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สวสัดีครับ น้องๆ ทกุคน 
Newsletter ฉบบันีเ้ป็นฉบบัท่ี 2 
โดย Math Inter    Dr. Pok ซึง่
ออกมาเร็วสกัเลก็น้อย เน่ืองจาก 
การตอบรับท่ีดี ในฉบบัแรก ท่ีมี
น้องๆหลายคน  รวมถงึ 
ผู้ปกครองของน้องๆ หลายทา่น 
ได้ตชิมแนะน ามาทาง    E-mail     
โดยสว่นใหญ่ให้ Dr. Pok ช่วยเป็นสื่อกลางในการรวบรวมข้อมลู
ตา่งๆ เก่ียวกบัการสอบวิชาคณิตศาสตร์ ส าหรับการสอบ อาทิ 
CU-AAT (Chulalongkorn University Academic Aptitude 
Test) SAT (Scholastic Aptitude Test and Scholastic 
Assessment Test) หรือ IGCSE (International General 
Certificate of Secondary Education) เป็นต้น และในจ านวนนีมี้
นกัเรียนหลายคนท่ีก าลงัจะสอบ SAT ในวนัเสาร์ท่ี 4 ธนัวาคม 
2553 รวมถึงน้องๆ นกัเรียนท่ีก าลงัจะสอบ CU-AAT ในวนัอาทิตย์
ท่ี 19 ธนัวาคม  2553  ได้ระบถุงึปัญหาการท าข้อสอบ
คณิตศาสตร์ ซึง่สว่นใหญ่จะมีปัญหาอา่นโจทย์ไมเ่ข้าใจ  Dr. Pok 
ขอแนะน าให้น้องๆ ฝึกท าโจทย์บอ่ยๆ จากข้อสอบเก่าๆ ของ SAT 
ทัง้ SAT I และ SAT II หรือแม้แตข้่อสอบอื่นๆ อาทิ IGCSE ท่ี
น้องๆ นกัเรียนบางคนมีความจ าเป็นต้องสอบเช่นกนั สว่นปัญหา
อีกประการหนึง่คือ การท าข้อสอบไมท่นั ในฉบบันี ้Dr. Pok จะขอ
แนะน าเทคนิคบางประการเพื่อช่วยให้น้องๆ สามารถท าข้อสอบ
ครบทกุข้อได้ทนัเวลา สดุท้ายนี ้ Dr. Pok ขอให้น้องๆ ทกุคนท่ี
ก าลงัจะเข้าสูส่นามสอบในสองสปัดาห์ข้างหน้านี ้ บรรลุ
จดุมุง่หมายทกุประการ 
 

เทคนิคการท าขอ้สอบ   

อยา่งท่ีน้องๆ ทราบกนัวา่ ข้อสอบ
คณิตศาสตร์ ใน CU-AAT หรือ SAT เป็น
ข้อสอบท่ีไมย่ากมากนกั แตส่ิ่งท่ีส าคญัคือจะ
ท าอยา่งไรจงึจะได้ค าตอบที่เร็วและถกูต้อง เน่ืองจากถ้าท าช้าก็จะ
ท าให้น้องๆ ท าข้อสอบได้ไมท่นั แตถ้่าท าเร็วเกิดความผิดพลาด
น้องๆ ก็จะถกูหกัคะแนนจากค าตอบท่ีผิด ในฉบบันี ้Dr. Pok ขอ
แนะน าเทคนิคท่ีส าคญั ๆ ดงัตอ่ไปนี ้  

