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รอบรูเ้ ทคโนโลยี

ปริศนาทาร์เซีย: Tarsia Puzzle
ปัจจุบันสื่อการสอนที่ครูส่วนใหญ่ใช้เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจในบทเรียน คงหนีไม่พ้นการให้
นักเรียนท�ำแบบฝึกหัด ซึ่งข้อดีของการท�ำแบบฝึกหัดคือ นักเรียนได้มีโอกาสทบทวนเนื้อหา แบบฝึกหัดส่วนใหญ่
จะปรากฏที่ท้ายหัวข้อหรือท้ายบทของหนังสือเรียน นักเรียนมีหน้าที่น�ำความรู้มาใช้แก้ปัญหา และเขียนค�ำตอบ
ลงบนกระดาษ แล้วน�ำส่งครู ในบางครั้งการท�ำแบบฝึกหัดอาจเป็นกิจกรรมที่ไม่น่าสนใจ ดังนั้น จะดีกว่าหรือไม่
ถ้าครูมีกิจกรรมที่ผสมผสานการต่อจิ๊กซอว์หรือโดมิโน ให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้อย่างสนุกสนาน ได้ท�ำกิจกรรม
ร่วมกันกับเพื่อน และที่ส�ำคัญคือครูสามารถสร้างสื่อการสอนนี้ได้ด้วยตนเอง
บทความนี้ขอแนะน�ำโปรแกรมชื่อว่า Formulator Tarsia ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่รวบรวมชุดกิจกรรมประเภทจิ๊กซอว์
(Jigsaw Puzzle) โดมิโน (Domino) บัตรค�ำ (Rectangular Card Sort) ให้ผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบของชุดกิจกรรมได้ เมื่อสร้าง
ชุดกิจกรรมแล้ว ก็สามารถสั่งพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัดใช้เป็นชุดกิจกรรมได้ทันที โปรแกรมจะบันทึกชุดกิจกรรม
ที่สร้างขึ้น ผู้ใช้สามารถปรับแก้ไข บันทึก หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้

1. การติดตั้งซอฟต์แวร์
เริม่ จากดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ชอื่ ว่า Formulator Tarsia ซึง่ จัดท�ำขึน้ โดยบริษทั Hemitech Laboratory ประเทศยูเครน
เวอร์ชันปัจจุบันที่เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีเป็นเวอร์ชันที่ 3.9 ซอฟต์แวร์รองรับระบบ Windows 2000, Windows XP, Windows
2003, Server, Vista, Windows 7 และ Windows 8 เมื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้ว หากต้องการจะเปิดใช้งาน
ให้กดปุม่ start ทีเ่ ครือ่ งคอมพิวเตอร์ จากนัน้ เลือกโปรแกรม Tarsia จะปรากฏกล่องข้อความ “Tip of the Day” โดยมีค�ำแนะน�ำ
การใช้ปุ่มลัดหรือเครื่องมือต่างๆ เช่น กด Ctrl+T เมื่อต้องการสร้างเครื่องหมาย √‾ ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม close เพื่อปิดกล่อง
ข้อความ และจะปรากฏหน้าต่าง New ดังรูป
ที่หน้าต่าง New ผู้ใช้สามารถเลือกสื่อ
หรือกิจกรรมทีต่ อ้ งการตรงกรอบด้านซ้าย ยกตัวอย่าง
เช่น คลิกเลือก Standard Jigsaw ในกรอบด้านขวา
จะปรากฏจิ๊กซอว์รูปร่างต่างๆ เช่น หกเหลี่ยม
(Standard Hexagonal Jigsaw Puzzle) สามเหลีย่ ม
(Standard Triangular Jigsaw Puzzle) ปาร์เก้
(Standard Parquet Jigsaw Puzzle) โดยแต่ละแบบ
จะระบุจ�ำนวนจิ๊กซอว์ เช่น แบบปาร์เก้มีจิ๊กซอว์
12 ชิ้น ในที่นี้ขอเลือกแบบปาร์เก้เป็นตัวอย่าง
ประกอบการอธิบายการสร้างชุดกิจกรรมประเภท
จิ๊กซอว์
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2. การสร้างชุดกิจกรรม
ขั้นที่ 1 คลิกเลือก Standard Parquet Jigsaw Puzzle แล้วกดปุ่ม OK ซึ่งจะปรากฏหน้าต่าง ดังแสดงในรูป

