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สาระสําคัญ
มุม (Angle) คือรูปทรงเรขาคณิตที่เกิดจากปลายเสนตรง 2 เสน หรือเรียกวา แขนของมุม

เชืAอมกันที่จุดจุดหนึ่ง เรียกวา จุดยอดมุม (Vertex)

หนWวยวัดมุมที่นิยมในการวัด ไดแก หนWวยองศา (Degree) ซึ่งเขียนในรูปสัญลักษณวงกลม

ตัวยก ° ในหนWวยองศา หรือวัดมุมในหนWวยเรเดียน (Radian เขียนยอวา Rad) 

จุดประสงคทั่วไป เพืAอใหมีความรูความเขาใจ

1. หนWวยวัดมุม (Unit of Angular Measure)

2. มุมบวกและมุมลบ (Positive and Negative Angle)

3. การกําหนดมุม (Labeling Angle)

4. ชนิดของมุม (Types of Angle)

5. รูปสามเหลี่ยม (Triangle) และรูปสี่เหลี่ยม (Square) 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม สามารถอธิบาย

1. หนWวยวัดมุม (Unit of Angular Measure) ไดอยางถูกตอง

2. มุมบวกและมุมลบ (Positive and Negative Angle) ไดอยางถูกตอง 

3. การกําหนดมุม (Labeling Angle) ไดอยางถูกตอง 

4. ชนิดของมุม (Types of Angle) ไดอยางถูกตอง 

5. รูปสามเหลี่ยม (Triangle) และรูปสี่เหลี่ยม (Square) ไดอยางถูกตอง 

6. ทําแบบฝกหัดคํานวณหาคามุมและแกปญหาเรืAองมุมไดอยางถูกตอง และสําเร็จภายใน

เวลาที่กําหนดอยางมีเหตุและผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เนื้อหาสาระ
ศึกษาเกี่ยวกับหนWวยวัดมุม มุมบวกและมุมลบ การกําหนดมุม ชนิดของมุม รูปสามเหล่ียม 

รูปสี่เหลี่ยม

มุมและการวัดมุม 
(Angle and Measure Angle)

1
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มุม (Angle) คือรูปทรงเรขาคณิตที่เกิดจากปลายเสนตรง 2 เสน หรือเรียกวา แขนของ

มุม เชืAอมกันที่จุดจุดหนึ่งเรียกวา จุดยอดมุม (Vertex) หรือคือมุมภายในระนาบที่เกิดจากการตัด

กนัของเสนสองเสนหรอืสามเสนหรอืมากกวา หรอืมมุภายในระนาบ 2 ระนาบทีถ่กูแบงจากจดุรวม 

ดังแสดงในรูปที่ 1.1

แ
ข
น
ข
อ
ง
ม
ุม

มุม

แขนของมุม

จุดยอดมุม

รูปที่ 1.1 มุมที่เกิดจากปลายเสนตรง 2 เสนเชืAอมกันที่จุดจุดหนึ่งเรียกวา จุดยอดมุม

1.1 หน@วยวัดมุม (Unit of Angular Measure)

หนWวยวัดมุมที่นิยมในการวัด ไดแก

1.1.1 หน@วยองศา (Degree)

องศาคือ หนWวยวัดมุมชนิดหนึ่งบนระนาบสองมิติ ใน 1 วงกลมจะแบงออกเปน 360 องศา

คือ การกวาดมุมรอบจุดศูนยกลางของวงกลมไปเปนสวนๆ ใน 360 สวน องศาจะแสดงใหเห็นถึง

ตําแหนWงตางๆ บนเสนตัดกันหรือบนวงกลมของทรงกลม ใชสัญลักษณวงกลมเล็ก ° ในการเขียน

ไมตองเวนวรรคระหวางตัวเลขกับสัญลักษณ เชน 28° แทนมุม 28 องศา ดังแสดงในรูปที่ 1.2



บทที่ 1 มุมและการวัดมุม    3

1°

90°

รูปที่ 1.2 มุม 1° และ 90°

ในทางปฏิบัติ 1 องศาเปนขนาดของมุมที่เพียงพอสําหรับความแมนยําในการคํานวณ 

แตในกรณีของวิชาดาราศาสตรและภูมิศาสตรที่ตองการความละเอียดแมนยําในการวัด เชน การ

ระบุพิกัดเปนละติจูด (Latitude) และลองติจูด (Longitude) บนพื้นโลก สามารถแบงหนWวยองศา

