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คำ�นำ�น�ยกสม�คม

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ก่อตั้งอย่างเป็นทางการใน 

วันที่ 24 มกราคม 2516 จากความตั้งใจมุ่งมั่น ความร่วมมือร่วมใจ และความเสียสละ 

ทุ่มเทก�าลังกายและก�าลังใจของกลุ่มผู้ที่เคยไปศึกษาและดูงานโดยทุน ABK & AOTS  

ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมี ฯพณฯ สมหมาย ฮุนตระกูล เป็นประธานคณะกรรมการก่อตั้ง  

และส�าเร็จด้วยความช่วยเหลืออย่างดีจาก อาจารย์ โงอิจิ โฮซูมิ อดีตประธานกรรมการ 

สมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ญี่ปุ่น-ไทย (JTECS) โดยได้รับความช่วยเหลือทางด้าน

เงินทุนจากกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม (METI) ประเทศญ่ีปุ่น  

ซึ่งไม่มีพันธะผูกพันใด ๆ เพื่อใช้จ่ายในการด�าเนินกิจกรรม อันประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ 

ดังนี้ ฝ่ายธุรกิจสิ่งพิมพ์ ส.ส.ท. ฝ่ายโรงเรียนภาษาวัฒนธรรม ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการศึกษา

และสิ่งพิมพ์  ฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม  ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม  

ฝ่ายพัฒนาและจัดการความรู้ ฝ่ายบริการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ฝ่ายวินิจฉัย

และให้ค�าปรึกษาสถานประกอบการ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส�าหรับฝ่ายธุรกิจสิ่งพิมพ์ ส.ส.ท. โดยแผนกต�าราสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม 

หรือ ส�านักพิมพ์ ส.ส.ท. ในระยะแรกของการด�าเนินการนั้น มุ่งส่งเสริมให้มีต�าราภาษาไทย

เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอาชีวศึกษา ซึ่งในขณะนั้นยังมีอยู่

จ�ากัด ให้แพร่หลายขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาในสายวิชาชีพซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญ

ในการพฒันาอตุสาหกรรมไทย  นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั สมาคมฯ ยงัคงยดึมัน่การจดัพมิพ์

หนังสือที่เป็นรากฐานเดิม คือ เทคโนโลยี และได้ขยายการจัดพิมพ์ครอบคลุมหนังสือด้าน

การบริหารจัดการธุรกิจ อุตสาหกรรม และจิตวิทยา-การพัฒนาตนเอง รวมถึงคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ทั้งที่เป็นงานเขียนและงานแปล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่

ความรู้ในสาขาต่างๆ ให้แก่บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา 

เยาวชน ซึ่งจะเป็นรากฐานส�าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม เศรษฐกิจและสังคมไทยให้

เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ด้วยเจตนารมณ์ทีแ่น่วแน่ดังกล่าว สมาคมฯ จึงขอเชญิชวนอาจารย์และผูเ้ชีย่วชาญ

ทุกท่านที่มีความมุ่งมั่นเช่นเดียวกับสมาคมฯ ในอันที่จะถ่ายทอดทักษะ ความรู้ในสาขา 

ต่าง ๆ ร่วมส่งผลงานเขียนของท่านเพื่อให้สมาคมฯ พิจารณาจัดพิมพ์เผยแพร่ในวงกว้าง

ต่อไป  อนึ่ง สมาคมฯ ใคร่ขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างยิ่งต่อผู้เขียนและผู้แปลทุกท่าน

ที่มีส่วนส�าคัญในความส�าเร็จของส�านักพิมพ์ ส.ส.ท. และสมาคมฯ จวบจนปัจจุบัน 

   (รศ.ดร.สุจริต  คูณธนกุลวงศ์)

   นายกสมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่)



คำ�แถลงของสำ�นักพิมพ์ ส.ส.ท.

