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เงื่อนไขที่จำเป็นและเพียงพอสำหรับการใส่รูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่ 
ลงในรูปห้าเหลี่ยมด้านเทา่มุมเท่า 
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยเรื่องเงื่อนไขที่จำเป็นและเพียงพอสำหรับการใส่รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วลงในรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า 
ต้องการศึกษามุมของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่วางแนบพอดีในรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า และจำนวนรูปสามเหลี่ยมหน้า
จั่วที่วางแนบพอดีในรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า ผลที่ได้จากการศึกษา ได้รูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า โดยมีแต่ละมุม
เท่ากับ 108  จะสามารถวางรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วได้แนบพอดีกับรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า ทั้งหมด 3 กรณี ได้แก ่ 

กรณีที่ 1 ที่มุม = 54  สามารถบรรจุรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วลงในรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าได้ทั้งหมด 5  
รูป  

กรณีที่ 2  ที่มุม = 361  สามารถบรรจุรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วลงในรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าได้  1 รูป และ
จากมุม = 361  จะทำให้เกิดรูปสามเหลี่ยมหน้าจั ่วใหม่ขึ ้นที่มุม = 362  และ = 723  ดังนั ้น ในกรณีที ่บรรจุรูป
สามเหลี่ยมหน้าจั่วลงในรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า ที่มุม = 361  จะสามารถบรรจุรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วลงในรูปห้า
เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าได้ทั้งหมด 3  รูป  

และกรณีที่ 3  ที่มุม  7236   สามารถบรรจุรูปสามเหลี่ยมหน้าจั ่วได้ 1 รูป แต่ไม่แนบชิดกับรูปห้า
เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า 
 
คำสำคัญ : รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว , รูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามมุเท่า , มมุที่เท่ากันทุกประการ 

 
ABSTRACT 

 
The research objectives entitled “Necessary and Sufficient Conditions for Fitting Isosceles 

Triangle in the Regular Pentagon” are to study the angles and the numbers of the isosceles triangle 
fitting in the regular pentagon. The results indicate that the regular pentagon each angle is equal at 

108 . The isosceles triangle can fit on the regular pentagon. All 3  cases. 
Case 1 : The regular pentagon at = 54  includes the five isosceles triangles. 
Case 2  : the regular pentagon at = 361  can fit one isosceles triangle. Since there are two 

isosceles triangles, = 362  and = 723 . Thus, at = 361 , three isosceles triangles can be fil in the 
regular pentagon.  

Case 3  : the regular pentagon at  7236   can fit one isosceles triangle but not attached 
to in the regular pentagon. 
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บทนำ 
รูปเรขาคณิต มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตประจำวัน ที่พบเห็นและใช้งานอยู่บ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ ที่

อยู่อาศัย และสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา เช่น บ้าน รถยนต์ โต๊ะ เก้าอี้ เตียง ของเล่น ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ผลไม้ เป็น
ต้น หากเราหยิบของจากสิ่งรอบตัวก็จะพบว่า สิ่งของเหล่านั้นประกอบด้วยรูปทรงเรขาคณิต ซึ่งเป็นรูปท่ีประกอบด้วยจุด 
เส้นตรง ส่วนโค้งต่าง ๆ และถ้าอยู่ในระนาบเดียวกัน เราก็เรียกว่ารูประนาบ แต่ถ้าหากเป็นรูปทรงท่ีมีความหนา ความลึก 
ความสูง เราก็เรียกว่ารูปสามมิติ โดยมีความสัมพันธ์กับการชั่ง การตวง การวัด การหาพื้นที่ การหาปริมาตร และการหา
ระยะทาง ซึ่งที่กล่าวไปทั้งหมดนั้น ส่วนใหญ่หลักการดังกล่าวมักถูกนำไปบูรณาการร่วมกัน เช่น การใช้ความรู้หลักการ
เกี่ยวกับการวัดไปใช้ในการหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ รวมไปถึงการเขียนแผนผัง เป็นต้น และยังมีการเชื่อมโยงไป
ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพหลากหลายสาขา เช่น การตัดเย็บเสื้อผ้า งานคหกรรมและการประกอบอาหาร งานเกษตรกรรม 
งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการซื้อขายอีกด้วย และการบรรจุรูปเรขาคณิตลงในรูปเรขาคณิตอีกรูปหนึ่ง มีประโยชน์ใน
เชิงการประยุกต์ที่สามารถใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการบรรจุสิ่งของ หรือปัญหาการหา
ค่าสูงสุด-ต่ำสุด ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยการนำคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยในการประยุกต์และหาคำตอบ  