ใหละเอียดขึ้น ไดแก

1 องศา = 60 ลิปดา (Lipda, Minute of Arc, Arcminute) 

  สัญลักษณเปนไพรม นั่นคือ 

1 ลิปดา = 60 พิลิปดา (Filipda, Second of Arc, Arcsecond) 

  สัญลักษณเปนดับเบิลไพรม นั่นคือ 

1 พิลิปดา = 
1

3,600
 องศา



4    คณิตศาสตรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส          

ตัวอยางที่ 1.1 จงแปลงมุม 40.1875° เปนองศา ลิปดา และพิลิปดา

วิธีทํา เนืAองดวย 1 องศา = 60 ลิปดา

 ใหคูณตัวเลขหลังจุดทศนิยม ซึ่งเปนคาลิปดาดวย 60° 

 0.1875  60 = 11.25 ลิปดา

และ 1 ลิปดา = 60 พิลิปดา

 ใหคูณตัวเลขหลังจุดทศนิยมคือ 0.25 ดวย 60 ซึ่งเปนคาพิลิปดา

 0.25  60 = 15 พิลิปดา

ดังนั้น 40.1875° จึงเทากับ 40 องศา 11 ลิปดา 15 พิลิปดา 

หรือเทากับ 40° 11  15   ตอบ

ตัวอยางที่ 1.2 จงแปลงมุม 41.1625° เปนองศา ลิปดา และพิลิปดา

วิธีทํา เนืAองดวย 1 องศา = 60 ลิปดา

 ใหคูณตัวเลขหลังจุดทศนิยม ซึ่งเปนคาลิปดาดวย 60 

 0.1625  60 = 9.75 ลิปดา

และ 1 ลิปดา = 60 พิลิปดา

 ใหคูณตัวเลขหลังจุดทศนิยมคือ 0.75 ดวย 60 ซึ่งเปนคาพิลิปดา

 0.75  60 = 45 พิลิปดา

 ดังนั้น 41.1625° จึงเทากับ 41 องศา 9 ลิปดา 45 พิลิปดา 

หรือเทากับ 40° 9  45   ตอบ
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ตัวอยางที่ 1.3 จงแปลงองศา ลิปดา พิลิปดา 47° 30  48  ใหเปนองศาทศนิยม

วิธีทํา  47° 30  48  = 47° + (30/60 + 48/3,600) 

  = 47° + (0.5 + 0.0133)

  = 47.5133° ตอบ

ตัวอยางที่ 1.4 จงแปลงองศา ลิปดา พิลิปดา 45° 45  38  ใหเปนองศาทศนิยม

วิธีทํา 45° 45  38  = 45° + (45/60 + 38/3,600) 

  = 45° + (0.75 + 0.0106)

  = 45.7606° ตอบ

1.1.2 หน@วยเรเดียน (Radian)

เรเดียนคือ หนWวยวัดมุมชนิดหนึ่งบนระนาบสองมิติ มุมในหนWวยเรเดียนจะพิจารณา 

ความยาวของสวนโคงของวงกลม ใชสัญลักษณ rad

นิยามของมุมเรเดียน 1 เรเดียนคือ ขนาดของมุมที่วัดจากจุดศูนยกลางของวงกลมที่กาง

ออกตามเสนโคงของวงกลม และเสนโคงนี้มีความยาวเทากับเสนรัศมี ดังแสดงในรูปที่ 1.3

ความยาวเสนโคง = รัศมี

1 เรเดียน

รัศมี

รูปที่ 1.3 รูปวงกลมแสดง 1 เรเดียน



6    คณิตศาสตรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส          

ขอดีของการวัดมุมหนWวยเรเดียนคือ ความสัมพันธของรัศมี มุมภายใน และเสนโคง ดัง

สมการที่ (1.1) และรูปที่ 1.4

 s = r  …..(1.1)

