนวนมุมของรูปเรขาคณิตนัน้ ๆ เมือ่ หยิบออกมาแล้ว
ให้ครูดูว่าถูกต้องตามคำสั่งหรือไม่ (รูปที่ 3)
จากนั้นให้คุณครู และเด็ก ๆ ช่วยกันหาสิ่งของในห้องเรียน
ที่มีลักษณะเป็นรูปเหลี่ยม แล้วให้บันทึกว่าเจอรูปเรขาคณิต
ชนิดใดบ้าง (รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปห้าเหลี่ยม และ
รูปหกเหลี่ยม) จำนวนกี่รูป เพื่อดูว่าพบรูปเรขาคณิตชนิดใด
มากที่สุด และรูปใดพบเจอน้อยที่สุด

กิจกรรมต่อไป






นำปลายเชือกหรือไหมพรมเส้นยาวมาผูกปลายทั้ง 2 ด้าน
เข้าด้วยกัน จะได้ห่วงเชือกขนาดใหญ่ จากนั้นให้เด็ก
3 คนขึงเชือกคนละด้าน ดึงเชือกให้ตงึ เชือกทีไ่ ด้จะเป็น
รูปสามเหลีย่ ม (รูปที่ 4)
จากนั้นให้สร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าจากเชือก โดยให้มี
ความยาวทุกด้านเท่ากัน
ให้เด็กอีก 1 คนมาจับเชือก จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยม และถ้าให้

ความยาวของแต่ละด้านเท่ากัน ได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเอง
(รูปที่ 5)




ครูให้เด็กๆ สร้างรูปที่ซับซ้อนขึ้น เช่น ลูกศร รูปดาว แล้ว
ลองให้เด็ก ๆ นับจำนวนมุมว่าแต่ละรูปทรงมีกี่มุม
เมื่อเด็ก ๆ จับเชือกมากขึ้น โดยให้ความยาวเท่ากันทุกด้าน
จะเห็นว่ารูปที่ได้จะมีลักษณะเป็นรูปวงกลม
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รูปร่างและรูปทรง

หลายเหลี่ยมหลายมุม

รู้จักกับเหลี่ยมและมุม
เกิดอะไรขึ้น
เด็ก ๆ จะสร้างรูปเรขาคณิตชนิดต่าง ๆ ด้วยตัวเอง ได้สัมผัส
กับด้านและมุมจริง ๆ นอกจากนี้ยังเรียนรู้ความสัมพันธ์
ระหว่าง จำนวนด้านและมุม เช่น รูปทีม่ มี มุ 3 มุม เรียกว่า 

รูปสามเหลีย่ ม
การที่ให้เด็ก ๆ ช่วยกันหาสิ่งของในห้องเรียนที่มีลักษณะ
เป็นรูปเรขาคณิตชนิดต่าง ๆ จะทำให้เด็กรู้ว่ารอบตัวมีสิ่งที่
ประกอบด้วยรูปเรขาคณิตมากมายหลากหลาย เช่น
รูปสี่เหลี่ยมจากกล่องขนม รูปห้าเหลี่ยม และรูปหกเหลี่ยม
บนลายของลูกฟุตบอล 

ส่วนการใช้เชือกสร้างรูปเรขาคณิตชนิดต่าง ๆ นั้น ทำให้เรียนรู้
ว่ายังมีรูปเรขาคณิตอีกหลายชนิด นอกจากนั้นการเปลี่ยน
ตำแหน่งของการจับเชือกจะทำให้รู้ด้วยว่า รูปเรขาคณิต
ชนิดเดียวกันก็ยังมีอีกหลายแบบ ขึ้นอยู่กับความยาวด้าน
และจำนวนมุม และถ้าให้เด็ก ๆ เข้ามาจับเชือกเพิ่มมากขึ้น 

ก็จะทำให้รูปเรขาคณิตมีจำนวนด้านและมุมเพิ่มขึ้น 

สุดท้ายก็เกือบจะเป็นรูปวงกลม

กิจกรรมเพิ่มเติม
รูปที่ 5: รูปสี่เหลี่ยม

ให้เด็ก ๆ จับคู่กัน โดยให้คนหนึ่งหันหลังให้เพื่อน ส่วนอีกคนใช้
มือลากเป็นรูปเรขาคณิตบนหลังเพื่อน (รูปที่ 6) แล้วให้เพื่อน
ทายว่าคือรูปอะไร ในขณะที่เพื่อนกำลังวาดรูปอาจจะให้ทั้งคู่
ช่วยกันนับจำนวนด้านไปพร้อม ๆ กัน 

คำแนะนำ: ระหว่างที่ให้ทายว่าเพื่อนวาดรูปเรขาคณิตชนิดใด
บนหลัง ครูอาจเพิ่มให้เป็นกิจกรรมที่มีสีสันมากขึ้น เช่น 

แต่งประโยคคำตอบให้เป็นเพลง หรือมีการนับคะแนน 

เพื่อเพิ่มความสนุกเข้าไปด้วย

หรือให้นับจำนวนมุมแทน เพราะรูปเรขาคณิตจะมีจำนวน
ของด้านเท่ากับจำนวนของมุมเสมอ 

ทำไมเป็นเช่นนั้น

รูปที่ 6: วาดรูปเรขาคณิตบนหลังเพื่อน

รูปเรขาคณิตประกอบด้วยด้านที่นำมาประกอบกัน ซึ่งอาจ
เป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้ง ถ้าเป็นเส้นตรง เช่น รูปสามเหลี่ยม
รูปสี่เหลี่ยม รูปห้าเหลี่ยม จะเรียกว่า รูปหลายเหลี่ยม แต่ถ้า
เป็นเส้นโค้งจะเป็นรูปวงกลม หรือวงรี ในชีวิตประจำวัน
มักพบรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และรูปหกเหลี่ยมเสมอ ๆ  

รูปร่างหรือรูปทรงนั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเป็นอย่างมาก
ทำให้เด็ก ๆ เรียนรู้ได้ง่าย เพราะเป็นสิ่งที่เห็นและสัมผัสได้จริง
ซึ่งจะทำให้เด็กเข้าใจเรื่องรูปเรขาคณิตได้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้การนับจำนวนด้านและมุมของรูปเรขาคณิตชนิด
ต่าง ๆ จะช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้เรื่องรูปร่างและรูปทรงได้เร็วยิ่งขึ้น
 

คณิตศาสตร์

สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน

พื้นที่ผิวและรูปทรง
แรงตึงผิว

ฟองสบู่รูปสี่เหลี่ยมและทรงกลม
รูปที่ 1: วัสดุอุปกรณ์

รูปที่ 2: ดัดลวดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม

หากสังเกตฟองสบู่เมื่อกระทบกับแสงอาทิตย์ จะเห็นสีรุ้งที่พื้น
ผิวของฟองสบู่ ส่วนการเป่าน้ำสบู่ให้เกิดฟองก็เป็นสิ่งที่เด็ก ๆ
ชื่นชอบ (แต่ต้องระวังไม่กลืนน้ำสบู่ลงไป) รู้หรือไม่ว่าฟองสบู่
เป็นรูปทรงเรขาคณิตชนิดใด อยากรู้ใช่ไหมล่ะ งั้นเรามาเป่า
ฟองสบู่กันเถอะ

ภาพรวมของกิจกรรม

ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
 ช้อนด้ามยาว
 สบู่ หรือน้ำยาล้างจาน (คุณครูควรเตรียมไว้ให้)
 ถังน้ำใบใหญ่ (ประมาณ 5 ลิตร)
 เส้นลวดขนาดเล็ก
 ไหมพรม
 คีมปากแหลมขนาดเล็ก
 น้ำสะอาด
อุปกรณ์สำหรับหัวข้อกิจกรรมเพิ่มเติม
 ลวดกำมะหยี่
(รูปที่ 1)

