
 

        
 
 

บทนํา :  
 เม่ือกลาวถึงความงามทางคณิตศาสตรสามารถจําแนกไดเปน 2 ลักษณะ คือ ความ

งามที่เปนนามธรรม และความงามที่เปนรูปธรรม ความงามทางคณิตศาสตรที่เปนนามธรรม 
คือ ความงามที่เกิดจากแบบรูป (Pattern) ทางคณิตศาสตร ทั้งในรูปของจํานวนหรือตัวเลข 
ตลอดจนความงามที่เกิดจากความสุข ความภูมิใจจากการพิสูจนทฤษฎีบทตาง ๆ หรือการ
แกปญหาคณิตศาสตรที่ซับซอนซึ่งนักคณิตศาสตรหรือผูสนใจกับการศึกษาคณติศาสตร
มักจะเขาใจความงามลักษณะนี้ อยางไรก็ตามความงามในลักษณะดงักลาวกลบัเปนสิ่ง        
ที่บุคคลทัว่ ๆ ไปเขาถึงไดยากจนคิดวาคณิตศาสตรเปนเรื่องยากที่จะเขาใจ สําหรบัความ
งามที่เปนรูปธรรมในลักษณะที่สอง คือ เปนความงามที่เกิดจากการนําความรูทาง
คณิตศาสตรมาผสมผสานเขากับงานศิลปะที่เรียกวา “คณิตศลิป” งานเทสเซลเลชัน 
(Tessellation) จัดเปนงานคณิตศิลปลักษณะหนึ่งซ่ึงเกิดจากการนํารูปทั้งที่เปนรูปเรขาคณิต
และรูปทัว่ไปมาเรียงตอกันโดยมีเง่ือนไขวา รูปที่นํามาเรียงเหลานั้นจะตองไมมีชองวาง
ระหวางชิ้นสวนหรือการคาบเกี่ยวทับซอนกัน อยางไรก็ตามแมวาเทสเซลเลชันดูจะเปน 
เรื่องที่ไมคอยคุนนักสําหรับครูผูสอนคณิตศาสตรหรือผูเรียนตลอดจนมักเขาใจวา          
เทสเซลเลชันเปนเรื่องใหมสําหรับการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
แตในความจริงแลวเทสเซลเลชันเปนเรื่องที่ไดรับความสนใจทั้งจากนักคณิตศาสตรและ
ศิลปนมาเปนเวลานานและในหลายประเทศไดกําหนดใหนักเรียนตองเรียนรูและทาํโครงงาน
เกี่ยวกับเรื่องนี้  ผูเขียนเห็นวาความรูเกีย่วกับเทสเซลเลชันนาจะเปนประโยชนอยางมากทั้ง
สําหรับครูผูสอนคณิตศาสตรและผูเรียน จึงขอหยิบยกเรื่องดังกลาวมานําเสนอเพื่อใหผูอาน
ไดเขาใจมโนทัศนของเทสเซลเลชัน ประวัติความเปนมา ชนิดและประเภทของเทสเซลเลชัน 
ตลอดจนวิธีการสรางงานเทสเซลเลชัน และเพ่ือใหเน้ือหาในเอกสารนี้สามารถเขาถึงไดกับ
กลุมผูอานทุกระดับ  ผูเขียนจึงขอใชภาษาที่ไมเปนทางการหรือเปนภาษาคณิตศาสตร      
มากนัก  
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ประวตัิและความเปนมาของเทสเซลเลชัน :   
การสรางเทสเซลเลชันมีประวัตคิวามเปนมายาวนานกวาพันปโดยชาวสุเมเรียน(4,000 

ปกอนคริสตกาล) ในยุคอารยธรรมเมโสโปเตเมีย ไดใชกระเบื้องเคลอืบสีรูปเรขาคณิตที่
เรียกวากระเบือ้งโมเสส (Mosaics) เปนสวนประกอบสาํคัญในการสรางบานเรือน ตอมาชาว
เปอรเซียไดพัฒนาการสรางงานเทสเซลเลชันโดยประดิษฐลวดลาย เทสเซลเลชัน ใหมีความ
งามมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นไดจากลวดลายฝาผนังและพื้นอาคารของปราสาทราชวัง โบสถหรือ
และสถานที่สาํคัญทางประวัตศิาสตรตาง ๆ  (ดูรูป 1 -  2 ประกอบ) 

  

 

 
รูป 1 งานเทสเซลเลชันของชาวเปอรเซีย 
 
 
 

 

 
รูป 2 โบสถ "Jam'aa" ในประเทศ อัฟกานสิถาน 

  

 นอกจากชาวสุเมเรียนและชาวเปอรเซียแลว ชาวโรมันยังไดใชงานเทสเซลเลชันในการ
ออกแบบลวดลายอาคารฝาผนัง และปูพ้ืนถนนหนทางในอาณาจักร (ดูรูป 3 ประกอบ) 

 

 
รูป 3 งานเทสเซลเลชันที่อยูในโบสถประเทศอิตาลี  
 

 

อยางไรก็ตามจากการศึกษาราก
ศัพทคําวา เทสเซลเลชัน ของ
นักภาษาศาสตรและนักประวัตศิาสตร 
พบวา “Tessellation” มีรากศัพทมาจาก
ภาษากรีก คือ “Tesseres” ซ่ึงหมายถึง 
สี่  ดังน้ันความหมายของคําวา 
“Tessellate” ในภาษาอังกฤษจึงถูก
นิยามไววา 
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“ to form or arrange small squares in a checked or  mosaic pattern” หมายถึง           
การนํารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาเรียงกันเปนลวดลาย ดังน้ันงานเทสเซลเลชันจึงมีจุดเริ่มตนจาก         
การ ปูกระเบือ้งนั่นเอง นอกจากนี้ Johannes Kepler ยังไดศึกษาเกี่ยวกับคําวาเทสเซลเลชัน    
ดังปรากฏในรายงานการศึกษาชิ้นแรกของเขาในป ค.ศ. 1619 โดยเขาไดจําแนกความแตกตาง
ระหวางรูปแบบเทสเซลเลชนัแบบปรกติและไมปรกติ (regular and irregular tessellation) ตอมา
ในชวงศตวรรษที่ 20 ศิลปนนักคณิตศาสตรชาวดัตช ชือ่ Maurits Cornelis  Escher หรือ 
M.C.Escher ไดนําความรูเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิต (Transformation geometry) มา
ผสมผสานกับศิลปะและเทสเซลเลชันจนทาํใหงานเทสเซลเลชันเปนที่รูจักของคนทั่วโลก  
 