โดยที่ s = เสนโคง 

 r = รัศมี

  = มุมหนWวยเรเดียน 

s = rr

รูปที่ 1.4 ความสัมพันธของรัศมี มุมภายใน และเสนโคง 

ความสัมพันธระหวางขนาดของมุมในหน@วยองศากับหน@วยเรเดียน

ความยาวรอบรูปของครึ่งวงกลม 180° =  rad 

ความยาวรอบรูปของวงกลม  360°  = 2  rad 

มุมฉากจะมีมุม   = 
2
 rad

 1°  = 
180°

 rad 

 1 rad  = 
180°

 องศา
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ตัวอยางที่ 1.5 จงเปลี่ยนมุม 47° ใหเปนหนWวยเรเดียน

วิธีทํา 1° = 
180°

 rad 

 47° = 
47°  

180°
 = 

47°  3.143

180°
 

  = 0.89 rad ตอบ

ตัวอยางที่ 1.6 จงเปลี่ยนมุม 74° ใหเปนหนWวยเรเดียน

วิธีทํา 1° = 
180°

 rad

 74°  = 
74°  

180°
 = 

74°  3.143

180°

  = 1.29 rad ตอบ

ตัวอยางที่ 1.7 จงเปลี่ยนมุม 60° ใหเปนหนWวยเรเดียน

วิธีทํา 1° = 
180°

 rad 

 60° = 
60°  

180°

  = 
3.143

3
 rad

  = 1.05 rad ตอบ
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ตัวอยางที่ 1.8 จงเปลี่ยนมุม 210° ใหเปนหนWวยเรเดียน

วิธีทํา 1° = 
180°

 rad 

 210° = 
210°  

180°
 

  = 
7

6
 rad  =  

7  3.143

6
 rad

  = 3.67 rad ตอบ

ตัวอยางที่ 1.9 จงเปลี่ยนมุม 3.7 เรเดียน ใหเปนหนWวยองศา

วิธีทํา 1 rad = 
180°

 องศา

  3.7 rad = 
3.7  180°

 

  = 211.9 องศา  ตอบ

ตัวอยางที่ 1.10 จงเปลี่ยนมุม 4.6 เรเดียน ใหเปนหนWวยองศา

วิธีทํา 1 rad = 
180°

 องศา

 4.6 rad = 
4.6  180°

 

  = 263.44 องศา ตอบ

ตัวอยางที่ 1.11 จงเปลี่ยนมุม 
3
 เรเดียน ใหเปนหนWวยองศา

วิธีทํา 1 rad = 
180°

 องศา

  
3
 rad = 

3
  

180°
 

  = 60 องศา ตอบ
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ตัวอยางที่ 1.12 จงเปลี่ยนมุม 
2

3
 เรเดียน ใหเปนหนWวยองศา

วิธีทํา 1 rad = 
180°

 องศา

 
2

3
 rad = 

2

3
  

180°
 

  = 120 องศา ตอบ

ตัวอยางที่ 1.13 วงกลมวงหน่ึงมีรัศมี 150 มิลลิเมตร เมืAอวัดไปเปนมุม 
3

8
 จงคํานวณหา 

ความยาวของเสนโคงนี้

r = 150 mm

s

3

8

วิธีทํา จาก s = r

แทนคา  s = (150 มิลลิเมตร) 
3

8

 s = 176.8 มิลลิเมตร ตอบ
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ตวัอยางที ่1.14 เชือกเสนหนึง่พนัรอบรอก ซึง่มรีศัม ี300 มลิลิเมตร เมืAอหมนุรอกไปเปนมมุ 195° 

จงคํานวณหาความยาวของเสนเชือกนี้

วิธีทํา ตองเปลี่ยนมุมจากองศาเปนเรเดียน

 195° = 
195°  

180°
 = 

195°  3.143

180°
 = 3.4 rad

จาก s = r

แทนคา s = (300 มิลลิเมตร)(3.4 rad)

 s = 1,020 มิลลิเมตร ตอบ

ตัวอยางที่ 1.15 วัวตัวหนึ่งถูกผูกเชือกไวกับเสา ถาวัวตัวนี้เดินไปเปนระยะทาง 15 เมตร โดยที่