ส�านักพิมพ์ ส.ส.ท. โดยแผนกต�าราสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม วิวัฒนาการ 

มาจากโครงการสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม ซึ่งแต่เดิมใช้ชื่อว่า โครงการต�ารา ซึ่งจัดตั้ง

ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 พร้อม ๆ กับการก่อตั้งสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  

โดยมุ่งหวังที่จะให้มีต�าราทางด้านวิทยาการต่าง ๆ ทั้งในระดับอาชีวศึกษาและประชาชน

ทั่วไป เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านช่างที่สามารถน�าไปใช้ปฏิบัติงานได้

ในระยะแรกนั้น ต�าราที่ผลิตโดยโครงการต�ารา ส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือแปลจาก

ต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น ต่อมาจึงได้ขยายขอบข่ายของการจัดพิมพ์ครอบคลุมไปถึงงานแปล 

และเรียบเรียงจากต้นฉบับภาษาอื่น งานเรียบเรียง-เขียนต�าราจากประสบการณ์ของ 

ผู้ช�านาญในแต่ละสาขา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์จากสถาบันการศึกษา

ต่อมาในระยะ 4-5 ปี หลังจากการก่อตั้งสมาคมฯ โครงการต�าราได้วิวัฒนาการ

เป็นโครงการสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม  และเป็นส่วนต�าราสนับสนุนเทคนิค 

อุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2539 พร้อม ๆ  กับการขยายขอบข่ายหนังสือที่จัดพิมพ์เพิ่มเติม 

ได้แก่ หนังสือทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การบริหารจัดการคุณภาพ และอื่น ๆ  

ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การด�าเนินงาน

โดยที่หนังสือที่จัดพิมพ์โดยสมาคมฯ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากนักศึกษา

และประชาชนทั่วไป ทางสมาคมฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนให้ผู้เชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรม 

และสถาบันการศึกษาได้ช่วยกันเขียน-เรียบเรียงหนังสือทางด้านเทคนิคอุตสาหกรรมและ

อื่น ๆ ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยสมาคมฯ ยินดีให้การสนับสนุนในด้านการจัดพิมพ์

ส�านักพิมพ์ ส.ส.ท. ขอขอบคุณท่านผู้เขียน-เรียบเรียงและเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ  

ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ และหวังว่าหนังสือเล่มนี้

จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ และหากท่านผู้อ่านม ี

ข้อชี้แนะประการใด ขอได้โปรดแจ้งให้ทางส�านักพิมพ์ทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง



หลังจากหนังสือเล่มก่อนหน้านี้ “Tanoshiku Manabu Suugaku no 

Kiso” ออกมาเป็นเวลาถึง 4 ปีครึ่งแล้ว ระหว่างน้ันก็มีคนถามถึงกันมากว่า 

“ยงัไม่มเีรือ่งเรขาคณิตอกีเหรอ ?” ซ่ึงเป็นการตอบรบัจากผูอ่้านทีน่่าตืน่เต้นมาก 

ในที่สุดหลังจากที่ให้รอมานาน คราวนี้จึงได้รวบรวมเนื้อหาด้านเรขาคณิตออก

มาส�าเร็จเสียที

เนื้อหาที่เรียบเรียงนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ “ภาคความรู้พื้นฐาน” 

และ “ภาคเสริมความรู้”

ใน “ภาคความรู้พื้นฐาน (สอนให้แม่น เรขาคณิต เล่ม 1)” เนื้อหาที่

อธิบายจะอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เป็นหลัก เนื้อหาส่วนนี้เป็น 

“พื้นฐานของพื้นฐาน” แล้วเมื่อต่อยอดความรู้พื้นฐานนี้ไปอีกเล็กน้อย ก็จะเป็น

เนื้อหาใน “ภาคเสริมความรู้” เล่มที่ท่านก�าลังถืออยู่นี้นั่นเอง แต่ขอย�้าว่าเป็น

แค่การต่อยอดไปเล็กน้อยเท่านั้น ! เนื้อหาไม่ได้มุ่งเน้นให้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว

จะท�าข้อสอบวิชาเรขาคณิตได้ 100 คะแนน หรือท�าข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 