ความหมายและประเภทของเทสเซลเลชัน :  
              จากที่ไดกลาวไวในบทนําวา เทสเซลเลชัน คอื การนํารูปทั้งที่เปนรูปเรขาคณิตและรปู
ทั่วไปมาเรียงตอกันโดยมีเง่ือนไขวารูปทีนํ่ามาจัดเรียงนั้นจะตองไมเกิดชองวางหรือการคาบ
เกี่ยวซอนกันเกิดขึ้นนั้น รูป 4 – 8 จะแสดงใหเห็นถึงตวัอยางงานทั้งที่มีลักษณะเปนและไมเปน
เทสเซลเลชัน  
 

 

รูป 4 งานที่เปนเทสเซลเลชนั 
 

 

จากรูป 4 แสดงใหเห็นวา เม่ือนํารูป
สามเหลี่ยมดานเทามุมเทามาเรียงตอกันแลว
จะไมเกิดชองวาง  แสดงวางานชิ้นน้ีมีลักษณะ
เปนเทสเซลเลชัน  สวนรูป 5 – 6  พบวา เม่ือ
นํารูปหาเหลี่ยมและเจ็ดเหลีย่มดานเทามุมเทา
มาวางเรียงตอกันจะเกิดชอง วาง (รูป 5) และ
การคาบเกี่ยวซอนกัน(รูป 6) ทําใหงานทั้งสอง
ชิ้นไมเปนเทสเซลเลชัน 

 

 
  

รูป 5 งานที่ไมเปนเทสเซลเลชันเนื่องจากรูป
เรขาคณิตที่นํามาเรียงมีชองวาง 

รูป 6 งานที่ไมเปนเทสเซลเลชันเนื่องจากรูป
เรขาคณิตที่นํามาเรียงมีการคาบเกี่ยวชอนกัน 
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สําหรับการแบงประเภทของเทสเซลเลชนั สามารถใชเกณฑในการแบงไดหลายเกณฑ 
กลาวคือ ถาใชมิติเปนเกณฑ ก็สามารถแบงงานเทสเซลเลชันเปน 2 ประเภท คือ เทสเซลเลชัน
สองมิติและสามมิติ (ดูรูป 7 – 8 ประกอบ) หรือถาใชเกณฑจากประเภทของชิ้นสวนในการแบง
ประเภทแลว ก็จะสามารถแบงเทสเซลเลชันออกเปน 2 ประเภท คือ เทสเซลเลชันจากรูป
เรขาคณิตและเทสเซลเลชันจากรูปทั่วไป (ดูรูป 9 – 10 ประกอบ) ซ่ึงในเอกสารนี้ผูเขียนจะขอใช
เกณฑการแบงงานเทสเซลเลชันจากลักษณะของชิ้นสวนซึ่งจะไดกลาวถึงรายละเอียดตอไป 
  

 

 
 

รูป 7 งานเทสเซลเลชันสองมิติ 

 

 
 รูป 8 งานเทสเซลเลชันสามมิติ 
  

 
 

รูป 9 งานเทสเซลเลชันจากรูปเรขาคณิต  
 รูป 10 งานเทสเซลเลชันจากรูปทั่วไป 

 
เทสเซลเลชนัจากรูปเรขาคณิต :  
 

            เทสเซลเลชันจากรูปเรขาคณิตเกิดจากการนําชิ้นสวนที่เปนรปูเรขาคณิตลกัษณะตาง ๆ 
เชน รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปหกเหลี่ยม หรือ อ่ืน ๆ มาจัดเรียงตอกันจนเต็มพ้ืนระนาบ
โดยไมเกิดชองวางหรือการคาบเกี่ยวซอนกัน ซ่ึงในการสรางเทสเซลเลชันอาจจะเกิดจากการ
จัดเรียงชิ้นสวนรูปเรขาคณติเพียงชนิดเดยีวหรือหลายชนิดก็ได ดังน้ันการสรางเทสเซลเลชัน
จากรูปเรขาคณิตจึงสามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ 1) เทสเซลเลชันที่เกิดจากชิ้นสวนรูป
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เรขาคณิตเพียงชนิดเดียว หรือ เรียกวาเทสเซลเลชันแบบปรกติ (Regular Tessellation) กับ 2) 
เทสเซลเลชันที่เกิดจากชิ้นสวนรูปเรขาคณิตหลายชนดิซึ่งในงานเทสเซลเลชันประเภทนี้สามารถ
แบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ เทสเชลเลชันแบบเซมิเรกกวิลาร(Semi regular Tessellation)หรือเทส
เซลเลชันกึ่งปรกติและเทสเซลเลชันแบบเดมิเรกกิวลาร (Demi regular Tessellation) โดยงาน
เทสเซลเลชันจากรูปเรขาคณิตในแตละแบบมีรายละเอียดที่สําคัญคือ 
 
        เทสเซลเลชันแบบปรกติ (Regular Tessellation) 
           เทสเซลเลชันแบบปรกติหรือ Regular Tessellation คือ เทสเซลเลชันที่เกิดจากการนํารูป
เรขาคณิตที่เปนรูปเหลี่ยมดานเทามุมเทาชนิดเดียวกนัมาวางเรียงกันใหเต็มพ้ืนระนาบโดยไมให
เกิดชองวางหรือการคาบเกีย่วซอนกัน ดังน้ันเม่ือพิจารณารูป 11 – 14 ที่จุด A ก็จะพบวา         
เม่ือนํารูปหลายเหลี่ยมดานเทามุมเทาชนดิตาง ๆ ไดแก รูปสามเหลี่ยมดานเทา รูปสี่เหลี่ยมดาน
เทา(สี่เหลี่ยมจัตุรัส) รูปหาเหลี่ยมดานเทาและรูปหกเหลี่ยมดานเทา มาวางเรียงใหเต็มพ้ืน
ระนาบจะพบวาแตละรูปจะมีลักษณะที่แตกตางกัน กลาวคือ มีเพียงรูปสามเหลี่ยมดานเทา    
(รูป 11) สี่เหลี่ยมดานเทา (สี่เหลี่ยมจัตุรัส) (รูป 12)และหกเหลี่ยมดานเทา (รูป 14)เทานั้น           
ที่สามารถเรียงตอกันแลวเปนเทสเซลเลชนั เน่ืองจากเมื่อพิจารณาจุดรวม(จุด A)ที่เกิดจากจุด
ยอดของรูปสามเหลี่ยมดานเทามาพบกนัน้ันพบวาจุด A เปนจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมดานเทา
จํานวน 6 ชิ้น ซ่ึงมีผลรวมของมุมที่จุดยอดทุกรูปเปน 360 องศา (60°+60°+60°+60°+60°+60° = 

