
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 3-4 ชั่วโมง

จุดประสงค์
ประยกุต์ใช้ความรูเ้รือ่งแรง การเปล่ียนรูปพลังงาน สภาพยดืหยุน่และกฎของไซน์ ในการออกแบบและสร้างแบบ
จ�าลองบันจีจัมป์

วัสดุอุปกรณ์

รายการ จ�านวนต่อกลุ่ม

1. วัสดุประเภทเชือกที่ยืดได้หลาย ๆ ชนิด เช่น สายรัดของ ยางยืด ยาวประมาณ 2 เมตร ชนิดละ 1 เส้น

2. วัสดุประเภทเชือกที่ยืดไม่ได้หลาย ๆ ชนิด เช่น เชือกป่าน เชือกปอ เชือกฟาง
 ยาวประมาณ 3 เมตร

ชนิดละ 1 เส้น

3. ไคลโนมิเตอร์ 1 อัน

4. เครื่องชั่งสปริง 0-50 นิวตัน 1 เครื่อง

5. ไม้บรรทัด ไม้เมตร หรือ สายวัด 1 อัน/เส้น

6. ถุงทรายมวล 500 กรัม 2 ถุง

วิธีด�าเนินกิจกรรม
 1. ศึกษาวีดิทัศน์และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับบันจีจัมป์ในหัวข้อต่อไปนี้
  - กิจกรรมบันจีจัมป์คืออะไร
  - ความสนุก ตื่นเต้น และท้าทายของการท�ากิจกรรมบันจีจัมป์คืออะไร
  - การออกแบบและสร้างบันจีจัมป์ต้องค�านึงถึงอะไรบ้าง

สนุกกบั
บนัจีจัมป์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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 2. ศึกษาสถานการณ์ที่ก�าหนดให้ต่อไปนี้ 

 นักเรียนเป็นวิศวกรในบริษัทที่รับออกแบบและสร้างชิ้นงานเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้า ซึง่ในครัง้นี ้บริษทัได้รับการว่าจ้างจากผู้ประกอบธรุกจิบนัจีจัมป์ให้ออกแบบเชอืกทีใ่ช้ใน
กจิกรรมบนัจจีมัป์ให้มคีวามยาวเหมาะสมกบัความสูงของหอกระโดดและน�า้หนกัของผูก้ระโดด 
บรษิทัจงึท�าการคดัเลอืกกลุม่วศิวกรทีม่คีวามรูค้วามสามารถมาท�างานนี ้โดยจดัให้มกีารแข่งขนั
สร้างแบบจ�าลองบันจีจัมป์ที่ท�าให้ถุงทรายมวล 1000 กรัม (ถุงทรายจ�านวน 2 ถุง ที่มัดติดกัน) 
ตกลงมาจากระดับความสูงท่ีก�าหนดแล้วอยู่ใกล้พ้ืนมากท่ีสุดโดยที่ถุงทรายไม่กระทบพื้น และ
จ�าลองว่าพื้นบริเวณที่ถุงทรายตกนั้นเป็นพื้นน�้า ไม่สามารถวัดความสูงจากจุดปล่อยได้โดยตรง 
ในการแข่งขันครั้งนี้ก�าหนดให้ใช้เชือกที่เป็นวัสดุที่ยืดได้และไม่ยืดอย่างละ 1 เส้น

 3. ร่วมกันศึกษาและอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
  3.1 การเคลื่อนที่ของวัตถุต่าง ๆ ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก 
  3.2 การเปลี่ยนรูปพลังงานและการเชื่อมโยงความรู้นี้กับบันจีจัมป์ (ใบความรู้ที่ 1 เรื่องการเปลี่ยนรูป

พลังงาน)
  3.3 การทดสอบความยดืหยุน่ของวสัดุพอลิเมอร์ต่าง ๆ  เช่น ยาง เชอืก ท่ีมคีวามเหมาะสมเพือ่เป็นข้อมลู

ในการออกแบบและเลือกใช้เชือกส�าหรับบันจีจัมป์ (ใบความรู้ที่ 1 เรื่องการเปลี่ยนรูปพลังงาน ใน
ส่วนของสภาพยืดหยุ่น)