เชือกตึงและกวาดไปเปนมุม 
7

6
 เรเดียน เชือกที่ใชผูกวัวตัวนี้ไวกับเสามีความยาวเทาไร

วิธีทํา จาก s = r

 r = 
s
 

แทนคา r = 
15 เมตร

7 /6

 r = 
15 เมตร  6

7
 

 r = 4.09 เมตร ตอบ
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ตอนที่ 1 จงตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง

1. มุมที่เกิดจากปลายเสนตรง 2 เสนเชืAอมกันที่จุดจุดหนึ่ง เรียกวาอะไร

2. หนWวยในการวัดมุมมี 2 หนWวย ไดแกอะไรบาง

3. 1 องศา เทากับกี่ลิปดา

1 ลิปดา เทากับกี่พิลิปดา

1 พิลิปดา เทากับกี่องศา

4. 1°  เทากับกี่ rad

5. 1 rad  เทากับกี่องศา

6. 180° เทากับกี่ rad

7. 360° เทากับกี่ rad

8. มุมกลับ (Reflex Angle) คืออะไร

9. มุมบวก จะวัดมุมในทิศทางใด

 มุมลบ จะวัดมุมในทิศทางใด

10. มุมรวมภายในของรูปสามเหลี่ยมใดๆ เทากับกี่องศา

แบบฝกหัดบทที่ 1
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ตอนที่ 2 จงแสดงวิธีการคํานวณ

1. จงแปลงมุมองศาทศนิยม 35.1675° เปนองศาลิปดาและพิลิปดา

2. จงแปลงองศา ลิปดา พิลิปดา 54° 45  48  ใหเปนองศาทศนิยม

3. จงเปลี่ยนมุม 55 องศา ใหเปนหนWวย rad

4. จงเปลี่ยนมุม 150 องศา ใหเปนหนWวย rad

5. จงเปลี่ยนมุม 1.3 rad ใหเปนหนWวยองศา

6. จงเปลี่ยนมุม 
11

6
 rad ใหเปนหนWวยองศา

7. วงกลมวงหน่ึงมีรศัม ี200 มลิลเิมตร เมืAอวดัไปเปนมมุ 
7

6
 จงคาํนวณหาความยาวของเสนโคงนี้

r = 200 mm

7

6

8. เชอืกเสนหนึง่พนัรอบรอกซึง่มรีศัม ี350 มลิลเิมตร เมืAอหมุนรอกไปเปนมุม 210° จงคาํนวณหา 

ความยาวของเสนเชือกนี้

9. วัวตัวหนึ่งถูกผูกเชือกไวกับเสา ถาวัวตัวนี้เดินไปเปนระยะทาง 7.5 เมตร โดยที่เชือกตึงและ

เชือกกวาดไปเปนมุม 
4

3
 เรเดียน เชือกที่ใชผูกวัวตัวนี้ไวกับเสามีความยาวเทาไร



สาระสําคัญ

ตรีโกณมิติ (Trigonometric) เปนการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธของความยาวและมุมของ

รปูสามเหลีย่มมุมฉากคอื ถารูคาความยาวของดานหนึง่และขนาดของมมุใดมมุหนึง่ เราจะสามารถ

คาํนวณหาขนาดของมุมอืAนๆ และความยาวของดานอืAนๆ และสามารถใชกบัรปูสามเหล่ียมที่ไมใช

รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก โดยการแบงรูปสามเหล่ียมใดๆ ใหเปนรูปสามเหล่ียมมุมฉาก หรือแบง

รูปสี่เหลี่ยมหรือรูปหลายเหลี่ยมใหเปนรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก จะทําใหสามารถคํานวณหาคาตางๆ 

ไดดวยรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

จุดประสงคทั่วไป เพืAอใหมีความรูความเขาใจ

1. ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (Pythagoras Theorem)

2. อัตราสวนตรีโกณมิติ (Trigonometry Ratio)    

3. การประยุกตการวัดดวยอัตราสวนตรีโกณมิติ

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม สามารถอธิบาย

1. ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (Pythagoras Theorem) ไดอยางถูกตอง 