360°) 
 
 

 
 

รูป 11  

 

 
รูป 12 

 
 

 

 

 
รูป 13 รูป 14 

A A 

A 
A 



เทสเซลเลชัน : Tessellation ตวัแทนความงามทางคณิตศาสตร   หนา  6 

 

             นอกจากนี้ในสวนของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและหกเหลี่ยมดานเทา(รูป 12 และ 14)ก็จะพบวา
จุด A ของแตละรูปเปนจุดยอด(จุดรวม)ที่เม่ือนําสี่เหลี่ยมจัตุรัส จํานวน 4  ชิ้นและรปูหกเหลี่ยม
ดานเทา 3 ชิ้น มาประกอบกันทําใหผลรวมของมุมที่จุดยอดของรูปดังกลาวมีคาเทากับ 360° (รูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส 90°+90°+90°+90° = 360° และ รูปหกเหลี่ยมดานเทา 120°+120°+120° = 360°) 
(ดูรูป 15 ประกอบ)  
 

 

 
 

รูป 15 แสดงผลบวกของมุมที่จุดรวมของรูปเหลี่ยมชนิดตาง ๆ  
 

  
       แตสําหรับรูปหาเหลี่ยมดานเทา พบวาไมสามารถนํามาจัดเรียงใหเปนเทสเซลเลชันได 
เน่ืองจากผลรวมของมุมที่จุดยอดของรูปหาเหลี่ยม(ดูรายละเอียดขนาดของมุมภายในรูปเหลี่ยม
ดานเทามุมเทาชนิดตาง ๆ ไดจากตารางดานลาง) มีผลรวมของมุมที่จุดยอด A มีคาไมเทากับ 
360 องศา (108°+108°+108° = 324°) 
 

ตาราง ขนาดของมุมภายใน และจํานวนรูปเหลี่ยมที่ใชรอบจุดยอด 

จํานวนดาน ขนาดมุมภายใน(องศา) จํานวนรูปเหลี่ยมที่ใชวางรอบจุด 
3 60 360/60 = 6 
4 90 360/90 = 4 
5 108 360/108 = 3.333… 
6 120 360/120 = 3 
7 128 4/7 360/(120 4/7) = 2.8 
8 135 360/135 = 2.667 
9 140 360/140 = 2.571 

10 144 360/144 = 2.5 
11 150 360/150 = 2.4 
… … … 
n 180(n – 2)/n  360/(180(n – 2))/n = 2n/(n – 2)  
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เม่ือพิจารณาขอมูลจากตารางก็จะพบวามีรูปเรขาคณติเพียง 3 ประเภทเทานั้น คอื รูป
สามเหลี่ยมดานเทามุมเทา สี่เหลี่ยมจัตุรัส และหกเหลี่ยมดานเทามุมเทาที่สามารถนํามาจัดเรียง
กันเพ่ือใหเปนเทสเซลเลชันแบบปรกติได และเพื่อใหการเรียกชื่อเทสเซลเลชันแบบปรกติแตละ
แบบเปนไปไดดวยความสะดวกจึงกําหนดใหใชสัญลกัษณเปนตวัเลขที่แทนจํานวนดานของรูป
เรขาคณิต เชน สามเหลี่ยมดานเทาใชตวัเลข 3  สี่เหลี่ยมจัตุรัสใชตัวเลข 4  หกเหลี่ยมดานเทา 
ใชตวัเลข 6 และจํานวนชิ้นของตัวเลข 3 , 4 , 6 จะมีมากนอยเพียงใดใหขึ้นอยูกับผลรวมของ
ขนาดมุมที่จุดยอดของรูปเรขาคณิตเหลานั้นวาเม่ือนํามารวมกันแลวจะตองมีขนาด 360 องศา 
ดังเชน  
 

 
รูป 16 แสดงชื่อเรียกเทสเซลเลชันแบบปรกติแตละแบบ 

จากรูป 16 เทสเซลเลชันของรูป
สามเหลี่ยมดานเทาจะแทนดวย
สัญลักษณ 3.3.3.3.3.3 เน่ืองจาก
จุดยอดแตละจุดจะตองใชรูป
สามเหลี่ยมดานเทาจํานวน 6 รูป  

 

ประกอบกัน สวนเทสเซลเลชันจากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและหกเหลี่ยมดานเทาก็มีชื่อเรียกเปน 
4.4.4.4 และ 6.6.6 ตามลําดบั  
 

        เทสเซลเลชันแบบกึ่งปรกติ (Semi regular Tessellation) 
 

ปญหาหนึ่งของการใชรูปหลายเหลี่ยมดานเทามุมเทาชนิดเดียวกันในการสรางงาน     
เทสเซลเลชัน(เทสเซลเลชันแบบปรกต ิ: Regular Tessellation) คือ เราไมสามารถใชรูปหลาย
เหลี่ยมดานเทามุมเทาทุกชนิดในการสรางงานเทสเซลเลชันได นอกจากนี้การสรางงานเทส
เซลเลชันลักษณะนี้ก็ดูจะไมมีความหลากหลายในมุมมองความงามมากนัก สงผลใหศิลปนและ
นักคณิตศาสตรไดพัฒนารูปแบบการสรางเทสเซลเลชนัที่ใชรูปหลายเหลี่ยมดานเทามุมเทา 
หลายชนิดจัดวางเรียงกันใหรอบจุดยอด และเรียกเทสเซลเลชันลักษณะนี้วา เซมิเรกกิวลาร    
เทสเซลเลชัน(Semiregular Tessellation)หรือเทสเซลเลชันกึ่งปรกต ิ โดยหลักการสําคัญของ 
การสรางงานเทสเซลเลชันลกัษณะนี้ คือ มีรูปหลายเหลี่ยมดานเทามุมเทาชนิดใดและจํานวนกี่
ชิ้นที่สามารถจัดวางรอบจุดยอดรวมกันไดเปน 360° และรูป 17 จะไดแสดงตัวอยางการสราง 
เทสเซลเลชันแบบกึ่งปรกตใินลักษณะตาง ๆ  
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3.3.4.3.4 4.8.8 

 