  3.4 การหาความสูงโดยใช้ไคลโนมิเตอร์และกฎของไซน์ (ใบความรู้ที่ 2 เรื่องกฎของไซน์)
 4. ทดลองเพื่อหาค่าคงตัวสปริงของเชือกที่เป็นวัสดุที่ยืดได้ 
 5. หาความสูงของจุดปล่อยบันจีจัมป์
 6. ร่วมกันออกแบบและสร้างแบบจ�าลองบนัจจีมัป์ตามแนวคดิ ข้อมลูทีไ่ด้สืบค้น การค�านวณและการทดลอง 
 7. ท�าการแข่งขันว่าถุงทรายของกลุ่มไหนตกใกล้พื้นมากที่สุดโดยถุงทรายไม่กระทบพื้น
 8. น�าเสนอและร่วมกันอภิปรายแนวคิดและวิธีการออกแบบบันจีจัมป์ ตลอดจนวิธีการปรับปรุงแก้ไข 

ชิ้นงาน 

สื่อและแหล่งเรียนรู้
 1. วีดิทัศน์เรื่องบันจีจัมป์
 2. ใบกิจกรรม
 3. ใบความรู้
  3.1 ใบความรู้ที่ 1 เรื่องการเปลี่ยนรูปพลังงาน
  3.2 ใบความรู้ที่ 2 เรื่องกฎของไซน์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
กระทรวงศึกษาธิการ
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ใบกิจกรรม

 1. ระบุปัญหาหรือสถานการณ์
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

 2. ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

 3. การทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างระยะที่เชือกยืดออกกับขนาดของแรงที่ใช้ดึงเชือก

  ให้นักเรียนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ระยะที่เชือกยืดออก  (s) มีหน่วยเป็นเมตรกับแรงที่ใช้ดึงเชือก (F) มีหน่วย 
  เป็นนิวตัน โดยให้นักเรียนออกแบบตารางบันทึกผลการทดลอง และหาค่าคงตัวสปริง (k) ของเชือก จากกราฟ 
  ความสัมพันธ์ดังกล่าว

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างระยะที่เชือกยืดออก (s) กับขนาดของแรงที่ใช้ดึง (F)

 วิธีการค�านวณหาค่าคงตัวสปริงในเส้นเชือก (k)
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
กระทรวงศึกษาธิการ
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4. การหาความสูงของจุดปล่อยบันจีจัมป์
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

  ดังนั้น ความสูงของจุดปล่อยบันจีจัมป์ เท่ากับ ……………………………….เมตร 

 5. การค�านวณหาความยาวของเชือกที่ใช้
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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 6. ภาพร่างการออกแบบชิ้นงาน 
  (ให้นักเรียนออกแบบชิ้นงานพร้อมระบุประเภทของเชือกที่เลือกใช้ ความยาว และค่าคงตัวสปริงของเชือก)

 7. ผลการทดสอบแบบจ�าลองบันจีจัมป์ ………………………………คะแนน
 8. วิธีการปรับปรุงชิ้นงาน

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

 9. ประเมินผลชิ้นงาน
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
กระทรวงศึกษาธิการ
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ค�าถามท้ายกิจกรรม

 1. จากการทดลอง ปัจจัยใดบ้างที่มีผลให้ถุงทรายตกลงมาใกล้พื้นที่สุดโดยไม่กระทบพื้น
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

 2. นักเรียนสามารถน�าความรู้ที่ได้จากกิจกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างไรบ้าง
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

 3. นักเรียนได้บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมในการออกแบบและสร้างแบบ
จ�าลองบันจีจัมป์อย่างไร
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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ใบความรู้ที่ 1