รูปที่ 3: ใช้นิ้วจิ้มที่พื้นผิว

เริ่มต้นจาก




เติมน้ำใส่ถังประมาณครึ่งถัง จากนั้นใส่น้ำสบู่ หรือน้ำยา
ล้างจานประมาณ 5 ช้อน
คำแนะนำ: อัตราส่วนของน้ำยาล้างจานและปริมาณ
น้ำสะอาดควรเท่ากับ 1: 2

เป็นรูปวงกลม ตัวต่อไม้เป็นรูปสี่เหลี่ยม เมื่อนำลวดที่ดัด
แล้ว จุ่มในถังน้ำที่ผสมสบู่หรือน้ำยาล้างจาน จากนั้นยกขึ้น
ดูว่ามีอะไรเกิดขึ้น และให้นำลวดที่จุ่มน้ำยามาเป่าเบา ๆ
ให้สังเกตว่าฟองสบู่เป็นรูปทรงกลมทุกครั้งหรือไม่
คำแนะนำ: ครูควรดูแลเด็ก ๆ ในขณะที่ดัดลวด เนื่องจาก
ปลายลวดที่แหลมคมอาจบาดมือได้ ทางที่ดีควรดัดปลาย
ลวดเข้ามาก่อน

จากนัน้ ให้ดดั ลวดเป็นรูปร่างต่าง ๆ เช่น วงกลม สามเหลีย่ ม
และสี่เหลี่ยม โดยให้มีด้ามจับ อาจใช้อุปกรณ์ในห้องเรียน
เป็นต้นแบบสำหรับรูปเรขาคณิตชนิดต่าง ๆ เช่น แก้วน้ำ

กิจกรรมต่อไป


ให้ครูและเด็ก ๆ ผูกไหมพรมให้ตดิ กับลวดทีด่ ดั เป็นรูปวงกลม
โดยให้หย่อนพอประมาณ จากนั้นนำลวดไปจุ่มในถังน้ำ
ที่ผสมสบู่หรือน้ำยาล้างจาน ทิ้งไว้สักครู่แล้วยกขึ้น
แกว่งไปมาเล็กน้อย ให้สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อใช้นิ้ว
จิ้มที่ฟองสบู่



ให้เด็ก บรรยายให้เพื่อน ๆ ฟังว่าเห็นอะไรบ้าง และให้ครู
ตั้งคำถามกับเด็ก ๆ ว่า สิ่งที่เห็นเหมือนกับที่คิดไว้ตั้งแต่แรก
หรือไม่ และฟองสบู่มีลักษณะคล้ายกับรูปเรขาคณิตชนิดใด
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สังเกตการเกิดของฟองสบู่ ว่ามีลักษณะอย่างไร นอกจากนี้
เด็ก ๆ ยังได้เป่าฟองสบู่เป็นรูปทรงต่าง ๆ ด้วยตนเอง

คณิตศาสตร์

พื้นที่ผิวและรูปทรง
แรงตึงผิว

ฟองสบู่รูปสี่เหลี่ยมและทรงกลม
เกิดอะไรขึ้น
รูปทรงของฟองสบู่ไม่ขึ้นอยู่กับรูปร่างของลวด จะเป่าจากลวด
ที่ดัดเป็นรูปอะไรก็ตาม ฟองสบู่จะเป็นทรงกลมเสมอ เนื่องจาก
พื้นผิวของฟองสบู่จะเป็นชั้นของเหลวบาง ๆ ซึ่งมีแรงตึงผิว
คอยดึง ให้ฟองสบู่คงรูปอยู่ได้ 
เมื่อเราใช้นิ้วจิ้มที่ฟองสบู่ที่มีลวดไหมพรมผูกอยู่ จะเกิด

แรงผลักทำให้ไหมพรมเอนไปอีกด้าน เช่น ถ้าจิ้มฟองสบู่ด้าน
ซ้าย ไหมพรมจะเบนไปทางขวา ถ้าเราจิ้มฟองสบู่ไปด้านขวา
ไหมพรมจะเบนไปด้านซ้าย และจะเกิดฟองสบู่เพียงครึ่งเดียว
ที่เป็นแบบนี้เพราะฟองสบู่สร้างแรงตึงผิว เพื่อให้เกิดพื้นที่ผิว
เล็กที่สุดนั่นเอง

กิจกรรมเพิ่มเติม

รูปที่ 4: ลวดกำมะหยี่ที่ดัดเป็นรูปทรงต่าง ๆ 

ดัดลวดกำมะหยี่เป็นรูปทรงต่าง ๆ เช่น ลูกเต๋า พีระมิด หรือ
ทรงกระบอก (รูปที่ 4) หลังจากนั้นให้เด็ก ๆ นำลวดไปจุ่มใน
ถังน้ำสบู่หรือน้ำยาล้างจานแล้วยกขึ้น สังเกตเห็นสิ่งใดบ้าง 

(รูปที่ 5)

เด็ก ๆ เห็นความแตกต่างของฟองสบู่จากการทดลองก่อนหน้านี้
หรือไม่
คำแนะนำ: ให้ตักฟองในน้ำสบู่ออก ให้เหลือน้อยที่สุด 

ทำไมเป็นเช่นนั้น
สิ่งที่อยู่รอบตัวสามารถใช้หลักคณิตศาสตร์อธิบายได้ ตัวอย่าง
เช่น ในกิจกรรมนี้มาดูกันว่าจะนำความรู้คณิตศาสตร์มาใช้กับ
ฟองสบู่ได้อย่างไรบ้าง
จำนวนฟองสบู่ พื้นที่ผิว หรือปริมาตรสบู่ ต้องนำความรู้
คณิตศาสตร์มาหาคำตอบ โดยฟองสบู่จะมีแรงตึงผิวทำให้
มีพื้นที่ผิวน้อยที่สุด ฟองสบู่จึงเป็นทรงกลม

รูปที่ 5: เกิดอะไรขึ้นเห็นฟองสบู่หรือไม่

สมมติว่าต้องการผลิตเครื่องดื่มที่มีปริมาตร 1 ลิตร โดยใช้
กล่องบรรจุที่มีพื้นที่ผิวน้อยที่สุด ในความเป็นจริงควรเลือกใช้
กล่องที่เป็นทรงกลม แต่ก็มีข้อเสียหลายอย่าง เช่น ปัญหา
ในเรื่องการขนส่ง จึงจำเป็นต้องใช้ทรงสี่เหลี่ยมแทน
ฟองสบู่จะใช้หลักของแรงตึงผิวเพื่อให้เกิดรูปทรงที่มี
พื้นที่ผิวน้อยที่สุด การคำนวณพื้นที่ถ้าเป็นรูปทรงที่ซับซ้อน
อาจต้องใช้เครื่องคำนวณในการช่วย

คณิตศาสตร์

สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน

พื้นที่และรูปทรง
วงกลม

วาดด้วยวงเวียน

สิ่งของที่เป็นรูปวงกลมสามารถพบเห็นได้ทั่วไป เช่น เหรียญ
ล้อรถยนต์ ฝาขวด หรือแก้วน้ำ

ภาพรวมของกิจกรรม
รูปที่ 1: วัสดุอุปกรณ์

ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³

อุปกรณ์สำหรับหัวข้อกิจกรรมเพิ่มเติม
 ลูกแก้ว
 กระดาษแข็งที่ตัดเป็นแถบ
 เทปกาวหรือกระดาษกาว
(รูปที่ 1)

รูปที่ 3: วัสดุอุปกรณ์สำหรับทำวงเวียน

เริ่มต้นจาก


อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
 กระดาษ
 ดินสอ
 ตะเกียบหรือแท่งไม้ขนาดยาว และสั้น 1 คู่
 เชือก หรือไหมพรม
 กระดาษแข็ง
 ดินสอสีแท่งสั้น
 แผ่นซีดี