  
4.6.12 3.4.6.4 

รูป 17 ตัวอยางเทสเซลเลชนักึ่งปรกติแบบตาง ๆ  
 

 
สําหรับการกําหนดชื่อเทสเซลเลชันกึ่งปรกติก็ใชหลักการเชนเดียวกบัการกําหนดชื่อเทสเซลเล
ชันแบบปรกต ิกลาวคือ ชื่อเทสเซลเลชันกึง่ปรกติแตละแบบกําหนดไดโดยเริ่มที่รูปหลายเหลี่ยม
ดานเทามุมเทาที่มีจํานวนดานนอยที่สุดจากนั้นจึงตามดวยรูปหลายเหลี่ยมอ่ืน ๆ โดยเรียงวนไป
ในทิศทางทวนเข็มหรือตามเข็มนาฬิกา ดังเชน เทสเซลเลชันที่อยูในรูป 18 จะมีชื่อ 3.4.6.4 

เน่ืองจากเปนเทสเซลเลชันที่เกิดจากรูปสามเหลี่ยมซึ่งเปนรูปที่มีจํานวนดานนอยที่สุด จากนั้น
ตามดวยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หกเหลี่ยมดานเทาและสีเ่หลี่ยมจัตุรัสโดยเรียงตามเขม็นาฬิกา
ตามลําดับ สําหรับเทสเซลเลชันรูป 19 – 20 ก็ใชหลักการเชนเดียวกนั  
 
 

 
    

 รูป 18 รูป 19 รูป 20 
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       นอกจากเทสเซลเลชนักึ่งปรกติขางตน  เราสามารถใชรูปหลายเหลี่ยมดานเทามุมเทาชนดิ
ตาง ๆ ตั้งแตสามชิ้น สี่ชิ้น และหาชิ้น สรางเทสเซลเลชนัแบบกึ่งปรกติไดอีกเปนจํานวนมาก   
ดังเชน  

o เทสเซลเลชันกึ่งปรกติที่เกดิจากรูปเหลี่ยมดานเทามุมเทาจํานวน 3 ชิ้นประกอบกนั 
 
 

 
     

รูป 21 รูป 22 รูป 23 รูป 24 รูป 24 
 

เทสเซลเลชันที่อยูในรูป 21 – 22  มีชื่อเรียกตามลําดับดังน้ี (3.7.42) (3.8.24) (3.9.18) 
(3.10.15) (3.12.12) 
 

 

 
      
 รูป 25 รูป 26 รูป 27 

 

 
 เทสเซลเลชันที่อยูในรูป 25 – 27 มีชื่อเรียกตามลําดับดังน้ี (4.5.20) (4.6.12) (4.8.8) 

 
 

 
รูป 28 

 

และเทสเซลเลชันในรูป 28 มีชื่อเรียกเปน (5.5.10) 
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o เทสเซลเลชันกึ่งปรกติที่เกดิจากรูปเหลี่ยมดานเทามุมเทาจํานวน 4 ชิ้นประกอบกนั 
 
 

      
รูป 29 รูป 30 รูป 31 รูป 32 

 
 

เทสเซลเลชันในรูป 29 – 32  มีชื่อเรียกตามลําดับ ดังน้ี (3.3.4.12) (3.4.312) (3.3.6.6) 
(3.6.3.6)  

 
 

 
    
 รูป 33 รูป 34 

 

 

  เทสเซลเลชนัในรูป 33 – 34 มีชื่อเรียกตามลําดับดังน้ี  (3.4.4.6), (3.4.6.4) 
 

o เทสเซลเลชันกึ่งปรกติที่เกดิจากรูปเหลี่ยมดานเทามุมเทาจํานวน 5 ชิ้นประกอบกนั 
 

     
     

 รูป 35 รูป 36  รูป 37  
 

  เทสเซลเลชนัในรูป 35 – 37 มีชื่อเรียกตามลําดับดังน้ี  (3.3.3.3.6) (3.3.3.4.4) (3.3.4.3.4) 
 
เทสเซลเลชนัแบบเดมเิรกกิวลาร (Demiregular Tessellation) 
จากเทสเซลเลชันแบบปรกต ิ(Regular Tessellation) และ เทสเซลเลชันแบบกึ่งปรกต ิ

Semi regular Tessellation) ที่ไดกลาวมา พบวา จุดทุกจุดที่เกิดจากการจัดเรียงรูปเหลี่ยมดาน
เทามุมเทาแตละจุดมีลักษณะเหมือนกัน กลาวคือ ใชรูปหลายเหลี่ยมดานเทามุมเทาลักษณะ
เดียวกันทุกจุด อยางไรก็ตามในการสรางเทสเซลเลชนับางรูปจุดแตละจุดอาจใชรูปเหลี่ยมที่มี
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ลักษณะแตกตางกันได โดยจะเรียกเทสเซลเลชันลักษณะนี้วา เทสเซลเลชันแบบเดมิเรกกิวลาร 
(Demi regular Tessellation)  

เทสเซลเลชันแบบเดมิเรกกวิลาร จะประกอบดวยจุดรวมสองหรือสามประเภท ซ่ึงจุดยอด
แตละจุดอาจจะอยูในรูปเทสเซลเลชันแบบปรกติหรือแบบกึ่งปรกติก็ได ดังรูป 38  

 
 

 
 

    รูป 38 ตัวอยางเทสเซลเลชันแบบเดมิเรกกิวลาร  

จากรูป 38 ซ่ึงเปนเทสเซลเลชัน   
แบบเดมิเรกกวิลารลักษณะหนึ่ง 
พบวา จุดยอด 1 จะประกอบดวยรูป
หลายเหลี่ยมดานเทาที่เรียงตามลําดับ
เปน 3.6.3.6 สวนจุดยอด 2 
ประกอบดวยรูปหลายเหลีย่มดานเทา
มุมเทาที่เรียงตามลําดับเปน 3.3.6.6  

 

โดยการจัดเรียงรูปหลายเหลี่ยมดานเทามุมเทาที่จุดยอด 1 และ 2 จะปรากฏซ้ํา ๆ กันอยางนี้
โดยตลอด จึงกําหนดชื่อเรียกเทสเซลเลชันแบบเดมิเรกกิวลารน้ีเปน 3.6.3.6/3.3.6.6 และ
นอกจากเทสเซลเลชันในรูป 38 แลวก็ยังมีเทสเซลเลชันแบบเดมิเรกกวิลารอ่ืน ๆ อีกเปนจํานวน
มากดังรูป 39 – 40  จะเปนตัวอยางเทสเซลเลชันแบบเดมิเรกกิวลารลักษณะอ่ืน ๆ  
 

