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สวสัดีครับน้องๆ เม่ือเดือนมกราคมท่ีผ่านมาเราเพิ่งเฉลิมฉลองกบั
เทศกาลปีใหม่แบบฉบบัสากล ส าหรับเดือนกมุภาพนัธ์นีเ้ราก็ได้
มาร่วมเฉลมิฉลองปีใหมก่นัอีกครัง้ในแบบฉบบัจีน แน่นอนครับกบั
เทศกาลตรุษจีน ส าหรับน้องๆ ท่ีมีเชือ้สายจีน หรือไมมี่เชือ้สายจีน
ก็ตาม Dr. Pok ก็ขอกลา่ว “ซินเจียยูอ่ี่ ซินนีฮ้วดไช้ สขุสนัต์ วนั
ตรุษจีนครับ” และ Dr. Pok ก็ขอให้น้องๆ ทกุคนท่ีก าลงัเตรียมตวั
กบัการสอบไมว่่าจะเป็น CU-AAT SAT IGCSE GED ACT 
รวมถึง PAT และ GAT และการ
สอบอ่ืนๆ ท่ีจะเกิดขึน้ในปี 
พทุธศกัราช 2554 นี ้ ขอให้น้องๆ  
                          า
      ในฉบบันี ้Dr. Pok ขอแสดง
ความยินดีและช่ืนชมกบัน้อง
ทรายครับ น้องทรายเป็นหนึง่ใน
นกัเรียนท่ีได้อา่น Newsletter 
ของ Dr. Pok โดยน้องทรายได้เขียนมาเลา่ประสบการณ์การ
เตรียมตวัสอบให้ฟัง Dr. Pok เหน็วา่มีประโยชน์มากกบัน้องๆ ทกุ
คน ดงันัน้ใน Newsletter ฉบบันี ้ Dr. Pok ก็ขออนญุาติน าข้อคิด
ดีๆ ของน้องทราย มาให้ก าลงัใจกบัน้องๆ นะครับ  

จดหมายจากนอ้งทราย   

อยา่งท่ี                                        น้องทราย เป็น
หนึง่ในนกัเรียนท่ีได้อา่น Newslette  ข ง         และได้เขียน
เลา่ประสบการณ์มาให้ฟังครับ 

ข้อความใน E-mail ของน้องทราย:  

สวสัดีคะ่ อาจารย์ Pok 

หนกู็ไมรู้่จะเรียกอาจารย์วา่อะไรเลยขอเรียกอาจารย์วา่อาจารย์ละ
กนันะคะ หนไูม่เคยได้เรียนกบัอาจารย์หรอกค่ะ แตห่นเูป็น
นกัเรียนท่ีโชคดีท่ีได้มีโอกาสอา่น Newslette  ข ง        
      เลยคะ่วา่ส ุ       ก่อนอ่ืนหนขูอแนะน าตวัเองก่อนนะ
คะ หนช่ืูอ ทราย คะ่ เป็นนกัเรียนชัน้ ม. 6 ได้เร่ิมสอบ CU-AAT มา
หลายครัง้ ตัง้แต่ชัน้ ม. 5 หนไูมไ่ด้เรียนโรงเรียน Inter นะคะ ท าให้
อา่นโจทย์ข้อสอบได้ช้า ก่อนสอบ CU-AAT หนไูด้เคยลองท า
ข้อสอบ SAT รู้สกึวา่ง่ายมาก และหนกู็พอรู้มาวา่ข้อสอบ CU-
AAT   วิชาเลข ก็ง        ง           รู้จะอา่นอะไรไปสอบ 
                            เกือบ 5 ครัง้ได้มัง้คะ แตส่อบทีไร
คะแนนหนกู็ไมเ่หน็จะดีขึน้เลย ได้คะแนนเลขอยูป่ระมาณ 450 
คะแนน ต ่าสดุท่ีหนเูคยได้ ถงึขัน้เปลีย้เลยคือ 370 กวา่ หนกู็หลอก
ตวัเองมาตลอดวา่ อาจจะเป็นเพราะหนอูา่นภาษาองักฤษไมอ่อก 
แตพ่อได้อา่น Newslette  ข ง           ง           
     ง       ง             ค่      ไมไ่ด้ค านวณแบบดุย่ ๆ 
เพ่ือให้ได้ค าตอบเหมือนท่ีเคยท ามา แต่ในการเตรียมตวัครัง้นีห้นู
พ             ข         และใช้เทคนิคท่ีอาจารย์บอก  ท าให้
            เร็วขึน้ แถมยงัลดความผิดพลาดจากการค านวณอีก
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ด้วย และห  พ                  ข             ง    
           น SAT IGCSE     ข                       ง    
                    ผลการสอบ   -           นวาคม  ท่ี
ผ่านมา หนไูด้คะแนน   -          ข ง  ข   ง              
         เกือบ 55                           ง     ง 
                                                 ม. 6 แล้ว ถ้าหนู
มีโอกาสอีกสกัปีหนึง่หนคูงได้คะแนนสงูกวา่นี ้ และคงเข้าคณะที่
หนอูยากเข้าได้  