จึงขอให้ผู้อ่านอย่าได้เข้าใจผิด

โดยใน “ภาคความรูพ้ืน้ฐาน” ได้อธบิายถงึเนือ้หาในหนงัสอืเรยีนระดบั

มัธยมศึกษาปีที่ 2 จนถึงวิชาคณิตศาสตร์ A ของระดับมัธยมปลาย ส�าหรับเล่ม

นี้ ถ้าเปรียบเทียบกับเล่มแรกไม่ว่าอย่างไรเนื้อหาก็ยากขึ้น แต่ด้วยจ�านวนหน้า

กระดาษทีจ่�ากดั ในเล่มนีจึ้งพยายามถ่ายทอดเนือ้หาทีว่่ายากออกมาให้น่าสนใจ

ที่สุด และในครั้งนี้ก็ได้คุณ Yoshida Kaori มาช่วยเขียนภาพประกอบให้ ซึ่ง

คาดว่าภาพประกอบสนุก ๆ เหล่านี้จะช่วยให้ผู้อ่านท�าความเข้าใจได้ง่ายขึ้น

คำ�นำ�



เมื่อพูดถึงเรขาคณิตแล้ว สิ่งแรกที่นึกถึงก็คือการพิสูจน์ ส�าหรับคนที่

ไม่ถนัดวิชาเรขาคณิต พอพูดถึงเรื่องนี้ก็อาจจะขนลุกขนพองเลยก็ได้ แต่ไม่ว่า

ใครก็ใช่ว่าจะ “ไม่ถนัด” หรือ ”ไม่ชอบ” วิชานี้ตั้งแต่แรก ความจริงน่าจะมีอะไร

บางอย่างที่ท�าให้รู้สึกอย่างนั้น

ในเล่มแรกได้อธิบายไปแล้วว่า การเรียนเรขาคณิตมีสิ่งหน่ึงที่ส�าคัญ

นั่นก็คือ “ค�าศัพท์” ทั้งรูปเรขาคณิตและการค�านวณก็ไม่ส�าคัญเท่า “ค�าศัพท์” 