 
 
 

  
3.12.12 / 3.4.3.12 3.3.3.3.3.3 / 3.3.4.12 

  

  
  

3.3.3.3.3.3 / 3.3.4.12 3.3.3.4.4 / 3.4.6.4 
  

รูป 39 เทสเซลเลชันแบบเดมิเรกกิวลาร ที่ประกอบดวยจุดรวมสองประเภท 
 

 



เทสเซลเลชัน : Tessellation ตวัแทนความงามทางคณิตศาสตร   หนา  12 

  

  
  

3.3.3.3.3.3 / 3.3.4.3.4 แบบที่ 1 3.3.3.3.3.3 / 3.3.4.3.4 แบบที่ 2 
  

  
  

3.3.4.3.4 / 3.4.6.4 3.4.6.4 / 3.4.4.6 
  

รูป 39 (ตอ) เทสเซลเลชันแบบเดมิเรกกวิลาร ที่ประกอบดวยจุดรวมสองประเภท 
 
 

 

  
  

3.3.3.3.3.3 / 3.3.3.4.4 / 3.3.4.3.4 แบบ 1 3.3.3.3.3.3 / 3.3.3.4.4 / 3.3.4.3.4 แบบ 2 
  

  
  

3.3.3.3.3.3 / 3.3.4.12 / 3.3.4.3.4 3.3.3.4.4 / 3.3.4.3.4 / 3.4.6.4 
  

รูป 40 เทสเซลเลชันแบบเดมิเรกกิวลาร ที่ประกอบดวยจุดรวมสามประเภท 
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3.3.4.3.4 / 3.3.4.12 / 3.4.3.12 
  

รูป 40 (ตอ) เทสเซลเลชันแบบเดมิเรกกวิลาร ที่ประกอบดวยจุดรวมสามประเภท 
  

 
 

เทสเซลเลชนัจากรูปทั่วไป : 
 

 

 
 

 
รูป 41 งานเทสเซลเลชันจากรูปทั่วไปของ 
M.C. Escher 

       เทสเซลเลชันจากรูปทั่วไปหรือใน
ตางประเทศมกัเรียกวา Hypercard 

Tessellation เปนงานเทสเซลเลชันที่เกิด
จากการนํารูปภาพหรือลวดลายตาง ๆ ที่
ไมใชรูปเรขาคณิตนํามาเรยีงตอกัน ซ่ึงงาน
เทสเซลเลชันรูปแบบน้ีมีพ้ืนฐานมาจาก 
เทสเซลเลชันรูปเรขาคณิตแตจะมีการ
ผสมผสานความรูในเรื่องการแปลงทาง
เรขาคณิต(Geometric Transformation)เขา
มาชวยสรางงาน โดยบุคคลที่มีชื่อเสียงมาก
ในการสรางเทสเซลเลชันรปูแบบน้ีคือ    
เมาริทส คอรเนเลียส เอสเชอร หรือ 
M.C.Escher ศิลปนนักคณิตศาสตรชาวดัตช  

 
 

ซ่ึงในการสรางงานเทสเซลเลชันจากรูปทัว่ไปของเอสเชอรพบวางานเกือบทุกชิ้นของเขาได
ผสมผสานความคิดสรางสรรคและจินตนาการเขากับความรูเรื่องการแปลงทางเรขาคณิต       
ซ่ึงประกอบดวย การเลื่อนทางขนาน (Translation) การสะทอน (Reflection) การสะทอนแบบ
เลื่อน(Glide-reflection)และการหมุน(Rotation) อยางใดอยางหนึ่งเปนอยางนอย(ดูรูป 42 – 45  
ประกอบ)  
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รูป 42 งานเทสเซลเลชันจากรูปทั่วไปโดยใช

การเลื่อนทางขนาน (Translation) 
รูป 43 งานเทสเซลเลชันจากรูปทั่วไปโดยใชการ

สะทอน (Reflection) 

  
รูป 44 งานเทสเซลเลชันจากรูปทั่วไปโดยใช
การสะทอนแบบเลื่อน(Glide-reflection) 

รูป 45 งานเทสเซลเลชันจากรูปทั่วไปโดยใชการ
หมุน(Rotation) 

  
ตัวอยางการสรางงานเทสเซลเลชันจากรูปทั่วไป 
ในการสรางเทสเซลเลชันจากรูปทั่วไป นอกจากผูสรางงานตองมีความรูเกี่ยวกับการ

สรางเทสเซลเลชันจากรูปเรขาคณิตและการแปลงทางเรขาคณิต(Geometric Transformation) 
แลว จินตนาการกับความคดิสรางสรรคดูจะมีความสําคญัอยางมากตอความสวยงามของชิ้นงาน 
และเพื่อใหผูอานไดเขาใจและเห็นมโนทศันของการสรางงานเทสเซลเลชันจากรูปทั่วไป ผูเขียน
จะขอใชตวัอยางงานที่จะกลาวถึงตอไปน้ีในการอธิบายขั้นตอนการสรางงานเทสเซลเลชันจากรูป
ทั่วไปซึ่งอาศยัการเลื่อนทางขนาน (Translation)การหมุน(Rotation) และการสะทอน
(Reflection)  
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(Maurits Cornelius Escher : M.C. Escher) 

เมาริทส คอรเนเลียส เอสเชอร 
(Maurits Cornelius Escher หรือ M.C. 

Escher) เกิดเม่ือวันที่ 17 มิถุนายน             
ค.ศ. 1889 ที่เมือง Leeuwarden,              
ประเทศเนเธอรแลนด เอสเชอรเปน
ศิลปนที่มีผลงานในการใชความรูทาง
เรขาคณิตไมวาจะเปนรูปทรง มิติ ภาพ
ลวงตาและเทสเซลเลชันในการสรางงาน
ทางศิลปะ แมผลการเรียนและความรูทาง
คณิตศาสตรของเขาจะไมดีนักก็ตาม  