รูปที่ 2: ลูกข่างที่ประดิษฐ์ด้วยตัวเอง



ให้เด็ก ๆ นั่งล้อมเป็นวงกลม จากนั้นให้ครูอธิบายให้เด็ก ๆ
ฟังว่าการนั่งเป็นวงกลมนั้นเหมาะสำหรับเล่นกิจกรรม
มากกว่านั่งเรียงแถวหน้ากระดาน
ครูให้เด็กสังเกตรอบ ๆ ห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นผนังห้อง
ชั้นวางหนังสือหรือพื้นห้อง และดูว่ามีอะไรบ้างที่เป็นรูป
วงกลม เช่น นาฬิกาแขวนผนัง แก้วน้ำ และให้ยกตัวอย่าง
ของอย่างอื่นที่พบในชีวิตประจำวัน (เช่น พิซซ่า หรือจาน)





ครูหยิบกระดาษและดินสอขึ้นมา พร้อมกับตั้งคำถามว่า
จะวางกระดาษและดินสอตรงไหนในวงล้อมที่เด็กๆ นั่งเป็น
วงกลม โดยให้ระยะที่เดินเท่ากันทุกคน
สุดท้ายครูให้เด็ก ๆ ช่วยกันหาสิ่งของในโรงเรียน ที่มีวงกลม
เป็นส่วนประกอบ ครูควรอธิบายด้วยว่าทำไมสิ่งของทีเ่ ป็น
รูปวงกลมจึงเหมาะกว่ารูปอืน่ เช่น ฝาขวด เพราะสามารถ
หมุนได้สะดวก หรือแก้วน้ำ โดยให้ใช้แก้วที่มีปากแก้วเป็น
รูปวงกลมเปรียบเทียบกับรูปเรขาคณิตชนิดต่าง ๆ

กิจกรรมต่อไป
มาประดิษฐ์ลูกข่างกันเถอะ
ต่อจากนั้นคือการทำวงเวียนร่วมกัน
 จากการทดลองก่อนหน้านี้เรื่อง “ลูกข่างหลากสี” (หัวข้อ
 เริ่มจากนำตะเกียบหรือแท่งไม้ 1 คู่ ให้มีทั้งยาวและสั้น
“แสง สี และการมองเห็น”) ได้ยกตัวอย่างการประดิษฐ์
จากนั้นนำเชือกหรือไหมพรมมาผูกเข้าด้วยกัน (รูปที่ 3)
ลูกข่างจากแผ่นซีดีและลูกแก้ว โดยการนำลูกแก้วมาใส่ใน
ปักตะเกียบด้ามยาวลงดินหรือทราย ดึงเชือกหรือไหมพรม
ช่องตรงกลางของแผ่นซีดี แล้วติดด้วยดินน้ำมัน
ให้ตึง แล้วใช้ด้ามที่สั้นกว่าวาดวงกลม (รูปที่ 4)
 ประดิษฐ์ลูกข่างจากกระดาษแข็งและดินสอ โดยนำแผ่นซีดี
คำแนะนำ: อาจใช้แท่งชอล์กแทนตะเกียบ แล้ววาดบน
วางบนกระดาษแข็ง วาดตามแบบ และตัดออก (ตัดให้มีรู
กระดานดำ
ตรงกลางด้วย) นำดินสอมาเสียบรูตรงกลาง (รูปที่ 2)
ซึ่งต้องให้ดินสอมีขนาดพอดีกับรูด้วย
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เรียนรู้วัตถุต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันที่เป็นรูปวงกลม รวมถึง
สามารถประดิษฐ์ลูกข่างและวงเวียนได้ด้วยตนเอง นอกจากนั้น
จะเปรียบเทียบพื้นที่ของรูปต่าง ๆ เช่น รูปสามเหลี่ยม
รูปสี่เหลี่ยม และรูปวงกลม

คณิตศาสตร์

พื้นที่และรูปทรง
วงกลม

วาดด้วยวงเวียน
เกิดอะไรขึ้น
เด็ก ๆ พบเจอสิ่งของต่าง ๆ ที่เป็นรูปเรขาคณิตภายในห้องเรียน
และรอบ ๆ บริเวณโรงเรียนมากมาย
การนั่งล้อมเป็นวงกลมจะทำให้เห็นหน้าเพื่อน ๆ ได้ทุกคน และ
ระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของวงกลมถึงเส้นรอบวงมีระยะ
เท่ากัน
รูปที่ 4: วาดรูปวงกลมจากวงเวียนที่ทำขึ้นเอง

กิจกรรมเพิ่มเติม

รูปที่ 5: แถบสามเหลี่ยมที่เต็มไปด้วยลูกแก้ว

ตัดกระดาษแข็งให้เป็นแถบ โดยให้มีความยาวประมาณ
65 เซนติเมตร แล้วติดเทปกาวที่ปลายประมาณ 5 เซนติเมตร
จะได้เป็นแถบวงกลมทีม่ เี ส้นรอบวงยาว 60 เซนติเมตร จากนัน้
ให้ทำแถบนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า โดยตัดเชือกที่มีความ
ยาว 20 เซนติเมตร แล้วนำเชือกมาวางทาบ พับแถบกระดาษ
ตรงปลายเชือก ให้ทาบไปจนกว่าจะครบวง พยายามทำให้
แถบกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าตามรอยพับเมื่อสักครู่
จากนั้นนำลูกแก้วมาใส่ให้เต็ม (พยายามให้ลูกแก้วกระจาย
ให้เต็ม) (รูปที่ 5)
ต่อไปให้นำลูกแก้วออกให้หมด นำแถบกระดาษรูปสามเหลี่ยม

เมื่อได้เรียนรู้จากการสังเกตแล้ว การเรียนรู้จากการปฏิบัติ 

โดยการสร้างวงเวียนด้วยตัวเองก็ทำให้รู้ว่า วงเวียนมีไว้สำหรับ
สร้างรูปเรขาคณิตให้ถูกต้องมากขึ้น โดยเฉพาะรูปวงกลม
เพราะการวาดวงกลมด้วยมืออาจจะยากเกินไปต้องใช้
อุปกรณ์ช่วย

มาทำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยตัดเชือกที่มีความยาว 15
เซนติเมตร แล้วใช้วธิ เี ดียวกับการทำรูปสามเหลีย่ ม หลังจากนัน้
นำลูกแก้วจำนวนเดิมมาใส่ สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น ดูว่ายังมีที่ที่
สามารถใส่ลูกแก้วเพิ่มลงไปอีกได้หรือไม่ ถ้ามีให้ใส่ลูกแก้ว
ลงไปอีก (อาจใช้ลูกแก้วสีต่างกันเพื่อเห็นความแตกต่างชัดเจน
มากขึ้น)
สุดท้ายนำลูกแก้วออก ทำให้แถบกระดาษนั้นเป็นรูปวงกลม
เหมือนเดิม แล้วนำลูกแก้วใส่ลงไปใหม่ (รูปที่ 6) จะเห็นว่า
ยังมีที่ว่างเหลืออยู่

ทำไมเป็นเช่นนั้น
วัตถุที่มีรูปวงกลมเป็นส่วนประกอบที่มีประโยชน์ในการใช้สอย
มากกว่า เช่น ปากแก้วน้ำที่เป็นวงกลมจะสะดวกต่อการดื่ม
มากกว่าลักษณะอื่น ๆ ส่วนวัตถุบางประเภทจะสะดวกในการ
ผลิต เช่น จาน
รูปที่ 6: จำนวนลูกแก้วในแถบวงกลม

วงกลมเป็นรูปเรขาคณิตชนิดหนึ่ง จุดทุกจุดบนวงกลมจะมี
ระยะห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากันเสมอ เราจึงนำสมบัตินี้
มาสร้างวงเวียน วงเวียนทำให้วาดวงกลมได้งา่ ยและถูกต้อง
มากขึน้