โดยเฉพาะเรื่อง “การพิสูจน์” ซึ่งนอกจากสมการแล้วยังมีค�าศัพท์อีกด้วยที่ต้อง

ใช้ จึงแน่นอนว่าการท�าความเข้าใจความหมายของ “ค�าศัพท์” ที่ใช้อย่างถูก

ต้องเป็นเรื่องจ�าเป็น

อีกทั้ง “การพิสูจน์” ไม่ใช่เร่ืองของตัวเราเองคนเดียว เพราะมีผู้อื่น 

ที่อ่าน “การพิสูจน์” ของเรา และเราเองก็อ่าน “การพิสูจน์” ของผู้อื่นด้วย 

ในแวดวงของการพิสูจน์ซึ่งให้ความส�าคัญอย่างมากกับทฤษฎีหรือหลักการ 

ที่คนส่วนใหญ่ใช้ค�าศัพท์ร่วมกัน หากใช้ค�าศัพท์ในแบบที่ “ดูแล้วความหมายก็

เหมือน ๆ กัน” ไม่นานก็จะพบกับความผิดพลาด เรื่องการเข้าใจความหมาย

ของค�าศัพท์ทางคณิตศาสตร์จึงเป็นประเด็นที่ต้องการความสมบูรณ์แบบ

áÊ´§á¹Ç·Ò§ãËŒªÑ´à¨¹
µÒÁËÅÑ¡àËµØ¼Å

¨Ø´àÃÔèÁµŒ¹
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การพิสูจน

สาเหตทุี ่“การพิสจูน์” เป็นเร่ืองยากไม่ใช่แค่เร่ืองการใช้ค�าศพัท์เท่าน้ัน 

แต่ “การพิสูจน์” ทางคณิตศาสตร์เป็นกระบวนการของการใช้สิ่งที่ยอมรับอยู่

ก่อนแล้วว่าถูกต้องมาเป็น “หลักเหตุผล” แล้วใช้หลักเหตุผลน้ีแสดงแนวทาง



จาก “สมมติฐาน (จุดเริ่มต้น)” ไปสู่ “ผลสรุป (เป้าหมาย)” ซึ่ง “การใช้หลัก

เหตุผล” และ “การแสดงแนวทาง” นี้เองที่ท�าให้ใคร ๆ ก็รู้สึกว่ายาก

“หลักเหตุผล” หรือ “แนวทาง” นี้ก็เหมือนกับ “การค�านวณ” ทาง

คณิตศาสตร์ คือเรียกได้ว่าเป็นการใช้สิ่งท่ีเป็นที่ยอมรับก่อนแล้วว่าถูกต้องมา

เป็น “เหตุผล” แล้วจาก “โจทย์ (จุดเริ่มต้น)” ก็แสดง “แนวทาง” เพื่อน�าไปสู่ 

“ค�าตอบ (เป้าหมาย)”

แต่สิ่งที่แตกต่างอย่างมากระหว่าง “การพิสูจน์” กับ “การค�านวณ” 

คือ “การค�านวณ” มีวัตถุประสงค์อยู่ท่ีผลลัพธ์ที่ได้ออกมา แต่ส�าหรับ “การ

พิสูจน์” จะมีวัตถุประสงค์อยู่ที่ “ขั้นตอนการแสดงให้เห็น”

ใน “ภาคความรู้พื้นฐาน” ก็ได้เขียนไว้เช่นกันว่า ถ้าลองเปรียบเทียบ

กบัรายการโทรทศัน์แล้ว “การค�านวณ” เปรยีบเหมอืนกับ “ยอดนักสบืจ๋ิวโคนัน” 

ที่พยายามจะหาว่า “ใครคือคนร้าย ?” ส่วน “การพิสูจน์” เปรียบเหมือนกับ 

“นกัสบืโคลมัโบ (นกัสบืในละครโทรทศัน์ของอเมรกิา)” หรอื “ฟุรฮุะตะ นินซะ-

บุโร (นักสืบในละครแนวสืบสวนของญี่ปุ่น)” ที่คิดว่า “ท�าอย่างไรจึงจะระบุได้

ว่าคนไหนคือคนร้าย ?” มากกว่า

การค�านวณและการพิสูจน์นั้น แม้ว่าสิ่งที่ท�าจะเหมือนกัน แต่

วัตถุประสงค์ต่างกันโดยสิ้นเชิง คนที่รู้สึกว่าไม่ถนัดเรื่องการพิสูจน์ บางทีอาจ

เป็นเพราะมุง่ทีจ่ะเป็นแบบ “โคนนั” แต่การพิสจูน์น้ันต้องมุง่เป็นแบบ “โคลมัโบ” 

หรือ “นินซะบุโร” มากกว่า

ในหนังสือเล่มนี้ได้แสดงการพิสูจน์ทฤษฎีบทที่น่าจะมีอยู่ในเนื้อหา

ระดับมัธยมต้น หรือเป็นทฤษฎีบทท่ีเรียนแล้วในระดับมัธยมต้นเกือบทั้งสิ้นไว้

อย่างละเอียดทุกขั้นตอน อีกทั้งการพิสูจน์ที่ส�าคัญยังได้แสดง “รูปสมมติฐาน” 

และ “รูปผลสรุป” แยกกันให้เห็นอย่างชัดเจนด้วย การใช้รูป 2 รูปในการพิสูจน์ 
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นกัประดษิฐ์ทางกลศาสตร์และนักคณติศาสตร์ชาวกรกี ว่ากนัว่า

มผีลงานอยูใ่นช่วงศตวรรษที ่1 เป็นผู้เสนอแนวคดิกลไกสิง่ประดษิฐ์

หลายอย่างที่ใช้สมบัติของความดันอากาศและความดันนำ้า อีกทั้ง

ยังมีชื่อเสียงจาก “สูตรของเฮรอน (Heron’s formula)” ซึ่งใช้หา

พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม

เฮรอน ( Heron; ประวัติการเกิดและเสียชีวิตไม่แน่ชัด)

º··ี่ 1

รูปสามเหลี่ยม áลÐ รูปสี่เหลี่ยม
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	 รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

	 ประสบการณ์ครั้งแรกกบั	“นยิาม”	!