เอสเชอรเริ่มตนศึกษาขั้นตนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เชนเดียวกับ
นักเรียนทั่วไป แตเรียนไดไมคอยดี ยกเวนวชิาดนตรี และงานชาง ดวยความเปนศิลปนที่
ประยุกตแนวคิดคณิตศาสตรไวในผลงาน ทําใหผูคนสวนมากเขาใจวาเขาเกงทาง
คณิตศาสตร แตความจริงแลวเขาแทบจะไมเอาไหนเลยและจะวาไปแลววิชาอ่ืน ๆ เขาก็มี
ผลการเรียนทีแ่ยพอ ๆ กัน เขายอมรับวา เขาเรียนทั้งคณิตศาสตรและพีชคณิตไดไมดี 
สวนเรขาคณิตนั้นแมจะสรางจินตนาการใหเขาในภายหลัง แตเม่ือครั้งเรียนหนังสือก็เรียน
ไดไมดีเชนกัน และแมวาเขาไมสามารถสอบเขาเรียนตอมหาวิทยาลัยไดแตเขากไ็มเคยยอ
ทอและตัดสินใจเขาศึกษาทีโ่รงเรียนศิลปะดานการออกแบบและตกแตง(ค.ศ.1919 - 1922) 
ซ่ึงไดสงเสริมความสามารถทางศิลปะใหแกเขา  

ผลงานสวนใหญของเอสเชอรเปนงานประเภท Impossible Structures และยัง
ผสมผสานความรูทางคณิตศาสตรอยางการแปลงทางเรขาคณิตไวในผลงานของเขาดวย 
ผลงานของเขามีทั้งที่เปนภาพวาด ภาพราง ภาพพิมพ งานไมแกะสลกั และอ่ืน ๆ             
เอสเชอรจึงนับวาเปนบุคคลที่ควรถือเปนแบบอยางในดานความคดิสรางสรรคไดอยางดี
เยี่ยมและแมวาเขาจะลวงลบัจากโลกนี้ไปแลวเม่ือป ค.ศ.1972 แตผลงานตาง ๆ ของเขาก็
ยังสรางความประทับใจและจุดประกายความคิดสรางสรรคใหแกคนสวนใหญไดอยูเสมอ 
ผลงานของเอสเชอรที่เปนทีรู่จักกันทั่วโลก ไดแก Waterfall , Ascending and Descending 

Sky & Water I , Metamorphosis และ Reptiles  สําหรับผูอานที่สนใจผลงานของ เอสเชอร
สามารถเขาไปดูผลงานของเขาไดที่เวบ็ไซตของมูลนิธ ิM.C.Escher ซ่ึงมีที่อยู (URL) คือ 
http://www.mcescher.com/ 
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1. การสรางเทสเซลเลชันจากรูปทั่วไปโดยอาศัยการเลื่อนทางขนาน  
  
 
 

 
 

รูป 46 งานเทสเซลเลชันจากรูปทั่วไปของ           
M.C. Escher  โดยอาศัยการเลื่อนทางขนาน        

ชื่อ Flying horses 

การเลื่อนทางขนาน(Translation) 
หมายถึงการสงจุดใด ๆ บนบุพภาพ
(pre – image) ไปยังจุดบนภาพ 

(image)ในแนวเสนตรงโดยที่ระยะ  
หางระหวางจุดบนบุพภาพและภาพ
ของจุดนั้น ๆ มีคาคงที่เสมอ สําหรับ 
ตัวอยางงานเทสเซลเลชันจากรูปทั่วไป
ที่อาศัยการเลือ่นทางขนานที่จะนํามา
กลาวถึงเปนผลงานของM.C. Escher   
ชื่อ Flying horses เอสเชอรสรางชิ้นน้ี
ในป ค.ศ. 1959 โดยใชพ้ืนฐานจาก 
เทสเซลเลชันรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และมี
ขั้นตอนการสรางชิ้นงานดังน้ี     

 

ข้ันตอนที่ 1 เขียนลาย 
~

AB (สวนโคงAB) บนดาน 
AB  (ดูรูป 47 ประกอบ) 

 

 
รูป 47 

ข้ันตอนที่ 2 ใชกระดาษลอกลายลอกแบบ 
~

AB แลว
เขียนลายเดียวกันบนดาน DC ซ่ึงเปนดานตรง
ขามขั้นตอนนีใ้ชหลักการเลือ่นทางขนาน (ดูรูป 
48 ประกอบ) 

 
รูป 48 

  

ข้ันตอนที่ 3 เขียนลาย 
~

AD (สวนโคงAD) บนดาน 
AD  (ดูรูป 49 ประกอบ) 

 
รูป 49 

D C 

A B 

A B 

C D 

A B 

D C 
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ข้ันตอนที่ 4 ใชกระดาษลอกลายลอกแบบ 
~

AD แลว
เขียนลายเดียวกันบนดาน BC ซ่ึงเปนดานตรง
ขาม(เชนเดียวกับขั้นตอนที ่2) (ดูรูป 50 

ประกอบ) 
 

รูป 50 
 

จากทั้ง 4 ขั้นตอนที่กลาวมาผูสรางงานจะไดตัวแบบ (ดังรูป 50) จํานวน 1 ชิ้น ใหผูสราง
งานลอกแบบเพื่อนําไปเขียนเรียงตอกันใหเต็มพ้ืนระนาบซึ่งก็จะทําใหไดงานเทสเซลเลชันชื่อ 
Flying horses ดังรูป 46 

นอกเหนือจากผลงานของ M.C. Escher แลว งานของ Mark Purcell ที่ชื่อ Monster Mix  
ก็เปนงานเทสเซลเลชันอีกชิน้หนึ่งโดยอาศัยการเลื่อนทางขนาน แตงานของเขาใชพ้ืนฐาน    
เทสเซลเลชันรูปหกเหลี่ยมดานเทา ผูเขยีนเห็นวางานชิ้นนี้นาจะชวยใหผูอานเขาใจมโนทัศนของ
การสรางงานเทสเซลเลชันลกัษณะนี้ไดดียิ่งขึ้น จึงขอนําวิธีการสรางงานของ Mark Purcell มา
นําเสนอใหผูอานไดเห็นขั้นตอนการสรางอีกตัวอยางหนึ่ง  

    

 

 
  
รูป 51 ขั้นตอนและตวัอยางงานเทสเซลเลชัน

จากรูปทั่วไปโดยใชการเลื่อนทางขนานของ 
Mark Purcell 

  
 

 

 
 

A B 

D C 

ข้ันตอนที่ 1 

ข้ันตอนที่ 3 

ข้ันตอนที่ 5 

ข้ันตอนที่ 2 

ข้ันตอนที่ 4 

ข้ันตอนที่ 6 
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2. การสรางเทสเซลเลชันจากรูปทั่วไปโดยอาศัยการหมุน 
 

การหมุน (Rotation) หมายถึง การสงจุดใด ๆ บนบพุภาพไปยังบนภาพ โดยที่จุดบน   
บุพภาพจะเคลื่อนที่รอบจุดศูนยกลางของการหมุน (Center of rotation) หรือจุดหมุนไปยังภาพ 
ของจุดดวยขนาดของมุมที่เทากัน  