1. เรียนคณิตศาสตรโ์ดยอาศยัความเขา้ใจ 

สว่นนีเ้ป็นสว่นส าคญัที่สดุ โดยน้องๆ ต้องเร่ิมจากการเรียนใน
ห้องเรียน การเรียนวิชาคณิตสาตร์ หรือ วิชาท่ีมีการค านวณอ่ืนๆ 
อาทิ วิชาฟิสกิส์ วิชาเคมี ถ้าน้องๆ คิดวา่การเรียนวิชาเหลา่นีน้้องๆ 
ต้องจ าสตูรให้เยอะๆ และ แมน่ย า เพ่ือน าสตูรมาแทนคา่ และหา
ค าตอบ วิธีการเรียนดงักลา่วเป็นวิธีการท่ีไมถ่กูต้อง สิ่งท่ีถกูต้องก็
คือ น้องๆ ต้องเรียนโดยเน้นท่ีแนวคิด และกระบวนการในการ
ค้นหาค าตอบ และท้ายท่ีสดุ น้องๆ จะเหน็รูปแบบการได้มาซึง่
ค าตอบ และน าไปสูส่ตูรตา่งๆ ข้อดีก็คือ น้องๆ ไมจ่ าเป็นต้องจ า
สตูร เพราะสตูรเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการหาค าตอบ
เทา่นัน้ นอกจากนีถ้้าข้อสอบท่ีออกมามีการประยกุต์หรือดดัแปลง
สตูรบางประเภทท่ีน้องๆ เคยทอ่งจ ากนัจนขึน้ใจ อาจจะไม่
สามารถช่วยให้น้องๆ หาค าตอบได้ แตถ้่าน้องๆ เรียนด้วยความ
เข้าใจอยา่งแท้จริง น้องๆ ก็จะมีโอกาสท าข้อสอบประเภทท่ีมีการ
ประยกุต์ได้มากขึน้ 
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Example 1: Given two points (3, 5) and (7, 8), find the 
distance between these two points. 

 

จากโจทย์ดงักลา่ว ต้องการหาระยะทาง ระหวา่ง 2 จดุ ถ้าน้องๆ 

เร่ิมต้นเสียงดงัจากสตูรวา่ d = 2 2

1 2 1 2( ) ( )x x y y  
              

Dr. Pok ก็ขอช่ืนชมน้องๆ วา่น้องๆ มีความจ าท่ีดีมาก แตส่ิ่งท่ี   
Dr. Pok ต้องการจะบอกให้น้องๆ ทราบคือ ถ้าโจทย์ข้อนี ้ น้องๆ 
มองโจทย์ และใช้การวาดรูป ผสมกบั Pythagorean Theorem 
และหาระยะหา่งระหวา่ง 2 จดุ ได้ นัน่คือการท่ีน้องๆ ก าลงัจะท า
ความเข้าใจพืน้ฐานของโจทย์มากกวา่การทอ่งสตูร  และสิ่งท่ี
น้องๆ จะได้รับคือถ้าโจทย์ข้อดงักลา่วถกูประยกุต์เป็น 3 มิติ น้องๆ 
ท่ีเข้าใจหลกัการข้างต้นก็จะสามารถท าข้อดงักล่าวได้  

 

Example 2: In the figure above, due to 3 dimensions, given 
two points (3, 5, 1) and (7, 8, 13), find the distance 
between these two points. 

น้องๆ พอที่จะทราบวา่เราสามารถใช้ Pythagorean Theorem ใน
การหาระยะทาง ของจดุสองจดุในระบบ 3 มิติได้ดงันี ้

 

1. พิจารณาเฉพาะระยะทาง d1 บนระนาบ xy โดยอาศยั 

Pythagorean Theorem จะได้ d1= 2 2(7 3) (8 5)    = 5 ซึง่
จากรูปเราจะเห็นวา่ d1 มีคา่เทา่กบั d2 = 5 

2.  พิจารณาระยะทาง d3 ซึง่เกิดตามแนวแกน z เราจะได้          
d3 = 13 – 1 = 12. 

3. จากนัน้เราสามารถหา d โดยใช้  Pythagorean Theorem เม่ือ

เราทราบคา่ d2 และ d3 จะได้ d-= 2 25 12  = 13.  

แตถ้่าน้อง ๆ พิจารณาให้ดีแล้ว น้องๆ จะเหน็วา่ “5” นัน้มาจาก 
2 2(7 3) (8 5)   ในขัน้ตอนท่ี 1 และ “12” มาจาก (13 – 1) 

ในขัน้ตอนท่ี 2 และเม่ือเราแทนค่ากลบัเข้าไปเราจะได้ 

d-= 2 2 2(7 3) (8 5) (13 1)      