Dr. Pok ตอบน้องทราย  

ครับผม Dr. Pok ขอช่ืนชมน้องทรายกบัคะแนน 550 ท่ีน้องทราย
ได้มาจากความพยายามของน้องจนได้คะแนนที่สงูขึน้ และ
ขอขอบคณุน้องทรายท่ีได้แบง่ปันประสบการณ์อนัมีคา่  Dr. Pok 
ดีใจท่ี Newsletter ได้สร้างคณุคา่ให้กบัน้องทราย และหวงัวา่
น้องๆ ทกุคนคงได้รับประสบการณ์ท่ีดีเหมือนกบัน้องทรายทกุคน
ครับ 

ล าดบัเรขาคณิต  

(Geometric Sequences) 

น้องๆ คงจ าได้นะครับวา่ Newsletter ฉบบัท่ีแล้วเรียนรู้กบัล าดบั
เลขคณิต (Arithmetic Sequences) ท่ีผลตา่งของพจน์ติดกนัมีคา่
เทา่กนั เช่น ล าดบัเลขคณิต ของ 5, 8, 11, 14 … ทกุๆ พจน์ท่ี
ติดกนัมีคา่ผลต่างเทา่กนั คือ 3 เป็นต้น  

ส าหรับ Newsletter ฉบบันีน้้องๆ จะได้รู้จกัล าดบัเรขาคณิต 
(Geometric Sequences) โดยน้องๆ อาจจะเคยเหน็โจทย์ท่ีวา่  

Example 1: Find the general term (or n-th term) of the 
sequence: 3, 6, 12, 24… 

Sequence ท่ีให้มานีไ้มใ่ช่ล าดบัเลขคณิต หรือ Arithmetic 
sequence แน่นอนเพราะผลตา่งของพจน์ท่ีติดกนัมีคา่ไมเ่ทา่กนั 
โดยผลตา่งของพจน์ท่ีสองกบัพจน์ท่ีหนึง่คือ 3 ขณะที่ผลต่างของ
พจน์ท่ีสามกบัพจน์ท่ีสองคือ 6 แตท่ี่น้องๆ เหน็คือผลหารของพจน์
ติดกนัมีคา่เทา่กนั  กลา่วคือ ผลหารของพจน์ท่ีสองกบัพจน์ท่ีหนึง่
คือ 2 และผลหารของพจน์ท่ีสามกบัพจน์ท่ีสองก็เทา่กบั 2 โดยคา่

ของผลหารนึ ้ เราเรียกกนัวา่ อตัราสว่นร่วม หรือ common ratio 
ซึง่เราใช้สญัลกัษณ์ r  

เหมือนเดิมครับ ถ้าน้องๆ เร่ิมเรียนจากการทอ่งสตูรน้องๆ ก็คงจ า
ได้วา่ n-th term ส าหรับ Geometric Sequence คือ 

an  = a1 r(n – 1)  