2. อัตราสวนตรีโกณมิติ (Trigonometry Ratio) ไดอยางถูกตอง

3. ประยุกตการวัดดวยอัตราสวนตรีโกณมิติไดอยางถูกตอง   

4. ทําแบบฝกหัดคํานวณหาคามุมและความยาวดานดวยทฤษฎีบทพีทาโกรัส อัตราสวน

ตรโีกณมติ ิ และประยุกตการวัดดวยอตัราสวนตรโีกณมติไิดอยางถกูตอง และสาํเรจ็ภายใน

เวลาที่กําหนดอยางมีเหตุและผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            

เนื้อหาสาระ

ศกึษาและคาํนวณเกีย่วกบัทฤษฎีบทพีทาโกรสั อตัราสวนตรีโกณมติ ิและประยุกตการวดัดวย

อัตราสวนตรีโกณมิติ

ตรีโกณมิติ
(Trigonometry)

13
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ตรีโกณมิติ (Trigonometric) เปนสาขาหนึ่งของวิชาคณิตศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับความ

สัมพันธของความยาวและมุมของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

โดยนักดาราศาสตรในศตวรรษท่ี 3 ไดตั้งขอสังเกตวา ความยาวดานของรูปสามเหล่ียม

มุมฉากและมุมระหวางดานตางๆ จะมีความสัมพันธที่คงตัว นั่นคือถารูคาความยาวของดานหนึ่ง

และขนาดของมุมใดมุมหนึ่งแลว เราจะสามารถคํานวณหาขนาดของมุมอืAนๆ และความยาวของ

ดานอืAนๆ

การคํานวณคาตางๆ เหลานี้ ตอมาไดกําหนดเปน ฟงกชันตรีโกณมิติ (Trigonometric  

Functions) ในวิชาคณติศาสตร คณติศาสตรประยกุต และในสาขาวชิาตางๆ เชน ฟสกิส วิศวกรรม

เครืAองกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา ดาราศาสตร นิเวศวิทยา และเปนรากฐานของวิชาการ

สํารวจ

ตรโีกณมิตจิะเกีย่วของกับระนาบรปูสามเหลีย่มมมุฉาก และสามารถใชกบัรูปสามเหลีย่มท่ี

ไมใชรปูสามเหลีย่มมมุฉากดวย โดยการแบงรปูสามเหลีย่มใดๆ ใหเปนรปูสามเหล่ียมมมุฉาก 2 รปู 

หรือแบงรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปหลายเหลี่ยมใหเปนรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก จะทําใหสามารถคํานวณหา

คาตางๆ ไดดวยรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

2.1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (Pythagoras Theorem)

ทฤษฎีบทพีทาโกรัสจะกําหนดความสัมพันธระหวางดานทั้งสามของสามเหลี่ยมมุมฉาก  

โดยกลาวไวดังนี้ 

ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆ พื้นท่ีของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนดานตรงขามมุมฉากจะเทากับ

ผลรวมของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนดานประกอบมุมฉากของสามเหลี่ยมมุมฉาก ดังแสดง

ในรูปที่ 2.1
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A

a

b

C

c

B

รูปที่ 2.1 รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

ทฤษฎีบทดังกลาวสามารถเขียนเปนสมการสัมพันธกับความยาวของดาน a, b และ c ได 

ซึ่งเรียกวา สมการพีทาโกรัส ดังสมการที่ (2.1)

 c2 = a2 + b2 …..(2.1)

โดยที่ c  คือความยาวดานตรงขามมุมฉาก 

 a, b คือดานประกอบมุมฉาก

ถาทราบความยาวของดาน a และดาน b ความยาวดาน c จะสามารถคํานวณไดดังนี้

 c = a2 + b2  …..(2.2)

ถาทราบความยาวดานตรงขามมุมฉาก c และดานประชิดมุมฉากดานใดดานหนึ่ง (a หรือ 

b) แลว ความยาวดานที่เหลือสามารถคํานวณไดดังนี้

 a = c2 – b2  …..(2.3)

หรือ b = c2 – a2  …..(2.4)