 
 

 

สําหรับตวัอยางงานเทสเซลเลชัน 
จากรูปทั่วไปที่อาศัยการหมุน ที่นําเสนอ      
เปนผลงานของ M.C. Escher                   
ชื่อ Flying fish (รูป 52) ซ่ึงสรางขึ้น          
โดยใชพ้ืนฐานจากเทสเซลเลชันรูป
สามเหลี่ยมดานเทามุมเทา มีขั้นตอนการ
สรางงานดัง 53 – 54  

  

รูป 52 งานเทสเซลเลชันจากรูปทั่วไปของ  
M.C. Escher  ที่อาศัยการหมุน   

 

 
  

 
 

ข้ันตอนที่ 1 เขียนลาย 
~
FI (สวนโคงFI) บน

ดาน FI จากนั้นใช I เปนจุดหมุน หมุนสวน
โคง FI ไปที่ดาน HI เขียนลายเดียวกันกบั
ดาน FI บนดาน HI 

 
ข้ันตอนที่ 2 เขียนลาย 

~
SH (สวนโคงSH)      

บนดาน HF 
 
 

รูป 53 ขั้นตอนการสรางงานเทสเซลเลชนัจาก
รูปทั่วไปที่ใชการหมุน ชื่อ  Flying fish 
ขั้นตอน 1 - 2   

 

  
  

 

ข้ันตอนที่ 1 

ข้ันตอนที่ 2 
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ข้ันตอนที่ 3 ใช S เปนจุดหมุน หมุนลาย 

SH ที่เขียนในขั้นตอน 2 ไปที่ FS และ
เขียนสวนโคง FS ใหมีลักษณะ
เชนเดียวกบัสวนโคง SH  

 
 
ข้ันตอนที่ 4 เขียนลวดลายบนตวัแบบ        

เทสเซลเลชันที่สรางใหสวยงาม 
 

รูป 54 ขั้นตอนการสรางงานเทสเซลเลชนั
จากรูปทั่วไปที่ใชการหมุน ชื่อ  Flying fish 
ขั้นตอน 3 - 4   

 

  
 
 

จากทั้ง 4 ขั้นตอน ผูสรางงานจะไดตัวแบบ(ดังรูป 54) จํานวน 1 ชิ้น ใหผูสรางงานลอกตัว
แบบแลวนําไปเขียนเรียงตอกันใหเต็มพ้ืนระนาบก็จะไดงานเทสเซลเลชันชื่อ Flying fish  

นอกจากงาน Flying fish แลว งานเทสเซลเลชันชื่อ Reptiles ก็เปนงานเทสเซลเลชันที่
อาศัยการหมุน ซ่ึงมีชื่อเสียงมากของ M.C. Escher  (รูป 55) โดยเอสเชอรสรางงานนี้โดยใช
พ้ืนฐานเทสเซลเลชันรูปหกเหลี่ยมดานเทาโดยมีขั้นตอนการสรางงานดังน้ี   
 
  

  
 

รูป 55  งานเทสเซลเลชันจากรูปทั่วไปของ M.C. Escher  โดยใชการหมุนชื่อ Reptiles 
 

 
 

ข้ันตอนที่ 4 

ข้ันตอนที่ 3 
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รูป 56  ขั้นตอนการสรางงาน เทสเซลเลชันจาก
รูปทั่วไปโดยใชการหมุน ชื่อ Reptiles 

 

ข้ันตอนที่ 1 เขียนลาย ~
SI  (สวนโคง SI) 

บนดาน SI  
 

ข้ันตอนที่ 2 ใช I เปนจุดหมุน หมุนลาย 
SI (สวนโคง SI) ไปที่ดาน XI 

 

ข้ันตอนที่ 3 เขียนลาย ~
XG (สวนสวนโคง 

XG) 
 

ข้ันตอนที่ 4 ใช G เปนจุดหมุน หมุนลาย 
XG (สวนโคง XG) ไปที่ดาน GO 

 

ข้ันตอนที่ 5 เขียนลาย ~
NO (สวนโคง 

NO) 
 

ข้ันตอนที่ 6 ใช N เปนจุดหมุน หมุนลาย 
NO (สวนโคง NO) ไปที่ดาน SN 

จากนั้นจึงเขียนลวดลายบนตัวแบบ        
เทสเซลเลชันที่ไดใหสวยงาม 

 

จากทั้ง 6 ขั้นตอน ผูสรางงานจะไดตัวแบบ(ดังรูป 56)จํานวน 1 ชิ้น ใหผูสรางลอกแบบที่ได
แลวนําไปเขียนเรียงตอกันใหเต็มพ้ืนระนาบก็จะไดงานเทสเซลเลชันชื่อ Reptiles ดังรูป 55  

 
3. การสรางเทสเซลเลชันจากรูปทั่วไปโดยอาศัยการสะทอน 
การสะทอน(Reflection) หมายถึง การสงจุดใด ๆ บนบุพภาพไปยังจุดบนภาพผาน

เสนสะทอน (reflection line or mirror line) โดยที่ระยะหางจากจุดใด ๆ บนบุพภาพไปยังเสน
สะทอนจะเทากับระยะหางจากภาพของจุดนั้น ๆ บนภาพไปยังเสนสะทอน 

สําหรับตวัอยางงานเทสเซลเลชันจากรูปทั่วไปที่ใชการสะทอนเปนผลงานของ M.C. 

Escher  อีกชิ้นหนึ่ง ชื่อ China boy (รูป 57) เอสเชอรสรางงานนี้ในป ค.ศ.1936 โดยใชการ
แปลงทางเรขาคณิต 2 ชนิด คือ การสะทอนและการหมุน โดยงาน China boy มีขั้นตอนการ
สรางดังน้ี 

 
 

 
 

ข้ันตอนที่ 1 

ข้ันตอนที่ 3 

ข้ันตอนที่ 5 

ข้ันตอนที่ 2 

ข้ันตอนที่ 4 

ข้ันตอนที่ 6 
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รูป 57 งานเทสเซลเลชันจากรูปทั่วไปของ M.C.Escher โดยอาศัยการสะทอนชื่อ China boy 
 

 

 
 
 

รูป 58  ขั้นตอนการสรางงาน เทสเซลเลชัน
จากรูปทั่วไปโดยใชการสะทอนชื่อ China 

boy ขั้นตอน 1 - 2   
 

 