โดย  an คือ general term หรือ n-th term; a1 คือ คา่ของพจน์ 
หรือ term ท่ีหนึง่ (first term) และ r คือ อตัราสว่นร่วม (common 
ratio)  ซึง่ใน Example 1 คา่ของ term ท่ีหนึง่ หรือ a1 คือ 3 และ 
อตัราสว่นร่วม หรือ r คือ 2 ดงันัน้เราจะได้ 

an  = 3×2(n – 1)  

และเราจดัรูปได้เป็น 

an  = 
3

2
(2n) 

แตถ้่าน้องๆ สงัเกตดจูะพบวา่ส าหรับโจทย์ข้อนี ้          t   
         ง    อาจจะมองได้ทนัทีวา่ an  ในเบือ้งต้นน่าจะเทา่กบั 
2n และน้องๆ ก็คงพอมองออกว่า Geometric sequence จริงๆ ก็
คือ Exponential Function นัน่เอง ขัน้ตอ่ไปน้องลองแทน วา่ n = 
1 เราจะได้วา่ a1 = 2 แตโ่จทย์ก าหนดมาวา่คา่ของ term ท่ีหนึง่ 
หรือ  a1 เทา่กบั 3 ดงันัน้ n-th term หรือ an  ท่ีน้องได้มาวา่เทา่กบั 

2n  ในเบือ้งต้น ต้องถกูคณูด้วย 3

2
 เพ่ือท่ีจะให้ได้ค่า a1 เทา่กบั 3 

เราจงึได้วา่ an ท่ีถกูต้องคือ  an  = 
3

2
(2n) 

Example 2: Find the general term of the sequence: 8, 32, 
128, 512… 

เหมือนเดิมครับ ก่อนอ่ืนน้องๆ ต้องรู้วา่ล าดบัดงักลา่วเป็น 
Geometric sequence ท่ีมี common ratio (r) คือ 4 ดงันัน้ จะได้
วา่ an ในเบือ้งต้นต้องเทา่กบั 4n แตเ่ม่ือแทน n = 1 จะได้วา่ a1 

เบือ้งต้นเป็น 4 แตน้่องๆ ต้องการ a1 = 8 ดงันัน้น้องๆ ต้องเอา 2 
เข้าไปคณูในคา่ an ในเบือ้งต้นท่ีน้องๆ หามาได้เทา่กบั 4n ซึง่
น้องๆ จะได้วา่ an ท่ีถกูต้องคือ  an  = 2(4n) 

 



Math Inter Dr. Pok                 E-mail: dr.pok@hotmail.com 
 

 

Page 3 of 3 
 

Example 3: Find the general term of the sequence: 2401, 
343, 49 … 

เช่นเดิมครับ หลงัจากท่ีน้องทราบวา่เป็น Geometric sequence 
แตน้่องๆ ต้องระวงันะครับให้เอาพจน์ท่ีสองหารพจน์ท่ีหนึง่นะครับ 

ซึง่จะท าให้คา่ common ratio (r) คือ 1

7
 และจะได้ an เบือ้งต้น

เทา่กบั ( 1

7
)n แตเ่ม่ือแทน n = 1 จะได้วา่ a1 = 1

7
  ดงันัน้ถ้าเรา

ต้องการคา่พจน์แรกเทา่กบั 2401 น้องๆ ต้องคณูในคา่ an ใน
เบือ้งต้นท่ีน้องๆ หามาได้ด้วยค่า 16,807 เพ่ือท่ีจะท าให้คา่ a1 = 