ซึ่ง Sullivan[5 ] ได้พูดถึงรูปทั่วไปของการใส่รูปเรขาคณิตลงในรูปสามเหลี่ยม ผลที่ได้คือรูปหลายเหลี่ยมที่อยู่
ในรูปสามเหลี่ยม สามารถเคลื่อนย้ายไดอ้ย่างมั่นคงและต่อเนื่องอยู่ภายในสามเหลีย่ม จนกระทั่งจุดยอดสองจุดอยู่บนขอบ
เดียวกันของสามเหลี่ยม Jepson and Vulpe[ 4 ] ได้เริ่มศึกษาเงื่อนไขที่จำเป็นและเพียงพอสำหรับการใส่รูปสามเหลี่ยม
มุมฉากลงในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอีกรูปหนึ่ง ผลที่ได้คือ รูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่อยู่ภายในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอีกรูป
หนึ่ง จุดใดจุดหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดจะมีจุดยอดสองจุดตามขอบเดียวกันของสามเหลี่ยมมุมฉาก และจะมีจุดยอดบางจุดที่อยู่ใน
ระนาบของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 

วัชรพงษ ์และ วาสนา[ 2 ] ได้ศึกษาเงื่อนไขที่จำเป็นและเพียงพอสำหรับการบรรจุรูปหา้เหลีย่มด้านเท่ามุมเท่าลง
ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ผลที่ได้คือ .1  ถ้า ˆ 54ACB a=  แล้วจะสามารถใส่รูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าลงในรูป

ส าม เหล ี ่ ยมม ุ ม ฉาก เป ้ า หมาย  ABC  ไ ด ้  ก ็ ต ่ อ เ ม ื ่ อ  tan

2cos36 sin cos18 sec

c a
a

a a


+
 แล ะ  .2  ถ้ า

ˆ 54ACB a=  แล้วจะสามารถใส่รูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าลงในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเป้าหมาย ABC  ได้ ก็

ต่อเมื่อ tan

cos18 tan sin36 tan cos36

c a
a

a a


+ +
 และฐิติรัตน์[1] ได้ศึกษาเงื่อนไขที่จำเป็นและเพียงพอสำหรับ

การใส่รูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าลงในรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ผลที่ได้คือ มีด้านด้านหนึ่งของรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า
วางอยู่บนด้านฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วและมีด้านด้านหนึ่งของรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าวางอยู่บนด้านประกอบ
มุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว 

จากการศึกษางานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่การนำรูปสามเหลี่ยมใส่ลงในรูปห้าเหลี่ยม จึงเกิด
เป็นงานวิจัยที่ชื่อว่า เงื่อนไขที่จำเป็นและเพียงพอสำหรับการใส่รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วลงในรูปห้าเหลี่ยมดา้น
เท่ามุมเท่าขึ้นมา 

 
วัตถุประสงค์งานวิจัย  

.1  ขนาดของมุมของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วท่ีวางแนบพอดีในรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า 
.2  หาจำนวนรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วท่ีวางแนบพอดีในรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 สนใจเฉพาะกรณีรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วท่ีบรรจุลงในรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าได้พอดีเท่าน้ัน 
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ความรู้เบื้องต้น  
บทนิยามและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สมพร[3 ] 
บทนิยาม 1.3  รูปห้าเหลี่ยมด้านเท่า (pentagon) คือรูปหลายเหลี่ยมที่มีด้าน 5  ด้าน โดยด้านทุกด้านยาว 

เท่ากัน 
 
  
 
  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ห้าเหลี่ยมด้านเท่า ที่มุม 𝛾 
บทนิยาม 2.3  รูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า (equilateral pentagon) คือรูปหลายเหลี่ยมที่มีด้าน 5  ด้าน โดย 