1

4

3
หน้าต่างจะมีองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 บริเวณด้านบน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 แถว
• แถวบนเรียกว่า System Menu ประกอบด้วยค�ำสัง่
File ใช้เปิด ปิด บันทึกไฟล์ขอ้ มูล ค�ำสัง่ Edit ใช้ปรับ
แก้ไขข้อความหรือแทรกรูปภาพ ค�ำสัง่ View ใช้ตงั้ ค่า
ของขนาดมุมมอง ระยะระหว่างบรรทัด ค�ำสัง่ Style
ใช้เลือกแบบอักษร ค�ำสัง่ Size ใช้เลือกขนาดอักษร
ค�ำสั่ง Window ใช้เลือกหน้าของค�ำถาม-ค�ำตอบที่
อยู่ก่อนหน้าหรือถัดไป และค�ำสั่ง Help ใช้อ้างอิง
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สร้างซอฟต์แวร์
• แถวกลางชือ่ ว่า Formulator Expression ประกอบด้วย
เมนู Standard เมนู Presentation และเมนู Content
ซึง่ แต่ละเมนูจะมีแถบเครือ่ งมือมาตรฐานทีส่ อดคล้อง
กันปรากฏอยูใ่ นแถวล่าง เช่น เมนู Standard มีแถบ
เครือ่ งมือส�ำหรับ Save, Cut, Copy, Paste, Zoom
• แถวล่างชื่อว่า Standard Toolbar ประกอบด้วย
เครื่ อ งมื อ มาตรฐานต่ า งๆ ทั้ ง ที่ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์
เครื่องหมาย แบบฟอร์มของตัวห้อย ตัวยก หรือ
ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์
นิตยสาร สสวท

ส่วนที่ 2 บริเวณด้านขวา แสดงจ�ำนวนค�ำถามทัง้ หมด
ในชุดกิจกรรม ส�ำหรับจิ๊กซอว์แบบปาร์เก้มีทั้งหมด 15
ค�ำถาม ซึง่ ถ้ามีแถบสีแดงปรากฏทีต่ วั เลขใด นัน่ แสดงว่า
ก�ำลังด�ำเนินการอยู่ที่ค�ำถามนั้น
ส่วนที่ 3 บริเวณด้านล่าง แบ่งออกเป็นสองด้าน
ด้านขวาแสดงข้อมูลเกี่ยวกับขนาดตัวอักษร แบบตัว
อักษร และก�ำลังขยายภาพ
ด้านซ้ายมีแถบเครื่องมือ 4 ปุ่ม ได้แก่ Input, Table,
Output และ Back Side กิจกรรมแต่ละประเภท
อาจมีจ�ำนวนแถบเครื่องมือด้านซ้ายไม่เท่ากัน เช่น
Jigsaw มีแถบเครื่องมือ 4 ปุ่ม และ Rectangular
Cards มีแถบเครื่องมือ 2 ปุ่ม
ส่วนที่ 4 บริเวณส�ำหรับการพิมพ์ขอ้ มูล ค�ำถามปรากฏ
ที่บรรทัดบน และค�ำตอบปรากฏที่บรรทัดล่าง
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ขัน้ ที่ 2 พิมพ์ค�ำถามและค�ำตอบตามจ�ำนวนข้อทีต่ อ้ งการ (จิก๊ ซอว์แบบปาร์เก้มไี ด้ทงั้ หมด 15 ข้อ) โดยพิมพ์ค�ำถามทีบ่ รรทัดบน
และค�ำตอบที่บรรทัดล่าง ตัวอย่างค�ำถามและค�ำตอบ เป็นดังนี้
ค�ำถาม : สารละลายที่มีความเข้มข้นของ H3O+ 1.0 x 10-3 mol/L มี pH เท่าใด
ค�ำตอบ : 3.00
สังเกตได้วา่ ในค�ำถามมีสตู รเคมีของไฮโดรเนียมไอออนซึง่ ประกอบด้วยตัวยกและตัวห้อย วิธกี ารพิมพ์คอื คลิกเลือก
แถบเครือ่ งมือใน presentation แล้วเลือกรูป
จากนัน้ คลิกทีป่ มุ่
ในบรรทัดของค�ำถามจะปรากฏ Template
จากนั้นพิมพ์ตัวอักษรและตัวเลขที่ต้องการ ข้อความค�ำถามและค�ำตอบในส่วนที่ 4 แสดงดังรูป

สารละลายที่มีความเข้มข้นของ H3O+ เท่ากับ 1.0 x 10-3 mol/L มี pH เท่าใด

3.00

หมายเหตุ โปรแกรมได้ตั้งค่าขนาดตัวอักษรที่ 12.0 pt และแบบอักษรประเภท Math ซึ่งก�ำหนดให้
เมื่อพิมพ์ตัวอักษรภาษาไทยและตัวเลขจะเป็นตัวตรง ส่วนอักษรภาษาอังกฤษจะเป็นตัวเอียง ถ้าผู้ใช้
ต้องการจะพิมพ์อกั ษรภาษาอังกฤษเป็นตัวตรง ให้คลิกทีค่ �ำสัง่ Style แล้วเลือกแบบอักษรประเภท Text

ขั้นที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องของค�ำถามและค�ำตอบ โดยกดปุ่ม Table
โดยคอลัมน์ซ้ายเป็นค�ำถามและคอลัมน์ขวาเป็นค�ำตอบ