เรื่อง การเปลี่ยนรูปพลังงาน

 พลงังาน (energy) คอื ความสามารถในการท�างาน เราไม่สามารถมองเหน็หรอืจบัต้องพลงังานได้ แต่สามารถรบัรูไ้ด้จาก
ผลของพลังงานนั้น ๆ พลังงานจลน์ (kinetic energy) เป็นพลังงานของวัตถุที่ก�าลังเคลื่อนที่ ส่วนพลังงานศักย์ (potential 
energy) เป็นพลังงานของวัตถุที่เกี่ยวข้องกับต�าแหน่งหรือรูปร่างอันเป็นผลมาจากแรงท่ีกระท�าต่อวัตถุนั้น ทั้งพลังงานจลน์
และพลังงานศักย์รวมเรียกว่า พลังงานกล (mechanical energy)

1. พลังงานจลน์
 พลงังานจลน์เป็นพลังงานในวตัถทุีก่�าลงัเคล่ือนทีห่รือมคีวามเร็ว ก�าหนดสัญลักษณ์  Ekแทนพลังงานจลน์ v แทนความเรว็ 
และ m แทนมวลของวัตถุ จะได้ว่า

Ek =  1  mv2

 2

หน่วยของพลงังานจลน์คอื กโิลกรัม เมตร2 ต่อวนิาที2 (kg m2/s2 ) ซ่ึงเท่ากบั นวิตัน เมตร (Nm) หรือ จูล (J)

2. พลังงานศักย์ 
 พลงังานศกัย์เป็นพลงังานทีถ่กูเกบ็สะสมไว้ในวตัถตุ่าง ๆ  เนือ่งจากต�าแหน่งหรอืภาวะของวตัถ ุพลงังานศกัย์ของวตัถซุึง่อยูใ่นท่ีสูง
จากระดบัอ้างองิ ซึง่เกดิจากแรงโน้มถ่วงของโลกทีก่ระท�าต่อวตัถ ุเรยีกว่า พลงังานศักย์โน้มถ่วง (gravitational potential energy) 
ส่วนพลงังานศกัย์ของสปรงิทีถ่กูอดัหรอืดงึซึง่เกดิจากแรงยดืหยุน่ของสปรงิ เรยีกว่า พลงังานศกัย์ยดืหยุ่น (elastic potential energy)
	 ก.	 พลังงานศักย์โน้มถ่วง 
 ก�าหนดสัญลักษณ์ Ep แทนพลังงานศักย์โน้มถ่วง พลังงานศักย์โน้มถ่วงของวัตถุซึ่งอยู่สูงจากระดับอ้างอิงเป็นระยะ h จะ
มีค่าเป็น

Ep = mgh

 หน่วยของพลงังานศักย์โน้มถ่วงในระบบเอสไอ คอื จูล (J) และเป็นปริมาณสเกลาร์เช่นเดียวกับงานและพลงังานจลน์ จะ
เห็นได้ว่า ค่าของพลังงานศักย์โน้มถ่วงของวัตถุนั้นขึ้นอยู่กับต�าแหน่งของวัตถุเมื่อเทียบกับระดับอ้างอิง
	 ข.	 พลังงานศักย์ยืดหยุ่น	
 ถ้าออกแรงดึงสปริงหรือสิ่งท่ีคล้ายกับสปริงให้ยืดออกจากต�าแหน่งเริ่มต้น จะมีความรู้สึกว่ามีแรงจากสปริงดึงมือ การ
ออกแรงอัดสปริงให้หดเข้าจากต�าแหน่งเริ่มต้นก็เช่นเดียวกัน จะรู้สึกว่ามีแรงจากสปริงดันมือ แรงที่มือดึงสปริงกับแรงที่สปริง
ดึงมือเป็นแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยา แรงที่สปริงดึงหรือดันมือท�าให้สปริงเคลื่อนที่กลับสู่ต�าแหน่งเริ่มต้น เรียกต�าแหน่งเริ่มต้นนี้ว่า 
ต�าแหน่งสมดุล
 จากกฎของฮุก (Hooke’s law) เมื่อออกแรงดึงสปริงด้วยแรง F จะมีความสัมพันธ์กับ s ซึ่งเป็นระยะที่สปริงยืดออกจาก
ต�าแหน่งสมดุล ดังสมการ 