 มาเรียนรู้เรื่อง... รปูสามเหลี่ยมหน้าจั่ว,	นยิาม,	มมุยอด,	มมุที่ฐาน,	ฐาน

  นิยามของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

ในเนื้อหาภาคเสริมความรู้นี้ เราจะเข้าสู่บทเรียนเรื่องรูปเรขาคณิต 

แบบต่าง ๆ เริ่มต้นจากรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

เราลองมาดูนิยามของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วกันก่อน !

 นิยาม   รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

 รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากัน 2 ด้าน เรียกว่ารูปสามเหลี่ยม

หน้าจั่ว

บางทีนี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่นักเรียนชั้นมัธยมต้นได้รู้จักสิ่งที่เรียกว่า 

“นิยาม” จึงแทบอยากจะเขียนออกมาสัก 10 ครั้ง

 รูปสามเหล่ียมท่ีมีด้านเท่ากัน 2 ด้าน เรียกว่ารูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว

 รูปสามเหล่ียมท่ีมีด้านเท่ากัน 2 ด้าน เรียกว่ารูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว

 รูปสามเหล่ียมท่ีมีด้านเท่ากัน 2 ด้าน เรียกว่ารูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว

 ...

ผู้เขียนเองได้เขียนออกมา 10 ครั้งจริง ๆ ไม่ได้ล้อเล่น เพราะเห็นว่า

เป็นเรือ่งส�าคญัขนาดนี ้และจากนยิามนีจ้ะเหน็ว่าไม่มตีรงไหนบอกเลยว่าขนาด

ของมุมเป็นอย่างไร หรือเส้นแบ่งครึ่งมุมยอดเป็นอย่างไร 
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บทที่ 1 รูปสามเหลี่ยม และ รูปสี่เหลี่ยม

รายละเอียดต่อมาที่ได้จากนิยามของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็คือ 

“สมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว” ซึ่งเราจะแยกท�าความเข้าใจต่างหาก 

 	เพื่อให้คุ้นเคยกับ	“นิยาม”

ในหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 กล่าวถึง “นิยามของรูป

สามเหลี่ยมหน้าจั่ว” ส�าหรับตัวนักเรียนนั้น ทั้งชื่อและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม

หน้าจัว่กเ็คยเรยีนมาบ้างแล้วในระดบัประถม เพราะเหตนุีบ้างคนจงึอาจจะรูส้กึ

ว่า ท�าไมต้องมาสอนตอนนี้ว่า “รูปร่างแบบนี้ ๆ  เรียกว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว” 

จะมีอะไรมากไปกว่านี้อย่างนั้นหรือ ?

ค�าตอบก็คือ... 

เราจะยืมนิยามของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมาเรียนรู้ “การตั้งนิยาม” 

ของอะไรสักอย่าง

นั่นคือ เมื่อมีผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวคิดใหม่ ๆ เกิดขึ้นในโลก 

ตัวอย่างเช่น แผ่นบลูเรย์ (blu-ray disk) สมาร์ทโฟน (smart phone) บลูทูธ 

(bluetooth)* โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (smart grid)** และอื่น ๆ ก็ต้องมีการ

ตั้งชื่อที่เหมาะสมให้กับสิ่งเหล่านั้น

แต่การเรียนเรขาคณิตระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายนั้นไม่ค่อยจะมี 

“รูปทรงเรขาคณิตแบบแรกของโลก” หรือ “แนวคิดแรกในโลก” โดยมากจะ

เป็นการเรียนรู้ตามการศึกษาค้นคว้าของคนในยุคก่อน และเพราะเป็น “การ

* บลูทูธ (bluetooth) คือมาตรฐานการสื่อสารอย่างหนึ่งที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์

สารสนเทศแบบพกพาในระยะประมาณไม่กี่เมตร

** โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (smart grid) คือโครงข่ายการจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่มีการควบคุมก�าลัง