2401 ซึง่เราจะได้วา่ an ท่ีถกูต้องจะเทา่กบั 16,807 ( 1

7
)n 

หากน้องๆ สงัเกตให้ดีนะครับ Example 2 เป็น Exponential 
function แบบ increasing function (ฟังก์ชัน่เพิ่ม) กลา่วคือเม่ือ n 
เพิ่มขึน้คา่ของ an ก็จะเพิ่มขึน้ไปด้วย ในขณะที่ Example 3 เป็น 
Exponential function แบบ decreasing function (ฟังก์ชัน่ลด) 
กลา่วคือเม่ือ n เพิ่มขึน้คา่ของ an ก็จะลดลง ซึง่หากน้องเข้าใจจะ
พบวา่สาเหตท่ีุ Example 2  เป็น increasing function เพราะ 
common ratio มีคา่มากกว่า 1 และ Example 3  เป็น 
decreasing function เพราะ common ratio มีคา่น้อยกวา่ 1 แต่
อยา่ลืมนะครับต้องมากกวา่ 0 ด้วย ตามหลกัการของ 
Exponential function 

เหน็ไหมครับตอนนีน้้องๆ ก็มีความรู้เพิ่มอีกหนึง่อยา่งแล้ว โดยท่ีไม่
ต้องอาศยัการท่องสตูรเลยครับ  

คราวนีน้้องๆ มาดขู้อสอบ             

Example 4: In sequence S, the 3rd term is 12, the 1st term 
is three times the 2nd term, and the 2nd term is three times 
the 3rd. What is the 1st term in sequence S?  

(A) 0   (B) 1

3
   (C) 1  (D) 4  (E) 108 

จากโจทย์ข้อนีน้้องจะรู้ทนัทีวา่เป็น Geometric Sequence โดยมี 

common ratio เทา่กบั 1

3
 ซึง่น้องๆ อาจจะตดัตวัเลือกบางข้อได้

ก่อนเลย เช่น ค าตอบไมมี่ทางเป็น 0 เพราะถ้าเป็น 0 ไมส่ามารถ
ท าให้เกิด common ratio ได้เม่ือคา่ของพจน์ท่ีเป็น 0 กลายเป็น
ตวัหาร หรือ denominator เวลาท่ีเราหา common ratio 

นอกจากนีน้้องๆ ยงัทราบวา่ค่า common ratio น้อยกวา่หนึง่ ซึง่
เม่ือมองไปท่ี Exponential function น้องๆ จะทราบวา่เป็นฟังก์ชัน่
ลด หรือ Decreasing function ดงันัน้ค่าของพจน์แรกต้อง
มากกวา่ 12 แน่นอน ดงันัน้จงึมีค าตอบเดียวท่ีน้องเลือกได้คือข้อ 
E ได้ทนัที 

แตใ่นกรณีท่ีไมมี่ตวัเลือกให้น้อง ถ้าน้องๆ ต้องการทราบ an ก็

ไมใ่ช่เร่ืองอยากเพราะan ในเบือ้งต้นจะเทา่กบั  (
1

3
)n แตต่อนนี ้

น้องทราบ a3 = 12 น้องก็ลองแทน n = 3  ซึง่เราจะได้คา่เทา่กบั 
1

27
ดงันัน้เพ่ือให้ได้คา่ 12 น้องๆ ต้องคณู an ด้วย 324 ดงันัน้ an 

ท่ีถกูต้องจะเทา่กบั 324(
1

3
)n และโจทย์หา a1 ซึง่ก็จะเทา่กบั 

324(
1

3
)= 108 

เหมือนเดิมครับ Dr. Pok ต้องการจะบอกน้องๆ วา่ น้องๆ ต้องมี
ความคิดหลากหลาย และเลือกใช้วิธีการท่ีสัน้ท่ีสดุในการหา
ค าตอบ เพ่ือท่ีจะได้บรรล ุ800 คะแนนใน SAT หรือ CU-AAT ครับ 

 

น่ีกใ็กล้จะถงึวนัวาเลนไทน์วนัแหง่ความรักแล้ว  น้อง ๆ บางคน  
อาจจะก าลงัรอคอยวา่จะได้ของขวญัอะไรจากคนรัก บางคนก็
อาจจะได้รับเซอร์ไพรส์จากคนท่ีแอบชอบเรา  Dr. Pok ขอให้   
น้อง ๆ ทกุคนสขุสมหวงัในวนัวาเลนไทน์นะครับ 

 