จากกิจกรรมที่นำลูกแก้วมาใส่ในแถบกระดาษที่เป็นรูป
เรขาคณิตต่าง ๆ จะเห็นว่าแถบวงกลมจะใส่จำนวนลูกแก้วได้
มากกว่า ซึง่ สามารถสร้างสมมติฐานได้ดงั นี้ รูปทีม่ เี ส้นรอบวง
เท่ากันจะใส่ลูกแก้วได้มากขึ้นเมื่อรูปนั้นมีมุมเพิ่มขึ้น นั่นคือ
รูปสี่เหลี่ยมจะมีพื้นที่มากกว่ารูปสามเหลี่ยม รูปห้าเหลี่ยมจะมี
พื้นที่มากกว่ารูปสี่เหลี่ยม ส่วนวงกลมจะใส่ลูกแก้วได้มากที่สุด
เพราะมีพื้นที่มากที่สุดนั่นเอง

คณิตศาสตร์

สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน

จำนวนและตัวเลข
ลูกเต๋า

สู่ชัยชนะด้วยมุมและด้าน
รูปที่ 1: วัสดุอุปกรณ์

ลูกเต๋ามีทั้งหมด 6 หน้า โดยแต่ละหน้าจะมีจุดบอกจำนวน 1-6
ในการโยนลูกเต๋าแต่ละครั้งจะอาศัยความน่าจะเป็น และถึงแม้
การเกิดแต้มแต่ละแต้มจะมีโอกาสเท่ากันก็ตาม แต่จะรู้สึกว่า
การได้แต้ม 6 นั้นช่างยากซะจริง ๆ

ภาพรวมของกิจกรรม

ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
 ลูกเต๋าหลาย ๆ ลูก (ถ้าจะให้ดีต้องมีขนาดและสัญลักษณ์
บนหน้าแต่ละหน้าต่างกัน)
 ลูกเต๋าขนาดใหญ่ที่ทำมาจากฟองน้ำหรือวัสดุอื่น
(ในกรณีที่โรงเรียนมีอยู่แล้ว)
 กระดาษ
 ปากกาหรือดินสอ
 ตัวการ์ตูนตัวเล็ก ๆ (เพื่อใช้ในการเดินเกมทอยลูกเต๋า)
อุปกรณ์สำหรับหัวข้อกิจกรรมเพิ่มเติม
กรรไกร
 กาว
 กระดาษแข็ง

รูปที่ 2: เกมทอยลูกเต๋าที่ทำขึ้นเอง

เริ่มต้นจาก
เกมทอยลูกเต๋า
 ให้ครูออกแบบเกม โดยวาดวงกลมประมาณ 20 วงเรียงกัน
บนกระดาษแข็งที่เตรียมไว้ เพื่อเป็นเส้นทางในการเดินของ
เกม (รูปที่ 2) จากนั้นให้เด็ก ๆ ช่วยกันระบายสีลงในวงกลม
ครูแจกตัวการ์ตูน เพื่อเป็นตัวแทนของแต่ละคน จากนั้นเริ่ม
ต้นเกมโดยให้เด็กทุกคนทอยลูกเต๋าว่าได้กี่แต้ม โดยดูจาก
จำนวนจุดของหน้าที่หงาย แล้วนำตัวการ์ตูนของแต่ละคน
เดินตามจำนวนแต้มที่ได้บนวงกลม สลับกันทอยลูกเต๋าไป
เรื่อย ๆ ใครที่ไปถึงวงกลมวงสุดท้ายก่อนเป็นผู้ชนะ




(รูปที่ 1)

รูปที่ 3: จับมุมของลูกเต๋าด้านที่นับไปแล้ว
เพื่อปองกันการสับสน

จำนวนแต้มบนลูกเต๋าต้องแสดงเป็นจุด ทีเ่ ป็นเช่นนีเ้ พราะว่า
กิจกรรมบางกิจกรรมเหมาะสำหรับเด็กเล็ก ซึ่งอาจไม่รู้จัก
ตัวเลข จึงใช้จุดแทนจำนวนแต้มบนหน้าลูกเต๋านั่นเอง





จากนั้นให้นำลูกเต๋าลูกหนึ่งมาวางบนโต๊ะ แล้วถามเด็กว่า
หน้าของลูกเต๋าที่อยู่ด้านล่างจะมีกี่แต้ม คำแนะนำคือ ให้
เด็ก ๆ ช่วยกันดูหน้าของลูกเต๋าที่ปรากฏด้านบนและด้านข้าง
แล้วดูว่าตัวเลขใดที่หายไป หรืออาจนำลูกเต๋าอีกลูกหนึ่งมา
เปรียบเทียบก็ได้
สังเกตจำนวนแต้มบนหน้าของลูกเต๋าที่อยู่ตรงกันข้าม แล้ว
วาดรูปวงกลมตามจำนวนแต้มที่ปรากฏ โดยให้วาดไว้บน
หน้าของลูกเต๋าทั้งสองด้าน สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้น จำนวน
แต้มบนหน้าลูกเต๋าที่อยู่ตรงกันข้ามรวมกันได้ทั้งหมดกี่แต้ม

กิจกรรมต่อไป




ลูกเต๋าประกอบด้วยหน้า ขอบ และมุม ซึ่งจะมาดูกันจาก
กิจกรรมต่อไปนี้
ปกติลูกเต๋าจะมีหน้าทั้งหมด 6 หน้า ให้ครูถามกับเด็ก ๆ ว่า

ลูกเต๋ามีด้านและมุมทั้งหมดเท่าไร อาจให้เด็กหลายคนมา
ช่วยกันนับ มุมไหนที่นับไปแล้วให้ใช้นิ้วมือจับเอาไว้ เพื่อ
ปองกันการสับสน (รูปที่ 3)
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สังเกตหน้าแต่ละหน้าของลูกเต๋า พร้อมทั้งการเรียงจุดแต่ละจุด
ของแต้ม 1 จนถึง 6 ให้สัมพันธ์กับรูปเรขาคณิต และสุดท้าย
เด็กได้ประดิษฐ์ลูกเต๋าด้วยตนเอง

คณิตศาสตร

จำนวนและตัวเลข
ลูกเตา

ÊÙ‹ªÑÂª¹Ð´ŒÇÂÁØÁáÅÐ´ŒÒ¹
à¡Ô´ÍÐäÃ¢Öé¹
หลังจากสังเกตหนาของลูกเตาที่อยูตรงขามกัน และวาดรูป
วงกลมตามจำนวนแตมที่ปรากฏแลว จะพบวาจำนวนแตม
ที่อยูบนหนาตรงขาม เมื่อนำมาบวกกันจะเทากับ 7 เสมอ
ซึ่งจะทำใหรูจำนวนแตมหนาที่อยูตรงขามได
ในการเลนเกมทอยลูกเตา เด็กจะไดฝก การนับเลขตามจำนวน
ของวงกลมทีต่ วั การตนู ของแตละคนเดินไป เชน ถาทอยลูกเตา

ได 5 แตม จะเดินได 5 กาว พรอมกับนับเลข เมื่อเลื่อน
ตัวการตูนไปแตละวง นั่นคือ 1-2-3-4-5
การที่ใหเด็กชวยกันนับจำนวนหนา ขอบ และมุมของลูกเตาจะ
ชวยใหเรียนรูเรื่องจำนวนหนา ขอบ และมุมลูกเตาเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งจำนวนหนาของลูกเตาจะมีทั้งหมด 6 หนา มุม 6 มุม
และขอบ 12 ขอบดวยกัน

