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ขาวประชาสัมพันธ  
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เด็กไทยซิวทอง คณิตซากาโมโต 
 

สดจากเยาวชน 
 

ศิริรัตน สิวราวุฒิ 
 
 

ควารางวัลนําเหรียญกลับประเทศไทย ประกาศความสามารถเด็กไทย
ดานคณิตศาสตรใหนานาชาติรับรู 
 
ในการแขงขันบนเวที World Mathematics Competition 2008 ซึ่ง
จัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อเร็วๆ น้ี เด็กไทยควารางวัลในระดับ
ตางๆ มาครอบครองไดถึง 8 รางวัล จากสนามแขงหัวกะทิดาน
คณิตศาสตรกวา 100 คน ตัวแทน 5 ประเทศ ไดแก ไทย สิงคโปร 
เกาหลี อินโดนีเซีย และฟลิปปนส  
 

การแขงขันดงักลาวจัดขึ้นเปนประจําทุกป ปน้ีเปนปที่ 6 เปนอีกหนึ่งกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
คณิตศาสตรในหลักสูตรซากาโมโต (Sakamoto Method) ที่มีตนกําเนิดจากญ่ีปุน หลักสูตรดังกลาวเปน
การคิดแกโจทยเลขเชิงประยุกตสําหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยนําการวาดภาพหรือไดอะแกรมเขา
มาชวย เปดการเรียนการสอนในไทยโดยศูนยการเรียนการสอนคณิตศาสตร One 2 One Center  
 
นองๆ เยาวชนคนเกงที่ควารางวัลจากการแขงขันครั้งน้ี ไดแก ด.ช.พชร เศวตมาลย ด.ญ.ปยาภา ปน
เจริญ ด.ญ.วรรณกร พลาดิสัย ด.ช.ภาศพงศ ปนเจริญ ด.ช.สิรภพ จิตรมีศิลป ด.ช.ธีรธัช พรปริญญา 
ด.ช.ปุณณวตุิ พรมมาล ีและด.ช.ธนดล ไชยนันท 
 
โดยผูที่ควารางวัลเหรียญทอง คอื ด.ช.พชร เศวตมาลย และด.ญ.ปยาภา ปนเจริญ 
 
นองอฅิน ด.ช.พชร เศวตมาลย อายุ 10 ป ชั้น ป.4 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝาย
ประถม) เจาของ 2 รางวัล ในการแขงขันระดบั ป.4 เลาถงึจุดเริ่มตนของการเขามาเรียน
คณิตศาสตรซากาโมโตวา ตอนเดก็ๆ คุณแมเห็นวายังไมมีความสามารถพิเศษดานใด และเปน
คนที่ชอบคดิเลขอยูแลว จึงหาที่เรยีนพิเศษดานคณิตศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะ  

 

ขาวจากหนังสือพิมพขาวสด   ฉบับประจําวันท่ี   20    เดือนเมษายน พ.ศ.2551     หนา   24 

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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"ตอนเขามาเรียนใหมๆ รูสึกวาเรียนยาก เพราะยังไมคลองกับวิธีการ
มากนัก แตพอทําแบบฝกหัดมากๆ ก็รูสึกสนุก เมื่อมองเห็นโจทยก็
อยากแก เพื่อหาคําตอบมาใหได วิธีคิดจะเปนรูปแบบการวาดรูปเปน
ไดอะแกรม จึงชวยลดเวลาในการคิดเลข" 
 
นอกจากเหรียญทองแลว การแขงขันครั้งน้ีนองอฅินยังไดรับรางวัลแช
มเปยน ผูทําคะแนนสูงที่สุดดวยวิธีคดิที่เร็วที่สดุอีกดวย นองอฅินบอก
วา กอนไปแขงเตรียมตัวทําแบบทดสอบไวเยอะมาก และไดเรียนเกินหลักสูตรที่กําหนดเอาไว ทําใหการ
แขงขันครั้งน้ีประสบความสําเร็จ  
 
แมจะเรียนคณิตศาสตรแบบซากาโมโตมา 3 ปแลว แตนองอฅินยังรูสึกสนุกอยู เพราะไดนําไปปรับใชใน
การเรียนคณิตศาสตรที่โรงเรียนดวย  
 