ด้านทุกด้านยาวเท่ากันและมุมทุกมุมมีขนาดเท่ากันคือ 108 องศา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  ห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า ที่มุม 108  
บทนิยาม 3.3  รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว (isosceles triangle) คือรูปสามเหลี่ยมที่มีอย่างน้อย 2  ด้านสมภาคกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  สามเหลี่ยมหน้าจั่ว ที่มุม   
บทนิยาม 4.3  รูปหลายเหลี่ยมแนบในวงกลม คือรูปหลายเหลี่ยมที่มีจุดยอดทุกจุดอยู่บนวงกลม หรือเรียกว่า  

วงกลมล้อมรอบรูปหลายเหลี่ยม 
บทนิยาม 5.3  วงกลม (circle) คือ เซตของจุดในระนาบซึ่งแต่ละจุดอยู่ห่างจากจุดที่กำหนดให้ในระนาบเท่ากัน 

เรียก จุดที่กำหนดให้ว่า จุดศูนย์กลาง (center) ของวงกลม รัศมี (radius) ของวงกลม คือ ส่วนของเส้นที่มีจุดปลายจุด
หนึ่งเป็นจุดศูนย์กลางและจุดปลายอีกจุดหนึ่งเป็นจุดบนวงกลม 



การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย คร้ังท่ี 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
“สร้างสรรค์งานวิจยับนฐานของนวัตกรรม 
สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”         1149 

 
 

ดังนั้น ความยาวของรัศมี คือระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางกับจุดบนวงกลมโดยปกติเราให้ r แทน ความยาว
ของรัศมี เส้นผ่านศูนย์กลาง (diameter) ของวงกลม คือส่วนของเส้นที่มีจุดศูนย์กลางอยู่และมีจุดปลายอยู่บนวงกลมทั้ง
สองจุด ดังนั้น ความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางจึงเท่ากับ สองเท่าของความยาวของรัศมี 

บทนิยาม 6.3  ครึ่งวงกลม (semi-circle) คือ เซตของจุดบนวงกลม ซึ่งประกอบด้วยจุดปลายของเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง และจุดที่อยู่ในครึ่งระนาบของเส้นท่ีเกิดจากเส้นผ่านศูนย์กลาง 

บทนิยาม 7.3  ส่วนของเส้น (segment) คือ เซตที่มีสมาชิกประกอบด้วยจุด A  และจุด B  และจุดทั้งหมดที่
อยู่ระหว่างจุด A  กับจุด B  สัญลักษณ์ AB  แทนส่วนของเส้น AB  จุด A  และจุด B  ต่าง ก็เป็นจุดปลายของ AB  

บทนิยาม 8.3  เซตของจุดสองเซต โดยที่แต่ละเซต เป็นเส้น หรือ รังสี หรือ ส่วนของเส้น ตัดกัน เรียกว่า ตั้ง
ฉากกัน ก็ต่อเมื่อเกิดมุมฉากอย่างน้อยหนึ่งมุมฉาก 

บทนิยาม 9.3  เส้นแบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นคือเสน้ท่ีตั้งฉากกับส่วนของเสน้โดยที่จุดกึ่งกลางของสว่น
ของเส้นนั้นอยู่ในเส้นตั้งฉาก 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาการสร้างรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4  ห้าเหลี่ยมด้านเท่า ที่มุม 𝛾 

รูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า มีขนาดของมุมเท่ากับ 108  เท่านั้น 
 เพราะ ขนาดของมุมภายในแต่ละมุมของรูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า คือ ( )

n

2-n180  

  จะได้  ( ) ( )
5

251802-n180 −
=



n
 

5

3180
=  

5

540
=  

=108  
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ภาพที่ 5  ห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า ที่มุม 108  
ผลบวกของมุมภายในของรูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า ( )2180 − n  

  จะได้  ( ) ( )251802180 −=− n  
3180=  

= 540  
ขั้นตอนที่ 2  ขนาดของมุมของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วท่ีวางแนบพอดีในรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า = 54   

เนื่องจากแบ่งครึ่งมุมจากมุม =108  จะได้มุม = 54  และ = 72  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6  สามเหลี่ยมหน้าจั่ว DFE ˆ  ทีมุ่ม = 54  

 
จาก รูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า ABCDE  มีผลรวมของมุมภายในเท่ากับ 540  