¡Ô¨¡ÃÃÁà¾ÔèÁàµÔÁ
รูปที่ 4: วาดแบบลูกเตา

ใหครูวาดแบบลูกเตา (รูปที่ 4) ลงบนกระดาษแข็ง และตัด
จากนั้นใหเด็ก ๆ ชวยกันประกอบ
คำแนะนำ: เพื่อใหลูกเตามีขนาดเทากัน สามารถใชกระดาษ
กราฟชวยในการวาดได
การวาดจุดลงบนหนาของลูกเตา ใหลงจุดตอนที่ประกอบเสร็จ
แลว (รูปที่ 5) เพราะถาลงจุดตอนที่ยังไมไดประกอบจะทำให

สับสน เด็กอาจจะยังมองไมออกวา หนาไหนตรงขามกับ
หนาไหน
ถาเด็ก ๆ มีความสนใจจะประดิษฐลูกเตาแบบอื่นๆ ครูสามารถ
นำแบบประดิษฐลูกเตา (รูปที่ 6) ไปใชประดิษฐไดซึ่งมี
ทั้งหมด 11 แบบ อาจใหเด็กแตละคนเลือกคนละแบบก็ได

·ÓäÁà»š¹àª‹¹¹Ñé¹
คำวา “ลูกเตา” หมายถึงทรง “ลูกบาศก” ซึง่ มีรากศัพทมาจาก
ภาษากรีก แปลวาหนาทัง้ หก แตในการเสีย่ งทายอาจใชรปู ทรง
อื่นที่ไมใชลูกบาศก ก็จะไมเรียกวาเปนลูกเตา
รูปที่ 5: วาดจุดลงบนหนาของลูกเตาหลังจากประกอบเสร็จแลว

รูปที่ 6: แบบอื่นๆ สำหรับประดิษฐลูกเตา

ในการทอยลูกเตา จะฝกใหเด็กไดนับตัวเลข และขานตัวเลข
ระหวางที่เลื่อนตัวการตูน (1, 2, 3,...) ซึ่งจะชวยฝกความ
เขาใจและพัฒนาในเรื่องการเรียงลำดับของสิ่งตาง ๆ
นอกจากนี้ยังไดเรียนรูจำนวนแตมที่สัมพันธกับจุดบนหนาของ
ลูกเตาอีกดวย เมื่อฝกบอย ๆ จะทำใหตอบไดวาเปนตัวเลขใด
ไดอยางรวดเร็ว

สวนแบบสำหรับประดิษฐลูกเตา จะชวยใหเด็กเขาใจเรื่อง
ของรูปทรงและหนาตัด เชน ถารูปทรงหนึ่งมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
เปนหนาตัดทั้งหมด 6 หนา ซึ่งมีความยาวเทากัน เมื่อนำมา
ประกอบจะไดทรงลูกเตา และจากแบบที่มีหลากหลาย ทำให
เด็ก ไดฝกความคิด นอกจากนั้นยังฝกใหใชจินตนาการระหวาง
ตกแตงลูกเตา (การวาดแตมลงบนลูกเตา หรือการระบายสี
บนหนาของลูกเตา)

คณิตศาสตร์

สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน

จำนวนและตัวเลข

จำนวนและตัวเลขในชีวิตประจำวัน

ตัวเลขเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันอย่างไร

“ฉันอายุ 3 ขวบ”
“บ้านเลขที่ของฉันคือ 3538”
“ฉันเคยกระโดดสูงมาแล้ว 3 ครั้ง”
“วันนี้ฉันมาถึงห้องเรียนเป็นคนที่ 3”
“แม่ซื้อแอปเปิ้ลมา 3 ผล”

ภาพรวมของกิจกรรม
เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้และพบเจอเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับตัวเลขมากขึ้น
และยังมีโอกาสได้นำเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขที่พบมาเล่าให้เพื่อน ๆ
ฟังด้วย

ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
 กระดาษแข็งขนาด A4 จำนวน 10 แผ่น
 ปากกา
 กระดาษ
 กาว หรือกระดาษกาว
 ตัวต่อที่มีขนาดเท่ากัน
(รูปที่ 1)

รูปที่ 1: วัสดุอุปกรณ์

รูปที่ 2: กระดาษแข็งที่ใช้เป็นกระดานนำเสนอ

เริ่มต้นจาก
เริ่มต้นจากการเล่นเกมทอดลูกเต๋าร่วมกัน
 ครูและเด็ก ๆ ช่วยกันหาตัวเลขในห้อง เช่น หน้าห้องจะมี
ตัวเลขแสดงเลขที่ห้องเรียน หรือตัวเลขที่อยู่ในปฏิทินบน
โต๊ะของครู ตัวเลขบนหน้าปัดนาฬิกา ตัวเลขแสดงเลขที่
หน้าในหนังสือ ส่วนในชีวิตประจำวัน จะพบเจอตัวเลข
ต่าง ๆ จาก เลขที่บ้าน ขนาดรองเท้า เลขทะเบียนรถ และ
อื่น ๆ หลังจากนั้นให้ครูรวบรวมตัวอย่างของเด็กและวาด
จำนวนจุดตามตัวอย่างลงบนกระดาษแข็งที่เตรียมไว้
โดยเขียนตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 10 อาจใช้การแปะรูปภาพ

หรือการวาดรูปช่วยก็ได้ (รูปที่ 2)


ในกิจกรรมนี้จะยกตัวอย่างเลข 3 บนกระดานของเลข 3
เราอาจแปะรูปรถสามล้อ แท่นกระโดดน้ำสูง 3 เมตร
รูปสามเหลี่ยม หรือการผสมเลข 3 กับตัวเลขอื่น ๆ เช่น
หมายเลข 1 กับ 3 เป็นต้น (รูปที่ 3) ต่อจากนั้นให้เด็ก
ช่วยกันต่อตัวต่อ 1 ตัว แล้วเพิ่มจำนวนไปเรื่อย ๆ เพื่อให้
เด็กเปรียบเทียบความสูงที่เพิ่มขึ้นกับจำนวนของตัวต่อที่
มากขึ้นจนเป็นขั้นบันได (รูปที่ 4)

กิจกรรมต่อไป


ครูอาจจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ เช่น ไปพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ
เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขเพิ่มมากขึ้น โดยแบ่งเด็ก
ออกเป็นกลุ่ม เมื่อเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ให้
แต่ละกลุ่มนำเสนอสิ่งที่พบเกี่ยวกับตัวเลขและความหมาย
จากนั้นให้หาเหตุผลประกอบว่า ทำไมจึงเลือกตัวเลขนี้

ซึ่งอาจเป็นความชอบ (เช่น ตัวเลขที่ชอบ คือ เลข 5)
นอกจากนี้ให้คุณครูและเด็กร่วมกันอภิปรายและจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนในเรื่องจำนวนและตัวเลข
ต่อไป
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เด็ก ๆ สามารถเจอเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับตัวเลขในชีวิตประจำวัน
อย่างไรได้บ้าง

รูปที่ 3: รูปตัวอย่างของการแสดงตัวเลข เช่น
รูปรถสามล้อ แท่นกระโดดน้ำสูง 3 เมตร
กระดาษ 3 แผ่น ตัวต่อ 3 ตัว

คณิตศาสตร์

จำนวนและตัวเลข

จำนวนและตัวเลขในชีวิตประจำวัน

ตัวเลขเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันอย่างไร
เกิดอะไรขึ้น
เด็ก ๆ จะได้รู้ว่ามีเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันอะไรบ้าง
ที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข โดยเฉพาะความสำคัญในการบอก
ตำแหน่งเพื่อการค้นหา (เช่น บ้านเลขที่ เบอร์โทรศัพท์) 

บอกปริมาณหรือขนาด (เช่น อายุ ความสูง น้ำหนัก เวลา
และจำนวนเงิน) หรือเพื่อใช้อธิบายลักษณะของสิ่งต่าง ๆ

เช่น รูปสามเหลี่ยม (รูปที่มีด้าน 3 ด้าน มุม 3 มุม)
การไปทัศนศึกษานอกสถานที่จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้เรื่อง
จำนวนและตัวเลข และการนำจำนวนมาบวกกันเพื่อหา
จำนวนที่มีค่ามากขึ้นด้วย