ดานสาวนอย นองพิน ด.ญ.ปยาภา ปนเจริญ วัย 9 ขวบ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝาย
ประถม) ดีกรีแชมปเหรียญทองจากการแขงขันระดับ ป.2 เลาวา เปนครั้งแรกทีไ่ดไปแขงขนัที่
ตางประเทศ ตื่นเตนและดีใจมากที่ควารางวัลเหรียญทองมาได ทาํใหคุณพอคุณแมและคุณครู
ภูมิใจ ทําใหมีกําลังใจในการฝกซอมใหดียิ่งขึน้ไปอีก 
 
"การไปแขงขันในตางประเทศเปนประสบการณทีป่ระทับใจมาก เพราะไดพบปะเพื่อนๆ ชาวตางชาติ ได
ทั้งความรูและเพื่อนๆ กลับมามากมายเลยคะ" 
 
นองพินบอกวา ชอบคณิตศาสตรมาก เพราะทําใหเราไดคิดอยูตลอด และการเรียนคณิตศาสตรแบบซา
กาโมโตก็มีวิธีการที่สนุก โดยใชรูปภาพในการแกสมการ ในอนาคตอยากเรียนคณิตศาสตรไปถึงระดับที่
สูงๆ เพื่อจะไดไปแขงขันกับผูอื่นตอไป สวนอาชีพที่ฝนไวอยากเปนหมอ เพราะอยากรกัษาคุณพอคุณแม
เวลาเจ็บปวยดวยคะ 
 
สวนนองเล็กสุดในกลุม นองดล ด.ช.ธนดล ไชยนันท อายุ 7 ขวบ ช้ัน ป.1 โรงเรียนสาธิต มศว ประสาน
มิตร (ฝายประถม) ซึ่งเรียนคณิตศาสตรแบบซากาโมโตไดเพียง 4 เดือนเทาน้ันแตสามารถควาเหรียญ
ทองแดงกลับมาได นองดลบอกวาชอบวิธีการแกโจทยเลขแบบนี้ เพราะทําใหกระบวนการคิดไมยุงยาก 
อีกทั้งยังรูสึกสนุกกับการเรียนดวย จะเรียนตอไปเรื่อยๆ สวนอนาคตจะไดไปแขงขันคณิตศาสตรอีก
หรือไมคิดวาตองพัฒนาตัวเองใหเกงกอน 
 
ดานนองๆ คนเกงคนอื่นๆ ตางพูดเปนเสียงเดียวกันถึงความรูสึกตื่นเตน ดีใจ และภาคภูมิใจกับ
ความสําเร็จที่ไดรับ แมบางคนจะผานเวทีแขงขันคณิตศาสตรทีส่ําคัญมาหลายเวทีแลวก็ตาม โดยทุกคน
ตางเตรียมพรอมสําหรับการไปแขงขันครั้งน้ีดวยการทําแบบฝกหัดกันอยางดี ทําใหไมรูสึกเครียดและ
กดดันจนเกินไป สงผลใหประสบความสําเร็จจากการแขงขันครั้งน้ี 
 
หลังการพูดคุยลองใหนองๆ สาธิตวธิีการแบบซากาโมโต นองอฅินเริ่มตั้งโจทยอยางงายๆ วา สมุดมี
ราคาเปน 3 เทาของดินสอ สมุดและดนิสอมีราคารวมเปน 40 บาท แลวสมุดจะมีราคาเทาใด 
 
นองพินและเพื่อนๆ ไมรอชาเห็นโจทยแลวเริ่มวาดไดอะแกรม เพื่อทําใหมองเห็นภาพ โดยขีดเสนแนว
นอน 1 เสน ใตเสนเปนราคาของทั้งหมดคือ 40 บาท สวนบนเสนแบงเปน 4 ชองแทนชองละ 10 บาท 
ชองแรกแทนของที่มีราคานอยกวาคือดินสอเปน 1 ชอง อีก 3 ชองแทนสมุดที่มีคาเปน 3 เทา จะได
สมการวาดินสอ 1 แทงเทากับ 10 บาท ฉะน้ันสมุด 1 เลมที่มีราคา 3 เทาก็จะเทากับ 30 บาท ดวยเวลา
คิดไมถึง 1 นาที 
 
สังเกตเห็นวา เมื่อเด็กๆ เห็นโจทยคณิตศาสตรตางกรูกันเขามาเพื่อชวยกันพิชิตโจทย โดยงัดเอาเทคนิค
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ของตัวเองมาประชันกันอยางสนุกสนาน 
 
ทําใหรูวาคณิตศาสตรไมยากอยางที่คิด 
 
หนา 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