และมีขนาดของมุมภายในแต่ละมมุเท่ากับ 108  
รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว DFE ˆ  มีมุมภายในรวมกันเท่ากับ 180  
แบ่งครึ่ง DEA ˆ  และ EDC ˆ  จะได้มุมเท่ากับ 54  
จะได้     == 54ˆˆ EDFDEF  

        =++ 180ˆˆˆ DFEEDFDEF  
            =++ 180ˆ5454 DFE  
                  =+ 180ˆ108 DFE  
                −= 108180ˆDFE  
            = 72ˆDFE  
 ดังนั้น = 54  และ = 72  

ขนาดของมุมของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วท่ีวางแนบพอดีในรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า = 361  
เนื่องจากการสร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วท่ีมุม = 361  จะได้มุม =1081   
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ภาพที่ 7  สามเหลี่ยมหน้าจั่ว EAB ˆ  ทีมุ่ม = 361  
และจากมุม = 361  จะได้รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วอีก 2  รูป ที่มุม = 362  จะได้มุม =1082  และ ที่มุม 

= 723  จะได้มุม = 363  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 8  สามเหลี่ยมหน้าจั่ว EAB ˆ  ทีมุ่ม = 361  , สามเหลี่ยมหน้าจั่ว DCB ˆ  ทีมุ่ม = 362   

และ สามเหลี่ยมหน้าจั่ว DBE ˆ  ทีมุ่ม = 723  
จาก รูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า ABCDE  เมื่อแบ่งจาก รูปห้าเหลี่ยมด้านเทา่มุมเท่า ABCDE  ออกเป็นรูป

สามเหลี่ยมหน้าจั่วด้วยกัน 3  รูป แต่ละรูป มีมมุภายใน 180   
ดังนั้น มุมภายในของรูป      EAB ˆ  + มุมภายในของรูป      DBE ˆ  + มุมภายในของรูป      DCB ˆ  

จะได ้ =++ 540180180180  
จะเห็นว่า มุมภายในของรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า ABCDE  = มุมภายในของรูปสามเหลีย่มหน้าจั่ว 3 รูป  

          =540      EAB ˆ +       DBE ˆ +       DCB ˆ  
          ++= 180180180540  
          = 540540  

  แต่ละมุมของรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า จะได้ 108  
 พิจารณา        EAB ˆ  ซึ่งเป็น รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มี Â  เป็นจุดยอด มี B̂  และ Ê  เป็นมุมที่ฐาน    
  จะได้ว่า                  =108Â  
  และ                == 36ˆˆ EB  
 = 361  และ =1081  
 ในทำนองเดียวกัน      DCB ˆ  ซึ่งเป็น รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มี Ĉ  เป็นจุดยอด มี B̂  และ D̂  เป็นมุมที่ฐาน    
  จะได้ว่า                  =108Ĉ  
  และ                == 36ˆˆ DB  
 ดังนั้น = 362  และ =1082  
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      หา DEB ˆ  
  จะได้       =+ 108ˆˆ DEBEAB  
                 =+ 108ˆ36 DEB  

           −= 36108ˆDEB  
           = 72ˆDEB  

      หามุม EDB ˆ  
  จะได้               =+ 108ˆˆ DCBEDB  
                        =+ 10836ˆEDB  

                   −= 36108ˆEDB  
                   = 72ˆEDB  

       เนื่องจาก =++ 180ˆˆˆ DBEEDBDEB  
  จะได้          =++ 180ˆ7272 DBE  
                      += 144180ˆDBE  

                   = 36ˆDBE  
 ดังนั้น = 723  และ = 363  

ขนาดของมุมของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วท่ีวางแนบพอดีในรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า  7236   
กรณีนี้รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วไม่สามารถแนบในรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าได้พอดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9  สามเหลี่ยมหน้าจั่ว ZBO ˆ  ทีมุ่ม  7236   
 
 จาก ส่วนของเส้นตรง OZ  มีขนาด 180  โดยจาก B̂  สร้างส่วนของเส้นตรงไปยังจุด O  และจดุ Z จะได้ รูป
สามเหลี่ยมหน้าจั่ว ท่ีมีมมุฐานท้ังสองข้างเท่ากับ 61.49  
 ดังนั้น =++ 180ˆˆˆ ZBOOZBZOB  
                            −= 22.99180ˆZBO  
                            = 78.80ˆZBO  
 