กิจกรรมเพิ่มเติม
รูปที่ 4: การวางตัวต่อโดยเพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆ 

ครูอาจเพิ่มกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข เช่น ถ้าวันนั้นตรงกับ
วันที่ 1 อาจให้เด็กช่วยหาสิ่งของที่มีเพียงชิ้นเดียวหรือสิ่งของ
ที่มีเลข 1 อยู่ ถ้าเป็นวันที่ 2 อาจให้เด็ก ๆ หาของที่ประกอบ
ด้วย 2 สี หรือถ้าเป็นวันที่ 7 อาจเล่านิทานเรื่องสโนว์ไวต์กับ
คนแคระทั้งเจ็ด และให้เด็กแสดงบทบาทสมมติประกอบ

การเล่านิทาน (สโนวไวต์ เจ้าชาย แม่มด และคนแคระทั้งเจ็ด)
หรือให้เด็กช่วยกันระบายสีโดยใช้สี 7 สี อาจเป็นภาพรุ้งก็ได้
หลังจากนั้นให้เด็กเลือกตัวเลขที่ชอบ แล้วนำตัวต่อมาต่อเป็น
ตัวเลขนั้น ๆ (รูปที่ 5) จากนั้นให้ออกมาอธิบายเหตุผลว่า
ทำไมถึงชอบ 

ทำไมเป็นเช่นนั้น
ตัวเลขสามารถอธิบายและบอกความสำคัญของสิ่งต่าง ๆ ได้
เช่น สามารถอธิบายและบอกปริมาณ (แอปเปิ้ล 3 ผล) บอก
ลำดับของสิ่ง ๆ หนึ่ง (เด็กคนที่ 3 ที่มาถึงห้องเรียน) บอกอายุ 

(อายุ 3 ปี) บอกจำนวนครั้งที่ทำซ้ำในกิจกรรมหนึ่ง ๆ (ปรบมือ
3 ครั้ง) หรือแทนสัญลักษณได้ (บ้านเลขที่ 3538)
นอกจากนั้นเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องจำนวนและตัวเลขผ่าน
กิจกรรมต่าง ซึ่งจะทำให้เขามีพัฒนาการในการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น อาจจัดกิจกรรมการเต้นประกอบจังหวะ หรือ
(เต้นปรบมือ 3 ครั้ง ซ้ายมือ 3 ครั้ง พร้อมทั้งนับจังหวะตาม)
รูปที่ 5: เรียงต่อตัวให้เป็นตัวเลข

ร้องเพลงเกี่ยวกับตัวเลข เล่นเกมต่าง ๆ เช่น ทอยลูกเต๋า 
การได้เห็นตัวเลขตามสถานที่ ในสถานการณ์ต่าง  ๆ หรือ
บนสิ่งของ เป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ตัวเลขและจำนวนมากขึ้น 
ครูควรพยายามสร้างทัศนคติทดี่ สี ำหรับตัวเลข ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ
สำหรับการเรียนในระดับปฐมวัย เพื่อปูพื้นฐานให้เด็กรู้สึกสนุก
กับการเรียน และเพื่อให้เด็กสนใจหาความรู้เพิ่มเติมให้มากขึ้น
ซึ่งการให้เด็กชื่นชอบตัวเลข เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการ
เรียนคณิตศาสตร์นั่นเอง

สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน

จำนวนและปริมาณ

การแยกประเภทและการเปรียบเทียบ

การจัดหมวดหมู่

“ตุ๊กตาหมีอยู่ไหน นั่นไงตุ๊กตาหมีอยู่ในท่ามกลางกลุ่มตุ๊กตา
ที่วางกระจัดกระจายอยู่”
เพื่อให้การหาตุ๊กตาหมีง่ายและรวดเร็ว สิ่งแรกที่มักจะแนะนำ
คือ เก็บสิ่งของที่กระจัดกระจาย แยกประเภท จากนั้นจัดใหม่
ให้เป็นระเบียบ (เช่น ส่วนที่เป็นของใช้ ของตกแต่ง) โดยแยก
เป็นหมวดหมู่ เช่น เรียงหนังสือตามประเภท หรือการจัด
เสื้อผ้าตามสี หรือการเก็บตัวต่อโดยเรียงตามขนาด

ภาพรวมของกิจกรรม
เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบ การแยกประเภท และ
การจัดหมวดหมู่ของสิ่งต่าง ๆ
ได้แยกหมวดหมู่ของดินสอ ตามเงื่อนไขต่าง ๆ นอกจากนั้นยัง
เปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของ จากเครื่องชั่งน้ำหนักที่ทำขึ้นเอง
และได้เรียนรู้การแยกประเภทและจัดหมวดหมู่จากการจับกลุ่ม
กับเพื่อน ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

รูปที่ 1: วัสดุอุปกรณ์

อุปกรณ์สำหรับหัวข้อกิจกรรมเพิ่มเติม
 ซีดีเพลง (ใช้ในการเต้นตามจังหวะ)
(รูปที่ 1)

รูปที่ 3: ดินสอที่เรียงตามความยาว

เริ่มต้นจาก
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อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
 ดินสอ หรือปากกาขนาดต่าง ๆ หลายประเภท
(ดินสอสี ปากกาเมจิก สีเทียน ดินสอที่มีขนาดและ
ความยาวแตกต่างกัน)
 ไม้แขวนเสื้อ
 เส้นลวดขนาดเล็ก
 ถ้วยไอศกรีม หรือถ้วยโยเกิร์ตที่ล้างสะอาดแล้ว 2 ถ้วย
(มีขนาดเท่ากัน)
 สิ่งของต่าง ๆ สำหรับนำมาชั่งน้ำหนัก

รูปที่ 2: ี่แยกประเภทเป็นปากกาเมจิก
ดินสอสี และสีเทียน

ให้เด็กนำดินสอหรือปากกาที่เตรียมไว้ มาแยกประเภท
ตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น สี ขนาด ความยาว หรืออาจ
แยกตามความชอบ เช่น สีนี้ชอบ สีนี้ไม่ชอบ เพิ่มแนว
ความคิดในการตั้งเงื่อนไข
จากนัน้ ให้แยกประเภทสีตามประเภท (ดินสอสี ปากกาเมจิก
สีเทียน) (รูปที่ 2) เมื่อแยกสีตามประเภทแล้ว จะแบ่งสี
ออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งแต่ละกลุ่มมีความยาวไม่เท่ากัน ดูว่า
กลุม่ ใดมีความยาวมากทีส่ ดุ และกลุม่ ใดมีความยาวสัน้ ทีส่ ดุ



ถ้าแยกประเภทดินสอตามเงื่อนไขของความยาว จะได้ดินสอ
เรียงกัน (รูปที่ 3) แต่ถ้าแยกประเภทตามสี อาจลำบาก
เนื่องจากมีสีที่คล้ายกัน ในกรณีที่มีลักษณะสำคัญอยู่รวมอยู่
ในสีเดียวกัน เช่น การแยกสี และประเภทของสิ่งของ อาจจะ
แยกเป็นอีกกลุ่ม เช่น ปากกาเมจิกสีน้ำเงินเป็นกลุ่มหนึ่ง
และดินสอไม้สีน้ำเงินเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
ที่กำหนด

กิจกรรมต่อไป




ประดิษฐ์เครื่องชั่งน้ำหนักจากไม้แขวนเสื้อ โดยนำถ้วย
ไอศกรีม หรือถ้วยโยเกิร์ตที่ล้างสะอาดแล้วมาผูกด้วยลวด
ติดกับปลายทัง้ สองด้านของไม้แขวนเสือ้ (รูปที่ 4) พยายาม
ไม่ให้ไม้แขวนเสื้อเอียง และถ้วยอยู่ในระดับเดียวกัน
จากนั้นให้เด็ก ๆ ช่วยหาสิ่งของในห้องที่สามารถนำมาใส่ใน
ถ้วยที่แขวนกับไม้แขวนเสื้อได้ โดยกองรวมกันไว้ จากนั้น
ให้เลือกมา 1 ชิ้นสำหรับเปรียบเทียบ (เช่นกรรไกร) แล้ว