นัน่หมายความว่าตอ่ไปถ้าเราทราบจดุ 2 จดุบนกราฟ 3 มิติ คือ 
(x1, y1, z1) และ (x2, y2, z2) เราจะได้สมการระยะทางดงันี ้

d-= 2 2 2

1 2 1 2 1 2( ) ( ) ( )x x y y z z      

โดยโจทย์ตวัอย่างทัง้สองข้อข้างต้น Dr. Pok ต้องการชีใ้ห้น้องๆ 
เหน็วา่ถ้าน้องๆ เรียนเลขอยา่งเข้าใจ น้องๆ ก็จะสามารถท าโจทย์
ท่ีมีความหลากหลายได้มากขึน้ และสิง่ท่ีน้องๆ จะได้มาภายหลงั
จากการเรียนอย่างเข้าใจ ก็คือสตูรนัน่เอง ซึง่ถ้าวนัหนึง่น้องๆ เกิด
เหน็โจทย์แล้วจ าสตูรได้น้องก็จะท าข้อดงักลา่วได้รวดเร็ว แต่ถ้า
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น้องๆ เกิดลืม หรือไมม่ัน่ใจน้องๆ ก็สามารถหาค าตอบเองได้โดย
ไมต้่องพึง่พาสตูรอีกด้วย 

2. กระบวนการตดัตวัเลือก 

อยา่งท่ีน้องๆ ทราบกนัดีข้อสอบ SAT ในสว่นของวิชาคณิตศาสตร์ 
สว่นหนึง่เป็นข้อสอบปรนยั นกัเรียนสามารถเลือกได้ตัง้แตข้่อ A 
ถงึ ข้อ E แตเ่น่ืองด้วยเวลาท่ีจ ากดัในบางครัง้เรามีความ
จ าเป็นต้องใช้กระบวนการตดัตวัเลือกดงันี ้

Example 3: If x is an integer and 2x – 5 = 25, what is the 
value of 2x + 5? 

(A) 15    (B) 20    (C) 25    (D) 30    (E) 35 

เป็นท่ีแน่นอนไมมี่ใครท าข้อนีไ้มไ่ด้ครับ ด้วยวิธีแก้สมการทกุคน
สามารถหาค าตอบที่ถกูต้องได้ดงันี ้  ส าหรับ “2x – 5 = 25” แล้ว
ได้คา่ x เทา่กบั 15 แล้วน าคา่ x ไปแทนใน “2x + 5” ซึง่จะได้
ค าตอบเป็น 35 แต ่Dr. Pok ขอแนะน าวิธีการท่ีจะให้ได้ค าตอบเร็ว
ขึน้  ส าหรับข้อนี ้ ถ้า 2x ลบออกด้วย 5 แล้วได้ 25 น้องๆ ต้องคิด
ออกทนัทีวา่ไมมี่ทางที่ 2x + 5 จะได้ค าตอบน้อยกวา่หรือเทา่กบั 
25 ได้เลย เพราะฉะนัน้ข้อ A ถงึข้อ C ต้องตดัทิง้ จงึเหลือข้อ D 
และ ข้อ E แตถ้่าน้องๆ ดใูห้ดี 2 คณูจ านวนใดๆ ก็ตามต้องได้เลขคู่ 
และจ านวนคูบ่วกกบัเลข 5 ท่ีเป็นจ านวนค่ี ค าตอบต้องเป็น
จ านวนค่ี ดงันัน้ค าตอบคือ 35 น่ีแหละครับคือสิง่ท่ี SAT หรือ
แม้แต ่CU-AAT อยากได้ เพราะ น้องๆ ท่ีจะท าโจทย์แบบนีไ้ด้โดย
ใช้วิธีคิดแบบนี ้ ต้องมีความเข้าใจเลขอยา่งลกึซึง้ และสิง่ท่ีได้คือ
การใช้เวลาในการหาค าตอบที่เร็วกวา่คนท่ีคิดออกมาแบบตรงๆ 
โดยไมไ่ด้เข้าใจอะไรมาก หรือจ าแตส่ตูรเข้ามาสอบ 

3. กระบวนการแทนค่า 

ในบางครัง้ น้องๆ ต้องมีสติในการท าข้อสอบ ไมจ่ าเป็นต้องท า
ข้อสอบแบบแสดงวิธีท าเตม็รูปแบบ แตห่ลายๆ ข้อค าถามใน
ข้อสอบน้อง ๆ อาจจะใช้การแทนคา่ได้ครับ 

Example 4: What is the largest integer value of x that 

satisfies the inequality 13

20 7

x
 ? 