ขั้นตอนที่ 3  หาจำนวนรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วท่ีวางแนบพอดีในรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า = 54  
 จากการสร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มุม = 54  จะได้รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วทั้งหมด 5  รูป โดยจะได้ขนาด
ของมุม = 54  และมุม = 72  และมุมรวมรอบจุดศูนย์กลางจะเท่ากับ 360  
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ภาพที่ 10  สามเหลี่ยมหน้าจั่วที่บรรจุในรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าทั้งหมด 5  รูป 
หาจำนวนรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่วางแนบพอดีในรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า = 361  

  
จากการสร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มุม = 361  จะได้รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว 1 รูป และจะได้รูปสามเหลี่ยม

หน้าจั่วอีก 2  รูป จะได้มุม = 362  และมุม =1082  และมุม = 723  และมุม = 363  ดังนั้นจะได้รูปสามเหลี่ยม
หน้าจั่วท้ังหมด 3  รูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 สามเหลี่ยมหน้าจั่วที่บรรจุในรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าทั้งหมด 3  รูป 
หาจำนวนรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วท่ีวางแนบพอดีในรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า  7236   
 

จากการสร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มุม  7236   จะได้รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วทั้งหมด 1 รูป โดยจะได้
ขนาดของมุม = 61.49  และมุม = 78.80  กรณีนี้รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วไม่สามารถแนบในรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุม
เท่าได้พอด ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 สามเหลี่ยมหน้าจั่วที่บรรจุในรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าทั้งหมด 1 รูป 
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สรุปผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วท่ีวางแนบพอดีในรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า มีทั้งหมด 3  กรณี 
กรณีที่ 1 ที่มุม = 54  สามารถบรรจุรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วลงในรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าได้ทั้งหมด 5  รูป 
กรณีที่ 2  ที่มุม = 361  สามารถบรรจุรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วลงในรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าได้ 1 รูป และจาก

มุม = 361  จะทำให้เกิดรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วใหม่ขึ้นที่มุม = 362  และที่มุม = 723  ดังนั้น ในกรณีที่บรรจุรูป
สามเหลี่ยมหน้าจั่วลงในรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า ที่มุม = 361  จะสามารถบรรจุรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วลงในรูปห้า
เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าได้ทั้งหมด 3  รูป  

และกรณีที่ 3  ที่มุม  7236   สามารถบรรจุรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วได้ 1 รูป แต่ไม่แนบชิดกับรูปห้าเหลี่ยม
ด้านเท่ามุมเท่า 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบว่าจะได้รูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่มีแต่ละมุม 108  ได้ทั้งหมด 3 กรณี ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ฐิติรัตน์ (2561) ที่ได้ศึกษาเรื่องเงื่อนไขที่จำเป็นและเพียงพอสำหรับการใส่รูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าลงใน
รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ซึ่งสามารถใส่รูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่ใหญ่ที่สุดลงในรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ได้ทั้งหมด 2  กรณี 
โดยจากวิจัยดังกล่าวได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใส่รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วลงในรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า เมื่อ
ผู้วิจัยได้ศึกษาเพิ่มเติมในส่วนนี้ พบว่า สามารถใส่รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่วางแนบพอดีกับรูปห้าเหลี่ยมด้านเทา่มมุเท่าได้
ทั้งหมด 2 กรณี แต่อีก 1 กรณี สามารถบรรจุลงในรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าแต่ไม่สามารถวางแนบพอดีในรูปห้าเหลี่ยม
ด้านเท่ามุมเท่า  

เมื่อพิจารณาขนาดของมุมของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วแต่ละรูป จะพบว่ามีเพียงแค่ 3  มุมเท่านั้น ที่สามารถวาง
แนบพอดีกับรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า ได้แก่ มุม = 54  มุม = 361  และ มุม = 723  และเมื่อพิจารณาถึงมุมที่
ไม่สามารถบรรจุลงในรูปห้าเหลี่ยมดา้นเท่ามุมเท่าได ้พบว่ามีเพียงรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีมุมอยู่ระหว่าง  7236   
เท่านั้น 
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