ไฟฟ้าทั้งในด้านการผลิตและการใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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เรียนรู้ตามผู้อื่น” ดังนั้นในตอนแรก 

“การท�าเป็นไม่รู้ ถึงแม้จะรู้อยู่แล้ว” 

จึงเป็นเรื่องส�าคัญ 

การเรยีนรูเ้รือ่งรปูสามเหลีย่ม 

หน้าจั่วก็เช่นกัน เรามาเร่ิมเรียนตาม

ความรู้ที่มีมาแต่เดิมกัน

ÁÒàÃÕÂ¹ÃÙŒ “¡ÒÃµÑé§¹ÔÂÒÁ”
ÍÐäÃÊÑ¡ÍÂ‹Ò§¡Ñ¹ !

รปูสามเหลีย่มนัน้มมีากมายหลายแบบ ทัง้รปูสามเหลีย่มขนาด

ใหญ่ รูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก รูปสามเหลี่ยมแบนราบ รูปสามเหลี่ยม

เรียวแหลม... แม้จะเรียกรวมกันว่า “รูปสามเหลี่ยม” แต่ก็มีขนาดและ

รูปร่างต่าง ๆ กันไป เดเมทริออส (ชื่อสมมติ) จึงได้ริเริ่มแบ่งประเภท

ของรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากความยาวของด้าน 

อยู่มาวันหนึ่ง เดเมทริออสได้พูดขึ้นมาว่า

“ดู ๆ ไปรูปสามเหลี่ยมก็มีรูปร่างหลายแบบ ข้านอนไม่หลับ

และคิดมาทั้งคืนเลยว่า ถ้าด้าน 2 ด้านมีความยาวเท่ากันแล้ว เรียกว่า 

‘รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว’ ดีไหม ?”

อนาสตาเซีย (ชื่อสมมติ) เห็นด้วยกับความคิดนี้แล้วพูดว่า 

“ดีเหมือนกัน งั้นชื่อนี้ข้าขอใช้ด้วยนะ !”

จากนัน้ไม่นาน นกัปราชญ์ฟิลปิโพส (ช่ือสมมต)ิ และพระราชา

คาราโนส (ชื่อสมมติ) ซึ่งชื่นชอบคณิตศาสตร์ก็ได้ใช้ชื่อนี้ด้วย ในที่สุด

ชื่อว่า “รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว” จึงกลายเป็นที่รับรู้และถูกใช้ร่วมกันใน

สังคม
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Í¹ÒÊµÒà«ÕÂ

à´àÁ·ÃÔÍÍÊ

ประวติัความเป็นมาของช่ือเรียกกน่็าจะประมาณนี ้และทีใ่ช้ชือ่สมมติ

เป็นชื่อกรีก ก็เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศ

ส�าหรบัทกุท่านทีก่�าลงัอ่านหนงัสอืเล่มนี ้ขอบอกว่าต่อจากน้ีเราจะเริม่

กระบวนการ “เรยีนรูต้าม” ซึง่ตอนนีเ้รือ่งทีเ่พิง่จบไปคอื นยิามของรปูสามเหลีย่ม

หน้าจั่ว 

หลายคนมักจะมีปัญหาว่าไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่าง 

“นิยาม (def ifinition)” “สมบัติ (property)” และ “เงื่อนไข (condition)” ออก

จากกันได้ แต่ถ้าอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยมุมมองของการ “เรียนรู้ตาม” ก็จะ 

ค่อย ๆ เข้าใจ

...หลังจากนั้น เดเมทริออส กับ อนาสตาเซีย ก็ได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป

จนค้นพบสมบัติและเงื่อนไขใหม่ ๆ

 	ชื่อเรียกแต่ละส่วนของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

แต่ละส่วนประกอบของรูปสามเหลีย่มหน้าจัว่มชีือ่เรยีกดงัแสดงในรปู

หน้าถัดไป ซึ่งเป็นการต้ังชื่อตามลักษณะการวางรูป โดยให้ด้านที่ยาวเท่ากัน 

อยู่ด้านซ้ายและขวาของรูปสามเหลี่ยม
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A