(A) 3    (B) 4    (C) 4.55    (D) 5    (E) 6 

ก่อนอ่ืนน้องๆ สามารถใช้การตดัตวัเลือกได้ก่อนเลย เน่ืองจาก 
4.55 ไมใ่ช่ Integer ดงันัน้ ข้อ C จงึต้องตดัทิง้ เพราะ โจทย์
ต้องการ integer value หน้าท่ีของน้องๆ คือเอาค าตอบใน ข้อ A  

B  D และ E ไปแทนในอสมการ 13

20 7

x
 ซึง่น้องๆ จะได้ค าตอบคือ 

x เทา่กบั 3 และ 4 ท าให้อสมการเป็นจริง แต ่4 เป็น the largest 
integer value ดงันัน้ข้อ B จงึเป็นค าตอบ  น้องๆ จะเหน็วา่ถ้าเรา
น าเอาเทคนิคอ่ืนๆ มาช่วยคิดในแตล่ะข้อ อยา่งเช่นในข้อนีน้้องๆ 
ก็ไมจ่ าเป็นต้องแทนคา่ข้อ C ซึง่จะช่วยลดเวลาในการท าโจทย์ได้
ด้วย แตน้่องๆ คิดหรือเปลา่วา่ท าไมข้อสอบ SAT ถงึมีตวัเลือก C 
ท่ีเป็นค าตอบ 4.55  นัน่ก็เพราะวา่น้องๆ สว่นใหญ่เม่ือเหน็โจทย์

แล้วรีบลงมือท าอยา่งทนัที โดยพยายามแก้อสมการของ 13

20 7

x


และได้วา่ x < 4.55 และน้องๆ ก็จะเลือกข้อ C โดยทนัที  โดยไม่
ทนักลบัไปดโูจทย์วา่ต้องการ integer value 

4. ตัง้สตอิา่นค าถามใหเ้ขา้ใจ 

จากตวัอยา่งท่ี 3 ถ้าน้องคนไหนไมท่นัระวงัก็จะรีบตอบข้อ C ซึง่
เทา่กบั 4.55 หรือถ้าน้องคนไหนใช้การแทนคา่แล้วพบวา่ ค าตอบ

ข้อ A ท าให้อสมการ 13

20 7

x
   นีเ้ป็นจริง แล้วรีบตอบข้อ 

A ก็จะท าให้ข้อนีผ้ิดอย่างน่าเสียดาย เพราะวา่ค าตอบข้อ B ก็ท า
ให้อสมการนีเ้ป็นจริงเช่นกนั แตโ่จทย์ต้องการ the largest 
integer value เป็นต้น 

โดยสรุปแล้ว Dr. Pok ขอเตือนน้องๆ ทกุคนวา่อยา่ประมาทกบั
ข้อสอบประเภท SAT หรือ CU-AAT ซึง่ข้อสอบเหลา่นีด้เูหมือน
ง่าย ซึง่ใครๆ ก็สามารถหาค าตอบท่ีถกูต้องได้ทัง้นัน้ แตค่นท่ีจะท า
คะแนนได้ดีภายในเวลาท่ีก าหนด  ต้องมีความรู้คณิตศาสตร์อย่าง
ลกึซึง้ เข้าใจถงึทฤษฎี และน าเทคนิคท่ี Dr. Pok แนะน ามาใช้เพ่ือ
หาค าตอบได้อย่างรวดเร็ว และแมน่ย ามากขึน้ เทา่นี ้ SAT หรือ 
CU-AAT ในสว่นของคณิตศาสตร์ 800 คะแนนเตม็ก็เป็นสิ่งท่ีไม่
ยากส าหรับน้องๆ ทกุทา่น 

สดุท้ายนีถ้้าน้องๆ หรือ ผู้ปกครองทา่นใดมีค าถาม หรือต้องการให้ 
Dr. Pok อธิบายโจทย์ท่ีน้องๆ ยงัคงมีปัญหา ขอให้สง่ค าถามมาได้
ท่ี E-mail dr.pok@hotmail.com Dr. Pok จะทยอยตอบให้ใน 
newsletter ฉบบัถดัๆ ไป แตถ้่าค าถามดว่น หรือน้องๆ ไมส่ามารถ
รอได้ Dr. Pok ก็จะตอบให้ทนัทีผ่านทาง E-mail ของน้องๆ ครับ 

mailto:dr.pok@hotmail.com