F = ks

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
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 k คือ ค่าคงตัวสปริง (spring constant) หรือค่าคงตัวของแรง (force constant) ซึ่งหมายถึงแรงที่ท�าให้สปริงยืดหรือ
หดต่อความยาวหนึ่งหน่วย มีหน่วย นิวตันต่อเมตร (N/m) โดยค่าคงตัวสปริงของสปริงแต่ละอันจะไม่เท่ากันขึ้นกับความแข็ง
ของสปริง และเป็นค่าคงตัวในช่วงจ�ากัดช่วงหนึ่ง

ภาพการหาความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางที่สปริงยืดออกกับขนาดของแรงที่ใช้ดึงสปริง

 ทั้งน้ี เราสามารถหาค่าคงตัวสปริง (k) ได้จากความชันของกราฟระหว่างระยะทางที่สปริงยืดออกกับขนาดของแรง 
ที่ใช้ดึง หรือ k = ΔF

 
Δs

ภาพ การหาความชันของกราฟระหว่างระยะยืดจากต�าแหน่งสมดุลกับแรงดึงสปริง

 ก�าหนดสญัลกัษณ์ Ep แทนพลงังานศกัย์ในสปริง ซ่ึงเรียกว่า พลังงานศกัย์ยดืหยุน่ของสปริง งานของแรงทีด่งึหรอืกดสปรงิ
ให้มีระยะเปลี่ยนไป s จากต�าแหน่งสมดุลมีค่าดังสมการ

Ep =
  1  ks2

 2

 หน่วยของพลังงานศักย์ยืดหยุ่น คือ จูล (J) เช่นเดียวกับหน่วยของงาน

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                                                21 22 23 24 25 26 27 28 29 30CM
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ความยาวที่สปริงยืดออก

จุดแตกหัก
ขีดจำกัดสภาพยืดหยุน

ขีดจำกัดการแปรผันตรง

ขน
าด
แร
งท
ี่ใชด
ึง

a

0

c

b

3. สภาพยืดหยุ่น 
 สภาพยืดหยุ่น (elasticity) เป็นสมบัติของวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง เมื่อมีแรงมากระท�าและสามารถคืนตัวกลับสู่
รูปร่างเดิมเมื่อหยุดออกแรงกระท�า เมื่อดึงสปริงให้ยืดออกจะพบว่าความยาวที่สปริงยืดออกแปรผันตรงกับขนาดของแรงดึง 
แต่ถ้าเพิม่แรงดงึสปรงิให้ยดืออกไปเรือ่ย ๆ อกี เมือ่ถงึระยะหนึง่ จะพบว่าความยาวทีส่ปรงิยดืออกไม่แปรผนัตรงกับขนาดของ
แรงดึง 

 ก. ก่อนสปริงถูกดึง ข. สปริงถูกยืดจนใกล้ขีดจ�ากัดสภาพยืดหยุ่น ค. สปริงถูกยืดจนเกินขีดจ�ากัดสภาพยืดหยุ่น

ภาพรูปร่างของสปริงเมื่อถูกแรงกระท�า

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความยาวที่สปริงยืดออกกับขนาดของแรงดึง

 จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงดึงกับความยาวที่สปริงยืดออกแสดงให้เห็นว่า ความยาวที่สปริงยืดออก
แปรผันตรงกับขนาดของแรงดึงอยู่ในช่วงแรกเท่านั้น คือ ในช่วง 0a ของเส้นกราฟ ซึ่งการยืดของสปริงจะเป็นไปตามกฎของ
ฮุก หลังจากน้ันความยาวทีส่ปรงิยดืออกจะไม่แปรผนัตรงกบัขนาดของแรงดงึ จดุ a ซึง่เป็นต�าแหน่งสดุท้ายทีค่วามยาวท่ีสปรงิ
ยืดออกแปรผันตรงกับขนาดของแรงดึง เรียกว่า ขีดจ�ากัดการแปรผันตรง (proportional limit) ถ้าออกแรงดึงสปริงให้ยืดอีก
เล็กน้อยจนถึงจุด b เมื่อหยุดออกแรงกระท�า พบว่าสปริงจะกลับไปอยู่ในสภาพเดิม ต�าแหน่งสุดท้าย (จุด b) ที่สปริงยืดออก
แล้วยังสามารถคืนตัวกลับสู่สภาพเดิมได้เรียกว่า ขีดจ�ากัดสภาพยืดหยุ่น (elastic limit) จะเห็นว่าเส้นกราฟช่วง 0b เป็นช่วง
ที่สปริงสามารถคืนตัวสู่รูปร่างเดิมได้ สภาพของวัสดุในช่วง 0b ก็คือสภาพยืดหยุ่น ส่วนช่วงของกราฟตั้งแต่จุด b เป็นต้นไป 
สปริงเปลี่ยนรูปร่างไปอย่างถาวร ไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิม และถ้าดึงต่อไปก็จะถึงจุด c ซึ่งเป็นจุดที่เส้นวัสดุขาด จุดนี้เรียก
ว่า จุดแตกหัก (breaking point) สภาพของวัสดุในช่วง bc ก็คือ สภาพพลาสติก
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4. กฎการอนุรักษ์พลังงานกล 
 พลังงานกลรวมของระบบจะไม่สูญหาย แต่อาจเปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่งโดยผลรวมของพลังงาน
ยังคงเดิม ซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานกล (law of conservation of mechanical energy) ส�าหรับการอนุรักษ์
พลังงานกลจะเกิดเมื่อไม่มีแรงภายนอกกระท�าต่อวัตถุ ท�าให้ผลรวมของพลังงานศักย์และพลังงานจลน์ทุกต�าแหน่งมีค่าคงตัว

5. การประยุกต์กฎการอนุรักษ์พลังงานกล
 กฎการอนรุกัษ์พลงังานกลใช้ในการอธิบายและบรรยายการเคลือ่นทีข่องวตัถ ุเช่น การเคลือ่นทีแ่บบวงกลมในระนาบดิง่ 
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย การเคลื่อนที่ภายใต้สนามโน้มถ่วง
 เมือ่พจิารณาบนัจจีมัป์จ�าลอง ซึง่เป็นการปล่อยถุงทรายท่ีผูกเข้ากบัปลายเชอืกจากท่ีจดุปล่อยทีอ่ยูสู่งจากพืน้ ถ้าพจิารณา
ว่า เชือกที่ใช้เป็นเชือกเบาและไม่มีมวล จะมีพลังงานที่เกี่ยวข้อง คือ พลังงานจลน์และพลังงานศักย์ ดังนี้ ก่อนปล่อยถุงทราย 
จะมีแต่พลังงานศักย์โน้มถ่วงของถุงทราย เมื่อกระโดดแล้ว ช่วงที่เชือกยังไม่ยืด พลังงานศักย์โน้มถ่วงลดลง และพลังงานจลน์
ของถุงทรายเพิ่มขึ้น ช่วงที่เชือกยืดออก จะมีทั้งพลังงานศักย์ยืดหยุ่นของเชือก พลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ของ
ถุงทราย  ขณะเชือกยืดออกมากที่สุด จะมีแต่พลังงานศักย์โน้มถ่วงของผู้กระโดด และพลังงานศักย์ยืดหยุ่นของเชือก ส่วน
พลังงานจลน์ของผู้กระโดดเป็นศูนย์ การเปลี่ยนรูปพลังงานเหล่านี้เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานกล นั่นคือ ณ ต�าแหน่ง
ต่าง ๆ พลังงานกลจะมีค่าคงตัว
 จากกฎการอนุรักษ์พลังงานกล

พลังงานศักย์โน้มถ่วงที่จุดสูงสุด =  พลังงานศักย์ยืดหยุ่นที่จุดต�่าสุด

 
21

2
mgh kd=

ภาพบันจีจัมป์จ�าลองและปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ใบความรู้ที่ 2