A°Ò¹

°Ò¹

B BC

C
ÁØÁÂÍ´

ÁØÁ·Õè°Ò¹ ÁØÁ·Õè°Ò¹

ÁØÁ·Õè°Ò¹

ÁØÁ·Õè°Ò¹ÁØÁÂÍ´

มุมที่ถูกประกบด้วยด้านซึ่งยาวเท่ากัน 2 ด้านเป็น “มุมยอด” และอีก 

2 มุมซึ่งไม่ใช่มุมยอดเป็น “มุมที่ฐาน” แล้วด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมุมยอดเป็น 

“ฐาน” ชือ่เรยีกเหล่านีจ้ะไม่เปลีย่นแปลง แม้ว่ารูปสามเหลีย่มหน้าจัว่จะตะแคง

ดังรูปด้านขวาก็ตาม 

ต่อไปเป็นค�าศัพท์ซึ่งสมัยมัธยมต้นจะไม่ได้เรียนอย่างละเอียด นั่นคือ

ค�าว่า “ด้านเท่า (equilateral)” หมายถึง “ด้านทุกด้านเท่ากันหมด” ดังนั้นถ้า

พดูว่า “รปูสามเหลีย่มด้านเท่า” จะหมายถงึ “รปูสามเหลีย่มท่ีมด้ีานเท่ากันหมด

ทั้งสามด้าน” หรือก็คือสามเหลี่ยมปรกติ (regular triangle) (หน้า 24) แล้วถ้า

พดูถงึ “รปูสีเ่หลีย่มด้านเท่า” กจ็ะหมายถงึ “รูปสีเ่หลีย่มทีด้่านเท่ากันทัง้สีด้่าน” 

เพราะฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (หน้า 76) จึงตรงตามความหมายนี้เช่น

เดียวกัน (ไม่จ�ากัดเฉพาะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่านั้น !)

ส่วน “รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว” ที่กล่าวถึงมาหลายครั้งแล้ว รูปร่างก็จะ

เป็นไปตามค�านิยาม คือ “รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากัน 2 ด้าน” หรือมีลักษณะ

ÃÙ»ÊÒÁàËÅÕèÂÁ´ŒÒ¹äÁ‹à·‹Ò

เหมือนจั่วของบ้านนั่นเอง นอกจากนี้ รูป

สามเหลีย่มทีไ่ม่มด้ีานเท่ากนัเลย จะเรยีก

ว่า “รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า (scalene 

triangle)”
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 	ข้อควรระวังเกี่ยวกับมุมที่ฐาน

ในหัวข้อนี้ ผู้เขียนจะขอเตือนเร่ืองท่ีเป็นรายละเอียดปลีกย่อยไว้เล็ก

น้อย เพราะมีหลายคนที่ยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับมุมที่ฐาน นั่นคือ 

 ผิด มุมที่เท่ากัน 2 มุมของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว เรียกว่า “มุมที่ฐาน”

ขอย�้าให้ชัดเจนว่านิยามข้างต้นนี้ผิด

แม้ว่าสดุท้ายแล้ว มมุทีฐ่าน 2 มมุของรปูสามเหลีย่มหน้าจัว่จะมขีนาด

เท่ากันจริง แต่ไม่ได้หมายความว่ามุมที่เท่ากัน 2 มุมของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

จะเรียกว่า “มุมที่ฐาน”

ชื่อเรียกว่า “มุมที่ฐาน” นั้นถูกตั้งตามความสัมพันธ์เชิงต�าแหน่งของ

รูปสามเหลี่ยม เพราะฉะนั้นเรื่องที่ว่ามุมที่ฐาน 2 มุมของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

มีขนาดเท่ากันนั้น ตอนนี้ขอให้ “ท�าเป็นไม่รู้” ไว้ก่อน แล้วเราจะพิสูจน์กันใน

หัวข้อต่อไป

ÍÂ‹Ò¼Ô´¹Ð
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