ให้หาสิ่งของที่คิดว่าหนักหรือเบากว่ากรรไกร เริ่มแรกให้ใช้
มือจับในการเปรียบเทียบน้ำหนักสิง่ ของทีอ่ ยูบ่ นมือข้างไหน
ที่รู้สึกว่าหนักมากกว่ากัน สุดท้ายคือ การตรวจสอบโดย
การชั่งน้ำหนักที่ทำด้วยไม้แขวนเสื้อ ให้เด็กแต่ละคนนำ
สิ่งของที่เลือก มาใส่ถ้วยที่แขวนกับไม้แขวนเสื้อด้านใด
ด้านหนึ่ง และใส่กรรไกรในถ้วยอีกด้านที่เหลือ ยกไม้แขวน
เสื้อขึ้น ครูให้เด็กสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น

© Haus der kleinen Forscher, Germany Thai translation supported by

คณิตศาสตร์

จำนวนและปริมาณ

คณิตศาสตร์

การแยกประเภทและการเปรียบเทียบ

การจัดหมวดหมู่
เกิดอะไรขึ้น
เมื่อต้องการแยกประเภทกลุ่มของสิ่งของ จะต้องกำหนด
เงื่อนไขก่อน จึงจะแยกประเภทได้ 
นอกจากนี้ เด็ก ๆ ยังได้เรียนรู้ว่า หลังจากการแยกประเภทแล้ว
จะมีผลลัพธ์หลากหลายรูปแบบ เช่น การเรียงลำดับของดินสอ
จากแท่งยาวไปสัน้ หรือเป็นกลุม่ สี ถ้ากำหนดเงือ่ นไขให้ละเอียด
มากขึ้นเท่าไร จะสามารถแยกประเภทของสิ่งของได้ละเอียด

มากขึ้นเท่านั้น
ส่วนที่ชั่งน้ำหนักจากไม้แขวนเสื้อ จะอาศัยหลักการเดียวกับ
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบคาน โดยเป็นการเปรียบเทียบน้ำหนัก
ของสิ่งของ 2 สิ่ง จากตัวอย่างสามารถแบ่งเงื่อนไขได้เป็น 

3 กลุ่มด้วยกัน คือ สิ่งของที่หนักกว่ากรรไกร เบากว่ากรรไกร
และหนักเท่ากับกรรไกร (รูปที่ 5)

กิจกรรมเพิ่มเติม

รูปที่ 4: เครื่องชั่งน้ำหนักจากไม้แขวนเสื้อ

แนวความคิด: ให้เด็กๆ จับกลุ่มตามเงื่อนไขที่กำหนด
เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการเปิดเพลงให้เต้นตามจังหวะ เมื่อเพลง
หยุด ให้จับกลุ่มกับเพื่อน ๆ ที่มีเงื่อนไขเดียวกัน เช่น จับกลุ่ม
กับเด็กผู้ชาย เด็กผู้หญิง หรือให้เด็กผู้ชายจับประตู ให้เด็ก
ผู้หญิงจับหน้าต่าง
จากนั้นให้เปิดเพลงต่อ เพื่อเล่นรอบใหม่โดยหาเงื่อนไขใหม่ 

ซึ่งอาจเป็นอายุ จำนวนพี่น้อง ใส่แว่นหรือไม่ใส่แว่น กลับบ้าน
ด้วยรถโรงเรียน หรือพ่อแม่มาส่ง ชอบกินลูกอมหรือไม่ชอบกิน

วัตถุด้านขวาหนักกว่า

วัตถุด้านซ้ายหนักกว่า

เมื่อเล่นไปได้สักครู่ ให้ครูสร้างเงื่อนไขที่ละเอียดมากขึ้น เช่น
ให้จับกลุ่มเด็กผู้ชายที่ใส่แว่นตา หรือเด็กผู้หญิงที่ใส่แว่นตา
และเด็กที่ไม่ใส่แว่นตา
อีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างเงื่อนไขใหม่คือ ให้เด็ก ๆ เรียง
ลำดับตามเงื่อนไขที่มีอยู่แล้ว เช่น เรียงลำดับตามความสูง
น้ำหนัก ขนาดของรองเท้า หรือตามอายุ

ทำไมเป็นเช่นนั้น
การจัดระเบียบสิ่งของในห้องเรียน สามารถนำหลักการนี้ไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้ ได้แก่ การเปรียบเทียบ การแยกประเภท
และการจัดหมวดหมู่ ซึ่งอาศัยการหาความแตกต่าง และ
ความเหมือนของสิ่งที่ต้องการจัดระเบียบ

รูปที่ 5: ใช้กรรไกรในการเปรียบเทียบน้ำหนัก

และเงื่อนไขอื่นๆ ที่ช่วยกันคิดขึ้นมา

เด็กจะเริ่มต้นเรียนรู้การจัดระบบ ซึ่งจะพัฒนาเมื่อโตขึ้น ซึ่งจะ
ต้องนำความรู้นี้ไปใช้กับเหตุการณ์อนาคต
และสามารถแยกประเภทได้อย่างละเอียด โดยแบ่งเป็น

“กลุ่มย่อย” (ดินสอสีน้ำเงิน เด็กผู้ชายที่สวมแว่นตา) และ 

“กลุ่มใหญ่” (ดินสอทั้งหมด เด็กผู้ชายทั้งหมด) 
วิชาคณิตศาสตร์มกี ารจัดระบบโดย อาศัยหลักการแยกประเภท
เช่น จำนวนคู่และจำนวนคี่ โดยใช้ตัวเลขหลักสุดท้ายของ
จำนวนนั้น เช่น ถ้าจำนวนที่ลงท้ายด้วย 0, 2, 4, 6, 8 จะ
เป็นจำนวนคู่ และจำนวนที่ลงท้ายด้วยเลข 1, 3, 5, 7, 9
จะเป็นจำนวนคี่

คณิตศาสตร์

สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน

จำนวนและปริมาณ
การเปรียบเทียบความจุ

ปริมาณน้ำในแก้วเท่ากันหรือไม่

งานเลี้ยงสังสรรค์ เช่น งานที่โรงเรียน งานวันเกิดตามสถานที่
ต่าง ๆ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลย คือ เครื่องดื่ม สังเกตหรือไม่ว่า
การแบ่งเครื่องดื่มให้แต่ละคนเท่า ๆ กัน ทำอย่างไร เมื่อมีแก้ว
หลาย ใบ และขนาดของแก้วไม่เท่ากัน

ภาพรวมของกิจกรรม
รูปที่ 1: วัสดุอุปกรณ์

อุปกรณ์สำหรับหัวข้อกิจกรรมเพิ่มเติม
ทราย
 ยางรัดของ
 กรวยพลาสติก
(รูปที่ 1)


รูปที่ 3: เปรียบเทียบความจุของภาชนะ
ขนาดต่าง ๆ ด้วยกระบอกตวง

เริ่มต้นจาก


ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
 ภาชนะที่มีขนาดและรูปทรงต่างกัน (เช่น แก้วน้ำ ขวดน้ำ
หรือแจกัน โดยให้ความสูง-ต่ำ และความกว้างของปากแก้ว
ต่างกัน)
 กระบอกตวง
 กรวยพลาสติก
 ปากกาเคมี หรือปากกากันน้ำ
 ภาชนะสำหรับรองน้ำ