ข้ันตอนที่ 1 เขียนลาย 
~
PI (สวนโคง PI) 

 
 
 
 
ข้ันตอนที่ 2 สะทอนสวนโคง PI ดวยการ

สะทอนตามแกน Y แลวเขยีนลาย 
~
PI

(สวนโคง PI) บนดาน PF 
 

ข้ันตอนที่ 1 

ข้ันตอนที่ 2 
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รูป 59  ขั้นตอนการสรางงานเทสเซลเลชัน
จากรูปทั่วไปโดยใชการสะทอนชื่อ China 

boyขั้นตอน 3 - 4   
 

 

ข้ันตอนที่ 3 หมุนลาย 
~

PF (สวนโคงPF) ไปที่
ดาน FL โดยใช F เปนจุดหมุนดวยมุมที่มี
ขนาด 120 องศา  

 

 
ข้ันตอนที่ 4 สะทอนสวนโคง FL ดวยการ

สะทอนตามแกน Y แลวเขยีนลาย 
~

FL

(สวนโคง FL) บนดาน LI  จากนั้นจึงเขียน
ลวดลายบนตวัแบบเทสเซลเลชันทีส่ราง
ใหสวยงาม 

 

จากทั้ง 4 ขั้นตอน ผูสรางงานจะไดตัว
แบบ(ดังรูป 59) จํานวน 1 ชิ้น ใหผูสรางลอก
แบบที่ไดแลวนําไปเขียนเรียงตอกันใหเตม็
พ้ืนระนาบก็จะไดงานเทสเซลเลชันชื่อ China 

boy(ดังรูป 57) ตามตองการ 
 

 
เครื่องมือชวยในการสรางงานเทสเซลเลชัน  
 

ปจจุบันการสรางงานเทสเซลเลชันทั้งจากรูปเรขาคณติหรือรูปทั่วไปไมใชเรื่องยุงยาก 
เน่ืองจากมีอุปกรณอํานวยความสะดวกในการสรางงานมากขึ้น เชน กระดาษจุด (Dot paper) 

ตาราง (Grid) ตัวแบบ(Template) ซ่ึงอุปกรณเหลานี้ผูอานสามารถเขาไป Download ไดบน
เว็บไซตตาง ๆ เชน เวบ็ไซตของ Library Think quest ซ่ึงมีที่อยูคือ
http://library.thinkquest.org/16661/templates/ โดยเว็บไซตน้ีไดจัดบริการตัวแบบเทสเซลเลชัน
ไวจํานวนมาก (ดูรูป 60 – 65) 
        นอกจากอุปกรณอํานวยความสะดวกในการสรางงานเทสเซลเลชันที่กลาวมาขางตนแลว    
ยังพบวามีเวบ็ไซตหลายแหง ไดพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสรางงานเทสเซลเลชัน เชน 
เว็บไซต boxermath และของเว็บไซต National Library of Virtual Manipulatives  ซ่ึงได
จัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือชวยสรางงานเทสเซลเลชันไวโดยสามารถเขาไปใชงานได
ตามที่อยู คือ http://www.boxermath.com/plp/modules/ online/workshop/toolbox/mosaictool3 
(ดูรูป 68) และ http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_163_g_1_t_3. html?open=activities (ดู
รูป 69)  
 

ข้ันตอนที่ 3 

ข้ันตอนที่ 4 
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รูป 60 กระดาษจุด (Dot paper) แบบจัตุรัส รูป 61 ตาราง (Grid) แบบจัตุรัส 
  

  
รูป 62 กระดาษจุด (Dot paper) แบบ

สามเหลี่ยมดานเทา 
รูป 63 ตาราง (Grid) แบบสามเหลี่ยมดานเทา  

  

  
  

รูป 64 ตัวแบบ(Template) เทสเซลเลชัน
แบบปรกติ (Regular Tessellation) 6.6.6 

รูป 65 ตัวแบบ(Template) เทสเซลเลชันแบบกึ่ง 
ปรกติ (Semi regular Tessellation) 3.4.6.4 
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รูป 66 ตัวแบบ(Template)เทสเซลเลชันแบบ  
เดมิเรกกิวลาร (Demiregular Tessellation)    

แบบจุดยอดสองประเภท 3.4.6.4 / 4.6.12 

รูป 67 ตัวแบบ(Template)เทสเซลเลชันแบบ  
เดมิเรกกิวลาร (Demiregular Tessellation)  

แบบจุดยอดสามประเภท  
3.3.4.3.4 / 3.3.4.12 / 3.4.3.12 

  

 
 

 
รูป 68 โปรแกรมสรางเทสเซลเลชันของเว็บไซต boxermath.com 
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รูป 69 โปรแกรมสรางเทสเซลเลชันของ National Library of Virtual Manipulative 
  
 
บทสรุป :  

 

จากที่กลาวมาผูอานคงจะไมปฏิเสธวาการสรางงานเทสเซลเลชันจําเปนอยางยิ่งที่ผูสราง
งานนอกจากจะตองมีความสามารถทางศลิปะและมีจินตนาการแลว ยังตองมีความรูทาง
คณิตศาสตร เชน เรขาคณิตและการแปลง ตลอดจนตองมีทักษะการวดัและการคาดคะเน มี
ความคิดสรางสรรค และมีการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ ซ่ึงทักษะเหลานีล้วนเปน
ทักษะที่จําเปนสําหรับการศึกษาคณติศาสตร และเม่ือผลงานสําเร็จความชื่นชมที่มีตอผลงานก็
จะนําไปสูทัศนคติและมุมมองที่ดีตอการเรียนรูคณิตศาสตร ผูเขียนมีความคิดวาหากไดมีการนํา
ความรูเกี่ยวกบัการสรางงานเทสเซลเลชนัมาจัดเปนกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรดวย
นอกเหนือกิจกรรมอ่ืน ๆ โดยอาจจัดเปนกิจกรรมในชั้นเรียนหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรนาจะมี
สวนชวยสนับสนุนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรไดเปนอยางดี  
        ผูเขียนหวังวางานเขยีนชิ้นน้ีนาจะมีสวนชวยสนบัสนุนใหผูอานทั้งที่เปนครผููสอนสามารถ
คิดและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรไดเพ่ิมมากขึ้น สําหรับผูอานที่ไมใช
ครูผูสอนแลวก็คงจะไดมุมมองคณิตศาสตรในอีกแงมุมหน่ึงและคงเห็นดวยกับผูเขียนวา 
คณิตศาสตรก็มีความสวยงามเหมือนกัน  
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