เรื่อง กฎของไซน์

 ในชีวิตประจ�าวัน เราต้องเกี่ยวข้องกับปริมาณต่าง ๆ มากมาย ความยาวเป็นปริมาณชนิดหนึ่งที่ใช้บ่อยมาก โดยเรียกใน
ชื่อต่าง ๆ เช่น ความสูง ระยะทาง รัศมี เส้นผ่านศูนย์กลาง การหาความยาวข้างต้น อาจท�าได้โดยตรงโดยใช้เครื่องวัด เช่น 
ไม้เมตร สายวัด แต่บางครั้งการวัดโดยตรงอาจท�าได้ยาก ดังนั้นเราจึงต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 ฟังก์ชันตรโีกณมติเิป็นฟังก์ชนัของจ�านวนจรงิหรอืของมมุ สามารถน�ามาใช้ในการหาความยาวของด้านและขนาดของมุม
ของรูปสามเหลี่ยมได้ โดยกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างด้านและมุมของรูปสามเหลี่ยมและฟังก์ชันตรีโกณมิติดังนี้

กฎของไซน์ใช้หาความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 1 สวนสาธารณะแห่งหนึ่งมีทางเดินโดยรอบเป็นรูปสามเหลี่ยม ก�าหนดให้เป็น ABC โดย A, B และ C เป็นมุมที่มี
ค่า 87, 42 และ 51 องศา ตามล�าดับ ถ้าทางเดิน AC มีความยาว 500 เมตร ทางเดิน AB และ BC มีความยาวเท่าใด 

วิธีท�า เขียนแผนภาพทางเดินรอบสวนสาธารณะได้ดังนี้

 จากกฎของไซน์ จะได้    sin A  =  sin B  =  sin C 
        BC        AC           AB

 แทนค่า  sin 87˚  =  sin 42˚  =  sin 51˚
        BC       500m         AB

กฎของไซน ์ ในรูปสามเหลี่ยม ABC ใด ๆ  ถ้า  a, b และ c  เป็นความยาวของด้านตรงข้ามมุม A, 
    B และ C ตามล�าดับ  

จะได้  sin A
a   =   sin B

b    =   sin C
c
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 จะได้    BC = (500m)(0.9986)  ≈ 746m
      (0.6691)

      AB = (500m)(0.0771)  ≈ 581m
      (0.6691)

ตอบ ทางเดิน AB มีความยาวประมาณ 581 เมตร และทางเดิน BC มีความยาวประมาณ 746 เมตร

ตัวอย่างที่ 2  เนตรยืนอยู่บนสนามแห่งหนึ่งมองเห็นยอดเสาธงเป็นมุมเงย 15 องศา แต่เมื่อเดินตรงเข้าไปหาเสาธงอีก 60 
เมตร เขามองเห็นยอดเสาธงเป็นมุมเงย 75 องศา ถ้าความสูงจากพื้นถึงระดับสายตาของเนตรมีค่าเป็น 150 เซนติเมตร  
จงหาความสูงของเสาธง

วิธีท�า ให ้CD เป็นความสูงของเสาธงส่วนที่เหนือระดับสายตา
  จุด A เป็นจุดที่เนตรมองยอดเสาธงในครั้งแรก
  จุด B เป็นจุดที่เนตรมองยอดเสาธงในครั้งหลัง
  และระยะ AB เท่ากับ 60 เมตร
  เนื่องจาก CÂD = 15° และ = 75°
  จะได้  AD̂B = 60°
  พิจารณา Δ ABD จากกฎของไซน์ 
  จะได้ sin 15˚ = sin 60˚
   BD  AB

   BD = (60m) sin 15˚

     
sin 60˚

  พิจารณา Δ BCD จากกฎของไซน์
  จะได้ sin 75˚ = sin 90˚
   CD  BD

   CD = BD sin 75˚

   CD = (60m) sin 15˚ sin 75˚
     

sin 60˚

    = (60m) (0.2588) (0.9659) ≈ 17.32m
     

(0.8660)

 เนื่องจากความสูงจากพื้นถึงระดับสายตาของเนตรเป็น 1.50 เมตร
 ดังนั้นเสาธงสูงประมาณ 17.32 เมตร + 1.50 เมตร หรือประมาณ 18.82 เมตร
ตอบ  ความสูงของเสาธงเท่ากับ 18.82 เมตร
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