Table

จะปรากฏหน้าต่างดังแสดงในรูป

ทฤษฎีใดพิจารณาความเป็นกรด-เบสของสารจากการถ่าย
โอนโปรตอน

ทฤษฎีกรด-เบสเบรินสเตด-ลาวรี

คู่กรดของ NH3 คือสารใด

NH4+

สารใดต่อไปนี้เป็นกรดแก่
ก. กรดไนทริก
ข. กรดไนทรัส

ก.
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สารละลาย HBr ปริมาตร 5 L มี HBr ละลายอยู่ 1.5 mol
จะมีความเข้มข้นของ H3O+ เท่าใด

0.3 mol/L

สารละลาย Ba(OH)2 0.02 mol/L แตกตัวให้ OH- เท่าใด

0.04 mol/L

สารละลายกรด H2S มี Ka 2 ค่าคือ Ka1 = 1.8 x 10-5 และ
Ka2 = 7.1 x 10-15 จงเปรียบเทียบความเข้มข้นของ H3O+,
HS- และ S2- ในสารละลาย

[H3O+] > [HS-] > [S2-]

สารละลายกรด HCOOH 0.2 mol/L มีร้อยละการแตกตัว
เท่าใด ก�ำหนดให้ค่า Ka ของ HCOOH เท่ากับ 1.7 x 10-4

3

ค่าคงที่การแตกตัวของเบสใช้สัญลักษณ์ใด

Kb

เมื่อละลาย NaOH 0.01 mol ในน�้ำ และท�ำให้สารละลายมี
ปริมาตร 500 cm3 จงหาความเข้มข้นของ H3O+ และ OHในสารละลาย

[H3O+] = 5.0 x 10-3 mol/L และ [OH-] = 0.02 mol/L

สารละลายทีม่ คี วามเข้มข้นของ H3O+ เท่ากับ 1.0 x 10-3 mol/L
มี pH เท่าใด

3.00

สารละลาย NH3 มี pH เท่ากับ 10.00 จะมี
ความเข้มข้นของ OH— เท่าใด

1.0 x 10-4 mol/L

จงเขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาระหว่าง
HCl กับ Ba(OH)2

2HCl + Ba(OH)2 → BaCl2 + 2H2O

จุดสมมูลของการไทเทรตระหว่าง HNO3 กับ KOH มี pH
เท่าใด

7

ไอออนใดในสารละลาย CH3COOLi สามารถเกิดปฏิกิริยา
ไฮโดรลิซิสได้

CH3COO-

สารละลายผสมคู่ใดเป็นสารละลายบัฟเฟอร์
ก. NaOH และ NaCl
ข. HCN และ KCN
ค. HNO3 และ KNO3

ข.

Input แล้วเลือกข้อค�ำถาม เมื่อต้องการลบอักษร
หมายเหตุ ถ้าต้องการแก้ไขค�ำถามหรือค�ำตอบข้อใด ให้กดปุ่ม input
ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ใด ให้กดปุ่ม Backspace แต่ถ้าต้องการลบฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ เช่น log ให้เลือกค�ำสั่ง Edit แล้ว
กด Cut

นิตยสาร สสวท
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4. การพิมพ์จิ๊กซอว์
Output ผู้ใช้จะสามารถเลือกขนาดของชิ้นจิ๊กซอว์ได้โดยคลิก
เมื่อต้องการจะสั่งพิมพ์จิ๊กซอว์ให้กดปุ่ม Output
เลือกที่เมนูด้านขวา จิ๊กซอว์แบบปาร์เก้มีให้เลือก 3 ขนาด คือ normal 5 pages และ 12 pages ซึ่งสัมพันธ์กับจ�ำนวนหน้า
เวลาสั่งพิมพ์ ในที่นี้เลือกขนาด normal ให้พิมพ์ออกมา 3 หน้ากระดาษ ดังรูป

หน้า 1

หน้า 2

ถ้าต้องการจะดูภาพด้านหลัง ก่อนสั่งพิมพ์ให้กดปุ่ม Back Side
ซึ่งสอดคล้องกับภาพด้านหน้าของจิ๊กซอว์ในหน้า Output

หน้า 1

หน้า 2
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หน้า 3
Back

จะปรากฏหน้าต่าง ดังแสดงในรูป

หน้า 3
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เมื่อต้องการดูเฉลยของจิ๊กซอว์แบบปาร์เก้
Solution จะปรากฏ
ก่อนสัง่ พิมพ์ ให้กดปุม่ Solution
หน้าต่าง ดังแสดงในรูป

ผูเ้ ขียนหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า ซอฟต์แวร์ Formulator tarsia นีจ้ ะเป็นประโยชน์ให้ทกุ ท่านน�ำไปปรับใช้สร้างสือ่ การสอน
หรือชุดกิจกรรมให้กับนักเรียนต่อไป
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