รูปที่ 2: เปรียบเทียบความจุระหว่าง
ภาชนะ 2 ใบ





ช่วยกันหาภาชนะหลาย ๆ แบบที่มีขนาดต่างกัน เช่น
ความสูง ขนาด เป็นต้น
จากนั้นให้เด็กแต่ละคนเลือกภาชนะคนละ 2 ใบ (ที่ขนาด
ต่างกัน) แล้วเติมน้ำลงในภาชนะใบที่ 1 จากนั้นเทน้ำจาก
ภาชนะใบที่ 1 ลงในภาชนะใบที่ 2 (ขณะเทควรนำภาชนะ
ที่ใหญ่กว่ามารองน้ำ) จากนั้นเทกลับลงในภาชนะใบที่ 1
เหมือนเดิม ในการทดลองนี้คุณครูควรให้เด็กทำกิจกรรม
ด้วยตัวเอง







จากนั้นให้ตั้งคำถามว่า ภาชนะใดมีน้ำ “มากกว่า” และ
เพราะอะไร

ให้เทน้ำลงในภาชนะใบที่ 1 จนเต็ม จากนั้นเทน้ำจากภาชนะ
ใบที่ 1 ลงในภาชนะใบที่ 2 (รูปที่ 2) ควรนำภาชนะที่ใหญ่
กว่ามารองน้ำ เกิดอะไรขึ้นหลังจากเทน้ำลงในภาชนะใบที่ 2
น้ำล้นออกมาหรือไม่
สังเกตเห็นอะไรบ้าง
จากนั้นครูพยายามให้เด็ก ๆ ใช้การตั้งสมมติฐานและการ
สังเกต โดยให้ใช้คำเหล่านี้ในการอธิบาย “มากกว่า”
“น้อยกว่า” “สูงกว่า” และ “เตี้ยกว่า”

กิจกรรมต่อไป






ให้นำภาชนะมา 2 ใบเพื่อเปรียบเทียบปริมาตร ภาชนะ
ใบใดที่เด็ก ๆ คิดว่าจุน้ำได้น้อยกว่า
นอกจากนั้นยังเปรียบเทียบปริมาตรของภาชนะหลาย ๆ ใบ
ได้เช่นกัน โดยการใช้ภาชนะที่เป็น “หน่วยกลาง” นั่นคือ
กระบอกตวง (ควรใช้ขนาดใหญ่และใสเพื่อให้มองเห็น)
ให้ครูถามเกี่ยวกับการตั้งสมมติฐานอีกครั้งว่า ภาชนะใบใด
จุน้ำได้น้อยที่สุด และให้เรียงลำดับจากน้อยสุดไปจนถึง
มากที่สุด





จากนั้นเทน้ำลงใบภาชนะใบที่ 1 ให้เต็ม แล้วเทใส่กระบอก
ตวง ขีดระดับน้ำไว้ด้วยปากกาเคมี แล้วเทน้ำออก
ทำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ โดยใช้ภาชนะใบที่ 2 (ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5...)
ถ้าปริมาตรของภาชนะแต่ละใบเพิ่มขึ้น โดยดูจากขีดที่ทำ
สัญลักษณ์เอาไว้ แสดงว่าสามารถเรียงลำดับจากความจุ
ของภาชนะน้อยสุดไปหามากสุดได้ถูกต้อง (รูปที่ 3)
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เด็ก ๆ จะได้เปรียบเทียบภาชนะที่มีความจุต่างกัน และภาชนะ
ที่มีขนาดใหญ่จะมีความจุเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับภาชนะ
ขนาดเล็ก

คณิตศาสตร์

จำนวนและปริมาณ
การเปรียบเทียบความจุ

ปริมาณน้ำในแก้วเท่ากันหรือไม่
เกิดอะไรขึ้น
การที่ให้เด็กเทน้ำจากภาชนะใบที่ 1 ลงในภาชนะใบที่ 2 

ไปเรื่อย ๆ ทำให้เด็กรู้ว่า ภาชนะที่เป็นทรงสูงอาจมีปริมาตร
ไม่มากเสมอไป แต่อาจมีปริมาตรน้อยกว่าภาชนะทรงเตี้ยก็ได้

ทำให้เรียนรูว้ า่ ความจุ หรือปริมาตรของภาชนะหนึง่ ๆ
นอกจาก จะขึน้ อยูก่ บั ความสูงแล้ว ยังขึน้ อยูก่ บั ความกว้าง
ของเส้นรอบวง ภาชนะอีกด้วย

กิจกรรมเพิ่มเติม
ให้เลือกภาชนะขนาดเล็ก และขนาดใหญ่มาอย่างละ 1 ใบ
ให้เด็กคาดเดาว่าภาชนะขนาดใหญ่มีปริมาตรเป็นกี่เท่าของ
ภาชนะขนาดเล็ก
รูปที่ 4: เติมทรายในภาชนะขนาดเล็กจนเต็ม

ให้เด็ก ๆ ลองคาดเดาปริมาตรอาจเป็น 2 เท่า 3 เท่า...

จากนั้นให้เด็กเททรายลงในภาชนะขนาดเล็กให้เต็มอีกครั้ง
แล้วเททรายใส่ภาชนะขนาดใหญ่ และใช้ยางรัดของรัด
ตำแหน่งความสูงของทรายอีกครั้ง ให้ทำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ 

จนทรายเกือบเต็มภาชนะขนาดใหญ่ (รูปที่ 5)

ซึ่งสามารถหาคำตอบได้โดยเททรายใส่ภาชนะขนาดเล็กให้เต็ม มียางกี่เส้นที่รัดรอบภาชนะขนาดใหญ่ (รูปที่ 6)
ใช้ยางรัดของแทนการวัดปริมาตร (ยางรัดของแต่ละเส้นใช้
(รูปที่ 4) จากนั้นเททรายจากภาชนะขนาดเล็กใส่ในภาชนะ
ขนาดใหญ่ และใช้ยางรัดของรัดตรงตำแหน่งความสูงของทราย 
 แทนปริมาตร หรือความจุของภาชนะขนาดเล็ก 1 ใบ)
คำแนะนำ: ถ้าปากภาชนะแคบ ให้ใช้กรวยช่วยในการเท

ทำไมเป็นเช่นนั้น
เราจะไม่รู้ความจุ (ปริมาตร) ของภาชนะหนึ่ง ๆ เนื่องจาก
ไม่สามารถคำนวณขนาดของภาชนะได้ ถ้าไม่ใช่รูปทรง เช่น
ลูกเต๋า ทรงสี่เหลี่ยม หรือทรงกระบอก ที่สามารถคำนวณหา
ปริมาตรได้อย่างถูกต้อง เพียงนำพื้นที่ฐานคูณด้วยความสูง

รูปที่ 5: เททรายจาก ภาชนะ
ขนาดเล็กลงในภาชนะ		 รูปที่ 6: ยางรัดของแต่ละเส้น				
แทนความจุของภาชนะขนาดเล็ก
ขนาดใหญ่

ความสูงสามารถประมาณได้ด้วยสายตา แต่พื้นที่ฐานไม่
สามารถทำได้ เช่น ทรงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ
14 เซนติเมตร จะมีปริมาตรมากกว่าทรงกลมที่มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 10 เซนติเมตรถึง 2 เท่า ถึงแม้ว่า 14 จะมีค่า
มากกว่า 10 เพียงแค่ 4 หน่วย

เปรียบเทียบได้กับขนาดชิ้นของพิซซ่าในถาด ถ้าชิ้นของพิซซ่า
มีขนาดใหญ่แสดงว่า พิซซ่าถาดนั้นมีความยาวของเส้นผ่าน
ศูนย์กลางมากกว่าชิ้นเล็ก ดังนั้นถ้าสั่งพิซซ่าถาดใหญ่ได้
ปริมาณมากกว่า เพราะถึงแม้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางจะต่างกัน
ไม่มากแต่ปริมาณแตกต่างกันหลายเท่าทีเดียว

